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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่ ๒๙ 

ของป ๒๕๖๑ สัปดาหที่ผานมามีหัวขอขาวเหตุการณและ

เรื่องสําคัญที่นาสนใจ ดังน้ี    

ผอ.วพม. และคณะผูบริหาร วพม. ใหการตอนรับ 
ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. และคณะอนุกรรมการประเมิน
ค ุณภาพการศ ึกษา  ทบ .  ใน โอกาสที ่ม าประ เม ิน
คุณภาพการศึกษาของ วพม. ประจําปงบประมาณ 
๒๕๖๑ เม่ือ ๑๘ ก.ค. ๖๑   

 พลตรี นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม. พรอมดวยคณะ
ผูบริหาร และคณาจารย วพม. ใหการตอนรับ ผอ.สกศ.ยศ.
ทบ. ประธานคณะอนุกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ทบ. ในโอกาสที่มาประเมิน
คุณภาพการศึกษาของ วพม. ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
เมื่อ ๑๘ ก.ค. ๖๑  

 วัตถุประสงคของการประเมินคุณภาพการศึกษาใน
ครั้งน้ี ไดแก ก) ตรวจสอบวามีการปฏิบัติตามระบบและ
กลไกควบคุมคุณภาพที่กําหนด ข)  ติดตามความกาวหนา
ของการดําเนินการตามระบบและกลไกการควบคุมที่
กําหนดตามทิศทางสูเปาหมายที่วางไว และ ค) ใหขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง

ระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานและตัว
บงช้ี ตลอดจนพันธกิจที่กําหนด 

 รายงานผลการประเมินคุณภาพเบ้ืองตนดวยวาจา 
พบวา วพม. มีจุดแข็งในทุกมาตรฐาน อยางไรก็ตามทาง
คณะอนุกรรมการฯ ไดฝากขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาไว
หลายประเด็น เชน การเรงรัดการพัฒนาระบบสารสนเทศ
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ทางการศึกษา การกําหนดทักษะดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของผูสําเร็จการศึกษาใหชัดเจนและติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ เปนตน   

ผอ.วพม. /  รพ .รร .๖  เป นประธานเปด โครงการ 

“รณรงคใชถุงผา ลดปญหาสิ ่งแวดลอม” ณ ลาน

กิจกรรม ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาล

พระมงกุฎเกลา เม่ือวันที่ ๑๙ ก.ค. ๖๑   

 พลตรี นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม./ รพ.รร.๖ เปน
ประธานเปดโครงการ “รณรงค ใชถุ งผ า  ลดปญหา
สิ่งแวดลอม” ณ ลานกิจกรรม ช้ัน ๑ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เมื่อ วันที่  ๑๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทั้งน้ีต้ังแตวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เปน
ตนไป รพ.พระมงกุฎเกลา จะงดใชถุงพลาสติกใสยากลับ
บาน 

 

ผอ.วพม. ใหการตอนรับคณบดีและผู บริหารจาก

สถาบันผลิตแพทยตาง ๆ ทั่วประเทศ ในโอกาสที่มา

ป ร ะ ช ุม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อํ า น ว ย ก า ร  แ ล ะ

กรรมการบริหาร กสพท ครั้งที่ ๓ /๖๑ ณ หองดุสิต

ธานี ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาล

พระมงกุฎเกลา เม่ือ ๒๐ ก.ค. ๖๑  

 พลตรี นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม. เปนประธานการ
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ และกรรมการบริหาร 
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท) กสพท 
ครั้งที่ ๓ /๖๑  ณ หองดุสิตธานี ช้ัน ๑๐ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา โดยมีคณบดีและ
ผูบริหารจากสถาบันผลิตแพทยตาง ๆ ทั่วประเทศเขา
ประชุมกันอยางคับคั่ง เมื่อ ๒๐ ก.ค. ๖๑  
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ผ อ . ก ศ . ว พ ม .  เ ป น ป ร ะ ธ า น ใ น ก า ร ป ร ะ ช ุม

คณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพ นพท./นศพ.วพม. 

ณ หองณีณา-นิรันดร เม่ือ ๑๖ ก.ค. ๖๑  

 พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
เปนประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา
ศักยภาพ นพท./นศพ.วพม. เพ่ือติดตามความกาวหนาของ 
นพท./นศพ. ที่อยูในกลุมเฝาระวังทั้งดานสุขภาพและผล
การเรียน ณ หองณีณา-นิรันดร เมื่อ ๑๖ ก.ค. ๖๑  

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานในการคัดเลือกแพทยใช

ทุนภาควิชาปรีคลินิก (จัดสรรป ๖๒) ณ หองณีณา-นิ

รันดร อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เมื่อ ๑๗ ก.ค. 

๖๑  
 พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
เปนประธานในการคัดเลือก นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๖ รุน

ที่ ๓๙ ที่ประสงคจะสมัครเปนแพทยใชทุนปที่ ๒ และ ๓ ที่
ภาควิชาปรีคลิ นิก กศ.วพม. และนายทหารปกครอง 
กปค.วพม. ในการจัดสรรประจําป ๒๕๖๒ ซึ่งในปน้ีมี
ผูสมัครรวมทั้งสิ้น ๔ คน ดังน้ี 

• ภาควิชากายวิภาคศาสตร กศ.วพม. ไดแก นศพ. 
อภิสิทธ์ิ แกวสนิท 

• ภาควิชาสรีรวิทยา กศ.วพม. ไดแก นศพ. กวิน วงศ
ธรรมริน 

• ภาควิชาเวชศาสตรทหารและชุมชน กศ.วพม. ไดแก 
นศพ. พงศพิสุทธ์ิ ทาคําแปง 

• กองการปกครอง วพม. ไดแก นพท.พัชรพล โอฐ
สัตย 

รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เปนประธานเปดการ

ประชุมคณะกรรมการ ๕ ส และสารวัตร ๕ ส ณ หอง

ประชุมสดศรี อาคารเจาฟาเพชรรัตน เมื่อ ๑๙ ก.ค. 

๖๑    
 พันเอก ผศ.อารมย ขุนภาษี รอง ผอ.วพม. ฝาย
บริหาร เปนประธานเปดการประชุมคณะกรรมการ ๕ ส 
และสารวัตร ๕ ส เพ่ือพิจารณาเกณฑการตรวจประเมิน
กิจกรรม ๕ ส ประจําป ๒๕๖๑ ณ หองประชุมสดศรี อาคาร
เจาฟาเพชรรัตน เมื่อ ๑๙ ก.ค. ๖๑   
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ร อ ง  ผอ . กศ . วพม .  ป ร ะช ุม คณะทํา ง านพ ัฒนา

หลักสูตรฯ ปรับปรุง  พ.ศ .  ๒๕๖๓ ของ วพม. ณ 

หองณีณา-นิรันดร เม่ือ ๑๗ ก.ค. ๖๑  

 พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.กศ.วพม. ประชุม
คณะทํางานพัฒนาหลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ 
วพม. เพ่ือศึกษารูปแบบของหลักสูตรของสถาบันผลิตแพทย
ที่ มี ช่ื อ เสี ยงของต างประเทศ ได แก  Mayo Medical 
School โดย พ.อ.  ศ .  มฑิรุทธ มุ งถิ่น  และ Harvard 
Medical School  โดย พ.อ. ผศ.ราม รังสินธุ  

รอง ผอ.กศ.วพม. ประชุมผูประสานงานเครือขาย

สถาบันอุดมศึกษาพญาไท เพื ่อเตรียมจัดมหกรรม

คุณภาพการศึกษา เครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญา

ไท ครั้งที่ ๑ ณ หองประชุมสํานักงานประกันคุณภาพ

การศึกษา วพม. เม่ือ ๑๙ ก.ค. ๖๑   

 พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.กศ.วพม. และพัน
เอกหญิง ผศ. อนุสรา วัฒนจันทร หน.สปค.วพม. ประชุมผู
ประสานงานเครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท เพ่ือเตรียม
จัดมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือขายสถาบันอุดมศึกษา
พญาไท ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓ ส.ค. ๖๑ ณ หองประชุมสํานักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา วพม. เมื่อ ๑๙ ก.ค. ๖๑ 

รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เปนประธานเปดโครงการ
ฝ กทํา  “ขนมอาล ัวดอกก ุหลาบ”  ของภาคว ิช า
สรีรวิทยา กศ.วพม. เม่ือ ๑๑ ก.ค. ๖๑  

 พันเอก ผศ.อารมย ขุนภาษี รอง ผอ.วพม. ฝาย
บริหาร เปนประธานเปดโครงการฝกทํา “ขนมอาลัวดอก
กุหลาบ” ของภาควิชาสรีรวิทยา กศ.วพม. ที่จัดขึ้นเพ่ือ
อนุรักษขนมไทยและเสริมสรางอาชีพใหแกกําลังพล เมื่อ 
๑๑ ก.ค. ๖๑ ซึ่ง ผอ.กศ.วพม. ใหเกียรติเย่ียมชมและเรียนรู
ขั้นตอนการทําขนมดวยความสนใจอยางยิ่ง   

สพว.รพ.รร.๖/ วพม. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื ่อง วิธีการเขียน manuscript เพื่อการตีพิมพใน
วารสาร ณ โรงแรม สยามแอทสยาม ดีไซน พัทยา 
เม่ือ ๑๘-๒๐ ก.ค. ๖๑  

 สพว.รพ.รร.๖๑ วพม. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง วิธีการเขียน manuscript เพ่ือการตีพิมพในวารสาร 
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ณ โรงแรม สยามแอทสยาม ดีไซน พัทยา เมื่อ ๑๘-๒๐ ก.ค. 
๖๑ โดยมีอาจารยนําผลงานวิจัยของตนเองไปจัดทําเปน
นิพนธตนฉบับจํานวนมาก  

ผช.ผอ.วพม. ฝายยุทธศาสตร จัดสัมมนาบัณฑิตของ 
วพม. ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ณ โรงแรม ลี 
การเดนส พลาซา อ.หาดใหญ จ.สงขลา เมื่อ ๑๖-
๑๗ ก.ค. ๖๑  

 พันเอก ผศ. ราม รังสินธุ  ผูชวย ผอ.วพม. ฝาย
ยุทธศาสตร และคณาจารยที่อยูในทีมวิจัยแพทยศาสตร
ศึกษา ไปจัดสัมมนาบัณฑิตของ วพม. ใน ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต เพ่ือรวบรวมขอมูลที่จะนํามาใชเปนปจจัยนําเขาใน
การพัฒนาหลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ วพม. ณ 
โรงแรม ลี การเดนส พลาซา อ.หาดใหญ จ.สงขลา เมื่อ 
๑๖-๑๗ ก.ค. ๖๑  

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหตอไป คือ 
๒๓-๒๙๒ ก.ค. ๖๑ (สัปดาหที่ ๓๐/๖๑) 

 กิจกรรมสําคัญในหวงสัปดาหหนา มีดังน้ี   
• จันทรที่ ๒๓ ก.ค. ๖๑ เวลา ๐๗๔๕-๐๘๓๐ การ

ปฐมนิเทศ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๓ ณ หองบรรยาย ๒ 
อาคารเจาฟาเพชรรัตน  

• อังคารที่  ๒๔ ก.ค. ๖๑ ผอ.กศ.วพม. และคณะ 
เดินทางไปหารือในรายละเอียด เรื่อง การสง นพท./
นศพ.วพม.  ช้ันปที่  ๖ ไปฝกปฏิบั ติงานทางคลิ นิกที่
โรงพยาบาลศูนยสกลนคร ในปการศึกษา ๒๕๖๒ 

• พุธที่ ๒๕ ก.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๓๐-๑๕๐๐ การบรรยาย
ในลักษณะถาม-ตอบ เรื่อง การเตรียมความพรอมสําหรับ
การตรวจประ เมินหลั กสู ตรตาม เกณฑ  WFME แก
คณาจารยและ นพท./นศพ.วพม. ณ หองประชุมมงกุฎเวช 
อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา  

• พฤหัสบดีที่ ๒๖ ก.ค. ๖๑ เวลา ๐๗๐๐-๐๙๓๐ มีพิธี
เจริญพระพุทธมนต พิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัย
มงคล และถวายสัตยป ฏิญาณ โดยมีลําดับงาน ดังน้ี  

o ๐๗๐๐-๐๘๓๐ พิธีเจริญพระพุทธมนตเพ่ือถวาย
เปนพระราชกุศล พระสงฆ ๑๐ รูป  

o ๐๙๐๐-๐๙๓๐ พิธีถวายราชสักการะ ถวายพระ
พรชัยมงคล และถวายสัตยปฏิญาณ เพ่ือเปนขาราชการที่ดี
และพลังของแผนดิน เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจาอยูหัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
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• พฤหัสบดีที่ ๒๖ ก.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๓๐-๑๑๓๐ การ
ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร วพม.  

• พฤหัสบดีที่ ๒๖ ก.ค. ๖๑ เวลา ๑๑๓๐-๑๓๓๐ การ
ซอมสัมภาษณผูบริหารและคณาจารย วพม. เพ่ือเตรียม
ความพรอมรับการตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ 
WFME  

• พฤหัสบดีที่ ๒๖ ก.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๓๐-๑๕๓๐ การ
ประชุม นขต.วพม.  
   

 
******************************* 

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

        รอง ผอ.กศ.วพม. 

   ๒๒ ก.ค. ๖๑ 
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