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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่ ๓๐ 

ของป ๒๕๖๑ สัปดาหที่ผานมามีหัวขอขาวเหตุการณและ

เรื่องสําคัญที่นาสนใจ ดังน้ี    

จก.พบ. เปนประธานในพิธีถวายราชสักการะ ถวาย
พระพรชัยมงคล และถวายสัตยปฏิญาณ เพื ่อเปน
ขาราชการที ่ดีและพลังของแผนดิน และพิธีเจริญ
พ ร ะ พ ุท ธ ม น ต  เ นื ่อ ง ใ น โ อ ก า ส ว ัน เ ฉ ล ิม พ ร ะ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว ๖๖ พรรษา ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมดุสิตธานี ชั้น ๑๐ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เม่ือ ๒๖ ก.ค. ๖๑   

 เวลา ๐๗๓๐ ของวันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๑ พลโท สาโรช 
เขียวขจี จก.พบ. เดินทางมาเปนประธานในพิธีเจริญพระ
พุทธมนต เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หอง

ประชุมพญาไท ช้ัน ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.พระ
มงกุฎเกลา โดยมีผูบังคับบัญชาระดับสูง หน.นขต.พบ. หน.
นขต.ศพม. และผูบริหาร วพม. เขารวมในพิธี    
 จากน้ันเวลา ๐๙๐๐ พลโท สาโรช เขียวขจี จก.พบ. 
เปนประธานในพิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล 
และถวายสัตยปฏิญาณ เพ่ือเปนขาราชการที่ดีและพลังของ
แผนดิน เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หอง
ประชุมดุสิตธานี ช้ัน ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  

ผอ.ศพม. พรอมดวยคณะผูบังคับบัญชา รวมลงนาม

ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจาอยูหัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ภายใน

พระบรมมหาราชวัง เม่ือวันที่ ๒๘ ก.ค. ๖๑   
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 พลโท ชาญณรงค นาคสวัสด์ิ ผอ.ศพม. พรอมดวย
คณะผูบังคับบัญชาของ พบ. และ ศพม. รวมลงนามถวาย
พระพรเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวัง 
เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค. ๖๑  

ผอ.วพม.  เข าประชุม เครือขายโรงพยาบาลกลุ ม
สถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย UHOSNET 
ครั ้งที ่ ๖๕ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาล
ส ง ข ล า น ค ร ิน ท ร  ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จว.สงขลา 
เม่ือ๒๕-๒๖ ก.ค. ๖๑  

 พลตรี นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม./ รพ.รร.๖ และ
คณะ เดินทางไปเขาประชุมเครือขายโรงพยาบาลกลุม
สถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย UHOSNET ครั้งที่ 
๖๕ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร 
คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  อ.
หาดใหญ จว.สงขลา เมื่อ ๒๕-๒๖ ก.ค. ๖๑ 

 Highlight ของการประชุม ไดแก  

• Share & Learn โรงพยาบาลที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐาน เฉพาะ โรคจาก  สรพ .  ได แก  TKA คณะ
แพทยศาสตรวชิรพยาบาล, Cholangiocarcioma รพ.ศรี
นครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และ 
Head injury รพ.สงขลานครินทร 

• การบริหารจัดการ Big Data 
• Inter-professional education: Patient 

Safety 

ผอ.กศ.วพม. และคณะเดินทางไปหารือแนวทางการ

ปฏ ิบ ัต ิ เ รื ่อ ง  การส ง  นพท . /นศพ .วพม .  ไปฝ ก

ปฏิบัติงานชั้นคลินิกที่โรงพยาบาลศูนยสกลนคร ณ 

โรงพยาบาลสกลนคร จว.สกลนคร เม่ือ ๒๔ ก.ค. ๖๑   

 เมื่อ ๒๔ ก.ค. ๖๑ พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรี
สวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. และคณะ ไดเดินทางไปหารือกับคณะ
ผูบริหารของโรงพยาบาลศูนยสกลนคร เรื่อง แนวทางและ
ขั้นตอนการปฏิบัติ เรื่อง การสง นพท./นศพ.วพม. ไปฝก
ปฏิบั ติงานช้ันคลิ นิกที่ โรงพยาบาลศูนยสกลนคร ณ 
โรงพยาบาลศูนยสกลนคร จังหวัดสกลนคร  

หัวขอการหารือที่สําคัญ ไดแก 

• การจัดทําบันทึกความรวมมือระหวาง รพ.
สกลนคร และ วพม. จะอยูภายใตกรอบความรวมมือ
ระหวาง ๑๒ เขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กับ ๒๐ 
คณะแพทยศาสตร ขอ ง  ๑๙  มหา วิทยาลั ย  สั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม และสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๕๙ 

• ความชวยเหลือในการพัฒนาอาจารยด าน
แพทยศาสตรศึกษาใหแก อจ.แพทยของ รพ. สกลนคร 
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• ตารางหมุนเวียนการปฏิบัติงานของ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๖ ที่จะมาฝกปฏิบัติงานในปการศึกษา 
๖๑-๖๓ 

• การสนับสนุนดานที่พักใหแก นพท./นศพ.วพม.
และการพัฒนาเครือขายอินเทอรเน็ตของ รพ. สกลนคร 

• แนวทางปฏิบัติเพ่ือเบิกคาจางสอนใหแก อจ.
พิเศษของ วพม.  

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานในการประชุม นขต.วพม./ 

คณะกรรมการการศึกษา วพม. ครั้งที่ ๗/๖๑ ณ หอง

ประชุมระพี สาคริก เม่ือ ๒๖ ก.ค. ๖๑  
 พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
เปนประธานในการประชุม นขต.วพม./ คณะกรรมการ
การศึกษา วพม. ครั้งที่ ๗/๖๑ ณ หองประชุมระพี สาคริก 
เมื่อ ๒๖ ก.ค. ๖๑ ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ กสพท 
ครั้งที่ ๓/๖๑ ที่ วพม. เปนเจาภาพ  

• ทปอ. จะจัดการประชาพิจารณระบบการคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยที่จะใชในปการศึกษา 
๒๕๖๒ หรือ TCAS 62 ทั้งหมด ๖ ครั้ง  

• แพทยสภา อยูระหวางการทบทวนเพ่ือปรับปรุง
รายการทักษะหัตถการของบัณฑิตแพทยและแพทยเพ่ิมพูน
ทักษะตามแนวทาง EPA กําหนดเสร็จสิ้น มิ.ย. ๖๒ 

• กสพท กําหนดจัดอบรม เรื่อง กรอบมาตรฐาน
สมรรถนะอาจารยระดับอุดมศึกษา ณ คณะแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันที่ ๑๗ ส.ค.๖๑ 

• กําหนดการตรวจประเมินหลักสูตรฯ วพม. ตาม
เกณฑมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ
แพทยสภา วันที่ ๓๑ ก.ค.- ๒ ส.ค. ๖๑ 

• กําหนดการจัดมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือขาย
สถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ ๑ และมหกรรมคุณภาพ
การศึกษา วพม. ประจําป ๒๕๖๑ วันที่ ๓ ส.ค. ๖๑ 

• ขอความรวมมือในการสงบทคัดยอผลงานกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาไปรวมนําเสนอในการประชุม
วิชาการแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๑๙ 
เฉลิมฉลอง ๒๐ ป มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

• นพศ.วพม. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
จัดทําขอสอบ MEQ และ OSCE ณ โรงแรม ฟชเชอรแมน 
รีสอรต จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ ๑๖-๑๗ ส.ค. ๖๑ 

• นักเรียนแพทยทหาร ช้ันปที่  ๓ จาก National 
Defense Medical College (NDMC) จํานวน ๔ นาย จะ
มาปฏิบัติงานที่ วพม./ รพ.รร.๖ ระหวางวันที่ ๑-๑๐ ส.ค. 
๖๑  

ผอ .กศ .วพม .  เป นประธานการประช ุมอาจารย

ผู รับผิดชอบหลักสูตร ณ หองประชุมณีณา-นิรันดร 

เม่ือ ๒๖ ก.ค. ๖๑    
 พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
เปนประธานในการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ณ 
หองประชุมณีณา-นิรันดร เมื่อ ๒๖ ก.ค. ๖๑ โดยมีวาระ
สําคัญ ดังน้ี  

• การทบทวนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ นพท./
นศพ. ช้ันปที่ ๒-๖ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

• สรุปผลสํารวจความคิดเห็น นพท./นศพ. ที่มีตอการ
จัดการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๐  

• รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผล
การเรียนรู ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

• รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของ วพม. และผลการประเมินโดย ยศ.ทบ./ สปท. 

• สรุปผลการประเมินบัณฑิต วพม. รุนที่ ๓๗ (สําเร็จ
ในปการศึกษา ๒๕๕๙) และผูใชบัณฑิต  

• ปฏิทินการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
• แผนการพัฒนาหลักสูตรฯ ช้ันปรีคลินิก 
• แผนการพัฒนาหลักสูตรฯ ช้ันคลินิก  
• แผนพัฒนาอาจารยในปการศึกษา ๒๕๖๑  
• กําหนดการจัดสอบ ศ.ร.ว. ในป ๒๕๖๑-๖๒  
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• ราง-รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรฯ (มคอ.
๗) ปการศึกษา ๒๕๖๐  

• แผนการพัฒนาหลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓  

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานซอมการสัมภาษณเพื่อให

ข อมูลแกคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ

มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ

แพทยสภา ณ หองณีณา-นิรันดร เม่ือ ๒๖ ก.ค. ๖๑  

 พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
เ ป นป ร ะ ธ านซ อ มก า รสั มภ าษณ เ พ่ื อ ใ ห ข อ มู ล แ ก
คณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา
แพทยศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๐ ของแพทยสภา ณ หองณีณา-นิ
รันดร เมื่อ ๒๖ ก.ค. ๖๑ โดยมี พล.ต. รศ. โสภณ สิริสาลี ที่
ปรึกษา สปค.วพม. และทีมงาน สปค. รับผิดชอบดําเนินการ 

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการปฐมนิเทศ นพท./

นศพ.วพม. ชั้นปที ่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอง

บรรยาย ๒ เม่ือ ๒๓ ก.ค. ๖๑  

 พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
เปนประธานการปฐมนิเทศ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๓ ป
การศึกษา ๒๕๖๑ ณ หองบรรยาย ๒ เมื่อ ๒๓ ก.ค. ๖๑ 
โดยมีอาจารยหัวหนาภาควิชาที่เกี่ยวของรวมใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับเน้ือหาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล ของช้ันปที่ ๓  

รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เปนประธานในพิธีเปด
โครงการสรางเสริมสุขภาพกําลังพล วพม. ณ หองนิ
รันดรวิชย เม่ือ ๒๕ ก.ค. ๖๑  

 พันเอก ผศ. อารมย ขุนภาษี รอง ผอ.วพม. ฝาย

บริหาร เปนประธานในพิธีเปดโครงการสรางเสริมสุขภาพ

กําลังพล วพม. ณ หองนิรันดรวิชย เมื่อ ๒๕ ก.ค. ๖๑ โดย

ในงานมีกิจกรรมที่สําคัญ ดังน้ี  

• การเปดตัวโครงการ ลดอวน ลดโรค ป ๒  
• การรายงานสภาวะสุขภาพกําลังพล ๑ ป ทีผ่านมา  
• การบรรยายหัวขอ รับประทานอยางไร ใหไมอวน 

และเมนูอาหารเพ่ือการลดนํ้าหนัก 
• การบรรยายหัวขอ การออกกําลังกาย เพ่ือการลด

นํ้าหนัก และการฝกปฏิบัติ 
 

รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนประธานการประชุม
คณะทํา งานพัฒนาศ ักยภาพ นพท. /นศพ .วพม . 
“ดีเดนเพชรพระมงกุฎ” ณ หองประชุมระพี สาคริก  
เม่ือ ๒๕ ก.ค. ๖๑  

 พันเอก รศ.สุพิชัย เจริญวารีกุล รอง ผอ.วพม. ฝาย

วิชาการ เปนประธานการประชุมคณะทํางานพัฒนา

ศักยภาพ นพท./นศพ.วพม. “ดีเดนเพชรพระมงกุฎ” ณ 
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หองประชุมระพี สาคริก  เมื่อ ๒๕ ก.ค. ๖๑ เพ่ือกําหนด

แนวทางการดําเนินการในปการศึกษา ๒๕๖๑ 

รอง ผอ.กศ.วพม. ชี้แจงและใหความรูแกคณาจารย

และ นพท./นศพ.วพม. เรื่อง การตรวจประเมินเพื่อ

รับรองหลักสูตรและรับรองศักยภาพในการเพิ่มการ

ผลิตบัณฑิตแพทยของ วพม. ณ หองประชุมมงกุฎ

เวช เม่ือ ๒๕ ก.ค. ๖๑   

 พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.กศ.วพม. ช้ีแจง
และใหความรูแกคณาจารยและ นพท./นศพ.วพม. เรื่อง 
การตรวจประเมินเพ่ือรับรองหลักสูตรและรับรองศักยภาพ
ในการเพ่ิมการผลิตบัณฑิตแพทยของ วพม. ณ หองประชุม
มงกุฎเวช เมื่อ ๒๕ ก.ค. ๖๑ เพ่ือใหทราบและเขาใจ
หลักการและที่มาของการตรวจประเมิน โดยเฉพาะบทบาท
ของ นพท./นศพ. ในการมีสวนรวมในการพัฒนาตนเองใหมี
ผลลัพธทางการศึกษาที่พึงประสงคซึ่งกําหนดไวในหลักสูตร 

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหตอไป คือ 
๓๐ ก.ค. - ๕ ส.ค. ๖๑ (สัปดาหที่ ๓๑/๖๑) 

 กิจกรรมสําคัญในหวงสัปดาหหนา มีดังน้ี   
• อังคารที่ ๓๑ ก.ค. - พฤหัสบดีที่ ๒ ส.ค. ๖๑ การ

ตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๘ ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร พ.ศ. 
๒๕๖๐ ของแพทยสภา โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
จากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร (สมพ.)  

• ศุกรที่  ๓ ส.ค. ๖๑ มหกรรมคุณภาพการศึกษา 
เครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ ๑ และมหกรรม
คุณภาพการศึกษา วพม. ประจําป ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา   
   

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

 

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

        รอง ผอ.กศ.วพม. 

   ๒๙ ก.ค. ๖๑ 
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