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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่ ๓๔ 

ของป ๒๕๖๑ สัปดาหที่ผานมามีหัวขอขาวเหตุการณและ

เรื่องสําคัญที่นาสนใจ ดังน้ี    

ผอ .วพม .  เ ป นประธานคณะตรวจ เ ยี ่ยมการฝ ก

ภาคสนาม “วิชาเวชปฏิบัติการยุทธและฝกปฏิบัติการ

เพชราวุธ” ของ นพท.วพม. ชั้นปที่ ๖ รุนที่ ๓๙ ณ 

บก.กองอํานวยการฝก วัด ถํ้า เขาอีโต อ . เมือง จ. 

ปราจีนบุรี เม่ือวันที่ ๒๒ ส.ค. ๖๑  

 พลตรี นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม. เปนประธานคณะ
ตรวจเย่ียมการฝกภาคสนาม “วิชาเวชปฏิบัติการยุทธและ
ฝกปฏิบัติการเพชราวุธ” ของ นพท.วพม. ช้ันปที่ ๖ รุนที่ 
๓๙ ณ บก.กองอํานวยการฝก วัดถ้ําเขาอีโต อ.เมือง จ. 

ปราจีนบุรี โดยมี ผอ.กศ.วพม. รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร 
และคณาจารยรวมคณะไปดวย เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค. ๖๑ 

ผ อ . ก ศ . ว พ ม .  เ ป น ป ร ะ ธ า น ใ น พ ิธ ีเ ป ด ก า ร ฝ ก

ภาคสนาม “วิชาเวชปฏิบัติการยุทธและฝกปฏิบัติการ

เพชราวุธ” ของ นพท.วพม. ชั้นปที่ ๖ รุนที่ ๓๙ ณ 

พื้นที่ของ พล.ร.๒ รอ. เม่ือ ๒๐ ส.ค. ๖๑   
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 พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
เปนประธานในพิ ธี เปดการฝกภาคสนาม “ วิชาเวช
ปฏิ บั ติการ ยุทธและฝ กปฏิ บั ติการ เพชรา วุธ” ของ 
นพท.วพม. ช้ันปที่ ๖ รุนที่ ๓๙ ในหวง ๒๐ -๒๔ ส.ค. 
๖๑ ณ พ้ืนที่ของ พล.ร.๒ รอ. เมื่อ ๒๐ ส.ค. ๖๑ โดยมี พัน
เอก ผศ. ราม รังสินธุ อจ.หน.ภาควิชาเวชศาสตรทหารและ
ชุมชน เปนผูกลาวรายงานฯ  

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานในการปฐมนิเทศ นพท./
นศพ.วพม. ชั ้นที ่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอง
บรรยาย ๑ อาคารเจาฟาเพชรรัตน เมื่อ ๒๐ ส.ค. 
๖๑  
 พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
เปนประธานการปฐมนิเทศ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๒ ป
การศึกษา ๒๕๖๑ ณ หองบรรยาย ๑ เมื่อ ๒๓ ส.ค. ๖๑ 
โดยมีรอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ 
รอง ผอ.กศ.วพม. และอาจารยหัวหนาภาควิชาที่เก่ียวของ

รวมใหคําแนะนําเก่ียวกับเน้ือหาหลักสูตร การเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล ของช้ันปที่ ๒ 

ผช.ผอ.วพม. ฝายวิเทศสัมพันธ นํานักเรียนแพทยทหาร

จากประเทศจีนตามโครงการความรวมมือระหวาง วพม. 

แ ล ะ  Naval Medical University (SMMU) เ ข า พบ 

ผอ.กศ.วพม. ณ หองสัมมนา ๑ เม่ือ ๒๐ ส.ค. ๖๑  

 พันเอกหญิง ปาจรีย ธิติวงศ ผช.ผอ.วพม. ฝายวิเทศ

สัมพันธ นํานักเรียนแพทยทหารและอาจารย จํานวน ๔ 

นาย จากประเทศจีน ตามโครงการความรวมมือระหวาง 

Naval Medical University (SMMU) กับ วพม. เขาพบ 

พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. โดยมีรอง 

ผอ.วพม. ฝายบริหาร รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ และ รอง 

ผอ.กศ.วพม. รวมใหการตอนรับ ณ หองสัมมนา ๒ เมื่อ ๒๐ 

ส.ค. ๖๑ 
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ผอ.วพม. เปนประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการ

คัดเลือกอาจารยดีเดน ประจําป ๒๕๖๑ ณ หองณีณา-นิ

รันดร เม่ือ ๒๑ ส.ค. ๖๑  

 พลตรี นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม. เปนประธานใน
การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกอาจารย ดี เดน 
ประจําป ๒๕๖๑ โดยมี ผอ.กศ.วพม. รอง ผอ.วพม. ฝาย
บริหาร รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ รอง ผอ.กศ.วพม. รอง 
ผอ.รพ.รร.๖ และอาจารยหัวหนาภาควิชาที่เปนกรรมการ 
รวมพิจารณา ซึ่งจะมีการมอบรางวัลในพิธีไหวครู ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๑ ณ หองณีณา-นิรันดร เมื่อ ๒๑ ส.ค. ๖๑    

ผอ.วพม. เปนประธานในพิธีทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกผู

อุทิศรางกายเพื่อการศึกษา (อาจารยใหญ) ประจําป

การศึกษา ๒๕๖๑ ณ หองปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร 

อาคารเจาฟาเพชรรัตน เม่ือ ๒๓ ส.ค. ๖๑  

  พลตรี นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม. เปนประธานในพิธี

ทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแดผูอุทิศรางกายเพ่ือการศึกษา 

(อาจารยใหญ) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หองปฏิบัติการ

กายวิภาคศาสตร อาคารเจาฟาเพชรรัตน เมื่อ ๒๓ ส.ค. ๖๑  

 พิธีดังกลาวจัดตอเน่ืองมาทุกปในชวงตนปการศึกษา

กอนที่จะเริ่มการเรียนเน้ือหาทางกายวิภาคศาสตรเพ่ือ

แสดงความกตัญูกตเวทิตา ความเคารพและระลึกถึง

พระคุณ พรอมทั้งเชิดชูเกียรติในความดีงาม ความเสียสละ

ของอาจารยใหญ รวมทั้งเสริมสรางใหนักศึกษามีคุณธรรม

จริยธรรม ความเสียสละ มีประสบการณในการทํางาน และ

ความสามัคคี  

รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เปนประธานในพิธี เปด
กิ จ ก ร ร มพัฒน า สิ่ ง แ ว ดล อ ม  Big Cleaning Day 
ประจําป ๒๕๖๑ ณ หองนิรันดรวิชย เม่ือ ๑๕ ส.ค. ๖๑  
  พันเอก ผศ. อารมย ขุนภาษี รอง ผอ.วพม. ฝาย

บริหาร เปนประธานในพิธีเปดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอม 

Big Cleaning Day อาคารและบันไดหนีไฟ วพม. ณ หอง
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นิรันดรวิชย เมื่อ ๑๕ ส.ค. ๖๑ กอนที่จะแยกยายกันไปทํา

ความสะอาดตามพ้ืนที่ที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ 

รอง ผอ.กศ.วพม. เปนประธานในการประชุมเพื่อรับฟง

ขอคิดเห็นของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๒-๖ เพื่อนํามา

เปนขอมูลสําหรับการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิตของ วพม. ณ หองประชุมสดศรี เม่ือ ๒๒ ส.ค. ๖๑  

 พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.กศ.วพม. เปน
ประธานในการจัดประชุมเพ่ือรับฟงขอคิดเห็นของ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๒-๖ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่ง
คณะอนุกรรมการหลักสูตร วพม. ไดรวบรวมจากการตอบ
แบบสอบถามขอคิดเห็นและการสนทนากลุมยอย (focus 
group) เ พ่ือนํามาเปนขอมูลนําเขาสําหรับการพัฒนา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของ วพม. ณ หองประชุมสด
ศรี เมื่อ ๒๒ ส.ค. ๖๑   
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คณะกรรมการสรางเสริมสุขภาพ วพม. จัดใหมีการฉีด

วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ประจําป ๒๕๖๑ แก

คณาจารยและเจาหนาที่ของ วพม. ณ โถงหนาหองนิ

รันดรวิชย เม่ือ ๑๗ ส.ค. ๖๑    

 คณะกรรมการสรางเสริมสุขภาพ จัดใหมีการฉีด
วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญประจําป ๒๕๖๑ แกคณาจารย
และบุคลากรของ วพม. ณ โถงหนาหองนิรันดรวิชย เมื่อ 
๑๗ ส.ค. ๖๑ โดยคณาจารยและเจาหนาที่ใหความรวมมือ
มารับการฉีดวัคซีนกันอยางคับคั่ง 

ผช.ผอ.วพม. ฝายกิจการนักศึกษา เปนประธานใน

พิธีปดการฝกภาคสนาม “วิชาเวชปฏิบัติการยุทธ

และฝกปฏิบัติการเพชราวุธ” ของ นพท.วพม. ชั้นป

ที ่ ๖ รุ นที ่ ๓๙ ณ พื้นที ่ของ พล.ร.๒ รอ. เมื่อ ๒๔ 

ส.ค. ๖๑   

 พันเอก ปยพันธ ชีรานนท  ผช.ผอ.วพม. ฝาย
กิจการนักศึกษา เปนประธานในพิธีปดการฝกภาคสนาม 
“วิชาเวชปฏิบัติการยุทธและฝกปฏิบัติการเพชราวุธ” ของ 
นพท.วพม. ช้ันปที่ ๖ รุนที่ ๓๙ ณ พ้ืนที่ของ พล.ร.๒ รอ. 
เมื่อ ๒๔ ส.ค. ๖๑  

 

นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๔ ไปรวมการแขงขันตอบ
ปญหาทางสรีรวิทยาระดับนานาชาติ (IMSPQ) ครั้ง
ที่ ๑๖ ที่ประเทศมาเลเซีย เม่ือ ๑๕-๑๖ ส.ค. ๖๑  

 นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๔ เปนตัวแทน วพม. 
ไปรวมการแขงข ันตอบปญหาทางสร ีรว ิทยาระดับ
น า น า ช า ต ิ ( IMSPQ) ค รั ้ง ที ่ ๑ ๖  ที ่University of 
Malaya กรุงกัลลาลัม เปอร ประเทศมาเลเซีย  เมื ่อ 
๑๕-๑๖ ส.ค. ๖๑  

 ในปน้ีมีสถาบันผลิตแพทยจากประเทศตาง ๆ ทั่ว
โลกสง นศพ. มารวมแขงขัน จํานวน ๔๖๐ คน (๑๐๔ 
ทีม)  จาก ๒๔ ประเทศ สําหรับผลงานของ นพท./
นศพ.วพม. ในปนี้ทําไดดีเชนเดียวกับทุกป เปน ๑ ใน 
๔๘ ทีม (จาก ๑๐๔ ทีม) และ ๑ ใน ๖ ทีม (จาก ๑๔ 
ทีมจากประเทศไทย) ที ่ผานรอบขอเขียนเขาไปตอบ
ปญหาในรอบ Oral Quiz Round โดยนอกจากจะเปน
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ก า ร แ ข ง ข ัน ต อ บ ป ญ ห า แ ล ว ย ัง เ ข า ร ว ม ก ิจ ก ร ร ม  
Cultural Night อีกดวย 

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหตอไป คือ 
๒๗ ส.ค.- ๒ ก.ย. ๖๑ (สัปดาหที่ ๓๕/๖๑) 

 กิจกรรมสําคัญในหวงสัปดาหหนา มีดังน้ี   
• ๒๘ ส.ค. ๖๑ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๒ เริ่มเรียน

รายวิชา วิทยาศาสตรการแพทยขั้นแนะนํา 
• ๒๘ ส.ค. ๖๑ ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ การอบรม การใช

ฐานขอมูล ระบบทะเบียนคะแนน เพ่ือการประกาศผล
คะแนน ณ ศสท. ช้ัน ๘ อาคารเจาฟาเพชรรัตน 

• ๒๙ ส.ค. ๖๑ พิธีประดับเครื่องหมายช้ันป ใหแก 
นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๒  

• ๓๑ ส.ค. พิธีทําบุญฯ วันสถาปนา ศพม. ปที่ ๓๔  

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

 

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

        รอง ผอ.กศ.วพม. 

   ๒๖ ส.ค. ๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


