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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่ ๓๗ 

ของป ๒๕๖๑ สัปดาหที่ผานมามีหัวขอขาวเหตุการณและ

เรื่องสําคัญที่นาสนใจ ดังน้ี    

เจากรมแพทยทหารบกเปนประธานในพิธีสวนสนาม

เทิดเกียรติผู อําลาชีว ิตราชการเหลาทหารแพทย 

ประจําป ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ

เกลา เม่ือ ๑๔ ก.ย. ๖๑  

เวลา ๐๘๑๕ ของวันที่ ๑๔ ก.ย. ๖๑ พลโท สาโรช 
เขียวขจี เจากรมแพทยทหารบก เดินทางมาเปนประธานใน
พิธีสวนสนามเทิดเกียรติผูอําลาชีวิตราชการเหลาทหาร
แพทย ประจําป ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานหนาอาคารเจาฟา
เพชรรัตน โดยมีผูรวมพิธีประกอบดวยผู บังคับบัญชา
ระดับสูงของ พบ. และ ศพม. หน.นขต.พบ. หน.นขต.บก.
พบ. หน.นขต.ศพม. และ ผอ.รพ.ทบ. เขารวมพิธีดวย  
 กองพันสวนสนาม ๑ กองพัน และขบวนยานยนต
สวนสนาม ใชหนวยสายแพทยที่ต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร
และภูมิภาคเขารวมพิธี ไดแก วิทยาลัยแพทยศาสตรพระ
มงกุฎเกลา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก กองพันเสนารักษ
ที่ ๑ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค กองพันเสนารักษที่ ๒ กอง
พลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค กองพันเสนารักษที่ ๑๓ 
กองพลทหารปนใหญตอสูอากาศยาน และกองรอยพลเสนา
รักษ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

 ในโอกาสน้ี พลเอก สายัณห สวัสด์ิศรี พลเอก นฤดล 
ประภาวัต พลโท ชาติชาย มาเมือง พลโท พีระพล ปกปอง 
พลโทหญิง สาวิณี ฉันทศาสตรโกศล และผูเกษียณอายุช้ัน
นายพล รวมทั้งเจากรมแพทยทหารบก และผูอํานวยการ
ศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา ยืนรับความเคารพ
บนแทนพิธี  



PCM EXECUTIVE NEWSLETTER   
Vol.2, No.37 (WEEK 37: Sep 10-16, 2018) 

2 

เจากรมแพทยทหารบกเปนประธานในพิธีมอบโล
ประกาศเกียรติคุณผูมีคุณูปการตอเหลาทหารแพทย 
ณ หองประชุมมงกุฎเวช ชั ้น ๔ อาคารพระมงกุฎ
เกลาเวชวิทยา วพม. เม่ือ ๑๔ ก.ย. ๖๑ 

 เวลา ๐๙๑๕ ของวันที่ ๑๔ ก.ย. ๖๑ พลโท สาโรช 
เขียวขจี เจากรมแพทยทหารบก เปนประธานในพิธีมอบโล
ประกาศเกียรติคุณผูมีคุณูปการตอเหลาทหารแพทย และ
กลาวคําสดุดีแดผูเกษียณอายุราชการ ณ หองประชุมมงกุฎ
เวช ช้ัน ๔ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา วพม. โดยมีผู
รวมพิธีประกอบดวยผูบังคับบัญชาระดับสูง ของ พบ. และ 
ศพม. หน.นขต.พบ. หน.นขต.บก.พบ. หน.นขต.ศพม. ผอ.
รพ.ทบ. ผบ.พัน.สร.พล. และ ผบ.พัน สร.กรม สน.  

 ในโอกาสน้ี พล.อ.สายัณห สวัสด์ิศรี เปนผูแทนผู
เกษียณอายุฯ กลาวอําลาชีวิตรับราชการ 

 

ผอ .ศพม .  เ ป นประธาน ในพ ิธ ีไ หว ค ร ู ว ิทยาล ัย

แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา  ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๑ ณ หองประชุมมงกุฎเวช อาคารพระมงกุฎ

เกลาเวชวิทยา เม่ือ ๑๓ ก.ย. ๖๑ 

 พลโท ชาญณรงค นาคสวัสดิ์ ผูอํานวยการศูนย
อํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา เปนประธานในพิธี
ไหวครู วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๑ ณ หองประชุมมงกุฎเวช อาคารพระ
มงกุฎเกลาเวชวิทยา เมื่อ ๑๓ ก.ย. ๖๑ 

 ผูเขารับมอบโลประกาศเกียรติคุณในปนี้ มีดังน้ี 
 - โลประกาศเกียรติคุณของแพทยสภา อาจารย
แพทยดีเดนดานจริยธรรม ไดแก พลตรีหญิง สยมพร 
โกมลภิส และนักเรียนแพทยทหารดีเดนดานจริยธรรม 
ไดแก นักเรียนแพทยทหาร พงศพิสุทธ์ิ ทาคําแปง 
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  -  อ า จ า ร ย ด ีเ ด น ด า น ก า ร ส อ น น ิส ิต เ ต ร ีย ม
แพทยศาสตร ชั้นปที่ ๑ ไดแก ผศ.ดร.กันทิมาณี พันธุ
วิเชียร ประเดิมวงศ 
 -  อาจารยด ีเด นดานการสอนนัก เร ียนแพทย
ท ห า ร  ชั ้น ป ร ีค ล ิน ิก  ไ ด แ ก  พ ัน โ ท  ผ ศ .  ธ ีร ย ส ถ  
นิมมานนท 
 -  อาจารยด ีเด นดานการสอนนัก เร ียนแพทย
ทหาร ชั้นคลินิก ไดแก พันเอกหญิง พีระพรรณ พันธุ
ภ ักดีค ุณ  พันโท รศ.  บัญชา สถิระพจน และพันโท 
ปณิธาน กวางวโรภาส 

 -  โลรางวัลแพทยดีเด นทุน ภูเก ็ต  วาจานนท 
ไดแก รอยเอก เฉลิมพล ชีวชุติรุงเรือง 
 - โลและรางวัลการศึกษาเรียนดีและประพฤติดี
ตลอดหลักสูตร เหรียญทอง ไดแก รอยตรี พันเลิศ ประ
สารวรรณ 

 - โลและรางวัลการศึกษาเรียนดีและประพฤติดี
ตลอดหลักสูตร เหรียญเงิน ไดแก รอยตรีหญิง พิชญา 
อาจาริยานนท 
 - โลรางวัลจากวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ
เกลา และรางวัลจากมูลนิธิ พลเอก สิงหา เสาวภาพ 
ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท แกผูที่สอบไดลําดับที่ ๑ ทุกชั้นป 
ไดแก  
 นศพ. ธนาพัฒน วงศชาญสถาปตย ช้ันปที่ ๑ 
 นพท. เจษฎากร พลเจริญสุข ช้ันปที่ ๒ 
 นศพ. ณัฐวรา นันทผาสุข ช้ันปที่ ๓  
 นศพ. ศุภณัฐ พวงจิตร ช้ันปที่ ๔   
 นศพ. วริศรา จิตตวราวงษ ช้ันปที่ ๔  
 นศพ. อรนิดา อังเศวตรุงเรือง ช้ันปที่ ๔ 
 นศพ. พรปวีณ ศิริเจริญไทย ช้ันปที่ ๕  
 รอยตรี พันเลิศ ประสารวรรณ ช้ันปที่ ๖ 
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ผอ.วพม. เขารับรางวัลเลิศรัฐ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สาขาบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ 

“ระดับดี” ณ หองแกรนด ไดมอนด บอลรูม อาคาร

อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เม่ือ ๑๔ ก.ย. ๖๑   

สํานักงาน ก.พ.ร. จัดงานสัมมนาวิชาการและมอบ
รางวัลเลิศรัฐประจําป ๒๕๖๑ ณ หองแกรนด ไดมอนด 
บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ชวงบายเปน
การมอบรางวัลเลิศรัฐในสาขาตาง ๆ โดยมีนายวิษณุ เครือ
งาม รองนายกรัฐมนตรี ใหเกียรติเปนประธานมอบรางวัลฯ 

ในโอกาสน้ี พลตรี นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม./ 
รพ.รร.๖ เขารับรางวัลเลิศรัฐ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ สาขา
บริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ “ระดับดี” 
จากผลงาน “โปรแกรมเฝาระวังความปลอดภัยจากการฝก
ของทหารกองประจําการ”  

ผ อ . กศ . วพ ม .  เ ป น ป ร ะ ธ าน ใน ก ิจ ก ร ร มพ ัฒนา

ค ว า ม ส ัม พ ัน ธ อ า จ า ร ย ที ่ป ร ึก ษ า ก ับ  น พ ท . / 

นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๒-๖ ครั้งที่ ๑ ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๑ ณ หองนิรันดรวิชย เม่ือ ๑๒ ก.ย. ๖๑  

 พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
เปนประธานในกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ อจ.ที่ปรึกษา
กับ นพท./ นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๒-๖ ครั้งที่ ๑ ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูบริหาร และ
อาจารยที่ปรึกษาไดมีโอกาสพบปะพูดคุยกับ นพท./
นศพ.วพม. สายรหัสทุกคนในชวงเริ่มตนปการศึกษา  

 การจัดงานครั้งน้ีประสบความสําเร็จมาก เน่ืองจาก
ทั้งอาจารยและ นพท./นศพ.วพม. เขารวมกิจกรรมจํานวน
มาก ณ หองนิรันดรวิชย เมื่อ ๑๒ ก.ย. ๖๑  
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ผอ.กศ.วพม. เปนประธานในกิจกรรมแลกเปลี ่ยน

เ ร ียนรู ด านแพทยศาสตรศ ึกษาในหัวข อ  AMEE 

2018 Highlights ณ หองสดศรี เม่ือ ๑๒ ก.ย. ๖๑  

 หนวยแพทยศาสตรศึกษา วพม.  จัด กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานแพทยศาสตรศึกษา เพ่ือใหผูบริหาร
และอาจารย วพม. ที่ไปรวมการประชุมแพทยศาสตรศึกษา
นานาชาติภาคพ้ืนยุโรป (AMEE 2018) ณ เมือง Basel 
ประเทศสวิสเซอรแลนด ไดมาถายทอดความรูในหัวขอ 
AMEE 2018 Highlights โดย พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา 
ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. ใหเกียรติมาเปนประธานเปด
กิจกรรมดังกลาว ณ หองสดศรี เมื่อ ๑๒ ก.ย. ๖๑  

 หัวขอที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดแก  

 -  Essential Skills in Objective Structured 
Teaching Encounter โดย อ.อมรชัย และ อ.กฤษณมณ  

 - Technology Enhanced Learning in Medical 
Education...for Dummies! โดย อ.พรรณเพ็ญ  

 - Technology-enhanced learning: When and 
why should we use technology?  โดย อ.ธนกฤต  

 -  Student engagement โดย อ.พันเลิศ 

 - Practical step by step approach to 
curriculum reform and development โดย อ.อนุพงษ 

  

 -  Competency-based Medical Education 
(CBME) โดย อ.มฑิรุทธ   
 - Global view of curriculum reform โดย อ.ดุสิต 

 สิ่งที่ไดเรียนรูซึ่งสําคัญที่สุดนาจะเปนหัวขอความรูที่
เก่ียวกับทิศทางดานแพทยศาสตรศึกษาในระดับนานาชาติ 
ที่ วพม. สามารถนํามาใชในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตของ วพม. ใหดีย่ิงขึ้นอยางตอเน่ือง  
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การประชุมเพื่อสรุปรายงานผลการดําเนินการของ

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๐ ณ หองประชุม สปค.วพม. เม่ือ ๑๐ ก.ย. ๖๑  

 พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.กศ.วพม. เปน
ประธานการประชุมคณะทํางานจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. (มคอ.
๗) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หองประชุม สปค.วพม. 
เมื่อ ๑๐ ก.ย. ๖๑ เพ่ือทบทวนรายละเอียดและความถูกตอง
ของรายงานกอนจะเสนอให ผอ.วพม. ลงนาม และสงใหกับ
มหาวิทยาลัยมหิดลตอไป 

สําน ักงานคณะกรรมการการอ ุดมศึกษา (สกอ . ) 

จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา 

และแนวทางปฏิบัติ เพื่อนําไปสูการประกันคุณภาพ

การศึกษาตามกฎกระทรวง เรื่อง การประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑” ณ โรงแรม เดอะ เบอรเค

ลีย ประตูน้ํา เม่ือ ๑๔ ก.ย. ๖๑  

 รศ. นพ. โศภณ นภาธร ผูชวย รมต. กระทรวง 
ศึกษาธิการ เปนประธานในพิธีเปดการประชุมสัมมนาฯ มี
ผูบริหารและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกสังกัด 
สกอ. เขารวมประชุมประมาณ ๕๐๐ คน โดยมุงหวังให
สถาบันอุดมศึกษามีความรูความเขาใจในหลักการและ
สามารถจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายของ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑ ทั้ง ๕ ดาน ไดแก ดานผลลัพธผูเรียน การวิจัยและ
นวัตกรรม การบริการวิชาการแกสังคม ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเปนไทย และการบริหารจัดการ โดยคํานึงถึงศักยภาพ
และอัตลักษณของแตละสถาบัน และนําไปใชเปนกลไกใน
การขับเคลื่อนการสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันใหมีประสิท ธิภาพและประสิท ธิผลตาม
เจตนารมณของกฎกระทรวง เรื่อง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ การประชุมครั้งน้ีมี พันเอกหญิง 
ผศ. อนุสรา วัฒนจันทร ผช.ผอ.วพม. ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา เปนผูแทน วพม. เขาประชุม  

ผช.ผอ.วพม. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับโลประกาศ
เกียรติคุณ เอกสารวิจัยสวนบุคคลดีเดน ในพิธีปด
การศึกษา หลักสูตรหลักประจํา วทบ. ชุดที่  ๖๓ ณ 
หอประชุมเสนาปฏิพัทธ ยศ.ทบ. เม่ือ ๑๐ ก.ย. ๖๑  

 พันเอก กศม ภังคานนท ผช.ผอ.วพม.ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดเขารับโลประกาศเกียรติคุณ เอกสารวิจัยสวน
บุคคลดีเดน ในพิธีปดการศึกษา หลักสูตรหลักประจํา วทบ.  
ชุดที่ ๖๓ จากผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ
สุขภาพดิจิตัลสวนบุคคลกองทัพบก  ณ หอประชุมเสนา
ปฏิพัทธ ยศ.ทบ. เมื่อ ๑๐ ก.ย. ๖๑ 

รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร รวมกับทีมสหสาขาของกอง
ตรวจโรคผูปวยนอกและภาควิชาเวชศาสตรครอบครัว 
กศ.วพม. เยี่ยมบุตรและคูสมรสของกําลังพล เม่ือ ๑๒ 
ก.ย. ๖๑   

  เมื่อ ๑๒ ก.ย. ๖๑ แผนกสวัสดิการ กอ.วพม. รวมกับ
ทีมสหสาขาของกองตรวจโรคผูปวยนอก รพ.รร.๖ และ
ภาควิชาเวชศาสตรครอบครัว เย่ียมบุตรและคูสมรสของ
กําลังพล โดยมี พันเอก ผศ. อารมย ขุนภาษี รอง ผอ.วพม. 
ฝายบริหาร ใหเกียรติรวมคณะไปดวย  

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหตอไป คือ 
๑๗-๒๓ ก.ย. ๖๑ (สัปดาหที่ ๓๘/๖๑) 

 กิจกรรมสําคัญในหวงสัปดาหหนา มีดังน้ี   
• ๑๘ ก.ย. ๖๑ ซอมใหญ พิธีรับพระราชทานปริญญา

บัตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐   
• ๑๙ ก.ย. ๖๑ ๐๘๐๐ พิธีสวนสนามเพ่ือเปนเกียรติ

แกบัณฑิตแพทยทหาร รุนที่ ๓๘  
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• ๑๙ ก.ย. ๖๑ ๑๑๓๐ พิธีเปดหองเรียนอัจฉริยะ ของ 
ภาควิชาอายุรศาสตร กศ.วพม. ที่หองเรียนภาควิชา
อายุรศาสตร ช้ัน ๑๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ   

• ๑๙ ก.ย. ๖๑ ๑๔๐๐ พิธีปฏิญาณตนของบัณฑิต
แพทยทหาร รุนที่ ๓๘ 

• ๒๐ ก .ย .  ๖๑ พิ ธีพระราชทานปริญญาบัตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

• ๒๐ ก.ย. ๖๑ ๑๓๓๐ การประชุม สภา วพม. ครั้งที่ 
๓/ ๖๑  

• ๒๑ ก.ย. ๖๑ พิธีอําลาชีวิตรับราชการ รพ.รร.๖   
 

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

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

        รอง ผอ.กศ.วพม. 

   ๑๖ ก.ย. ๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


