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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่หก

ของป ๒๕๖๑ มีเหตุการณและเรื่องสําคัญที่ขอรายงานขาว

ใหทราบ ดังน้ี    

ผอ.วพม./รพ.รร.๖ เปนประธานเปดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื ่อง เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx Criteria) เมื่อวันที่ ๘ 
ก.พ. ๖๑  

 พลตรี นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม./รพ.รร.๖ ยํ้า
กับผู เข าอบรมถึงความสําคัญของการนําเอาเกณฑ 
EdPEx มาใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของ วพม. อยางตอเนื่อง ในพิธีเปดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื ่อง เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื ่อการ
ดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx Criteria): แนวทางการ
ยกระดับการบริหารจัดการการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ ๘-
๙ ก.พ. ๖๑ ณ โถงหนาหองประชุมมงกุฎเวช ชั้น ๔ 
อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา  

  
 

“วัตถุประสงคของการ
จัดการประชุมฯ ในครั้งน้ี 
ก ็เ พื ่อ ให ผู เ ข าประช ุมมี
ค ว า ม รู ค ว า ม เ ข า ใ จ

เกี่ยวกับเกณฑ EdPEx และสามารถนําความรูที่ไดรับ
ไปพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับรายวิชาของหนวย 
เ พื ่อ ใ ห ม ีผ ล ก า ร
ดํ า เ น ิน ก า ร ที ่ด ีขึ ้น
อยางตอเนื่อง” พ.อ.
หญิง ผศ.อนุสรา วัฒน
จันทร  ผช .ผอ .วพม . 
ฝ ายประก ันค ุณภาพ
การศึกษา กลาวในคํา
กลาวรายงานในพิธีเปดการประชุม 

 เปาหมายสําคัญของการอบรมครั้งนี้ คือ เพื่อให
ผู เขาอบรมรู จ ัก เกณฑ EdPEx และรู จ ักสถาบันจาก
มุมมองของคําถามเกณฑ ซึ่งอยูในรายงานการประเมิน
ตนเองของ วพม. ที่ใชเปนกรณีศึกษาในการอบรม  

 เชื่อวาผูเขาอบรมจะคุนกับตัวยอ “A-D-L-I” กับ
แนวทางการตอบคําถาม เกณฑที ่ถ ามด วยคํา ถ าม 
“ อ ย า ง ไ ร ”  ใ น ห ม ว ด  ๑ - ๖  เ พื ่อ ใ ห เ ร า อ ธ ิบ า ย
กระบวนการหรือแนวทาง (approach) และตัวยอ “L-
T-C-I” กับแนวทางการนําเสนอผลลัพธในหมวด ๗ ซึ่ง
เปนผลจากกระบวนการในหมวด ๑-๖ 

 การอบรม เ พื ่อพ ัฒนาศ ักยภาพของผู บ ร ิหาร 
คณาจารย และเจาหนาที่สนับสนุนครั้งนี้ เปนสวนหนึ่ง
ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา วพม. 
ใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เนื่องจาก วพม. ได
นําเกณฑ EdPEx มาใชเปนเครื ่องมือในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๗ 

รอง ผอ .กศ .วพม.  ทําหนาที ่เป นประธานในการ
ประชุม นขต.กศ.วพม เม่ือวันที่ ๗ ก.พ. ๖๑ 

 การประชุม นขต.กศ.วพม. ประจําเดือน ก.พ. 
๖๑ มี พ.อ.ผศ.ดุสิต สถาวร ทําหนาที ่เปนประธานฯ 
แทน ผอ.กศ.วพม. มีสาระสําคัญที่ควรทราบ ดังน้ี  

๑. ผอ.กศ.วพม. ฝากขอบคุณอาจารยและคณะกรรม 
การจัดสอบ ศรว. ขั ้นตอนที่ ๓ รอบที่สอง ประจําป 
๒๕๖๑ เมื่อวันอาทิตยที่ ๔ ก.พ. ๖๑ ทุกทาน ที่ชวยให
การจัดการสอบเปนไปดวยความเรียบรอย และได
รับคําชมจากกรรมการกลางของ ศรว. การสอบครั้งนี้มี
ทั ้งหมด ๙ วงสอบ และมีผู มาเขาสอบ จํานวนทั้งสิ ้น 
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๕๙๐ คน (ไมมาสอบ ๔ คน) นับเปนการแสดงใหเห็น
ถึงการทํางานรวมกันเปนทีมแบบมืออาชีพจริง ๆ  
๒. กสพท กําหนดการสอบคัดเลือกระบบรับตรง ใน
รอบที่ ๓ ของ TCAS โดยจัดสอบวิชาเฉพาะ ในวันที่ 
๑๐ มี.ค. ๖๑ และมอบหมายให วพม. รับผิดชอบสนาม
สอบที ่ ม .ธรรมศาสตร จํานวน ๓๒ หอง (ตองการ
กรรมการค ุมสอบ  จํานวน  ๖๔  นาย )  ด ัง นั ้นท า ง 
กศ.วพม. จะออกหนังสือเวียนเพื่อรับสมัครกรรมการ
คุมสอบ และขอใหส งรายชื ่อกลับถึง  บก.กศ.วพม. 
ภายใน ๑๔ ก.พ. ๖๑    
๓. ผอ.กศ.วพม.และคณะ จะไปเยี่ยมประเมินบัณฑิต 
วพม. ที ่บรรจุในสังกัด สธ. ที ่โรงพยาบาลสุโขทัย ใน
วันที่ ๒๗-๒๘ ก.พ. น้ี  
๔. รอง ผอ.กศ.วพม. ขอขอบคุณอาจารยทุกทานที่ให
เกียรติเปนวิทยากร/ใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง การพัฒนาอาจารย
ใหม ดานแพทยศาสตรศึกษา ประจําป ๒๕๖๑ เมื ่อ
ว ันที ่ ๒๒ -๒๖  ม . ค  ๖๑  ณ โ ร ง แ รม  Springfield 
Village ชะอํา  โดยเฉพาะอยาง ยิ ่ง  พล.ต.หญิง รศ.
ปรียาพันธ แสงอรุณ พล.ต.หญิง รศ.ประไพพิมพ ธีร
คุปต รวมทั้งวิทยากรพิเศษภายนอกที่ใหเกียรติมารวม
เปนวิทยากรในการจัดอบรม 
๕.รอง ผอ.กศ.วพม. รายงานผลการสัมมนาหลักสูตร 
ช้ันปที่ ๒ และ ๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๑ มีผูลงทะเบียน
เขาประชุม จํานวน ๔๘ นาย แบงเปน อจ. ชั้นป ๒ 
จํานวน ๒๐ นาย อจ. ชั้นปที่ ๓ จํานวน ๒๔ นาย และ 
จนท.ที่เกี่ยวของ อีก ๔ นาย สรุปผลการสัมมนากลุม
ยอยไดแจกจายไปใหทุกหนวยที่เก่ียวของแลว 
๖. ผลการสอบ ศรว. ขั้นตอนที่ ๓ รอบแรก ประจําป 
๒๕๖๑ เมื่อ ๗ ม.ค. ๖๑ มีผูเขาสอบ จํานวน ๙๒๒ คน 
(สนามสอบสวนกลางและสวนภูมิภาค) มีผู สอบผาน 
๘๒๖ คน คิดเปนรอยละ ๘๙.๕๙ ซึ่งรอบนี้มี นพท./
นศพ.วพม. เขาสอบ จํานวน ๒๓ นาย สอบผาน ๑๙ 
นาย คิดเปน รอยละ ๘๒.๖๑  
๗ .  บก . กศ . วพม .  ไ ด นํา เ สนอร า ง กําหนดกา รจ ัด 

ก า ร ศ ึก ษ า  สํ า ห ร ับ ป ก า ร ศ ึก ษ า  ๒ ๕ ๖ ๑  เ พื ่อ ใ ห
คณะกรรมการหลักสูตรและคณะกรรมการรายวิชาได 
นําไปใชเพื่อวางแผนจัดการศึกษาในสวนที ่เ กี ่ยวของ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  

๘. กีฬาเข็มสัมพันธ ครั ้งที ่ ๓๐ กําหนดจัดวันที่ ๕-๗ 
ม.ค. ๖๒ 
๙. ผปว.กอ.วพม. เรียนเชิญอาจารย ขาราชการและ
เจาหนาที่ เขาอบรม เรื่อง การใชฐานขอมูล ๓ ระบบ
ไดแก ระบบแบบประเมินหลักสูตร/รายวิชา ระบบการ

จัดตารางเรียน และระบบการจองหอง ในวันที ่ ๑๔ 
ก.พ. ๖๑ ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ศสท.วพม. 
๑๐. ผปว.กอ.วพม. รายงานวาการประกาศผลการ
เรียนของ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๒ และ ๓ ของภาค
การศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ไดดําเนินการผาน
ระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา ซึ ่ง เสียงตอบรับ
เบ้ืองตนจากนักเรียนอยูในเกณฑดี ยังไมพบปญหา 
๑๑. คณะกรรมการรายวิชาสังคมพฤติกรรมศาสตร 
รายงานวาไดจ ัดการบรรยายพิเศษ เรื ่อง หลักการ
บริหารการเงินแบบองครวม ใหแก นพท./นศพ.วพม. 
ชั้นปที่ ๒ ในชั่วโมงสังคมพฤติกรรมศาสตร ซึ่งเปนไป
ตามนโยบายของกองทัพบกที่ตองการใหบูรณาการการ
ใหความรู ทางการ เ ง ิน  เป นส วนหนึ ่งของหลักส ูตร
การศึกษาใน ทบ.  
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๑๒. สมศ จะเริ่มตรวจประเมินสถานศึกษาสังกัด กห. 
ในป พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานในการประชุมคณะทํางาน 
EdPEx หมวด ๒ และ ๔ เม่ือวันที่ ๗ ก.พ. ๖๑    

 พลตรีหญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
เปนประธานการประชุมคณะทํางาน EdPEx  หมวด ๒ 
และหมวด ๔ เมื ่อวันที ่ ๗ ก.พ. ๖๑ ณ หองประชุม 
สปค.วพม. ช้ัน ๕ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เพื่อ
ทบทวนขอเสนอแนะของผูตรวจประเมินจาก กสพท 
ตามเกณฑ EdPEx และกําหนดแนวทางการพัฒนาจาก
ขอเสนอแนะดังกลาว โดยที่ประชุมเห็นพองถึงความ
จําเปนที่ตองแตงตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร 
วพม. เพื่อทําหนาที่กํากับติดตามผลการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปและแผนกลยุทธ วพม.  
โดยมีวงรอบของการทบทวนและวิเคราะหผลลัพธของ
ต ัว ชี ้ว ัด เช ิงกลย ุทธ  เ พื ่อ นําผลการว ิเ คร าะห ม า ใช
ประโยชนในการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อทําใหมั่นใจ
วาการนําแผนกลยุทธไปสู การปฏิบัติเปนไปอยางมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

รอง  ผอ .กศ . วพม .  เป นห ัวหน าท ีม ไปทวนสอบ
ผลส ัมฤทธิ ์ทางการ เ ร ียน  ที ่ภาคว ิชา เภส ัชว ิทยา 
กศ.วพม. เม่ือวันที่ ๙ ก.พ. ๖๑ 

 คณะอนุกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู วพม. ไปตรวจเยี่ยม
ภาควิชาเภสัชวิทยา กศ.วพม. เมื ่อวันที่ ๙ ก.พ. ๖๑ 
เ พื ่อส ัมภาษณคณาจารยในสวนที ่เ กี ่ยวของกับการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผลของหลักสูตร
รายวิชาที่ภาควิชาเภสัชวิทยา รับผิดชอบทั้ง ๓ รายวิชา  
ไดแก รายวิชาหลักการทางเภสัชวิทยา (วพมบก ๓๐๑) 
รายวิชาโรคของระบบโครงรางกลามเนื้อ ผิวหนังและ
ระบบประสาท(วพมบก ๓๐๖) และรายวิชาโรคระบบ
ทางเดินหายใจ ระบบหัวใจหลอดเลือด (วพมบก ๓๐๗) 

คณะวิทยาศาสตร ม . เกษตรศาสตร จ ัดโครงการ
บริการวิชาการแกชุมชนและสังคม โดยรวมกับ วพ
ม. และ บ.เบทาโกร จํากัด (มหาชน) ที่ อ.ชัยบาดาล 
จ.ลพบุรี 

 พลตรีหญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
และ ศาสตราจารย ดร.สุภา หารหนองบัว คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนประธาน
รวมในโครงการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม โดย
รวมกับ วพม. และ บ.เบทาโกร จํากัด (มหาชน) ณ 
พื้นที ่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เมื ่อวันที ่ ๑๑ ก.พ. ๖๑ 
โ ดย  คณาจา รย  แ ละ  นพท . /นศพ . วพม .  ไ ด เ ป ด
ใหบริการตรวจสุขภาพแกประชาชนที่มารับบริการ 
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ปฏิทินสําคัญทางการศึกษาของ วพม. ในหวงสัปดาห 
๑๒-๑๘ ก.พ. ๖๑   

 กิจกรรมสําคัญในหวงสัปดาหหนา (๑—๑๘ ก.พ. 
๖๑) มีดังน้ี  

• วันที่ ๑๒-๑๖ ก.พ. ๖๑ การอบรมผูตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษา ณ ยศ.ทบ. 

• วันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๑ การอบรม เรื่อง การใช
ฐานขอมูล ๓ ระบบ (ระบบแบบประเมินหลักสูตร/
รายวิชา ระบบการจัดตารางเรียน และระบบการจอง
หอง) ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ศสท.วพม. 

• วันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๑ ประชุมคณะทํางานฯ ตาม
เกณฑ EdPEx หมวด ๕ 

• วันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๑ (เชา) ประชุมคณะกรรมการ
บริหารทรัพยากร วพม.  

• วันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๑ ประชุมคณะทํางานฯ ตาม
เกณฑ EdPEx หมวด ๖ 

• วันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๑ งานผาปาการศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร ม.เกษตรศาสตร  
 
 
 

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

 

 

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

        รอง ผอ.กศ.วพม. 

   ๔ ก.พ. ๖๑ 


