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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่ 
๔๔ นับเปนสัปดาหที่ ๕  ของปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
สัปดาหที่ผานมามีหัวขอขาวเหตุการณและเรื่องสําคัญที่
นาสนใจ ดังน้ี    

พลเอก วิจ ักขฐ ส ิร ิบรรสพ ผู ช วยผู บ ัญชาการ

ทหารบก และคณะ ตรวจเยี ่ยมงานดานการสง

กําล ังบํา ร ุงของกรมแพทย ทหารบก ประ จําป

งบประมาณ ๒๕๖๒ เม่ือ ๓๑ ต.ค. ๖๑ 

 เมื่อเวลา ๑๐๐๐ วันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๑ ที่หองประชุม 

พบ. พล.อ.วิจักขฐ สิริบรรสพ ผูชวยผูบัญชาการ

ทหารบก และคณะ เดินทางมาตรวจเย่ียมงานดานการ

สงกําลังบํารุง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ กรม

แพทยทหารบก เพ่ือตรวจเย่ียมความคืบหนาการกอสราง

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริ กิ ต์ิ  

พระบรมราชินีนาถ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา และ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ 

๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ

เกลา โดยมี พลโท ชาญณรงค นาคสวัสด์ิ เจากรมแพทย

ทหารบก พรอมคณะผูบังคับบัญชา ใหการตอนรับ  

 ในโอกาสน้ี พันเอก ผศ. ราม รังสินธุ อจ.หน.

ภาควิชาเวชศาสตรทหารและชุมชน/ ผช.ผอ.วพม. ฝาย

ยุทธศาสตร ไดบรรยายสรุปพรอมนําเสนอวิดีทัศนให 

ผช.ผบ.ทบ. และคณะ ทราบถึงรายละเอียดของอาคาร

เฉลิมพระเกียรติฯ  ซึ่งจะเปนที่ต้ังของศูนยสถานการณ

จําลองทางการแพทยทหาร ณ หองระพี สาคริก อาคาร

พระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 

  ผช.ผบ.ทบ. ไดกรุณาใหคําแนะนํา เรื่อง การติดต้ัง

เครื่องปรับอากาศที่หอพักของ นพท./นศพ.วพม. เพ่ือให

นักเรียนแพทยทหารมีความสุขสบายในหวงเวลาที่ตอง

ศึกษาเลาเรียนอยางหนัก โดยเบ้ืองตนทานเห็นดวยใน

หลักการและจะสนับสนุนให โครงการ น้ีสามารถ

ดําเนินการตอไปได  
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ผอ .ศพม .  และคณะ  ตรวจ เ ยี ่ย ม  วพม .  เพื ่อ

รับทราบขอมูลและปญหาขอขัดของ ณ หองณีณา-

นิรันดร อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เมื่อ ๒ 

พ.ย. ๖๑  

เมื่อเวลา ๐๙๐๐ วันที่ ๒ พ.ย. ๖๑ พลโท วิสุทธิ์ 
ศรีจันทราพันธุ ผูอํานวยการศูนยอํานวยการแพทย
พระมงกุฎเกลา และคณะ เดินทางมาตรวจเย่ียม
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เพ่ือรับทราบ
ขอมูลและปญหาขอขัดของ โดยมี พลตรี นิมิตร สะโม
ทาน ผอ.วพม. พรอมคณะผูบังคับบัญชา และ หน.
นขต.วพม. ใหการตอนรับ 

ในโอกาสน้ี พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง 
ผอ.วพม. ฝายวิชาการ ไดบรรยายสรุปแนะนําหนวย 
พรอมรายงานผลการดําเนินการที่สําคัญในหวงป ๒๕๖๑ 
พรอมรายงานความคืบหนาการกอสรางอาคารศูนย
สถานการณจําลองทางการแพทยทหาร ปญหาการใช
งบประมาณโครงการผลิตแพทยเพ่ิม และเรื่องที่ขอรับ
การสนับสนุนจาก ศพม.  

ผอ.ศพม. เปนประธานการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง 
การจ ัดงาน  “ว ันสมเด ็จพระมหาธ ีร ราช เจ า” 
ประจําป ๒๕๖๑ ณ หองจุลานนท ชั้น ๑๐ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ เม่ือ ๒๙ ต.ค. ๖๑  

เมื่อเวลา ๑๓๓๐ วันที่ ๒๙ ต.ค. ๖๑ พลโท วิสทุธิ์ 
ศรีจันทราพันธุ ผูอํานวยการศูนยอํานวยการแพทย
พระมงกุฎเกลา เปนประธานการประชุมหารือ เรื่อง การ
จัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา” ประจําป ๒๕๖๑ 
ณ หองจุลานนท ช้ัน ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และกรรมการจัดงานเขาประชุม
โดยพรอมเพรียงกัน รวมทั้ง ผอ.วพม. และ รอง ผอ.วพม. 
ฝายวิชาการ ในโอกาสน้ี พันเอกหญิง รุงขจี อุทัยมงคล 
อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการฝาย
เลขานุการ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงแผนการจัด
กิจกรรมและรายการพิเศษออกอากาศทางสถานีวิทยุ
โทรทัศนกองทัพบกชอง ๕ ในวันอาทิตยที่ ๒๕ พ.ย. ๖๑ 
เวลา ๒๒๐๐-๒๔๐๐ เพ่ือเทิดพระเกียรติและนอมรําลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
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เกลาเจาอยูหัว รวมทั้งเพ่ือรณรงคหารายไดสมทบทุน
มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ในการจัดหาเครื่องมือ
และอุปกรณทางการแพทยที่ทันสมัย “โครงการกอสราง
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริ กิ ต์ิ  
พระบรมราชินีนาถ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา และ
สมทบทุนโครงการกอสราง “ศูนยสถานการณจําลองทาง
การแพทยทหาร” วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา  

ผอ.กศ .วพม.  เป นประธานตรวจประเมินและ

รับรองศักยภาพสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 

ในส ังก ัดกระทรวงกลา โหม เคร ือข าย  ๑๐ ที่

โรงพยาบาลคายธนะรัชต เม่ือ ๓๑ ต.ค. ๖๑  

  พล.ต.หญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผอ. 
กศ.วพม. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจ
ประเมินและรับรองศักยภาพสถาบันปฏิบ ัต ิง าน
เ พิ ่มพ ูนท ักษะ  เคร ือข ายที ่ ๑๐ ของแพทยสภา 
เ ด ิน ท า ง ไ ป ต ร ว จ เ ยี ่ย ม แ พ ท ย เ พิ ่ม พ ูน ท ัก ษ ะ ที่
โรงพยาบาลคายธนะรัชต เมื่อ ๓๑ ต.ค. ๖๑ โดยมี 
พันเอก ชูชาติ พลบุรี ผอ.รพ.ฯ ใหการตอนรับ และ 
ม ีแพทย เ พิ ่มพ ูนท ักษะ  จํานวน  ๖  นาย  สํา เ ร ็จ

การศึกษาจาก วพม. ทั้งหมด ผลการประเมินอยูใน
เกณฑดี และมีศักยภาพที่จะรับแพทยเพิ่มพูนทักษะ 
ไดสูงสุดจํานวน ๘ นาย ในป ๒๕๖๒ 

ผ อ . ก ศ . ว พ ม .  เ ป น ป ร ะ ธ า น ก า ร ป ร ะ ช ุม

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อํ า น ว ย ก า ร ป ร ะ ก ัน ค ุณ ภ า พ

การศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ณ 

หองณีณา -นิร ันดร  อาคารพระมงกุฎ เกลา เวช

วิทยา เม่ือ ๑ พ.ย. ๖๑ 

เมื่อเวลา ๑๓๓๐ วันที่ ๑ พ.ย. ๖๑ พลตรีหญิง  
ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ. กศ.วพม. เปนประธาน
การประชุมคณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพ
การศึกษา ครั้งที่  ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ณ 
หองณีณา-นิรันดร อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 

ที่ประชุมฯ เห็นชอบแผนการดําเนินการตามที่ 
ผช.ผอ.วพม. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา เสนอเขาสู
การพิจารณา โดยมีหัวขอสําคัญ ดังน้ี  

- เห็นชอบตามขอเสนอของ สปค.วพม. ให วพม. 
สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) ประจําป 
๒๕๖๑ เพ่ือประเมินความกาวหนาของ วพม. ในการนํา
เกณฑ EdPEx ในการยกระดับคุณภาพของการบริหาร
จัดการองคกร 

- เห็นชอบตามขอเสนอของ สปค.วพม. ให วพม. 
ประสานขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
ในปงบประมาณ ๖๒ (หวงเดือน ส.ค. ๖๒)  

- เห็นชอบตามขอเสนอของ สปค.วพม. ให วพม. 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายงานการประเมินตนเอง ทั้ง
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ระดับภาควิชาและหนวยสนับสนุน เปน e-SAR โดย
ขอใหทาง สปค. ผลิตคูมือการจัดทํารายงานรูปแบบใหม 

- กําหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ
คุณภาพการศึกษาเ พ่ือการ ดํา เ นินการที่ เปน เลิศ 
(EdPEx) วันที่ ๒๒-๒๓ พ.ย. ๖๑ 

- กําหนดจัดอบรมหลักสูตร QA in Medical 
Education: Basic course สําหรับอาจารยที่มีอายุงาน
ตํ่ากวา ๕ ป วันที่ ๔ ธ.ค. ๖๑  

- กําหนดจัดอบรมผูตรวจประเมินภาควิชา วันที่ 
๗ มี.ค. ๖๒ และอบรมผูตรวจประเมินหนวยสนับสนุน 
วันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๒ 

- กําหนดสงรายงานการประเมินตนเองในวันที่ 
๑๘ เม.ย. ๖๒ โดยหวงของการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับภาควิชา คือ ๒๒ เม.ย. - ๓๑ พ.ค. 
๖๒ และหนวยสนับสนุน คือ ๓ มิ.ย. - ๑๔ มิ.ย. ๖๒ 

- กําหนดการประเมินคุณภาพภายในโดย
หนวยงานตนสังกัด (ยศ.ทบ.) วันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๒ 

รอง ผอ.วพม.  ฝายวิชาการ เปนประธานการ

ประชุมคณะทํางานเครือขายสถาบันอุดมศึกษา

พญาไท ณ หองประชุมสํานักงานประกันคุณภาพ

การศึกษา ชั้น ๕ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 

เม่ือ ๓๑ ต.ค. ๖๑ 

เมื่อเวลา ๑๓๓๐ วันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๑ พันเอก ผศ. 
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนประธาน
การประชุมคณะทํางานเครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญา
ไท ณ หองประชุมสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ช้ัน ๕ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา โดยผูเขาประชุม

ประกอบดวย ผช.ผอ.วพม. ฝายประกันคุณภาพ และ
ผูแทนจากสถาบันสมาชิกเครือขาย ๖ แหง  

ที่ประชุมฯ ไดรวมกันพิจารณาหัวขอหลักการ
ประชุมและกําหนดการของ “มหกรรมคุณภาพ
การศึกษา เครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ ๒” 
ซึ่งหัวขอหลักการประชุมในครั้งตอไป คือ “การเรียนรู
ผานเครือขาย: เสนทางสูความเปนเลิศดานการศึกษา 
(Network learning: Journey toward educational 
excellence)”  ซึ่งกําหนดจัดในวันที่ ๒ ส.ค. ๖๒ ณ 
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา  

รอง ผอ.วพม.  ฝายวิชาการ  เป นประธานการ

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจ ัยของ

มูลนิธิ รพ.รร.๖ ณ หองประชุมสํานักงานพัฒนา

งานวิจัย รพ.รร.๖/วพม. เม่ือ ๒ พ.ย. ๖๑ 

 พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝาย
วิชาการ เปนประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาทุนวิจัยของมูลนิธิ รพ.รร.๖ ณ หองประชุม
สํานักงานพัฒนางานวิจัย รพ.รร.๖/วพม. เมื่อ ๒ พ.ย. 
๖๑ มี พันเอก รศ. ชาญชัย ไตรวารี หน.สพว.รพ.รร.๖/ 
วพม. เปนเลขานุการ โดยที่ประชุมฯ ไดมีมติอนุมัติเงิน
สนับสนุนแกโครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนจาก
มูลนิธิ รพ.รร.๖ รวม ๙ โครงการ  

รอง ผอ.วพม.  ฝายวิชาการ  เป นประธานการ

ประชุมคณะทํางาน  ASPIRE ประเภท Social 

accountability ณ หองประชุมสํานักงานพัฒนา

งานวิจัย รพ.รร.๖/วพม. เม่ือ ๒ พ.ย. ๖๑ 

 พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝาย
วิชาการ เปนประธานการประชุมคณะทํางาน ASPIRE 
ปร ะ เ ภท  Social accountability ณ  ห อ งป ร ะ ชุ ม
สํานักงานพัฒนางานวิจัย รพ.รร.๖/วพม. เมื่อ ๒ พ.ย. 
๖๑ โดยผูเขาประชุมประกอบดวย ผช.ผอ.วพม. ฝายวิจัย 
ผช.ผอ.วพม. ฝายยุทธศาสตร และ รอยโท บุญทรัพย 
ศักด์ิบุญญาทรัพย 
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 ที่ประชุมฯ ไดทบทวนและประเมินสิ่งที่ วพม. 
ไดดําเนินการในชวงที่ผานมาตามเกณฑใน domain ที่ 
2-4 ไดแก โดเมนที่ ๒ ดานการศึกษาที่ครอบคลุมเรื่อง 
การคัดเลือกผูเรียน หลักสูตร และการพัฒนาอาจารย (ที่
สงเสริมใหผูเรียนตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบ
ที่จะตองตอบสนองตอความตองการที่จําเปนดาน
สุขภาพของชุมชนเพ่ือนําไปสูเปาหมาย คือ สมาชิกใน
ชุมชนมีสุขภาพที่ดีและทําใหระบบสุขภาพมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพสูง) โดเมนที่ ๓ ดานการวิจัย และ
โดเมนที่ ๔ ดานผลลัพธที่แสดงถึงผลกระทบของการจัด
การศึกษาตอระบบสุขภาพและสถานะสุขภาพของชุมชน
เป าหมาย  (ผลผลิตที่ ออกไปปฏิบั ติหนาที่ ไดตาม
เปาหมาย และการทํางานรวมกับภาคประชาชน รวมทั้ง
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ)  

ผช.ผอ.วพม. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ชี้แจงการ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังโครงการ e-campus 

ต า ม แ ผ น ป ฏ ิบ ัต ิร า ช ก า ร ป ร ะ จํ า ป  ๒ ๕ ๖ ๑ 

ดําเนินการแลวเสร็จในรูปแบบ infographic  

 พันเอก กศม ภังคานนท ผช.ผอ.วพม. ฝาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดทํา infographic เพื่อ
สื่อสารใหคณาจารยและบุคลากรของ วพม. ทราบ
ถึงการเปลี ่ยนแปลงที ่จะเกิดขึ ้นหลังโครงการ e-
campus ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๖๑ 
ดําเนินการแลวเสร็จตามภาพประกอบ 

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหตอไป คือ 
๕-๑๑ พ.ย. ๖๑ (สัปดาหที่ ๔๕/๖๑)  

 กิจกรรมสําคญัในหวงสัปดาหหนา มีดังน้ี   
• ๕ พ.ย. ๖๑ ๐๙๐๐ บริษัทผูแทนจําหนายนําเสนอ

รูปแบบใหม ๆ ของการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือ
พัฒนา Smart classroom 

• ๕ พ.ย. ๖๑ ๑๓๓๐ การประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ วพม. ณ หองประชุมณีณา-นิรันดร    
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• ๖ พ.ย. ๖๑ ผอ.กศ.วพม. และคณะ ตรวจเย่ียม
แพทยเพ่ิมพูนทักษะ ณ รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ  

• ๖ -๗ พ .ย .  ๖๑ นพศ .วพม .  จั ดอบรมด าน
แพทยศาสตรคึกษา ใหแกอาจารยแพทยและเจาหนาที่ 
ณ โรงพยาบาลศูนยสกลนคร  

• ๘ พ.ย. ๖๑ ผอ.กศ.วพม. และคณะ ตรวจเย่ียม
แพทยเพ่ิมพูนทักษะ ณ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา   

• ๙ พ.ย. ๖๑ การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ประจําป ๒๕๖๑ “สมศ. กาวสูปที่ ๑๙ และการประเมิน
คุณภาพภายนอกแนวใหมยุค ๔.๐” ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด คอนเวนช่ัน   

• ๙ พ.ย. ๖๑ ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการในหัวขอ Curriculum development with 
a focus on integrating simulation-based 
education โ ด ย  Senior Lecturer จ าก  Center for 
Medical Education, School of Medicine, The 
University of Dundee, UK (Stuart Cable, Ph.D.) 
ณ หองมรูสุวรรณ ช้ัน ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
รพ.รร.๖ 

• ๑๐ - ๑๑ พ.ย. ๖๑ สํานักงานขาราชการพลเรือน 
( ก .พ . )  จั ด ง าน  OCSC International Education 
EXPO หรืองานมหกรรมการศึกษาตอตางประเทศ ครั้ง
ที่  ๑ ๕  ภ า ย ใ ต หั ว ข อ ห ลั ก  Transforming Lives 
through education ที่ ช้ัน ๕ ศูนยการคาสยามพารา
กอน 

• ๑๒ พ.ย. ๖๑ ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการในหัวขอ Student’s self-reflection and 
medical teacher ‘s feedback (feed forward) โดย 
Senior Lecturer จ า ก  Center for Medical 
Education, School of Medicine, The University 
of Dundee, UK (Stuart Cable, Ph.D.) ณ หองมรู
สุวรรณ ช้ัน ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.๖ 

 

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

 

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

  รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ 

   ๔ พ.ย. ๖๑  

 

 

 

 

 

 

 


