
1 VOL. 3 NO. 16 (WEEK 16: APR 15-21, 2019) 
 

 

 

PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับนี้เปนฉบับท่ี 
๑๖  ของป  พ.ศ.  ๒๕๖๒ และสัปดาห ท่ี  ๒๙  ของ
ปงบประมาณ ๒๕๖๒ สัปดาหนี้มีวันทําการ ๓ วัน เปน
สัปดาหแรกหลังจากวันหยุดเทศกาลวันสงกรานตทําใหมี
หัวขอขาวเหตุการณและเรื่องสําคัญท่ีนาสนใจไมมากนัก 
ดังนี้  

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานในการประชุมตัดสินผล 

นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๕ ณ หองณีณา-นิรันดร 

เม่ือ ๑๗ เม.ย. ๖๒  

 เม่ือเวลา ๑๐๐๐ ของวันท่ี ๑๗ เม.ย. ๖๒ พลตรี
หญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสดิ์  ผอ.กศ.วพม. เปน
ประธานในการประชุมตัดสินผล นพท./นศพ.วพม. ชั้นป
ท่ี  ๕ โดยมี อจ.หน.ภาควิชา หรือผูแทน ในฐานะ
คณะกรรมการหลักสูตรชั้นปท่ี ๕ และผูแทนหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เขาประชุมโดยพรอมเพรียงกัน ณ หองณีณา-
นิรันดร   
 ในปการศึกษา ๒๕๖๑ มีผูเขาเรียน ๑๐๐ นาย 
สอบผานทุกรายวิชา ๙๘ นาย สอบไมผานและตองสอบ
แกตัว ๑ นาย และเรียนไมครบทุกรายวิชา ๑ นาย 
 โดยจะมีการนําผลการศึกษา ประจําป ๒๕๖๑ 
เขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการการศึกษา วพม. ใน
การประชุม นขต.วพม. ประจําเดือน เม.ย. ในวันท่ี ๒๔ 
เม.ย. ๖๒  

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

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารย

กิตติมศักดิ์ ณ หองณีณา-นิรันดร เมื่อ ๑๘ เม.ย. 

๖๒   
 เม่ือวันท่ี ๑๘ เม.ย. ๖๒ พลตรีหญิง ผศ.จันทรา
ภา ศรีสวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เปนประธานในการประชุม
คณะกรรมการ พิจารณาตํ าแหน งศาสตราจารย
กิตติมศักดิ์ โดยกรรมการท่ีเขาพิจารณาประกอบดวย 
รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ 

อจ.หน.ภาควิชาปรีคลินิกและ อจ.หน.ภาควิชาคลินิก 
กศ.วพม. จํานวน ๔ ทาน ท่ีเปนกรรมการสภา วพม. จาก
การเลือกตั้ง ณ หองณีณา-นิรันดร ซ่ึงคณะกรรมการฯ มี
มติเห็นชอบใหเสนอชื่อใหสภา วพม. พิจารณาอนุมัติ
แตงตั้ง 

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานในการประชุมตัดสินผล 

นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๖ ณ หองณีณา-นิรันดร 

เม่ือ ๑๙ เม.ย. ๖๒  

 เม่ือเวลา ๑๐๐๐ ของวันท่ี ๑๙ เม.ย. ๖๒ พลตรี
หญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสดิ์  ผอ.กศ.วพม. เปน
ประธานในการประชุมตัดสินผล นพท./นศพ.วพม. ชั้นป
ท่ี  ๖ โดยมี อจ.หน.ภาควิชา หรือผูแทน ในฐานะ
คณะกรรมการหลักสูตรชั้นปท่ี ๖ และผูแทนหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เขาประชุมโดยพรอมเพรียงกัน ณ หองณีณา-
นิรันดร เม่ือ ๑๙ เม.ย. ๖๒  
 ในปการศึกษา ๒๕๖๑ มีผูเขาเรียน ๑๐๐ นาย 
สอบผานทุกรายวิชา ๙๗ นาย สอบไมผานและตองสอบ
แกตัว ๒ นาย และเรียนไมครบทุกรายวิชา ๑ นาย 
 โดยจะมีการนําผลการศึกษา ประจําป ๒๕๖๑ 
เขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการการศึกษา วพม. ใน
การประชุม นขต.วพม. ประจําเดือน เม.ย. ในวันท่ี ๒๔ 
เม.ย. ๖๒  

รอง ผอ.กศ.วพม. เปนประธานในการประชุม
คณะอนุกรรมการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
วพม. ณ หองณีณา-นิรันดร เม่ือ ๑๘ เม.ย. ๖๒ 

เม่ือวันท่ี ๑๘ เม.ย. ๖๒ เวลา ๑๒๐๐ พันเอก
หญิง นวพร หิรัญวิวัฒนกุล รอง ผอ.กศ.วพม. เปน
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการหลักสูต ร
แพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ณ หองณีณา-นิรันดร ชั้น ๒ 
อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา ในการประชุมมีการ
รายงานของประธานคณะทํางานชุดตาง ๆ หรือผูแทน 
เขาประชุมโดยพรอมเพรียงกัน โดยมีการรายงานความ
คืบหนาของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานชุดตาง ๆ 
ดังนี้  
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- คณะอนุกรรมการหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต วพม. ชั้นปรีคลินิก 

- คณะอนุกรรมการหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต วพม. ชั้นคลินิก 

- คณะทํางานพัฒนาการสอนอัตลักษณทาง
วิชาชีพเวชจริยศาสตร 

- คณะทํางานการสอนดานความปลอดภัยผูปวย  
- คณะทํางานพัฒนาทักษะการทหารละความ

ม่ันคง 
- คณะทํางานหมวดการศึกษาท่ัวไปและวิชา

เลือกเสรี 
- คณะอนุกรรมการประเมินผลฯ  
- คณะอนุกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ  
- คณะอนุกรรมการสื่อการสอนและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
- คณะอนุกรรมการพัฒนาวิจัยดาน

แพทยศาสตรศึกษา 

รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนผูแทน ผอ.วพม. 

เข าประชุมคณะกรรมการ อํานวยการ ร วมกับ

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ร ิห า ร  ก ส พ ท  ณ  ค ณ ะ

แพทยศาสตร โ รงพยาบาลรามาธ ิบดี เ มื ่อ  ๑๙ 

เม.ย. ๖๒  

 เม่ือวันท่ี ๑๙ เม.ย. ๖๒ เวลา ๑๐๓๐ พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนผูแทน 
ผอ.วพม. เขาประชุมคณะกรรมการอํานวยการ รวมกับ
คณะกรรมการบริหาร กสพท ณ หองประชุม ๑ 
สํานักงานคณบดี  อาคารบริหาร (อาคารเรียนรวม) ชั้น 
๕ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี    

ทีมงาน นพศ.วพม. เขารดน้ําขอพรพบผูบริหาร 

เนื่องในโอกาสวันข้ึนปใหมไทย เม่ือ ๑๗ เม.ย. ๖๒  

 ทีมงานหนวยแพทยศาสตรศึกษา นําโดย พันโท
หญิง ผศ.จิตรวีณา มหาคีตะ และเจาหนาท่ี นพศ.วพม. 
เขารดน้ําขอพรจาก พลโท รศ.วิโรจน อารียกุล ผอ. 

กศ.วพม. รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร รอง ผอ.วพม. ฝาย
วิชาการ และ รอง ผอ. กศ.วพม. เนื่องในโอกาสวันข้ึนป
ใหมไทย เม่ือ ๑๗ เม.ย. ๖๒  

พลตรี ปยพันธ ชีรานนท เปนวิทยากรรับเชิญไป
บ ร ร ย า ย ใ น ก า ร ป ร ะ ช ุม  21st Annual 
Conference of Military Anesthesiology and 
Resuscitation ณ เมืองจี ้หนาน มณฑลซานตง 
สาธารณร ัฐประชาชนจ ีน  เ มื ่อ  ๑๙ -๒๑  เม .ย . 
๒๕๖๒ 

 พลตรี  ปยพันธ  ชีรานนท อาจารย ท่ีปรึกษา 
ผอ.วพม. เปนวิทยากรรับเชิญไปบรรยายในหัวขอ "On 
Site Simulation-Based Training in Military 
Medicine Field Exercise" ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม  2 1 st 
Annual Conference of Military Anesthesiology 
and Resuscitation ซ่ึงจัดโดย The Anesthesiology 
and Resuscitation Committee of Chinese PLA 
เม่ือ ๑๙-๒๑ เม.ย. ๒๕๖๒ ณ เมืองจี้หนาน มณฑลซาน
ตง สาธารณรัฐประชาชนจีน  
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ผลงานโปสเตอรของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๕ 
ได ร ับการค ัด เล ือกใหเป นต ัวแทนของ AMSA-
Thailand ไปแขงขันในงาน AMSC 2019 ซึ่งจัด
ข้ึน ณ ประเทศสิงคโปร   

 เม่ือวันท่ี ๒๐ เม.ย. ๖๒ สมาพันธนิสิตนักศึกษา
แพทยเอเชียแหงประเทศไทย (AMSA-Thailand) ได
จัดการประกวดผลงานทางวิชาการเพ่ือคัดเลือกตัวแทน
ประเทศไทยไปแขงขันในงาน AMSC 2019 ซ่ึงจัดข้ึน ณ 
ประเทศสิงคโปร โดยผลงานโปสเตอรของ นพท./
นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๕ ซ่ึงมี พันโท ผศ.พันเลิศ ปยะราช 
และ รอยโท บุญทรัพย ศักดิ์บุญญารัตน เปนอาจารยท่ี
ปรึกษา ไดรับการคัดเลือกใหเปนหนึ่งในตัวแทนของ 
AMSA-Thailand ไ ปแข ง ขั น ใน ง าน  AMSC 2019 
ภายใตหัวขอหลักการประชุม “Healthcare Without 
Borders: The Problem of Access” ซ่ึงจะจัดข้ึนใน
หวงวันท่ี ๓๐ มิ.ย. - ๗ ก.ค. ๖๒  

นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๖ ไปศึกษาวิชาเลือกใน
สถาบันทางการแพทยในตางประเทศ เปนเวลา ๓ 
สัปดาห เม่ือ ๑๕ เม.ย. ๖๒ 

 ในปนี้ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๖ จํานวน ๖ 
นาย ไปศึกษาวิชาเลือกประสบการณทางคลินิก ณ 
Uniformed Services University (USU) of the 
Health Sciences มี ๑ นาย ไปศึกษาท่ี University of 
Nebraska Medical Center ท่ี  Omaha, Nebraska 
สาขา Neurological Science และอีก ๑ นาย ไปศึกษา
ท่ี  Princess Alexandra Hospital ท่ี  Brisbane, 
Australia คณะผูบริหาร วพม. ขอขอบคุณอาจารยทุก
ทานท่ีชวยสนับสนุนใหการเดินทางไปศึกษาวิชาเลือก
ประสบการณทางคลินิกของ นพท./นศพ.วพม. ในปนี้
เปนไปดวยความเรียบรอยมา ณ โอกาสนี้   

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหที่ ๑๗ 
ของป ๒๕๖๒ (๑๗/๖๒) คือ ๒๒-๒๘ เม.ย. ๖๒  

 กิจกรรมสําคัญในสัปดาหท่ี ๑๗ ของป ๒๕๖๒ มี
ดังนี้   

• ๒๒ เม.ย. ๖๒ ๐๙๐๐ การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในภาควิชารังสีวิทยา กศ.วพม. ณ หอง
ประชุมภาควิชารังสีฯ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ   

• ๒๒ เม.ย. ๖๒ ๑๓๐๐ การเยี่ยมใหคําแนะนํา
ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซวิทยา และภาควิชาจักษุวิทยา 
กศ.วพม. ณ  หองณีณา-นิรันดร    

• ๒๓ เม.ย. ๖๒ ๐๙๐๐ การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ภาควิชาศัลยศาสตร กศ.วพม. ณ หอง



4 VOL. 3 NO. 16 (WEEK 16: APR 15-21, 2019) 
 

 

 

ประชุมวิศิษฐ ภัทรประสิทธิ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
ชั้น ๗ 

• ๒๓ เม.ย. ๖๒ ๑๓๑๕ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เรื่อง การติดตามและประเมินหลักสูตร: ประสบการณท่ี
หลากหลาย  (Program monitoring & evaluation: 
Sharing our experience) ณ หองสดศรี ชั้น ๑ อาคาร
เจาฟาเพชรรัตน 

• ๒๔ เม.ย. ๖๒ ๐๙๐๐ การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ณ ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน กศ.วพม. 
ณ  หองประชุม พลเอก อาทิตย กําลังเอก ตึกอุบัติเหตุ
และเวชกรรมฉุกเฉิน รพ.รร.๖    

• ๒๔ เม.ย. ๖๒ ๑๓๐๐ การประชุม นขต.วพม./ 
คณะกรรมการศึกษา วพม. ณ หองระพี สาคริก 

• ๒๔ เม.ย. ๖๒ ๑๔๐๐ การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ภาควิชาเวชศาสตรครอบครัว กศ.วพม. 
ณ  หองณีณา-นิรันดร    

• ๒๕ เม.ย. ๖๒ ๐๙๐๐ การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ภาควิชาจุลชีววิทยา กศ.วพม. ณ หอง
ประชุมภาควิชาจุลชีววิทยา ชั้น ๔ อาคารเจาฟาเพชร
รัตน  

• ๒๕ เม.ย. ๖๒ การประชุมสภา วพม. ครั้งท่ี ๒/ 
๒๕๖๒ ณ หองระพี สาคริก ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎ
เกลาเวชวิทยา  
 
 

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

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

  รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ  

   ๒๘ เม.ย. ๖๒ 
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