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 PCM Executive Newsletter: เกริ่นนำ   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับนี้เปนฉบับที่ 
๓๔  ของป  พ.ศ. ๒๕๖๒ และส ัปดาห ท ี ่  ๔๗  ของ
ปงบประมาณ ๒๕๖๒ มีหัวขอขาวเหตุการณและเรื่อง
สำคัญที่นาสนใจจำนวนมาก ดังน้ี  

จก.พบ. และคณะ ไปตรวจเยี่ยมการฝกภาคสนาม
ของ นพท./นศพ.วพม. ชั ้นปที ่  ๖ รุ นที ่  ๔๐ ใน
รายวิชาเวชปฏิบัติการยุทธ-ปฏิบัติการเพชราวุธ 
ณ  บริ เวณอางเก็บน้ำจักรพงษ  เขาอี โต  จว.
ปราจีนบุรี เม่ือ ๒๑ ส.ค ๖๒  

 เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค. ๖๒ พลโท ชาญณรงค นาค
สว ัสด ิ ์  จก.พบ. และคณะ ไปตรวจเย ี ่ยมการฝก
ภาคสนามของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๖ รุนที่ ๔๐ ใน
รายวิชาเวชปฏิบัติการยุทธ-ปฏิบัติการเพชราวุธ ระหวาง 
๑๙-๒๔ ส.ค. ๖๒ ณ  บริเวณอางเก็บน้ำจักรพงษ เขา
อีโต จว.ปราจีนบุรี โดยในปนี ้มีนักศึกษาแพทยจาก 
Naval Medical University จำนวน ๕ นาย เขารับการ
ฝกดวย 

  ในโอกาสน้ี ผอ.วพม./ รพ.รร.๖ ผอ.สพธ. รอง 
ผอ.วพม. ฝายบริหาร ใหเกียรติรวมคณะไปตรวจเยี่ยม 
โดยมีผูชวยฑูตทหารญี่ปุนประจำประเทศไทย และผูดูแล
นักศึกษาแพทยจีน รวมสังเกตการณการฝกครั้งน้ีดวย 
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    ตอมาในวันที่ ๒๓ ส.ค. ๖๒ พลตรี ปยพันธ ชีรา
นนท ผช.ผอ.วพม. ฝายกิจการนักศึกษา เปนประธานใน
พิธีปดการฝกภาคสนาม “วิชาเวชปฏิบัติการยุทธและฝก
ปฏิบัติการเพชราวุธ” ของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๖ 
รุนที่ ๔๐  

ผอ.วพม. เปนประธานในพิธีรับมอบสิ่งอุปกรณ
พระราชทาน  จำนวน ๒ รายการ จากตัวแทน
บริษัท ที่หองเรียน ภาควิชารังสีวิทยา กศ.วพม. 
ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เม่ือ ๒๐ ส.ค. ๖๒ 
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 เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๒ พลตรี นิมิตร สะโมทาน 
ผอ.วพม./ รพ.รร.๖ เป นประธานในพิธ ีร ับมอบสิ่ง
อุปกรณพระราชทาน จำนวน ๒ รายการ ไดแก ชุด
จำลองกายวิภาคเสมือนจริงแบบสามมิติ จำนวน ๑ ชุด 
และชุดหุนฝกประเมินรอยโรคในชองทองและชองอก 
พรอมหัวตรวจจำลองอัลตราซาวด จำนวน ๒ ชุด จาก
ผูแทนบริษัท โดยมีพันเอกหญิง ผศ.บุษบง หนูหลา อจ.
หน.ภาควิชารังสีวิทยา กศ.วพม. และคณะกรรมการ
ผูตรวจรับสิ่งอุปกรณพระราชทาน รวมเปนเกียรติดวย 

ผอ.วพม. เปนประธานในพิธีทำบุญอุทิศสวนกุศล

ใหแกผูอุทิศรางกายเพื่อการศึกษา (อาจารยใหญ 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หองปฏิบัติการกาย

วิภาคศาสตร อาคารเจาฟาเพชรรัตน เมื ่อ ๒๒ 

ส.ค. ๖๒  

  เมื่อเวลา ๐๙๑๕ ของวันที่ ๒๒ ส.ค. ๖๒ พลตรี 

นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม. เปนประธานในพิธีทำบุญ

อุท ิศส วนกุศลใหแกผ ู อ ุท ิศร างกายเพื ่อการศึกษา 

(อาจารย  ใหญ   ประจำป การศ ึ กษา  ๒๕๖ ๒ ณ 

หองปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร ชั ้น ๔ อาคารเจาฟา

เพชรรัตน วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา โดยมี

ญาติผูอุทิศรางกายฯ เขารวมพิธีโดยพรอมเพรียงกัน 

  พ ิธ ีด ังกล าวจ ัดต อเน ื ่องมาทุกปในชวงตนป

การศึกษากอนที่จะเริ่มการเรียนเนื้อหาทางกายวิภาค

ศาสตรเพ่ือแสดงความกตัญูกตเวทิตา ความเคารพและ

ระลึกถึงพระคุณ พรอมทั้งเชิดชูเกียรติในความดีงาม 

ความเสียสละของอาจารยใหญ รวมทั ้งเสริมสรางให

น ักศ ึกษามีค ุณธรรมจร ิยธรรม ความเส ียสละ มี

ประสบการณในการทำงาน และความสามัคคี  
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ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุมอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. 
ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ ณ หองณีณา-นิรันดร เมื่อ ๒๐ 
ส.ค. ๖๒  

 เมื่อเวลา ๐๙๐๐ วันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๒ พลตรีหญิง 
ผศ.จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการ
ประชุมอาจารยผ ู ร ับผิดชอบหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต วพม. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ หองณีณา-นิรันดร 
โดยมีสาระสำคัญ ดังน้ี  

• สร ุปผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนของ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๑-๖ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

• สรุปผลการสำรวจความคิดเห ็นของ นพท./
นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๒-๖ ตอการจัดการศึกษาในป
การศึกษา ๒๕๖๑  

• สรุปรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
ผู เร ียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู ประจำป
การศึกษา ๒๕๖๑ 

• รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และภายนอก วพม. ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑  

• แผนการเพิ่มจำนวนการรับบุคคลเขาศึกษาตอใน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของ วพม. ในป
การศึกษา ๒๕๖๓ เปน ๑๒๐ นายตอป แบงเปน
ทุน ทบ. ๒๐ นาย และทุนโครงการผลิตแพทย
เพ่ิม ๑๐๐ นาย (ชาย ๕๐ นาย หญิง ๕๐ นาย  

• การปร ับปร ุ งต ั วช ี ้ ว ั ดการประก ันค ุณภาพ
การศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือใหสอดคลอง
กับ มคอ.๑ สาขาวิชาแพทยศาสตร ซึ่งประกาศใช
เมื่อ ๒๘ พ.ย. ๖๑  

• ปฏิทินการจัดการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ ของ 
นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๒-๖  

• แผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ทักษะ
การแพทยในสนามรบ และการฝกรวม รอ./เหลา
ทัพ ประจำป ๒๕๖๓  

• แผนการจัดสอบประมวลความรอบรูระดับกอน
คล ิน ิกและระดับคลิน ิก ประจำปการศึกษา 
๒๕๖๒  

• กำหนดการจัดสอบของ ศรว. ขั ้นตอนที่ ๑, ๒ 
และ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

• แผนการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (มคอ. ๗ ประจำป
การศึกษา ๒๕๖๑  

รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เปนประธานในพิธีเปด
การประชุม เชิ งปฏิบ ัต ิ การ เร ื ่ อง  การควบคุม
ภ า ย ใ น แ ล ะ ก า ร บ ร ิ ห า ร ค ว า ม เ ส ี ่ ย ง  ณ  โ ถ ง
นิทรรศการ ชั้น ๔ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 
เม่ือ ๒๓ ส.ค. ๖๒  

 เมื่อเวลา ๑๓๐๐ ของวันที่ ๒๓ ส.ค. ๖๒ พันเอก 
ผศ.อารมย ขุนภาษี รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เปน
ประธานในพิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ควบคุมภายในและการบร ิหารความเส ี ่ยง ณ โถง
นิทรรศการ ช้ัน ๔ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา โดยมี 
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พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปน
วิทยากรหลัก ซึ่งสาระสำคัญของการจัดประชุมครั้งนี้ มี
ดังน้ี  

• มาตรา ๗๙ ของพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดใหหนวยงานของรัฐมี
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดย
ให  ถ ื อปฏ ิ บ ั ต ิ ต ามมาตรฐานและหล ั ก เกณฑ ที่
กระทรวงการคลังกำหนด  

• หลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวย มาตรฐาน
และหล ักเกณฑปฏ ิบ ัต ิการควบค ุมภายในสำหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดใหหนวยงานของ
รัฐ จัดใหมีการประเมินผลการควบคุมภายใน อยางนอย
ปละหน่ึงครั้ง (โดยใชแบบ ปค.๑/ ปค.๔ และ ปค.๕  

รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนประธานในการ
ปฐมนิเทศ นพท./นศพ.วพม. ชั้นที่ ๒ ปการศึกษา 
๒๕๖๒ ณ หองบรรยาย ๑ อาคารเจาฟาเพชรรัตน 
เม่ือ ๑๙ ส.ค. ๖๒  
 เมื่อเวลา ๐๘๐๐ ของวันที่ ๑๙ ส.ค. ๖๒ พันเอก 
ผศ.ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปน
ประธานในการปฐมนิเทศ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๒ ป
การศึกษา ๒๕๖๒ ณ หองบรรยาย ๑ โดยมี รอง ผอ. 
กศ.วพม. และอาจารยหัวหนาภาควิชาที่เกี่ยวของรวมให
คำแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตร การเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผลของช้ันปที่ ๒ 

รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนประธานการ
ประชุมเพื่อทบทวนหลังการดำเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา ประจำป

การศึกษา ๒๕๖๑ ณ โถงนิทรรศการ ชั้น ๔ อาคาร
พระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เม่ือ ๒๒ ส.ค. ๖๒ 

 เมื่อเวลา ๑๓๐๐ ของวันที่ ๒๒ ส.ค. ๖๒ พันเอก 
ผศ.ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนประธาน
การประชุมเพื ่อทบทวนหลังการดำเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา ประจำป
การศ ึกษา ๒๕๖๑ ซ ึ ่ งจ ัดโดย สปค.วพม. ณ โถง
นิทรรศการ ช้ัน ๔ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา โดยมี
พันเอกหญิง ผศ.อนุสรา วัฒนจันทร ผช.ผอ.วพม. ฝาย
ประกันคุณภาพการศึกษา เปนผูดำเนินรายการ  

 การประชุมไดนำเทคนิค World Café มาใชใน
การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดแข็งและโอกาสพัฒนา
ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ ไปเขารวมการประชุม
หารือนอกรอบของคณะกรรมการอำนวยการและ
คณะกรรมการบริหาร กสพท ณ หองประชุม ตึก
อานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เม่ือ ๒๓ ส.ค. ๖๒  
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 เมื่อเวลา ๑๐๐๐ วันที่ ๒๓ ส.ค. ๖๒ พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ ไปเขารวม
การประชุมหารือนอกรอบของคณะกรรมการอำนวยการ
และคณะกรรมการบริหาร กสพท ณ หองประชุม ตึก
อานันทมห ิดล คณะแพทยศาสตร   จ ุฬาลงกรณ
มหาว ิทยาล ัย เพ ื ่อพ ิจารณากำหนดแนวทางการ
ดำเนินการตามโครงการผลิตแพทยเพิ่มแหงประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๑-๖๔ ใหสอดคลองกับมติ ครม. ที่อนุมัติให
ดำเนินการได และใหนำขอสังเกตจากสวนราชการตาง ๆ  
ที่แนบมาพรอมกับหนังสืออนุมัติใหดำเนินการโครงการ
มาดำเนินการอยางเปนรูปธรรม 

วพม. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง การ
ปองกันความเสี ่ ยงจากการเกิดอัคคีภัย ใหแก  
นพท./นศพ.วพม.  ช ั ้ นป ท ี ่  ๒  และ เจ  าหน าท ี ่
สนับสนุนของ วพม. ณ หองประชุมมงกุฎเวช 
อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา และลานดานหนา
อาคารเจาฟาเพชรรัตน เม่ือ ๒๑ ส.ค. ๖๒ 

 เมื่อเวลา ๑๓๐๐ วันที่ ๒๑ ส.ค. ๖๒ มีการประชุม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปองกันความเสี่ยงจากการเกิด
อัคคีภัย เพื่ออบรมใหความรูแก นพท./นศพ.วพม. ชั้นป
ที่ ๒ และเจาหนาที่สนับสนุนของ วพม. ณ หองประชุม
มงกุฎเวช อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา และลาน
ดานหนาอาคารเจ าฟ าเพชรร ัตน โดยได ร ับความ
อนุเคราะหวิทยากรจากสำนักปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย กทม.  

 โดยหลังจบการบรรยายทางคณะวิทยากรไดจดัให
ผูเขาประชุมฝกปฏิบัติการควบคุมเพลิงโดยใชอุปกรณ

ดับเพลิงประจำอาคาร ที่บริเวณลานดานหนาอาคารเจา
ฟาเพชรรัตน  

นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่  ๔ ไปรวมการแขงขัน
ตอบป ญห าท า ง ส ร ี ร ว ิ ท ย า ร ะ ด ั บ น าน าช าต ิ  
(IMSPQ) ครั้งที่  ๑๗ ที่ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อ 
๒๑-๒๒ ส.ค. ๖๒  

เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ ส.ค. ๖๒ นพท./นศพ.วพม. ช้ัน
ปที ่ ๔ จำนวน ๕ นาย เปนผูแทน วพม. ไปรวมการ
แข งข ันตอบปญหาทางสร ีรว ิทยาระด ับนานาชาติ 

( IMSPQ) คร ั ้ งท ี ่  ๑๗ ที่  
Faculty of Medicine, 
Universitas Indonesia 
กร ุงจาการ ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย  

 ในปน้ีทีม วพม. ทำได
ดีเชนเดียวกับทุกป โดย
เปน ๑ ใน ๔๘ ทีม และ ๑ 
ใน ๕ ทีม จากประเทศไทย 
(วพม. มอ. มช. จุฬา และศิ
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ริราช ที่ผานรอบขอเขียนเขาไปตอบคำถามสดบนเวทีใน
รอบ Oral Test  

กิจกรรมสำคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหที ่ ๓๕ 
ของป ๒๕๖๒ (๓๕/๖๒ คือ ๒๖ ส.ค. - ๑ ก.ย. ๖๒  

 กิจกรรมสำคัญในสัปดาหท ี ่  ๓๕ ของป พ.ศ. 
๒๕๖๒ มีดังน้ี   

• ๒๘ ส.ค. ๖๒ ๑๔๐๐ พิธีประดับเครื่องหมายชั้นป
และมอบกระบี่ นพท./นศพ.วพม.ชั้นปที่ ๒ รุนที่ ๔๔ ป
การศึกษา ๒๕๖๒ ณ หองประชุมมงกุฎเวช ช้ัน ๔ อาคาร
พระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 

• ๒๘ ส.ค. ๖๒ ๑๓๐๐ การอบรม เรื่อง บุคลิกภาพที่ดี
แบบคุณหมอ สำหรับ นพท./นศพ. ช้ันปที่ ๓  

• ๓๑ ส.ค. ๖๒ ๐๘๐๐ พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวัน
สถาปนาศูนยอำนวยการแพทยพระมงกุฎเกลา ครบรอบ
ปที่ ๓๕ 

•  ๒๔-๒๘ ส.ค. ๖๒ การประชุมแพทยศาสตรศึกษา
นานาชาติแหงภาคพื ้นย ุโรป หรือ AMEE 2019 ณ 
Austria Center กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย  
 

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

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                        (ดุต สถาวร  

  รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ  

   ๑ ก.ย. ๖๒  
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