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 PCM Executive Newsletter: เกริ่นนำ    
 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับนี้เปนฉบับท่ี ๔ 
ของป พ.ศ. ๒๕๖๓ และสัปดาหท่ี ๑๗ ของปงบประมาณ 
๒๕๖๓ หัวขอขาวสำคัญในสัปดาหนี้ มีดังนี้   
ผอ.ศพม. บรรยายพิเศษ ในหัวขอ แนวทางการ
รับราชการของแพทยทหารในกองทัพบก ใหแก  
นพท./นศพ.วพม. ชั ้นปที ่  ๔-๖ ณ หองประชุม
มงกุฎเวช อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เมื ่อ 
๒๒ ม.ค. ๖๓ 

 เมื่อเวลา ๑๓๐๐ ของวันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๓ พล
โท ชาญชัย ติกขะปญโญ ผอ.ศพม. ใหเกียรติมาเปน
วิทยากรในการบรรยายพิเศษ หัวขอ “แนวทางการรับ
ราชการของแพทยทหารในกองทัพบก” ใหแก นพท./
นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๔-๖ ณ หองประชุมมงกุฎเวช อาคาร
พระมงกุฎเกลาเวชวิทยา โดยมี ผอ.กศ.วพม. เสธ.ศพม. 
หก.กปค.วพม. เขารวมรับฟงการบรรยายพิเศษในครั้งนี้  
 ผอ.ศพม. ไดบรรยายให นพท./นศพ.วพม. ใน
ระดับชั ้นคลินิก ทราบและเขาใจถึงเเนวทางการรับ
ราชการของเเพทยทหารในกองทัพบก รวมทั้งแผนใน
การศึกษาตอเปนเเพทยเฉพาะทางของแพทยที ่สังกัด
กองทัพบก นอกจากนี้ยังไดแลกเปลี่ยนประสบการณ
และตอบขอซักถามของ นพท.วพม. ในเร ื ่องตาง ๆ 
โดยเฉพาะโอกาสในการเลือกเรียนสาขาเฉพาะทางตาง 
ๆ และแนวทางการรับราชการหลังจากท่ีจบการฝกอบรม
เปนแพทยเฉพาะทางแลว 
 

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาศักยภาพผูเรียน ครั้งที่ ๑/๖๓ ณ หองณีณา-
นิรันดร ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เมื่อ
วันท่ี ๒๑ ม.ค. ๖๓  

 เมื่อเวลา ๑๓๓๐ ของวันที่ ๒๑ ม.ค. ๖๓ พลตรี
หญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสดิ ์ ผอ.กศ.วพม. เปน 
ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน 
ครั้งที่ ๑/๖๓ ณ หองณีณา-นิรันดร ชั ้น ๓ อาคารพระ
มงกุฎเกลาเวชวิทยา โดยมี พ.อ.ธำรงโรจน เต็มอุดม และ 
พ.อ.หญิง นวพร หิรัญวิวัฒนกุล รอง ผอ.กศ.วพม. เขารวม
ประชุม 

 ที่ประชุมฯ เนนการติดตามและชวยเหลือ นพท./
นศพ.วพม. ของทุกชั้นป ที่มีปญหาดานสุขภาพ ปญหา
ดานการเรียน และปญหาดานจิตใจ โดยมีอาจารยประจำ
ชั ้น และทีมงานของ กปค.วพม. เขาประชุมโดยพรอม
เพรียงกัน 

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุม นขต.วพม./ 
คณะกรรมการศึกษา วพม. ครั้งที่ ๑/๖๓ ณ หองระพี 
สาคริก ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เม่ือ
วันท่ี ๒๒ ม.ค. ๖๓  

เมื่อเวลา ๐๙๐๐ ของวันที่ ๒๒ ม.ค. ๖๓ พลตรี
หญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสดิ ์ ผอ.กศ.วพม. เปน
ประธานการประชุม นขต.วพม./ คณะกรรมการศึกษา 
วพม. ครั้งที่ ๑/๖๓ ณ หองระพี สาคริก ชั้น ๓ อาคาร
พระมงกุฎเกลาเวชวิทยา โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้  
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- ผลการประชุมตัดสินผลการเร ียน นพท./
นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๒ และ ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑  

- วพม. เปนเจาภาพจัดสอบ ศ.ร.ว. ข้ันตอนท่ี ๓ 
ครั้งท่ี ๒/ ๒๕๖๓ ณ สนามสอบ รพ.รร.๖ ในวันท่ื ๒ ก.พ. 
๖๓ โดยจะจัดประชุมชี้แจงเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของในการ
จัดสนามสอบในวันท่ี ๒๔ ม.ค. ๖๓   

- บก.ทท. มีหนังสือแจงวาเจากรมแพทยทหาร
ของประเทศอินโดนีเซีย จะเดินทางมาเยี่ยมวิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาอยางเปนทางการ ในวันท่ี 
๑๙ ก.พ. ๖๓  

- จก.พบ. จะเปนประธานในพิธ ีเป ดการฝก
เตรียมความพรอมในท่ีตั้งสำหรับ กฝร.รอ./ เหลาทัพ ๖๓ 
ในวันจันทรที่ ๒๗ ม.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๐๐ โดยตารางการ
ฝกโดยสังเขป มีดังนี้  

o ๒๗-๒๙ ม.ค. ๖๓ การฝกพ้ืนฐานทหารราบ 
o ๓๐-๓๑ ม.ค. ๖๓ และ ๓-๔ ก.พ. ๖๓ การ

ฝกพ้ืนฐานทหารแพทย 
o ๗-๙ ก.พ. ๖๓ การฝกพ้ืนฐานทหารแพทย

ในพ้ืนท่ีฝก คายจักรพงษ และคายพรหมโยธี จ.ว.ปจ. 
o ๑๐-๒๐ ก.พ. การฝกภาคสนาม ซ่ึงแบงเปน 

๒ สวน คือ การฝกพ้ืนท่ีสวนหนา - ฝกแกปญหาทางการ
แพทยตามบงการ (ทก.กองพล ทก.กองทัพ) ท่ีคายไพรี
ระยอเดช จ.ว.ส.ก. และการฝกพ้ืนท่ีสวนหลัง – ฝก
แกปญหาทางการแพทยตามบงการในสถานีตาง ๆ ไดแก 
รพ.สนาม ชุดแพทยเผชิญเหตุ (MERT) ชุมชนสัมพันธ 
(COMREL) ปฏิบัติการชวยเหลือทางการแพทย 
(MEDCAP) ท่ีคายจักรพงษ จ.ว.ป.จ. 

- การรายงานความกาวหนาโครงการกอสราง
และโครงการปรับปรุงสิง่กอสรางตาง ๆ ของ วพม.  

o โครงการศูนยสถานการณจำลองทาง
การแพทยทหาร 

o โครงการปรับปรุงหอง ๒๕ ป วพม.  
o โครงการปรับปรุงหอพัก นพท. ท่ีอาคารศูนย

ประวัติฯ  

o โครงการเปลี่ยนสายเมนหลักและหมอแปลง
ไฟฟา หอพัก นพท. หมายเลข ๑๘๗/๓๙ และ ๑๓๕/๒ 

o โครงการติดตั้งเครื่องปรบัอากาศหอพัก 
นพท. (หอพัก กปค. และหอพักอาคารศูนยประวัติฯ)  

- กำหนดจัดการสัมมนา “การประเมินสถาบัน
อยางเปนระบบ” ครั ้งที ่  ๑ และ ๒ เพื ่อจ ัดทำแผน
ยุทธศาสตร วพม. พ.ศ. ๒๕๖๕-๗๐ และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำป ๒๕๖๕ มีดังนี้  

o การสัมมนาฯ ในท่ีตั้ง วันท่ี ๑๓ มี.ค. ๖๓ 
ณ หองสดศรี อาคารเจาฟาเพชรรัตน 

o การสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตรฯ ท่ี 
จ.ว.ช.บ. วันท่ี ๑๖-๑๗ มี.ค. ๖๓  

o การสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำป ๒๕๖๕ ในท่ีตั้ง วันท่ี ๑๐ ก.ค. ๖๓ 

- สำนักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติสงรายงาน
ป อนกล ับ (Feedback report) ซ ึ ่ งรวบรวมผลการ
ประเมินของคณะผูตรวจประเมินฯ สรุปผลคะแนนการ
ประเมิน วพม. ไดรับคะแนนในสวนของกระบวนการอยู
ในชวงที่ ๒ (ชวง ๑๕๐-๒๑๐ คะแนน) และคะแนนใน
สวนของผลลัพธ อยูในชวงท่ี ๑ (ชวง ๐-๑๒๐ คะแนน)  

- สมาคมแพทยทหารแหงประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ จะจัดการประชุมวิชาการและประชุม
ใหญสามัญประจำป ครั้งที่ ๖๒ เรื ่อง กัญชา กัญชาผง 
กับแพทยทหารตำรวจ ณ อาคารพระมงกุฎเกลาเวช
วิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ในวันท่ี ๒๗ 
ก.พ. ๖๓  

- คณะวิทยาศาสตร ม.เกษตรศาสตร กำหนดจัด
โครงการพัฒนานิสิตเตรียมแพทย เพื่อนำสาธารณสุขสู
ชุมชน ณ โรงเรียนวัดพระขาว ตำบลพระขาว อำเภอบาง
บาล จว.พระนครศรีอยุธยา วันท่ี ๑๓ ก.พ. ๖๓ จึงขอ
เชิญชวนใหคณาจารยและเจาหนาท่ี วพม. รวมสนับสนุน
ทุนการศึกษา (ลดหยอนภาษีได ๒ เทา) และบริจาค
สิ ่งของเครื ่องใช  เช น หนังส ือ เครื ่องเขียน เส ื ้อผา 
กระเปา 
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- แผนงานของคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา วพม. ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ (สปค.วพม.)  

- แผนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตาม
มาตรฐานผลการรียนรู ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 

- กำหนดการทดสอบรางกายประจำป ครั้งที่ ๑/ 
๖๓ วันท่ี ๕-๖ ก.พ. ๖๓  

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโครงการตำรา วพม. ณ หองณีณา-นิรันดร ช้ัน 
๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เม่ือ ๒๓ ม.ค. ๖๓  

 เมื ่อเวลา ๑๓๓๐ ของวันที ่ ๒๓ ม.ค. ๖๓ พลตรี
หญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เปนประธาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการตำรา วพม. ครั้ง
ที่ ๑/๖๓ ณ หองณีณา-นิรันดร ชั ้น ๓ อาคารพระมงกุฎ
เกลาเวชวิทยา  โดยมี พันเอก ธำรงโรจน เต็มอุดม และ พัน
เอกหญิง นวพร หิรัญวิวัฒนกุล รอง ผอ.กศ.วพม. เขารวม
ประชุม โดยมีเรื่องสำคัญท่ีหารือ ดังนี้  
 - คณะกรรมการฯ ไดรับการนำเสนอวิธีการจำหนาย
หน ังส ือทางการแพทย ผ าน facebook fanpage จาก
บริษัท MEDITEX  ซึ่งมีวิธีการนำเสนอหนังสือใหม ๆ โดย
บริษัทจะมี reviewer มาแนะนำตำรา ซ่ึงเบื้องตน วพม. ให 
MEDITEX ดำเน ินการจำหน าย จำนวน ๒ เล ม และ
สามารถทำยอดขายไดดี เนื่องจากเปนหนังสือเลมแรกท่ี
เปนภาษาไทย  
 - ที่ประชุมฯ อนุมัติใหจัดพิมพตำรา ๑ เลม คือ  
ตําราการรักษาแบบประคับประคองผูปวยโรคโลหิตวิทยา
และมะเร็งในเด็กและวัยรุ น (Textbook of Supportive 
Care in Pediatric Hematology and Oncology) ของ 
พันโทหญิง ผศ. ชาลินีย มนตเสรีนุสรณ อาจารย วพม./ 
รพ.รร.๖ (ภกม.กศ.วพม.)   

ผอ.กศ.วพม. เป นประธานเป ดการประช ุมเ ชิง
ปฏิบัติการ เรื ่อง เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื ่อการ
ดำเนินการที ่เปนเลิศ (EdPEx) ณ หองสดศรี ชั้น ๑ 
อาคารเจาฟาเพชรรัตน เม่ือ ๒๔ ม.ค. ๖๓   

 เมื่อเวลา ๐๙๐๐ ของวันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๓ พลตรี
หญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสดิ ์ ผอ.กศ.วพม. เปน
ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพื ่อการดำเนินการที ่เปนเลิศ (EdPEx) ณ 
หองสดศรี ชั้น ๑ อาคารเจาฟาเพชรรัตน โดยมี พันเอก 
ผศ. ธรรมนูญ ศรีสอาน ผช.ผอ.วพม. ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา/ หน.สปค.วพม. เปนผูกลาวรายงาน ในโอกาสนี้ 
พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม.ฝายบริหาร และ 
พันเอก ธำรงโรจน เต็มอุดม รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ 
เขารวมประชุมดวย 
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 สำหรับการประชุมว ันแรกเปนการแลกเปลี ่ยน
เร ียนรูประสบการณการนำเกณฑ EdPEx ไปใช เปน
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพภาควิชา โดยผูเขาประชุม
ประกอบดวยผูบริหารและคณาจารยของภาควิชาตาง ๆ ท้ัง
ระดับ Pre-clerkship และ Clerkship ในรูปแบบสุนทรีย
สนทนา เวิลด คาเฟ (World Café) ซึ่งสารสนเทศที่ไดจะ
นำไปใชในการประชุมครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๖ ก.พ. ๖๓ (เต็ม
วัน) ซ่ึงกำหนดจัดท่ีหองสดศรี เชนเดิม   
ผอ.กศ.วพม. เปนประธานเปดการประชุมเตรียมความ
พรอมเปนเจาภาพจัดการสอบข้ันตอนท่ี ๓ ของ ศ.ร.ว. 
ณ หองประชุมจุลานนท ชั ้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ เม่ือ ๒๔ ม.ค. ๖๓   

 เมื ่อเวลา ๑๓๓๐ ของวันที ่ ๒๔ ม.ค. ๖๓ พลตรี
หญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. ในฐานะ
ประธานสนามสอบข้ันตอนท่ี ๓ ณ รพ.รร.๖ เปนประธาน
การประชุมเตรียมความพรอมเปนเจาภาพจัดการสอบเพ่ือ
ประเมินและรับรองความรูความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ ๓ ในวันที่ ๒ ก.พ.๖๓ จำนวน 
๑๔ วงสอบ ณ หองประชุมจุลานนท ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ โดยมีอาจารยแพทยและพยาบาล ที่ปฏิบัติ
หนาท่ีผู ชวยหัวหนาวงสอบ มาประชุมเพื ่อซักซอมและ
เตรียมพรอมในการจัดสอบ 
รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เปนประธานการประชุม
คณะกรรมการดำเนินงานศูนยฝกสถานการณจำลองทาง
การแพทยทหาร ณ หองณีณา-นิรันดร ชั้น ๓ อาคาร
พระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เม่ือ ๒๑ ม.ค. ๖๓   

 เมื่อเวลา ๑๐๐๐ น. ของวันที่ ๒๑ ม.ค. ๖๓ พันเอก 
ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เปนประธาน
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนยฝกสถานการณ
จำลองทางการแพทยทหาร ณ หองณีณา-นิรันดร ชั้น ๓ 
อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา โดยสาระสำคัญของการ
ประชุมมีดังนี ้

- แผนจัดอบรม นพท./นศพ.วพม. ป ๖๓/ ๖๔  
- แผนเปดอบรมใหแกบุคคลภายนอก ป ๖๓  
- แผนจัดอบรมพัฒนาอาจารย เรื่อง 

Simulation-based medical education  
- แผนบรรจุกำลังพลท่ีอยูระหวางดำเนินการ 

(เจาหนาท่ีธุรการ และ Sim Technician)  
- -ราง- แนวทางการขอใชหองประชุมและหอง

ฝกปฏิบัติการของศูนยฯ  
- แผนพัฒนาเว็บไซตเพ่ือแนะนำศูนยฯ  
- แผนกำหนดอัตราคาใชสถานท่ีของศูนยฯ  
- นโยบายและวิธีปฏิบัติของศูนยฯ  
- -ราง-แผนการดำเนินการของศูนยฯ ในระยะ 

๓ ป 

รอง ผอ.วพม.  ฝ  ายบร ิหาร  เปนประธานการ
ประชุม นขต.กอ.วพม. ประจำเดือน ม.ค. ๖๓ ณ 
หองประชุม กอ.วพม. ช้ัน ๓ เม่ือ ๒๑ ม.ค. ๖๓  

 เมื่อวันท่ี ๒๑ ม.ค. ๖๓ พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร 
รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เปนประธานการประชุม นขต.
กอ.วพม. ประจำเดือน ม.ค. ๖๓ ณ หองประชุม กอ.วพม. 
ชั้น ๓ โดยสาระสำคัญของการประชุม มีดังนี้ 
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- งานกำลังพล: การเปดสอบพนักงานราชการ 
และการทดสอบรางกายประจำป ครั้งท่ี ๑/ ๖๓  

- งานยุทธการและการขาว:  
o การฝกเตรียมความพรอมในท่ีตั้ง และ กฝร.

รอ./ เหลาทัพ ๖๓ ของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๔ 
o การเตรียมรับการเขาเยี่ยม วพม. อยางเปน

ทางการของ จก.พบ. และคณะ จากประเทศอินโดนีเซีย 
(๑๙ ก.พ. ๖๓)  

o การประเมินสถาบันอยางเปนระบบในปนี้จะ
จัด ๒ ครั้ง เพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร วพม. พ.ศ. ๒๕๖๕-
๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติราชการประจำป ๒๕๖๕  

- งานสงกำลังบำรุง: ติดตามความกาวหนาของ
โครงการกอสรางและโครงการปรับปรุงสิ่งกอสรางตาง ๆ 
ของ วพม. 

- งานกิจการพลเรือน: กิจกรรมเยี่ยมบานพักกำลัง
พลฯ (นายสิบ, ลูกจางประจำ) ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๕ ก.พ. ๖๓ 
เวลา ๑๓๓๐ ณ แฟลต ๑ก ๒ก ๑ข และ ๒ข 

- การประดับยศ จ.ส.ต. ใหกับ ส.อ. กฤษฏิล์ภัส 
ลิ้มตระกูล ประจำ ผบร.กสน.วพม.  

รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เปนประธานเปดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู Just-In-Time Learning: Share & 
Learn ในหัวขอ การบริหารหลักสูตรรายวิชาแบบมือ
อาชีพ ณ หองสดศรี ชั้น ๑ อาคารเจาฟาเพชรรัตน 
เม่ือ ๒๒ ม.ค. ๖๓  

 เม่ือเวลา ๑๓๐๐ ของวันท่ี ๒๒ ม.ค. ๖๓ พันเอก ผศ. 
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เปนประธานเปด
กิจกรรมแลกเปลี ่ยนเร ียนร ู   Just-In-Time Learning: 

Share & Learn ในหัวขอ การบริหารหลักสูตรรายวิชา
แบบม ื ออ าช ี พ  (Systematic & effective course 
management) โดยมี พ.อ. ผศ.ธรรมนูญ ศรีสอาน ผช.
ผอ.วพม. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา/ หน.สปค.วพม. 
เปนผูดำเนินรายการ ณ หองสดศรี ชั้น ๑ อาคารเจาฟา
เพชรรัตน โดยมีการแลกเปลี่ยนในหัวขอ ดังตอไปนี้   

- Systematic & effective course 
management โดย พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร  

- การบริหารรายวิชา Medical NeuroScience I 
โดย พันเอกหญิง ผศ. ปนัดดา หัตถโชติ 

- การบริหารรายวิชา Clinical Pathology 
Hematology and Oncology โดย พันเอกหญิง ผศ. 
ภัสรา อาณัติ และ พันโท รศ.ปยะ รุจกิจยานนท   

- การบริหารรายวิชา อายุรศาสตร ๑ และ โดย 
พันเอก อำนาจ ชัยประเสริฐ  

- การบริหารรายวิชา กุมารเวชศาสตร ๑ และ 
๒ โดย พันเอก เรืองวิทย ตันติแพทยางกูร  

-  การเตรียมความพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
ของหลักสูตรใหม โดย พันตรี ผศ. อนุพงษ กันธิวงค 
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รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร ในฐานะที ่ปรึกษาศูนย
บริหารยุทธศาสตร รพ.รร.๖ ทำหนาที่เปนผูสัมภาษณ
ทีมนำเฉพาะดาน เพื่อเตรียมความพรอมรับการเยี่ยม
สำรวจเพ่ือรับรองคุณภาพโรงพยาบาลซ้ำ ณ หองจุลา
นนท ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.๖ เม่ือ
วันท่ี ๒๓ ม.ค. ๖๓  

 เมื่อเวลา ๑๓๐๐ น. ของวันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๓ พันเอก 
ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร ในฐานะท่ี
ปรึกษาศูนยบริหารยุทธศาสตร รพ.รร.๖ ทำหนาที่เปนผู
สัมภาษณทีมนำเฉพาะดาน เพื่อเตรียมความพรอมรับการ
เยี ่ยมสำรวจเพื ่อรับรองคุณภาพโรงพยาบาลซ้ำ ใหแก
ทีมงานของศูนยบริหารยุทธศาสตร ณ หองจุลานนท ชั้น 
๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.๖ ทีมนำเฉพาะดานท่ี
เขารับการซอมสัมภาษณ มีดังนี้  

- Clinical cluster: กลุม Center of Excellence 
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รพ.รร.๖  
- คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล รพ.รร.๖ 

รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร รวมเปนประธานทีม
เยี ่ยมใหคำปรึกษาในโครงการ Quality system 
coaching round ของศูนยบร ิหารยุทธศาสตร  
รพ.รร.๖ เม่ือ ๒๔ ม.ค. ๖๓  

 เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๓ พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร 
รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร รวมเปนประธานทีมเยี่ยมให
คำปรึกษาในโครงการ Quality system coaching round 
เพื ่อเตรียมความพรอมรับการเยี ่ยมสำรวจเพื ่อรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลซ้ำ (Reaccreditation) ของศูนย

บริหารยุทธศาสตร รพ.รร.๖ โดยเขาเยี ่ยมหองตรวจโรค
ผูปวยนอก (เวชศาสตรครอบครัว) หนวยคัดกรอง หอง
ตรวจโรคจิตเวช หอผูปวยจิตเวช ๘/๑ หอผูปวยจิตเวช 
๑๕/๒ เพื ่อแลกเปลี ่ยนขอมูลและสัมภาษณทีมพัฒนา
คุณภาพของหนวยตาง ๆ  

รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนประธานการประชุม
คณะกรรมการจัดการความรู วพม. ครั้งที่ ๑/๖๓ 
ณ หองประชุม สปค.วพม. ชั้น ๕ อาคารพระมงกุฎ
เกลาเวชวิทยา เม่ือ ๒๓ ม.ค. ๖๓   

 เมื ่อเวลา ๑๓๓๐ ของวันที ่ ๒๓ ม.ค. ๖๓ พันเอก 
ธำรงโรจน เต็มอุดม รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปน
ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู วพม. ณ 
หองประชุม สปค.วพม. ชั้น ๕ อาคารพระมงกุฎเกลาเวช
วิทยาโดยสาระสำคัญของการประชุม มีดังนี ้

- แผนจัดประชุมแลกเปลี ่ยนเร ียนรูประจำป 
๒๕๖๓ เพิ่มเปน ๑๐ ครั้ง ตอป โดยเพิ่มหัวขอดานการ
บริหาร เชน การกำหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตร การ
จัดทำแผนกลยุทธ การจัดทำแผนงานและโครงการ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง หน.ภาควิชาในอดีตและ หน.
ภาควิชารุนใหมดานการบริหารงานภาควิชา 

- แผนการรวบรวมและจัดหมวดหมูความรู เพ่ือให
สามารถเขาถึงผาน website ข้ันตนวางแผนใช google 
site และ google drive  
 - การอบรมแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารยใหม
ควรไดรับการอบรมภายใน ๒ ป โดยควรจัดใหอาจารยมา
เขา refreshing course อยางนอยทุก ๕ ป อาจารยท่ี
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อาจจะไดรับการอบรมไมทั่วถึงนาจะเปนอาจารยฝง clinic 
ที่สังกัดกอง โดยทางฝายเลขาฯ จะประสานขอขอมูลจาก 
นพศ.วพม. และศูนยบริหารงานวิชาการฯ ของ รพ. เพ่ือ
กำหนดแนวทางดำเนินการตอไป  
ภาควิชาก ุมารเวชศาสตร  กศ.วพม. จ ัดก ิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู ในหัวขอ การขอตำแหนงวิชาการ ณ 
หองสิริวัฒนภักดี ชั้น ๙ อาคารพัชรกิติยาภา เมื่อ ๒๒ 
ม.ค. ๖๓ 

 เม ื ่อว ันท่ี ๒๒ ม.ค. ๖๓ เวลา ๑๑๓๐-๑๒๓๐ 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร กศ.วพม. จัดกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู ในหัวขอ การขอตำแหนงวิชาการ ณ หองสิริวัฒน
ภักดี ชั้น ๙ อาคารพัชรกิติยาภา โดยมี พันเอกหญิง ผศ. 
จีรานุช ตันคณิตเลิศ และ พันตรีหญิง วรลักษณ ภัทร
กิจนิรันดร ในฐานะฝายเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณา
ตำแหนงทางวิชาการ มาเปนวิทยากร เพื่อแนะนำแนวทาง
และข้ันตอนการขอตำแหนงวิชาการ รวมท้ังตอบขอซักถาม
จากกลุมอาจารยใหม  

ศิษยเกา วพม. เขารับรางวัลแพทยดีเดนแพทยสมาคม
แหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ ในการประชุมใหญ
สาม ัญประจำป   ๒๕๖๓ ณ ห องประช ุมสยาม
มกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป เมื่อ ๒๕ 
ม.ค. ๖๓ 
 เมื่อวันท่ี ๒๕ ม.ค. 
๖๓ พันเอก นายแพทย 
โชคชัย ขวัญพิชิต ศิษย
เกา วพม. รุนที่ ๑๐ เขา
รับรางวัล “แพทยดีเดน
แ พ ท ย ส ม า ค ม ฯ ” 
ประจำป ๒๕๖๒ ดานการ
บร ิหาร ในการประชุม
ใหญสามัญประจำป ๒๕๖๓ ของแพทยสมาคมแหงประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ ณ หองประชุมสยามมกุฎราชกุมาร 
อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป 

กิจกรรมสำคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหท่ี ๕ ของ

ป ๒๕๖๓ (๕/๖๓) คือ ๒๗ ม.ค. - ๒ ก.พ. ๖๓  

 กิจกรรมสำคัญในสัปดาหท่ี ๑๘ ของปงบประมาณ 
๒๕๖๓ มีดังนี้   

• ๒๗ ม.ค. ๖๓ ๐๙๐๐ พิธีเปดการฝกเตรียมความ
พรอมในที่ตั้งสำหรับ กฝร.รอ./ เหลาทัพ ๖๓ ณ บริเวณ
ดานหนาอาคารเจาฟาเพชรรัตน  

• ๒๗ ม.ค. ๖๓ ๐๙๐๐ พิธีเปดการสัมมนาอาจารย
ใหม เรื ่อง แพทยศาสตรศึกษา ณ โรงแรมไมดา จว.
กาญจนบุรี  

• ๒๗ ม.ค. ๖๓ ๑๓๐๐ พิธีถวายผาปา วัดนายาว 
และวัดนางาม อ.สนามชัยเขต จว.ฉะเชิงเทรา  

• ๒๘ ม.ค. ๖๓ การประชุม PMA Youth 
Program Conference 2020 ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการ
ประชุม Prince Mahidol Award Conference 2020 
(PMAC 2020) ท่ี Centara Grand & Bangkok 
Convention Centre at CentralWorld  

• ๒๙ ม.ค. ๖๓ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู รายวิชา เวชศาสตรครอบครัว 
(วพมทช ๕๐๑) สำหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๕  

• ๓๑ ม.ค. ๖๓ การประชุมผูประสานงานเครือขาย
สถาบันอุดมศึกษาพญาไท (PHENet) ณ หองประชุม 
สปค.วพม. 

• ๒ ก.พ. ๖๓ การสอบ ศ.ร.ว. ขั้นตอนที่ ๓ ครั้งที่ ๒/ 
๒๕๖๓ ณ สนามสอบ รพ.รร.๖  

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

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                        (ดุสิต สถาวร) 

  รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร   

   ๒๖ ม.ค. ๖๓   
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