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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ที่ 27 ของปีงบประมาณ 2564 และฉบับที่ 
13 ของปี พ.ศ. 2564 หัวข้อข่าวสําคัญในฉบับนี้ มีดังนี้   

จก.พบ. และคณะผู้บังคบับญัชา ร่วมลงนามถวายพระพร 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี2 เม.ย. 
2564 ณ ศาลาสหทยัสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมือ่ 
2 เม.ย. 64   

 เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 64 พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ 
จก.พบ. และคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมลงนามถวายพระพร 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี2 เม.ย. 2564 
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้ 
พลตร ีสุรศักด์ิ ถนัดศีลธรรม ผอ.วพม./รพ.รร.6 ได้ร่วมลง
นามถวายพระพรคร้ังนี้ด้วย 
  

ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการและกรรมการบรหิารกลุ่มสถาบันผลิตแพทย์
แห่งประเทศไทย (กสพท) ณ ห้องประชุม 25 ปี ชั้น 7 
อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ
เกล้า เมื่อ 2 เม.ย. 64 

 เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 64 พลตร ีสุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม 
ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
และกรรมการบรหิาร กลุ่มสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศ
ไทย (กสพท) ในโอกาสที่วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ
เกล้า เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคร้ังนี้ ณ ห้องประชุม 25 
ปี ช้ัน 7 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระ
มงกุฎเกล้า แบบ on-site และแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม 
Zoom Cloud Meetings โดยมีคณะกรรมการเข้าประชุม
โดยพร้อมเพรยีงกัน ในโอกาสนี้ ผอ.กศ.วพม. รอง ผอ.วพม. 
ฝ่ายบรหิาร และ รอง ผอ.กศ.วพม. ได้เข้าร่วมการประชุม
คร้ังนี้ด้วย   
 ที่ประชุมฯ ได้รับทราบเร ื่องแจ้งจากคณะทํางานและ
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งเร ื่องแจ้งจากหน่วยงาน



2 VOL. 5 NO.13 (WEEK 13: MAR 29 – APR 4, 2021) 
 

 

 

ที่เกี่ยวข้อง (สมพ./ ศ.ร.ว./ UHOSNET/ คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกําลังคนฯ และยุทธศาสตร์การจัดต้ัง
เครอืข่ายศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ฯ)  
 Highlights ที่สําคัญและเกี่ยวข้องกับ วพม. มีดังนี้ 
 - การจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อทบทวนเกณฑ์
มาตรฐานผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรม และเกณฑ์ความรู้
ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวชิาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555  
 - ความคืบหน้าโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2565-2570  
 - นโยบายและแผนการดําเนินงานของสถาบันรับรอง
มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (IMEAc) 2564-2567 
 - กําหนดการประชุมวชิาการแพทยศาสตรศึกษาแห่ง
ประเทศไทย คร้ังที่ 21 
 หลังการประชุมฯ ทาง วพม. ได้จัดให้คณะกรรมการฯ 
รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องประชุมสดศร ีช้ัน 1 อาคาร
เจ้าฟ้าเพชรรัตน ในโอกาสนี้ทางชมรมดนตรสีากล สโมสร 
นพท.วพม. ได้จัดการแสดงมาให้รับชม 1 ชุด โดยเป็นการ

แสดงของ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2 ทางคณะผู้บรหิาร 
วพม. ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้   
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ผอ.กศ.วพม. และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล
ชุมชนในพื้นที่ จว.ลพบุร  ีและ จว.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็น
โรงพยาบาลสมทบของ วพม. เพื่อ เมื่อ 30 มี.ค. และ 1 
เม.ย. 64 

 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. และ 1 เม.ย. 64 พลตรหีญิง ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. และคณะ เดินทางไปตรวจ
เย่ียมโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ จว.ลพบุร ีจํานวน 3 แห่ง 
ได้แก่ โรงพยาบาลท่าวุ้ง โรงพยาบาลพัฒนานิคม และ
โรงพยาบาลท่าหลวง และโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ จว. 
ฉะเชิงเทรา อีก 2 แห่ง ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลสมทบของ วพม. 

โดยผู้บรหิารและคณาจารย์ที่ร่วมคณะประกอบด้วย พันเอก 
ผศ.ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร พันเอกหญิง นว
พร หิรัญววิัฒน์กุล รอง ผอ.กศ.วพม. พันเอก ผศ.ราม รัง
สินธ์ุ หน.ภาควชิาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน กศ.วพม. พันเอก 
ผศ.วศิิษฎ์ แก้วพุด และ ร้อยโทหญิง ณัฏฐ์นร ีธัญจรูญ  
 คณะตรวจเย่ียมฯ ได้ขอบคุณ ผอ.รพ. ทั้งสามแห่งที่
ได้ทําหน้าที่แพทย์พี่เลี้ยงและอาจารย์พิเศษให้กับ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 6 ที่หมุนเวยีนมาฝึกปฏิบัติงานดูแล
รักษาผู้ป่วย รวมทั้งเรยีนรู้การให้บรกิารทางการแพทย์และ
การสาธารณสุขในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทั้งในระดับบุคคล     
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ครอบครัว และชุมชน โดยเน้นทั้งการดูแลอย่างต่อเนื่อง  
การดูแลอย่างผสมผสาน และการดูแลอย่างเป็นองค์รวม  
  ในโอกาสนี้ทาง ภทช.กศ.วพม. ได้แจ้งให้ทางทีมงาน
ของโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง ทราบแผนของ วพม. ที่จะจัด
โครงการพัฒนาความรู้ทางด้านแพทยศาสตรศึกษาให้แก่
บุคลากรของโรงพยาบาล เพื่อให้สามารถทําหน้าที่เป็น
แพทย์พี่ เลี้ยงและอาจารย์พิเศษได้สมบูรณ์มากย่ิงข้ึน 
รวมทั้งแผนที่จะร่วมกับทีมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของโรงพยาบาลพัฒนาการใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล
ผู้ป่วยโรคเร ื้อรัง เพื่อนํามาพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่ม
นี้ให้ดีย่ิงข้ึน    

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานเปิดการอบรม
หลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งจัดขึ้นโดย
สํ านั กงานประกั นคุณภาพการศึ กษา วพม .  ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศสท. ชั้น 8 อาคารเจ้าฟ้า
เพชรรัตน เมื่อ 31 มี.ค. 64 

 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 31 มี.ค. 64 พันเอก ผศ.ดสุติ 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานเปิด การอบรม
หลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ซ่ึงจัดข้ึนโดย
สํานักงานประกนัคุณภาพการศึกษา วพม. ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ศสท. ช้ัน 8 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน โดยมี พัน
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เอก ผศ.ธรรมนูญ ศรสีอ้าน ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา เป็นผู้ดําเนินรายการ  
 รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เน้นย้ําความสําคัญของ
การทําหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน ซ่ึงจําเป็นต้องมี
ความรู้ความเข้าใจกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ซ่ึงมีการปรับเปลี่ยนในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งเข้าใจระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของ วพม. ซ่ึงปัจจุบันได้
นําเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ
หรอืเกณฑ์ EdPEx มาใช้เป็นเคร ื่องมือในการยกระดับ
คุณภาพของการบรหิารและจัดการการศึกษา นอกจากนี้ยัง
ได้บรรยายในหัวข้อ การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
แพทยศาสตร์ โดยเน้นกฎกระทรวงที่สําคัญและเกี่ยวข้องกบั
การประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปรญิญาตร ีสาขาแพทยศาสตร์ (มคอ.1)  
 นอกจากนี้ยังมีการบรรยายในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 - ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
วพม. และแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 
2563 (พันเอก ผศ.ธรรมนูญฯ)  

 - แนวทางการใช้ Online-SAR Template สําหรับ
ผู้ตรวจประเมินฯ (พันเอกหญิง ผศ.อนุสราฯ)  
 - การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนในหัวข้อแบบ
ประเมินผลหมวด 1-6  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะทํางานจัดการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
และกรรมการบรหิาร กสพท เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติ ณ 
ห้องประชมุ 25 ปี ชั้น 7 อาคารเจา้ฟ้าเพชรรัตน เมือ่ 1 
เม.ย. 64  
 เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 64 พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุมคณะทํางาน
จัดการประชุมคณะกรรมการอํานวยการและกรรมการบรหิาร 
กสพท เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติ ณ ห้องประชุม 25 ปี ช้ัน 7 
อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน  
 ที่ประชุมฯ ได้ทบทวนข้ันตอนการปฏิบัติในส่วนที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านการจัดเตรยีมห้องประชุม ระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ ความพร้อมของระบบถ่ายทอดสัญญาณ
ภาพและสัญญาณเสียงผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม 
Zoom Cloud Meetings การจัดเลี้ยงอาหารว่าง (ในห้อง
ประชุม) และอาหารกลางวัน (ที่ห้องสดศร)ี ระบบบันทึกภาพ
และเสียง การลงทะเบียน ทีมฝ่ายเลขานุการที่จะต้องจด
บันทึกการประชุมเพื่อจัดทํารายงานการประชุม การจัดเตรยีม
เอกสารประกอบการประชุม  
คําสั่งกองทัพบกที่ 135/ 2564 และ 136/ 2564 เร ื่อง 
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน ลง 2 
เม.ย. 64   
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 คําสั่งกองทัพบกที่ 135/ 2564 และ 136/ 2564 
เร ื่อง ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน ลง 
2 เม.ย. 64 มีอาจารย์ วพม. ได้รับการเลื่อนยศและเลื่อน
ตําแหน่ง ดังนี้  
 - พันเอก ศ. มฑรุิทธ มุ่งถิ่น เป็น รอง ผอ.วพม.  
 - พันเอก กศม ภังคานนท์ เป็น หน.ภาควชิา วพม. 
 - พันเอก กิตติ บูรณวุฒิ เป็น นปก.พบ. 
 คณะผู้บรหิาร วพม. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์
ทั้ง 3 ท่าน มา ณ โอกาสนี้ 

กจิกรรมสาํคญัของ วพม. ในหว้งสปัดาหท์ี ่14 ของปี 
พ.ศ. 2564 (14/64) คอื 5-11 เม.ย. 64  

• 5 เม.ย. 64 0900 การประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งวชิาการ วพม. ณ ห้องประชุมภาควชิาเภสัชวทิยา 
ช้ัน 7 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน 

• 5 เม.ย. 64 1000 การประชุมคณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่บุตรกําลังพล วพม. ณ ห้องประชุม
กองอํานวยการ ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ วพม. 

• 5 เม.ย. 64 1330 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
ครูแพทย์ดีเด่น วพม. ณ ห้องประชุม สํานักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา วพม.  

• 7 เม.ย. 64 0800 การประชุมหารอืเช้าวันพุธ ณ ห้อง
ระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 7 เม.ย. 64 0930 การประชุม นขต.กศ.วพม. 
ประจําเดือน เม.ย. 64 ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 7 เม.ย. 64 1200 การประชุม คกก. พิจารณา 
ตําแหน่งวชิาการ ณ ห้องประชุมภาควชิาเภสัชวทิยา ช้ัน 7 
อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน 

• 8 เม.ย. 64 0800 พิ ธีประดับเคร ื่ องหมายแทน
เคร ื่องหมายเหล่าแก่กําลังพลที่ได้รับการเลื่อนตําแหน่งและ
ปรับอัตราเงินเดือนสูงข้ึน ณ ห้องพิธีการ พบ.   

• 8 เม.ย. 64 0900 การประชุม นขต.พบ. และหน่วย
สายแพทย์ ทบ. ประจําเดือน เม.ย. 64 

• 8 เม.ย. 64 1000 ประชุม คทง. จัดพิธีปัจฉิมนิเทศฯ 
ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ วพม. 

• 8 เม.ย. 64 1330 ประชุม คกก. บรกิารวชิาการ วพม. 
ณ ห้องรับรองข้างห้องสดศร ีช้ัน 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน 

• 9 เม.ย. 64 0900 พิธีปัจฉิมนิเทศ นพท./นศพ.วพม. 
ปีที่ 6 รุ่นที่ 41  

• 10 เม.ย. 64 การจัดสอบวชิาเฉพาะ กสพท ณ สนาม
สอบ มธ. ศูนย์รังสิต  

 

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

 

 

- ตรวจแก้ไขแล้ว/ แจกจ่ายได้ 
  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 
               (ดุสิต สถาวร) 
  รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร   
   11 เม.ย. 64  
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