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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่ 
๒๐  ของป  พ.ศ.  ๒๕๖๒ และสัปดาหที่  ๓๓  ของ
ปงบประมาณ ๒๕๖๒ มีหัวขอขาวเหตุการณและเรื่อง
สําคัญที่นาสนใจ ดังน้ี  

ผอ.วพม. เปนประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา

ใหแกบุตรกําลังพล วพม.ประจําป ๒๕๖๒ เพื ่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร วพม. เมื่อ ๑๓ พ.ค. 

๖๒  

 เมื่อเวลา ๑๓๐๐ ของวันที่ ๑๓ พ.ค. ๖๒ พลตรี 
นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม./รพ.รร.๖ เปนประธานใน
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรกําลังพลในสังกัดกองทัพบก 
ประจําป ๒๕๖๒ และกิจกรรมใหความรูเก่ียวกับยาเสพ
ติดแกบุตรหลาน กําลังพล และครอบครัว ณ หองนิรันดร
วิชย ช้ัน ๒ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา วพม. โดยมี 
รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ 
ผช.ผอ.วพม. ฝายทรัพยากรบุคคล และ ผช.ผอ.วพม. 
ฝายสรางเสริมสุขภาพ รวมเปนผูรวมมอบทุนการศึกษา
ในครั้งน้ี 

ผอ.วพม. เปนประธานในพิธีเปดโครงการจิตอาสา 

"เราทําความดี ดวยหัวใจ" ของโรงพยาบาลพระ

มงกุฎเกลา โดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ สุขศึกษา 

และเลี ้ยงอาหารกลางวัน  ณ สถานสงเคราะห

เด็กหญิงบานราชวิถี เม่ือ ๑๕ พ.ค. ๖๒  

เมื่อเวลา ๐๘๓๐ ของวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๒ พลตรี 
นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม./รพ.รร.๖ เดินทางมาเปน
ประธานในพิธีเปดโครงการจิตอาสา "เราทําความดี ดวย
หัวใจ" กิจกรรมตรวจสุขภาพ สุขศึกษา และเลี้ยงอาหาร
กลางวัน ณ สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี ซึ่ง
ขาราชการและเจาหนาที่สังกัดโรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกลา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา และสถาน
สงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี รวมกันจัดขึ้น  
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ผอ.วพม. เปนประธานการประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการเพื ่อตัดสินผลการคัดเลือกบุคคลเขา

ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. เมื่อ 

๑๔ พ.ค. ๖๒  

 เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๔๐๐ พลตรี นิมิตร 
สะโมทาน ผอ.วพม./รพ.รร.๖ เปนประธานการประชุม
คณะกรรมการอํานวยการ เพ่ือตัดสินผลการคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ 
หองระพี สาคริก โดยมี ผอ.กศ.วพม. ประธานกรรมการ
สอบสัมภาษณ รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร ประธาน
กรรมการดําเนินงาน รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ รอง 
ผอ.กศ.วพม. รอง ผอ.รพ.รร.๖ (๑) พรอมดวย อจ.
หน.ภจป.กศ.วพม. ในฐานะประธานกรรมการตรวจ
สุขภาพจิต และ อจ.หน.ภวค.กศ.วพม. ในฐานะประธาน
กรรมการตรวจรางกาย เขาประชุมโดยพรอมเพรียงกัน 
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกผูมีสิทธ์ิ
สอบสัมภาษณ ตรวจรางกาย จากระบบคัดเลือกกลาง

บุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบที่ ๓ 
ซึ่งมีผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ และตรวจรางกาย มารายงาน
ตัว รวมทั้งสิ้น ๙๑ นาย ผลการพิจารณาปรากฏวา ผาน
ทุกนาย  
 สําหรับในรอบที่ ๔ ของระบบคัดเลือกกลางบุคคล
เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) น้ัน วพม. 
ประกาศเปดรับจํานวน ๙ นาย แบงเปน ชาย ๖ นาย 
และหญิง ๓ นาย โดยใชคะแนนวิชาเฉพาะแพทย รอย
ละ ๓๐ และคะแนน ๗ วิชาสามัญ รอยละ ๗๐ 

ผอ.วพม./ รพ.รร.๖ เปนประธานในพิธีเปดการ

สัมมนาเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร ๕ ป และ ๒๐ 

ป โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ณ โรงแรมไอธารา รี

สอรท แอนด สปา จว.เพชรบุรี เม่ือ ๑๖ พ.ค. ๖๒  

 เมื่อวันที่  ๑๖ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๐๐๐ พลตรี 
นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม./รพ.รร.๖ เปนประธานใน
พิธีเปดการสัมมนาผูบริหาร รพ.รร.๖ และผูที่เกี่ยวของ
เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร ๕ ป และ ๒๐ ป โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลา ณ โรงแรมไอธารา รีสอรท แอนด สปา 
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จว.เพชรบุรี โดยหลังจากพิธีเปด ผอ.วพม./รพ.รร.๖ ได
กรุณาบรรยายพิเศษในหัวขอ โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกลาในอีก ๒๐ ป ขางหนา: ภาพที่ผมอยากเห็น รวมทั้ง
รวมงานเลี้ยงสังสรรคในชวงค่ําดวย 

 หลังจากการประชุมทบทวนผลการดําเนินการที่
สําคัญ รวมทั้งรับทราบการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญซึ่ง
อาจจะสงผลกระทบตอความสําเร็จอยางย่ังยืนของ 
รพ.รร.๖ ในที่ ต้ังแลว ทีมผูบริหารไดรวมกันกําหนด
วิสัยทัศน ๕ ป และ ๒๐ ป พันธกิจ รวมทั้งทบทวน
คานิยม สมรรถนะหลัก และหัวขอความรูสําคัญ (key 
knowledge assets) ของ รพ.รร.๖  

 หลังจากงานเลี้ยงสังสรรคในชวงค่ําของวันแรก 
ทีมผูบริหารไดรวมกันกําหนดเปาประสงค กลยุทธ ตัว
วัดผลการดําเ นินการและคา เป าหมายของทั้ ง  ๔ 
ยุทธศาสตรหลักของแผนฯ 
 พลังจากภายในที่ผูบริหารทุกทานไดแสดงออกใน
ระหวางการสัมมนาสงผลใหทุกคนรูสึกฮึกเหิมและมุงมั่น
ที่จะรวมกันผลักดันแผนงานโครงการใหม ๆ ที่จะชวยให 
รพ.รร.๖ บรรลุวิสัยทัศนใหมที่กําหนดขึ้น 
 ขอขอบคุณทีมงานของศูนยบริหารยุทธศาสตร 
รพ.รร.๖ ทุกคนที่ประสานกับทุกหนวยที่ เกี่ยวของ 
รวมทั้ง วพม. โดยเชิญ รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ รวม
เปนวิทยากรและผูรวมสัมมนาในครั้งน้ี 

ผอ .กศ .วพม .  เป นประธานคณะอนุกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร กศ.วพม. ณ หองประชุมสิริวัฒนภักดี 
ชั ้น  ๙ อาคารพัชรกิต ิยาภา รพ.รร .๖ เ มื ่อ  ๑๖ 
พ.ค. ๖๒ 

 เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๓๐๐ พลตรีหญิง 
ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. เปนประธาน
คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร กศ.วพม. ณ หองประชุมสิริ
วัฒนภักดี ช้ัน ๙ อาคารพัชรกิติยาภา รพ.รร.๖ โดยมีจุด
แข็งและแนวปฏิบัติที่ดี ดังน้ี  
 - ระบบอาจารยที่ปรึกษา (Preceptor) รายบุคคล
เพ่ือกํากับติดตามความกาวหนาดานการเรียนรูและ
ประเมินทักษะทางคลินิกของ นพท./นศพ.วพม  
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 - การจัดการเรียนการสอนแบบ teaching round 
เปนกลุมยอยสําหรับ นพท./นศพ.วพม. 
 - การประเมินหลักสูตรเพ่ือนําผลการดําเนินการ
ในแตละรายวิชามากําหนดแนวทางพัฒนาการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผลโดยคํานึงถึงผูเรียนเปนหลัก 
ทําใหเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาครบทุกดาน 
 - การใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการจัด
การศึกษาและประเมินผลการปฏิบัติงานผานระบบ
ออนไลน รวมทั้งการบริหารจัดการเว็บไซดของภาควิชา
ที่ดี มีการเปดชองทางรับขอเสนอแนะจากผูเรียนผาน
ทางเมนู complaint ถึงหัวหนาภาควิชาโดยตรง 
 - การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
อาจารยเปนประจําทุก ๒ เดือน (KM lunch) 
 - การอุทิศตนของอาจารยในสังกัดภาควิชาที่ไป
ชวยงานสวนกลางของ วพม. เชน งานประเมินผล งาน
วิเทศสัมพันธ งานวิจัย และงาน Portfolio เปนตน 
 การตรวจประเมินครั้งน้ี พลตรี รศ.โสภณ สิริสาลี 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ใหเกียรติรวมคณะอนุกรรมการประเมินฯ ดวย 

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุมตัดสินผล
การเร ียนของ นพท./นศพ.วพม. ชั ้นปที ่ ๓ ณ 
หองณีณา -นิร ันดร  อาคารพระมงกุฎ เกลา เวช
วิทยา เม่ือ ๑๖ พ.ค. ๖๒ 

เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พลตรีหญิง 
ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. พรอมดวย อจ.
หน.ภาควิชาหรือผูแทนกรรมการรายวิชา รวมกัน
พิจารณาตัดสินผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ ๒ ของ 

นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๓ ณ หองณีณา-นิรันดร สรุปมี
ผูเขารับการศึกษา จํานวน ๙๙ นาย สอบผานทุกรายวิชา 
๙๔ นาย สอบไมผาน ๒ รายวิชา จํานวน ๑ นาย และ
สอบไมผาน ๑ รายวิชา จํานวน  ๔ นาย กําหนดสอบแก
ตัวในวันที่ ๒๑-๒๔ พ.ค. ๖๒ โดยผูที่สอบแกตัวไมผานใน
ภาคการศึกษาที่ ๑ จํานวน ๒ นาย ตองลงทะเบียนเรียน
ภาคฤดูรอนเพ่ิมเติม (๒๗ พ.ค. ๖๒ - ๑๔ มิ.ย. ๖๒) 

ร อ ง  ผ อ . ว พ ม .  ฝ า ย ว ิช า ก า ร เ ป น ป ร ะ ธ า น
คณะอน ุกรรมการประ เม ินค ุณภาพการศ ึกษา
ภายใน  ภาคว ิชา เวชศาสตร ทหารและช ุมชน 
กศ.วพม. ณ หองประชุม ศูนยการเรียนรูเวชศาสตร
ชุมชน อาคารศูนยประวัติฯ เม่ือ ๑๕ พ.ค. ๖๒ 

 เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พันเอก ผศ.  
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนประธาน
คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ภาควิชาเวชศาสตรทหารและชุมชน กศ.วพม. ณ หอง
ประชุม ศูนยการเรียนรูเวชศาสตรชุมชน อาคารศูนย
ประวัติฯ วพม. โดยมี พันเอก ผศ.ราม รังสินธุ อจ.
หน.ภทช.กศ.วพม. ใหการตอนรับที่สํานักงานใหมของ



5 VOL. 3 NO. 20 (WEEK 20: MAY 13-19, 2019) 
 

 

 

ภาควิชาซึ่งเพ่ิงเปดใชงาน คณะอนุกรรมการฯ พบจุด
แข็งและแนวปฏิบัติที่ ดีซึ่ ง เปนแบบอยางที่ ดี ใหแก
ภาควิชาอ่ืนได ดังน้ี  
 - การสรางความรวมมือทางดานวิชาการกับ
คณาจารยจากทั้งหนวยงานภายในและภายนอกใน
ระดับประเทศและนานาชาติ เพ่ือจัดการฝกศึกษา และ
บริการวิชาการแกสังคม 

 - มีผลงานวิจัยตีพิมพในระดับนานาชาติจํานวน
มากเทียบกับจํานวนอาจารยในภาควิชา (4.17 เรื่องตอ
คนตอป)  
 - การพัฒนาผลงานนวัตกรรมดานการศึกษาและ
วิจัยอยางตอเน่ือง เชน การนํา wireless technology 
มาใชในการปอนขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูลกลางและ
การสงเสริมใหผูเรียนมีแนวคิดที่จะดํารงความตอเน่ือง
ของการพัฒนาสุขภาพในชุมชน  
 -  การพัฒนาหลักสูตรเ พ่ือการเรียนรู สู การ
เปลี่ยนแปลง โดยบูรณาการการจัดการศึกษาการบริการ
วิชาการและการวิจัย เพ่ือมุงพัฒนาใหผูเรียนเปนผูนํา
ดานการเปลี่ยนแปลงดานบริการสาธารณสุขชุมชน 
 - การเช่ือมโยงแนวทางพัฒนาทักษะการวิจัยของ
ผูเรียนในช้ันปที่ ๓-๖ (Spiral curriculum) รวมทั้งการ
ติดตามประเมินความกาวหนาในการพัฒนาทักษะ
ดังกลาวเปนรายบุคคลโดยใชแนวคิด EPA  
 - การพัฒนาแนวทางการใหขอมูลดานการวิจัยแก
ผู เ รี ยนโดยมอบหมายใหจัดทํ า โครงร างงานวิจัย
รายบุคคลหลังจัดการปฐมนิเทศและ Workshop เพ่ือ

ฝกทักษะการวิจัยในชวงตนปการศึกษา สงผลใหผูเรียน
สามารถวางแผนคิดวิเคราะห หรือคิดเชิงวิพากษ  
 - การริเริ่มกิจกรรม Morning wrap-up เพ่ือชวย
พัฒนาความรูความเขาใจของผูเรียนในการจัดทําโครง
รางงานวิจัย 
 - การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขา 
Health data science โดยรวมมือกับคณะวิทยาศาสตร 
ม.เกษตรศาสตร และหลักสูตร International training 
course for outbreak investigation and disease 
control in military setting 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา เปนประธานคณะอนุกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชาสูติศาสตรนรี

เวชวิทยา กศ.วพม. ณ หองประชุมสูติฯ ชั ้น ๘ 

อาคารพัชรกิติยาภา รพ.รร.๖ เม่ือ ๑๖ พ.ค. ๖๒   

 เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พลตรี รศ.
โสภณ สิริสาลี ที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินงาน
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า  เ ป น ป ร ะ ธ า น
คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ภาควิชาสูติศาสตรนรีเวชวิทยา กศ.วพม. ณ หองประชุม
สูติฯ ช้ัน ๘ อาคารพัชรกิติยาภา รพ.รร.๖  โดยมีจุดแข็ง
และแนวปฏิบัติที่ดีซึ่งเปนแบบอยางที่ดีใหแกภาควิชาอ่ืน
ได ดังน้ี  
 - การประเมินการทําหัตถการที่จําเปนของผูเรียน
กับหุนฝกในระดับที่ถูกตองและปฏิบัติไดคลอง กอน
ปฏิบัติกับผูปวยจริง  
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 - การประเมินทักษะพิสัยสําหรับหัตถการที่สําคัญ
ดวยวิธี OSCE  
 -  การใหขอมูลปอนกลับและกระตุนใหผูเรียนฝก
สะทอนคิดหลังประเมินการทําหัตถการ 

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหที ่ ๒๑ 
ของป ๒๕๖๒ (๒๑/๖๒) คือ ๒๐ - ๒๖ พ.ค. ๖๒  

 กิจกรรมสําคัญในสัปดาหที่  ๒๑ ของป พ.ศ. 
๒๕๖๒ มีดังน้ี   

• ๒๑ พ.ค. ๖๒ ๐๙๐๐ การประชุมคณะกรรมการ
บริหารทรัพยากร วพม. ณ หองระพี สาคริก   

• ๒๑ พ.ค. ๖๒ ๐๙๐๐-๑๖๐๐ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทํารายงานผลการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม ณ โรงแรมเซ็นจู
รี่ พารค   

• ๒๑ พ.ค. ๖๒ ๑๓๐๐ การช้ีแจงแนวทางการจัดทํา
รายงานผลการประเมินตนเองของหนวยสนับสนุน วพม. 
ณ หองประชุม สปค.วพม. ช้ัน ๕ อาคารพระมงกุฎเกลา
เวชวิทยา 

• ๒๒ พ.ค. ๖๒ ๐๙๐๐ การประชุม นขต.วพม. ณ 
หองระพี สาคริก ช้ัน ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 

• ๒๒ พ.ค. ๖๒ ๑๓๐๐ การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา กศ.วพม. ณ หอง
ประชุมสุรศักด์ิฯ ช้ัน ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.๖  

• ๒๒ พ.ค. ๖๒ ๐๘๓๐ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกวิธี ณ หองสดศรี ช้ัน 
๑ อาคารเจาฟาเพชรรัตน  

• ๒๓ พ.ค. ๖๒ ๐๙๐๐ การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู กศ.วพม. 
หองประชุม ช้ัน ๓ ตึกเวชศาสตรฟนฟู รพ.รร.๖ 

• ๒๓ พ.ค. ๖๒ ๑๑๓๐ การประชุมคณะกรรมการ
โครงการตํารา วพม. ณ หองณีณา-นิรันดร ช้ัน ๓ อาคาร
พระมงกุฎเกลาเวชวิทยา  

• ๒๓ พ.ค. ๖๒ ๑๓๐๐ การพัฒนาอาจารยในหัวขอ 
“มาเรียนรูวิธีการทํา e-book กันเถอะ” ณ หองสดศรี 
ช้ัน ๑ อาคารเจาฟาเพชรรัตน     

• ๒๕ พ.ค. ๖๒ ๐๘๓๐ โครงการสานสัมพันธ
ผูปกครอง และ วพม. รุนที่ ๔๔ ณ หองนิรันดรวิชย 
อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 
 

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

 

 

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

  รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ  

   ๒๖ พ.ค. ๖๒ 
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