
1 VOL. 4 NO. 37 (WEEK 37: SEP 7-13, 2020) 
 

 

 

PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ที่ 50 ของปีงบประมาณ 2563 และฉบับ
ที่ 37 ของปี พ.ศ. 2563 หัวข้อข่าวสําคัญในสัปดาห์นี้ มี
ดังนี้   
จก.พบ. เดินทางมาเป็นประธานในพิธีไหว้ครู วทิยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจําปีการศึกษา 2563 
ณ ห้องประชุมมงกฎุเวช ชั้น 4 อาคารพระมงกฎุเกลา้เวช
วทิยา เมื่อ 10 ก.ย.  63  

  เมื่อเวลา 0930 ของวันที่ 10 ก.ย. 63 พลโท ชาญ
ชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ให้เกียรติมาเป็น
ประธานในพิธีไหว้ครู วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
ประจําปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ช้ัน 4 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมีผู้บังคับบัญชาและ
อดีตผู้บังคับบัญชามาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรยีงกัน  
 หลังจาก หน.นพท.วพม. ผู้แทนแพทย์ประจําบ้าน
กล่าวคําไหว้ครู และมอบพานไหว้ครู ทาง ผอ.กศ.วพม. ได้   

กล่าวรายงานผลการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 และ
เรยีนเชิญ จก.พบ. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โล่รางวัล 
รางวัลการศึกษา ดังนี้  
 - โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์แพทย์ดีเด่นด้าน
จรยิธรรมของแพทยสภา ได้แก่ พลโท รองศาสตราจารย์ 
วชัิย ประยูรววิัฒน์ อาจารย์พิเศษ ภาควชิาอายุรศาสตร์ 
กศ.วพม.  
 - โล่ประกาศเกียรติคุณนักเรยีนแพทย์ทหารดีเด่น
ด้านจรยิธรรมของแพทยสภา ได้แก่ นศพ. พัชรพล วทิยเต ชะ
กุล ช้ันปีที่ 6 รุ่นที่ 41 
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 - โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน 
เตรยีมแพทยศาสตร์ ช้ันปีที่ 1 ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.
อภิ สิ ฎ ฐ์  ศงสะเสน คณบ ดี คณะว ิท ย าศ าสต ร์  
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 - โล่รางวัล แพทย์ดีเด่น ทุนภูเก็ต วาจานนท์ ได้แก่ 
ร้อยเอกหญิง สุพิชชา รักษากุลเกียรติ รุ่นที่ 35 สําเร็จ
การศึกษาและบรรจุรับราชการปี 2560 ปัจจุบันเป็นแพทย์
ประจําบ้าน (ต่อยอด) อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารก
ในครรภ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
 - โล่และรางวัลการศึกษาเรยีนดีและประพฤติดีตลอด
หลักสูตร เหรยีญทอง ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรหีญิง ศุภณัฏฐ์ 
พวงจิตร  
 - โล่และรางวัลการศึกษาเรยีนดีและประพฤติดีตลอด
หลักสูตร เหรยีญเงิน ได้แก่ ว่าที่ร้อยตร ีเมฆ คุณจักร  
 - รางวัลจากวทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
และรางวัลจาก มูลนิธิ พลเอก สิงหา เสาวภาพ ได้แก่  

: นางสาว ชนาภสัร ลิมปรุ่งพฒันกิจ  ช้ันปีที่ 1   
: นางสาว ธวลัพร ชูเกียรติจตุรพร ช้ันปีที่ 1 

: นางสาว ภทัทิรา อนุศาสน์อมรกุล ช้ันปีที ่1  
: นศพ. กวนิทรา ทีรฆฐิติ ช้ันปีที่ 2  
: นศพ. กลัป์ยกร ศิรประภาพงศ ์ช้ันปีที่ 2  
: นศพ. นนทกร เฉลิมชัยชวลติ ช้ันปีที่ 2  
: นศพ. ณภัทร วงษ์เกลียวเรยีน ช้ันปีที ่3  
: นศพ. บุญญิสา สทุธิวรชัย ช้ันปีที่ 3 
: นศพ. พิรยิะ เพญ็พิทกัษ์บุตร ช้ันปีที่ 3  
: นศพ. สุรพัศ จลุวรรคนานนท ์ช้ันปีที ่3  
: นศพ. ศิรสีห์ โหตรภวานนท ์ช้ันปีที่ 4  
: นศพ. ภาสวชิญ ์กลุสวุรรณ์ ช้ันปีที่ 5  
: ว่าที่ร้อยตร ีศรุต  พึ่งปรดีา ช้ันปีที่ 6  

 - รางวัลเหรยีญทอง รางวัลการศึกษาดีเด่น วชิาสูติ
ศาสตร์-นรเีวชวทิยา และรางวัลคะแนนสูงสุดวชิาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน ช้ันปีที่ ๖ ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรหีญิง ศุภณัฏฐ์ พวงจิตร 
 - รางวัลการศึกษาคะแนนยอดเย่ียมตลอดหลักสูตรวชิา
อายุรศาสตร์ ได้แก่  นายแพทย์ มานะศักด์ิ หลิมสกุล 
 - รางวัลคะแนนยอดเย่ียมวชิาอายุรศาสตร์ ช้ันปีที่ 6 
ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรหีญิง ปารมิา มหามนตร ี  
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 - รางวัลการศึกษาคะแนนยอดเย่ียมตลอดหลักสูตรวชิา
ศัลยศาสตร์ ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรหีญิง ณัฐกมล เอื้ออนันต์ตระกลู 
 - รางวัลคะแนนสูงสุดวชิาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 
ช้ันปีที่ 6 ได้แก่ ว่าที่ร้อยตร ีจักรกฤช พละภิญโญ  
 - รางวัลเรยีนดีตลอดหลักสูตร วชิากุมารเวชศาสตร์ ช้ัน
ปีที่ 6 และรางวัลเรยีนดีและประพฤติดี รายวชิาอายุร ศาสตร์ 
ช้ันปีที่ 6 ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรหีญิง ภาวดิา ธนาโนวรรณ  
 - รางวัลการศึกษาดีเด่นตลอดหลักสูตร วชิาสู ติ
ศาสตร์-นรเีวชวทิยา ได้แก่ แพทย์หญิง สุรดา ศรพีิพัฒนะกุล 
 - รางวัลคะแนนสูงสุดวชิาเวชศาสตร์ทหาร 2 ได้แก่ ว่า
ที่ร้อยตร ีณภัทร กูลศรโีรจน์  
 - รางวัลผู้ที่มีคะแนนสอบสูงสุดลําดับที่ 1 ในการสอบ
เพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวชิาชีพเวช
กรรมแพทยสภา ฉบับที่ 3 ได้แก่ แพทย์หญิง รนิรดา วนา
วณิชย์กุล  
 - รางวัลผู้ที่มีคะแนนสอบลําดับ 1 ในการสอบประมวล
ความรอบรู้ ของวทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (MCQ) 
ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรหีญิง วรศิรา จิตต์วราวงษ์  - รางวลัพฒันาด้านการเรยีนดีเด่นตลอดหลักสูตร 

ได้แก่ ว่าที่ร้อยตร ีกษิด์ิเดช เสือสกุล  
 - รางวลัพฒันาด้านการเรยีนดีเด่น ช้ันปีที่ 6 ได้แก่ 
ว่าที่ร้อยตร ีปวัณ เตโชโยธิน  
 - รางวลัคะแนนสูงสุดรายวชิาเวชศาสตร์ชุมชน 3 ช้ัน
ปีที่ 6 ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรหีญงิ รญิญาภทัร์  
 - รางวลัเรยีนดีและประพฤติดี รายวชิาอายุรศาสตร์ 
ช้ันปีที่ 5 ได้แก ่นพท. ภาสวชิญ์ กลุสวุรรณ์ 
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 - รางวัลนักเรยีนแพทย์ทหารช้ันปีที่ 5 ที่มีคุณธรรม 
จรยิธรรม และมีมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น และรางวัล ถนัด
ศีลธรรม มอบให้นักเรยีนแพทย์ทหารดีเด่นด้านจรยิธรรม
ของแพทยสภา ได้แก่ นศพ. พัชรพล วทิยเตชะกลุ 

- รางวัลคะแนนยอดเย่ียมวชิาอายุรศาสตร์ ช้ันปีที่ 5 
ได้แก่ นศพ. สุธินี ธีระจารุวัฒน์  

- รางวัลคะแนนสูงสุดวชิาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 
ช้ันปีที่ 5 ได้แก่ นศพ. แพรวไพลิน ศิรจิงกลทอง 

- รางวัลผู้ ได้คะแนนสูงสุดในการสอบ Clinical 
comprehensive examination รางวัลเรยีนดีตลอด
หลักสูตร วชิากุมารเวชศาสตร์ช้ันปีที่ 5 รางวัลคะแนนยอด
เย่ียม วชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา ช้ันปีที่ 5 และรางวัลคะแนน
ยอดเย่ียมวชิารังสีวทิยา ช้ันปีที่ 5 ได้แก่ นพท. เสฏฐพงศ์  
เลิศสกุลบรรลือ  

- รางวลัการศึกษาดีเด่น วชิาสูติศาสตร์-นรเีวชวทิยา 
ช้ันปีที่ 5 ได้แก ่นศพ. อุษากรณ์ เช่ียวดํารงชัย 

- รางวลัการศึกษาดีเด่น วชิาจักษุวทิยา ช้ันปีที ่5 
ได้แก่ นศพ. กันตพัฒน ์ โมระเสรฐิ  

- รางวลันกัศึกษาออนไลน์ยอดเย่ียม วชิาเวชศาสตร์
ฟื้ นฟูช้ันปีที่ 5 ได้แก ่นพท. แดนธรรม คูวุฒิไวทย์  

- รางวลัคะแนนสูงสุดวชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ช้ันปีที่ 
5 ได้แก่ นศพ. สุญาดา ตรัยเจรญิ  

- รางวลัคะแนนสูงสุด วชิานิติเวชศาสตร์ ช้ันปีที ่5 
ได้แก่ นศพ. ธนธิป แสงสกุล  

- รางวลัคะแนนสูงสุด วชิานิติเวชศาสตร์ ช้ันปีที ่5 
ได้แก่ นศพ. รัชกาญจน ์สืบทว้ม  

 - รางวัลพัฒนาด้านการเรยีนดีเด่น ช้ันปีที่ 5 ได้แก่ 
นศพ. ฌรติา อนุกุลกิจกุล  

- รางวัลคะแนนยอดเย่ียมวชิาอายุรศาสตร์ ช้ันปีที่ 4 
และ รางวัลคะแนนสูงสุด วชิาเวชศาสตร์ชุมชน 2 ช้ันปีที่ 4 
ได้แก่ นพท. ศักดา ลาวณัย์วสิุทธ์ิ 

- รางวัลเรยีนดีและประพฤติดี รายวชิาอายุรศาสตร์ 
ช้ันปีที่ 4 ได้แก่ นศพ. ชัยพัตร์ ธัญสิรพิุทธิชัย  

- รางวัลเรยีนดีตลอดหลักสูตร วชิากุมารเวชศาสตร์
ช้ันปีที่ 4 ได้แก่ นพท. บวร สิรพิรหมภัทร  

- รางวัลคะแนนสูงสุด วชิาเวชศาสตร์ทหาร 1 รางวัล
การศึกษาดีเด่น วชิาสูติศาสตร์-นรเีวชวทิยา ช้ันปีที่ 4 ได้แก่ 
นศพ. บัลลังก์ พงศ์พิชญ์พิทักษ์ และ นศพ. พชรพร ทองรุต 

- รางวัลพัฒนาด้านการเรยีนดีเด่น ช้ันปีที่ 4 ได้แก่ 
นศพ. ปุญชรัสมิ์ สิรภิูษิต  

- รางวัลคะแนนรวมสูงสุดวชิาเภสัชวทิยา รางวัล
คะแนนสูงสุด วชิาพยาธิวทิยาคลินิก รางวัลคะแนนสูงสุด 
วชิาระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธ์ุ และรางวัลคะแนน
สูงสุด วชิาโรคติดเช้ือและภูมิคุ้มกันวทิยา 2 และรางวัล
คะแนนสูงสุด วชิาโรคติดเช้ือและภูมิคุ้มกันวทิยา 3 ได้แก่ 
นศพ. สรุพัศ จุลวรรคนานนท ์

- รางวัลคะแนนสูงสุดในการสอบ Pre-clinical 
comprehensive examination และรางวัลคะแนนสงูสดุ 
วชิาหลักการเภสัชวทิยา ได้แก่ นพท. พิรยิะ เพ็ญพิทักษ์
บุตร 

- รางวัลคะแนนสูงสุด วชิาโรคติดเช้ือและภูมิคุ้มกัน
วทิยา ๑ ได้แก่ นศพ. ณภัทร วงษ์เกลียวเรยีน  
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- รางวลัคะแนนสูงสุดวชิาเภสชัวทิยาประยุกต์ ได้แก ่
นศพ. กญัจน ์จุลเนตร  

- รางวลัคะแนนสูงสุด วชิาโรคติดเช้ือและภูมิคุ้มกัน
วทิยา ๓ คือ นศพ. นิวบุตร รสเข้ม  

- รางวลัคะแนนสูงสุด วชิาเวชศาสตร์ชุมชน ๑ ได้แก่ 
นศพ. ญาณิศา ประณีตวตกุล  

- รางวลัพฒันาด้านการเรยีนดีเด่น ช้ันปีที่ ๓ ได้แก่ 
นพท. นิธิพงศ์ ดลกลุชัย 

- รางวลัคะแนนสูงสุด วชิาของระบบย่อยอาหารและ
โภชนาการ ได้แก ่นศพ. ภูม ิธํารงค์เทพพิทกัษ์ 

- รางวลัคะแนนสูงสุดวชิาการศึกษาวชิาแพทย์และ
วชิาชีพแพทย์ ช้ันปีที่ 2 นศพ. กวนิทรา ทีรฆฐิติ 

- รางวลัเรยีนดี วชิาระบบโครงกระดูกและกล้ามเนือ้ 
1 และรางวลัเรยีนดี วชิาระบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อ 2 
ได้แก่ นศพ. กัลยกร ศิรประภาพงศ ์

- รางวลัการศึกษาดีเด่นวชิาชีวเคมีและชีววทิยา
ระดับโมเลกลุ ได้แก่ นศพ. นนทกร เฉลิมชัยชวลิต 

- รางวลัผู้มผีลการศึกษาสรรีวทิยาดีเด่น ได้แก่ 
นพท. ภาณุวัชร สพัพะเลข  

- รางวลัเรยีนดี วชิาประสาทวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
2 ได้แก่ นศพ. เอกณัฏฐ์ นวมงคลวฒันา  

- รางวลัการพัฒนาด้านการเรยีนดีเด่น ช้ันปีที่ 2
ได้แก่ นพท. หรวิงศ ์ไชยเจรญิ  
ผอ.ศพม. เป็นประธานรับมอบเคร ื่องปรับอากาศที่ติดตั้ง
ตามโครงการปรับปรุงหอพัก นพท.วพม. จากสมาคม
ผู้ปกครองและอาจารย์ วพม. ณ โถงชั้น 1 หอพัก 
กปค.วพม. เมื่อ 8 ก.ย. 63  

  เมื่อเวลา 1630 ของวันที่ 8 ก.ย. 63 พลโท ธารา 
พูนประชา ผอ.ศพม. ให้เกียรติเป็นประธานรับมอบ
เคร ื่องปรับอากาศ จํานวน 256 เคร ื่อง ที่ติดต้ังตาม
โครงการปรับปรุงหอพัก นพท.วพม. จากสมาคม
ผู้ปกครองและอาจารย์ วพม. ณ โถงช้ัน 1 หอพัก 
กปค.วพม. โดยมี เสธ.ศพม. รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร 
และ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ ร่วมรับมอบด้วย  

ผอ.วพม. เป็นประธานในพิธีประดับเคร ื่องหมายยศ
ข้าราชการทหาร สังกัด รพ.รร.6 และ วพม. ณ ห้อง
ดุสิตธาน ีชั้น 10 อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ รพ.รร.6 เมือ่ 
8 ก.ย. 63  
 เมื่อเวลา 1100 ของวันที่ 8 ก.ย. 63 พลตร ีสุพัษชัย 
เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.วพม. เป็นประธานในพิธีประดับ
เคร ื่องหมายยศข้าราชการทหาร สังกัด รพ.รร.6 และ วพม. ณ 
ห้องดุสิตธานี ช้ัน 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6 โดยมี 
พันตรหีญิง ปิยาณี ศรยีา อจ.ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ 
กศ.วพม. เข้ารับการประดับยศในคร้ังนี้  
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ผอ.วพม. เป็นประธานรับมอบเคร ื่องฉีดนํ้ายารักษาสภาพ
ร่างอัตโนมัติพระราชทาน จากเงินทีป่ระชาชนร่วมโดยเสด็จ
พระราชกุศล งานพระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลพระบรม
ศพ รัชกาลที่ 9 ณ ห้องเตรยีมร่างอาจารย์ใหญ่ ชั้นใต้ดิน 
อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน เมื่อ 11 ก.ย. 63 
 เมื่อเวลา 1400 ของวันที่ 11 ก.ย. 63 พลตร ีสุพัษชัย 
เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.วพม. เป็นประธานรับมอบเคร ื่องฉีด
นํ้ายารักษาสภาพร่างอัตโนมั ติพระราชทาน จากเงินที่
ประชาชนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล งานพระราชพิธีบําเพ็ญ
พระราชกุศลพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ณ ห้องเตรยีมร่าง
อาจารย์ใหญ่ ช้ันใต้ดิน อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน 

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
หลั กสู ตรรายว ิชา Health System Science (HSS) 
สําหรับหลกัสตูรแพทยศาสตรบัณฑติ ปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ของ วพม.  ณ ห้องณีณา-นรัินดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา เมื่อ 10 ก.ย. 63 

 เมื่อเวลา 1300 ของวันที่ 10 ก.ย. 63 พลตรหีญิง ผศ. 
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการรายวชิาวทิยาศาสตร์ระบบสุขภาพ หรอื Health 
System Science (HSS) สําหรับหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ของ วพม. ณ ห้องณีณา-นิ
รันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้ าเวชว ทิยา โดยมี
คณะกรรมการเข้าประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน ที่ประชุมฯ ได้
พิจารณาเร ื่องสําคัญ ดังต่อไปนี้ 
 - พันเอก ผศ.ราม รั งสิ นธ์ุ  ในฐานะประธาน
คณะกรรมการรายวชิาวทิยาศาสตร์ระบบสุขภาพ ช้ีแจง
แนวทางจัดทําหลักสูตรรายวชิาฯ โดยเฉพาะการแบ่งเนื้อหา
รายวชิาออกเป็น 4 โมดูล (Module) ได้แก่  
 : Module 1 - Social & Behavioral Science & 
Humanity  
 : Module 2 - Medical Ethics & professionalism  
 : Module 3 - Patient safety, health systems 
improvement and Value-based care  
 : Module 4 – Health systems knowledge, 
clinical informatics, health economics, population & 
public health   
 - แต่งต้ังประธานและคณะทํางานของแต่ละโมดูล 
พร้อมมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการกําหนด
เนื้อหาในรายละเอียดสําหรับแต่ละช้ันปี เพื่อนําไปสู่การจัดทํา
รายละเอียดรายวชิา (มคอ.3) ในลําดับต่อไป   
 - นัดประชุมคร้ังต่อไป วันที่ 8 ต.ค. 63 เวลา 1200 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชมุหารอืเพือ่เตรยีมรับการ
ตรวจเยี่ยมติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการฝึกศึกษา 
ณ วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โดย รอง ผบ.
สปท. และคณะ ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 11 ก.ย. 63 
 เมื่อเวลา 0800 ของวันที่ 11 ก.ย. 63 พลตรหีญิง ผศ. 
จันทราภา ศรสีวัสดิ ์ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมหารอื
เพื่อเตรยีมรับการเย่ียมติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการ
ฝึกศึกษา ณ วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โดย รอง 
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ผบ.สปท. และคณะ ในวันที่ 18 ก.ย. 63 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ 
ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมี พันเอก ผศ.
ธรรมนูญ ศรสีอ้าน ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นผู้นําเสนอแนวทางและข้ันตอนการตรวจเย่ียมฯ 
โดยเฉพาะ 5 ประเด็น ที่ทางคณะจะมาติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการจัดการฝึกศึกษาในคร้ังนี้ 
 ที่ประชุมฯ ขอให้เตรยีมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่
จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ได้แก่   
 - แผนยุทธศาสตร์ วพม. พ.ศ. 2560-2564  
 - แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2560-63  
 - กรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี 60-63 
 - นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีประจําปี 60-63 
 - หนังสือคู่มือมหกรรมคุณภาพการศึกษา ประจําปี  
 - รายงานผลการดําเนินการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (TQA)  
 - รายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  
 - คู่มือระบบประกันคุณภาพการศึกษา วพม. ประจําปี 
2563 
 - สูจิบัตรวันไหว้ครู ประจําปี 2563 
 - สูจิบัตรวันสถาปนา วพม. ประจําปี 2563   
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม คกก พิจารณา
จัดสรรงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพิ่มฯ ประเภทงบ
ลงทุน ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องณณีา-นิรันดร์ ชัน้ 3 
อาคารพระมงกุฎเกลา้เวชวทิยา เมื่อ 11 ก.ย. 63 
 เมื่อเวลา 0800 ของวันที่ 11 ก.ย. 63 พลตรหีญิง ผศ. 
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม คกก 
พิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพิ่มฯ 
ประเภทงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ 
ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  
 ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการ
ผลิตแพทย์เพิ่มฯ ประเภทงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565 โดย
ได้พิจารณาจําลองสถานการณ์บนพื้นฐานของข้อมูลทาง
เศรษฐกิจในปัจจุบันและที่คาดการว่าจะเกิดข้ึนในห้วง 1-2 ปี 

ข้ างหน้ า (ทั้ ง best-case scenario และ worse-case 
scenario) โดยมีนโยบายให้ปรับโครงการที่มีความจําเป็นเพื่อ
พัฒนาการเรยีนการสอนไปใช้งบดําเนินการแทน 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
สมาคมผู้ปกครองและอาจารย์ วพม. ณ ห้องประชุมกอง
อํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. เมื่อ 8 ก.ย. 63 
 เมื่อเวลา 1730 ของวันที่ 8 ก.ย. 63 พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและอาจารย์ วพม. ณ ห้อง
ประชุมกองอํานวยการ ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ วพม. โดยมี
วาระที่สําคัญ ดังนี้  
 - รายงานสถานะทางการเงินของสมาคมฯ  
 - ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสมาคมฯ 
 - ขออนุมัติค่าใช้จ่ายจาก รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร 
 -  ร ายงานคว าม คื บหน้ า โค รงก าร ติ ด ต้ั ง
เคร ื่องปรับอากาศอาคารหอพัก วพม.  
 - การเตรยีมความพร้อมในการจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อ
การศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563  
 - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคมฯ   

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 38 ของปี 
พ.ศ. 2563 (38/63) คือ 14-20 ก.ย. 63  

• 14 ก.ย. 63 1000 การประชุม คกก. พิ จารณา
ทุนการศึกษาฯ ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา  

• 14 ก.ย. 63 1315 ศูนย์บรหิารยุทธศาสตร์ รพ.รร.6 จัด
ประชุม "การกําหนดยุทธศาสตร์ รพ.รร.6 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย
การรับรองคุณภาพระดับสูง" ณ ห้องประชุมดุสิตธานี อาคา
เฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 10 

• 15 ก.ย. 63 1330 การประชุม คกก. ดําเนินงาน จัด
มหกรรมคุณภาพการศึกษา วพม. ประจําปี 2563 ณ ห้อง
ประชุมมงกุฎเวช ช้ัน 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 16 ก.ย. 63 0900 การประชุม นขต.วพม. ประจําเดือน 
ก.ย. 63 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวทิยา   
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• 16 ก.ย. 63 1300 พิธีมุทิตาจิตคณาจารย์เกษียณอายุ
ราชการ ประจําปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ช้ัน 4 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 17 ก.ย. 63 1000 การประชุมคณะกรรมการพิธีมุทิตา
จิตคณาจารย์เกษียณอายุราชการ ประจําปี ๒๕๖๒ ณ ห้อง
ประชุมมงกุฎเวช ช้ัน 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 17 ก.ย. 63 1000 การประชุมเตรยีมการซ้อมอัคคีภัย 
ประจําปี 2563 ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ช้ัน 3 กอํานวย
การ วพม.  

• 17 ก.ย. 63 1300 งานเกษียณอายุราชการข้าราชการ 
วพม. ประจําปี 2563 ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ช้ัน 4 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 18 ก.ย. 63 การตรวจเย่ียมติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การจัดการฝึกศึกษาฯ วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
โดย รอง ผบ.สปท. และคณะ  
 

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

- ตรวจแก้ไขแล้ว/ แจกจ่ายได้ 
  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 
               (ดุสิต สถาวร) 
  รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร   
   14 ก.ย. 63  
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