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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ที่ 1 ของปีงบประมาณ 2564 และฉบับที่ 
40 ของปี พ.ศ. 2563 หัวข้อข่าวสําคัญในฉบับปิดท้าย
ของปีงบประมาณนี้ มีดังนี้   
จก.พบ. เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนของบัณฑิต
แพทย์ทหาร รุ่นที่ 40 ของ วพม. ณ พระที่นั่งเทวราช
สภารมย์ พระราชวังพญาไท เมื่อ 1 ต.ค. 63  

  เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 63 พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ 
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนของ
บัณฑิตแพทย์ทหาร รุ่นที่ 40 ของ วพม. ณ พระที่นั่งเทวราช
สภารมย์ พระราชวังพญาไท โดยมี ผอ.ศพม. รอง จก.พบ. 
ผอ.วพม. ผอ.กศ.วพม. พร้อมด้วยคณะผู้บรหิารและคณาจารย์
ของ วพม. และ รพ.รร.6 เข้าร่วมพิธี  
 หลังเสร็จสิ้นพิธีปฏิญาณตน เจ้ากรมแพทย์ทหารบก 
ได้กล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิตใหม่ หลังจากนั้น จก.พบ. พร้อม
ด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง รวมทั้งผู้บรหิาร และคณาจารย์ 

วพม. ได้ถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิตแพทย์ทหาร รุ่นที่ 40 ของ 
วพม. ที่ด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรย์ีรัชกาลที่ 6  

เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่า วพม. แสดงความยินดี 
พร้อมกล่าวต้อนรับบัณฑิตแพทย์ทหาร วพม. รุ่นที่ 40 
ในฐานะเป็นสมาชิกใหม่ของสมาคมฯ ณ พระที่นั่ง
เทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท เมื่อ 1 ต.ค. 63  

  เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 63 พลโท มหัทธนา กมลศิลป์ ใน
ฐานะเลขาธิการสมาคมศิษย์เก่า วพม. เป็นประธานกล่าว
แสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับบัณฑิตแพทย์ทหาร วพม. 
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รุ่นที่ 40 ในฐานะเป็นสมาชิกใหม่ของสมาคมฯ ณ พระที่นั่ง
เทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท โดยกรรมการบรหิาร
สมาคมศิษย์เก่า วพม. และศิษย์เก่าซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชา
ระดับสูงของ พบ. และ นขต.ศพม. รวมทั้งผู้บรหิาร วพม. ให้
เกียรติร่วมมอบของที่ระลึกแก่บัณฑิตใหม่ของ วพม. 

พิธีส่งมอบหน้าที่ ผอ.รพ.รร.6/ ผอ.วพม. ระหว่าง พลตร ี
สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ และพลตร ีสุรศักดิ์ ถนัด
ศีลธรรม ณ ห้องดุสิตธาน ีชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกยีรต ิ
6 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อ 2 ต.ค. 63  

 เมื่อเวลา 0909 ของวันที่ 2 ต.ค. 63 โรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกล้า จัดพิธีส่งมอบหน้าที่ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกล้า และผู้อํานวยการวทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ
เกล้า ระหว่างพลตร ีสุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ และพลตร ีสุร
ศักด์ิ ถนัดศีลธรรม ผอ.รพ.รร.6/ ผอ.วพม. (ท่านใหม่) ตามที่มี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้นายทหารรับราชการสนอง
พระเดชพระคุณให้ พลตร ีสุรศักด์ิ ถนัดศีลธรรม เป็น ผอ.
รพ.รร.6/ ผอ.วพม. ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ ห้องดุสิต
ธานี ช้ัน 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 

โดยมีคณะผู้บรหิาร หน.นขต.รพ.รร.6/ วพม. รวมทั้งกําลังพล
และเจ้าหน้าที่ มาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรยีงกัน 

 พิธีส่งมอบหน้าที่ ผอ.รพ.รร.6/ ผอ.วพม. เร ิ่มต้ังแต่
เวลา 0800 มีพิธีสักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ โดย รอง จก.พบ. 
และ ผอ.รพ.รร.6/ ผอ.วพม. สักการะพระพุทธมหานาคชินวร
ฯ ศาลใหญ่ท่านท้าวหิรัญพนาสูร ศาลเล็กท่านท้าวหิรัญ
พนาสูร ปู่ฤาษี และพระบรมราชานุสาวรย์ีพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นทั้งสองท่านเดินทางมายัง
ห้องรับรอง สง.ผบช.รพ.รร.6 ช้ัน 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ฯ เพื่อลงนามในเอกสารรับ-ส่งหน้าที่ ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีรับ-
ส่งหน้าที่ ณ ห้องดุสิตธานี โดยหลังจาก หน.ผธก.กพ.รพ.รร.
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6 อ่านประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ีพลตร ีสุพัษชัย เมฆะ
สุวรรณดิษฐ์ ได้กล่าวมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา 
รวมทั้งมอบธงประจําหน่วยให้แก่ ผอ.รพ.รร.6/ ผอ.วพม. 
(ท่านใหม่) จากนั้น ผอ.รพ.รร.6/ ผอ.วพม. (ท่านใหม่) กล่าว
รับมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา  
 หลังเสร็จสิ้นพิธีฯ รอง จก.พบ. และ ผอ.รพ.รร.6/ 
ผอ.วพม. ได้ถ่ายภาพร่วมกับ หน.นขต.รพ.รร.6/ วพม. 
รวมทั้งกําลังพลที่ให้เกียรติมาร่วมพิธี 

วพม. ร่วมกับคณาจารย์อาวุโส จัดพิธีทําบุญอุทศิสว่นกศุล
ให้แก่ อาจารย์นายแพทย์ รังสรรค์ สิทธิพงศ์ ณ ห้องนิ
รันดร์วชิย ชั้น 2 อาคารพระมงกฎุเกลา้เวชวทิยา วพม. เมือ่  
29 ก.ย. 63 

 เมื่อเวลา 1000 ของวันที่ 29 ก.ย. 63 วพม. ร่วมกับ
คณาจารย์อาวุโส จัดพิธีทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ อาจารย์
นายแพทย์ รังสรรค์ สิทธิพงศ์ ณ ห้องนิรันดร์วชิย ช้ัน 2 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมี พลโท นายแพทย์ 
ณรงค์ รอดวรรณะ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ถวาย

สังฆทาน ภัตตาหาร และทอดผ้าบังสุกุล มีอาจารย์แพทย์
อาวุโสที่มาร่วมงาน ได้แก่ พลโทหญิง นันทา รอดวรรณะ พล
โท สถิต เรอืงดิลกรัตน์ พลเอก ถนอม สุภาพร พลโท วชัิย 
ประยูรววิัฒน์ พลเอก โสภณ สงวนวงษ์ พลตรหีญิง กอบกุล 
อุณหโชค ในโอกาสนี้ พลตรหีญิง ผศ.จันทราภา ศรสีวัสด์ิ 
ผอ.กศ.วพม. และคณะผู้บรหิาร วพม. ได้เข้าร่วมพิธีด้วย  

 หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทําบุญฯ ได้มีการกล่าวคํารําลึกถึง 
อาจารย์รังสรรค์ สิทธิพงศ์ โดย พลโท นายแพทย์ ณรงค์ รอด
วรรณะ พลเอก ถนอม สุภาพร พลโท วชัิย ประยูรววิัฒน์ และ 
พลเอก เสร ีพุกกะมาน  
  หลังจากนั้น ผอ.กศ.วพม. ได้รับมอบเงินบรจิาคให้แก่
มูลนิธิเพื่อ วพม. ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เพื่อจัดต้ังกองทุน 
อาจารย์รังสรรค์ สิทธิพงศ์ จํานวน 600,000.- บาท จาก พล
เอก เสร ี- ดร.รัชนีพร พุกกะมาน ทางคณะผู้บรหิาร วพม. 
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  
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คณะผู้บรหิาร และกําลังพล วพม. พร้อมใจกันจัดงานเลี้ยง
เพื่อแสดงความขอบคุณ ผอ.วพม. ณ ห้องนิรันดร์วชิย ชั้น 
2 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 30 ก.ย. 63 

 เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 63 พลตรหีญิง ผศ. จันทราภา 
ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. พร้อมด้วยคณะผู้บรหิาร และกําลัง
พล วพม. พร้อมใจกันจัดงานเลี้ยงเพื่อแสดงความขอบคุณ 
พลตร ีสุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.วพม. ในโอกาสที่ท่าน
ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดํารงตําแหน่ง รอง จก.พบ. ณ 
ห้องนิรันดร์วชิย ช้ัน 2 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพ
ม. โดยในงานประกอบด้วยการจัดซุ้มร้านอาหารต่าง ๆ 
ได้แก่ ก๋วยเต๋ียวลุยสวน การบินไทย หมูสะเต๊ะ บางบัว 
ก๋วยเต๋ียวเย็นตาโฟ วัดแขก ผัดไทย/ หอยทอด ร้านสวัสดี 
ราชวัตร ไอศกรมีกะทิทรงเคร ื่อง และเคร ื่องด่ืมต่าง ๆ  
 หลังรับประทานอาหารกลางวันเรยีบร้อยแล้ว งาน
เร ิ่มด้วยการเปิดวดีิทัศน์เล่าเร ื่องราวกิจกรรมต่าง ๆ ที่ 
ผอ.วพม. ทําร่วมกับทีมผู้บรหิารและกําลังพล วพม. ในช่วง
ปีที่ผ่านมา  

 หลังจากนั้น ผอ.วพม. ได้มอบเงินและสิ่งของให้แก่ผู้
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

- เคร ื่ องอัลตราซาวด์แบบมือถือ (Handheld 
ultrasound) จํานวน 3 เคร ื่อง ให้แก่หัวหน้าภาควชิา
ศัลยศาสตร์ หัวหน้าภาควชิาสูติศาสตร์นรเีวชวทิยา และ
หัวหน้าภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เพื่อให้นําไปใช้ในการ
เรยีนการสอน โดยเน้นให้ นพท./นศพ.วพม. ได้ฝึกใช้
เคร ื่องมือนี้ด้วยตนเอง  

- เงินจํานวน 100,000.- บาท ให้เป็นสวัสดิการของ 
อจ.วพม. โดยมี ผอ.กศ.วพม. เป็นผู้รับมอบ 
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- เงินจํานวน 100,000.- บาท ให้เป็นสวสัดิการของ
กําลังพล โดยม ีรอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นผู้รับมอบ  
 ต่อจากนั้น ผอ.กศ.วพม. เป็นผู้แทนข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ วพม. มอบของที่ระลึก คือ Music Box เพลงอนิ
ทะนิล ให้แก่ ผอ.วพม.  
ผอ.วพม. เป็นวทิยากรในการจัดบรรยายเพื่อปลูกฝัง
อุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ แก่ นพท./
นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 4-6 ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ชั้น 4 
อาคารพระมงกุฎเกลา้เวชวทิยา เมื่อ 30 ก.ย. 63 
 เมื่อเวลา 1300 ของวันที่ 30 ก.ย. 63 พลตร ีสุพัษ
ชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.วพม. ให้เกียรติเป็นวทิยากรใน
การจัดบรรยายเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตรย์ิ แก่ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 4-6 ณ ห้อง
ประชุมมงกุฎเวช ช้ัน 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดย 
ผอ.วพม. ได้ขอให้นักเรยีนแพทย์ทหารทุกนายเร ิ่มต้นด้วย
การต้ังเป้าหมายชีวติของตนเอง เมื่อทุกคนมีเป้าหมายก็ให้
มีความเพียรที่จะพัฒนาตนเองเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่
กําหนดไว้ให้ได้ โดยท่านได้เล่าถึงเส้นทางชีวติรับราชการ

ต้ังแต่สําเร็จการศึกษาจาก วพม. ออกไปรับราชการใน
ตําแหน่ง ผบ.หมวดเสนารักษ์ของกองพันทหารราบ 
จนกระทั่ งเจรญิเติบโตตามแนวทางการรับราชการ
ตามลําดับ ดังนี้  

- ผบ.พัน.สร.2 พล.ร.2 รอ.  
- ผอ.รพ.ค่ายนวมินทราชินี  
- ผอ.รพ.ค่ายจักรพงษ์  
- ผอ.รพ.อานันทมหิดล  
- ผอ.รพ.พระมงกุฎเกล้า/ ผอ.วพม.   

 นอกจากนี้ท่านยังเล่าถึงความต้ังใจที่จะให้ นพท. ทุก
นาย เป็นนักกีฬา เพื่อฝึกฝนความอดทน มุ่งมั่นพัฒนา
ตนเองให้ดีข้ึนแบบมีเป้าหมาย รู้แพ้ รู้ชนะ และเคารพกฎ
กติกา ในโอกาสนี้ ท่านได้มอบเงินจํานวน 1 แสนบาท เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมกีฬาแก่ประธานชมรมกีฬาของสโมสร 
นพท.วพม. ด้วย 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม กอ.วพม. 
ประจําเดือน ก.ย.  ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 ตึก
อํานวยการ วพม.  เมื่อ 28 ก.ย. 63 
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 เมื่อเวลา 1000 ของวันที่ 28 ก.ย. 63 พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการ
ประชุม นขต.กอ.วพม. และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ประจําเดือน 
ก.ย. ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ 
วพม. โดยที่ประชุมฯ ได้เตรยีมความพร้อมสําหรับการจัด
งานสําคัญ ดังนี้  
 -  29 ก.ย. 63 พิธีทําบุญอุทิศส่วนกุศลแก่อาจารย์
นายแพทย์ รังสรรค์ สิทธิพงศ์ อาจารย์วสิัญญีแพทย์ของ 
Mayo Clinic (in Rochester, Minnesota USA)    
 • 30 ก.ย. 63 งานเลี้ยงเพื่อแสดงความขอบคุณ 
ผอ.วพม./ ผอ.รพ.รร.6 ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็น 
รอง จก.พบ.  
 •  30 ก.ย. 63 การบรรยายเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ 
รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรย์ิ แก่ นพท./นศพ.วพม. 
ช้ันปีที่ 4-6  
 • 1 ต.ค. 63 พิธีปฏิญาณตนของบัณฑิตแพทย์ทหาร 
รุ่นที่ 40 ของ วพม. และการถ่ายภาพหมู่ร่วมกับบัณฑิต  
 • 2 ต.ค. 63 พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.วพม./ ผอ.รพ.รร.6  
 • 3 ต.ค. 63 การซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปรญิญา
บัตร มหาวทิยาลัยมหิดล  
 • 6 ต.ค. 63 พิธีพระราชทานปรญิญาบัตร ม.มหิดล  
 • 8-9 ต.ค. 63 งานสัมมนาผู้บรหิารหน่วยสายแพทย์สี่
เหล่า คร้ังที่ 17 จัดโดยสมาคมแพทย์ทหารฯ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ณ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. เร ื่อง การ
ประชุมกลุ่มเพื่อทบทวนการปฏิบัติ: State Quarantine  
 • 14 ต.ค. 63 พิธีมอบทุนการศึกษาแก่ นพท./
นศพ.วพม. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์   
 • 15 ต.ค. 63 ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจําปี 
2563 จัดโดยสมาคมผู้ปกครองและอาจารย์ วพม.  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการ 7 ส พลัส คร้ังที่ 3/ 2563 ณ ห้องณีณา-
นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 
28 ก.ย. 63 

 เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 63 พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ 7 
ส พลัส คร้ังที่ 3/ 2563 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม.  
 ที่ประชุมฯ ได้รับทราบรายงานผลการดําเนินการตาม
แผนประจํ าปี  2563 และเห็นชอบแผนงานประจํ าปี
งบประมาณ 2564 รวมทั้งการให้เงินรางวัลแก่หน่วยงานที่มี
ผลการประเมิน 7 ส พลัส ดีเด่น 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะทํางานจัดทําขอบเขตเนื้อหาและวธิีจัดการเรยีนการ
สอนรายว ิชา ว ิทยาศาสตร์ระบบสุขภาพ (Health 
Systems Science, HSS) ณ ห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 
5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 29 ก.ย. 63 
 เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 63 พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุมคณะทํางาน
จัดทําขอบเขตเนื้อหาและวธีิจัดการเรยีนการสอนรายวชิา 
วทิยาศาสตร์ระบบสุขภาพ (Health Systems Science, 
HSS) สํ าหรับรายหัวข้อ Medical Ethics and Medical 
Professionalism ณ ห้องประชุม สปค.วพม. ช้ัน 5 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม.  
 ที่ประชุมฯ ได้หารอืเร ื่อง expected outcomes ของ
การเรยีนรู้ ในรายหัวข้อ Medical Ethics and Medical 
Professionalism สําหรับรายวชิา HSS จากนั้นได้พิจารณา
หัวข้อเนื้อหาที่ควรครอบคลุม รวมทั้งวธีิจัดการเรยีนการสอน 
และการประเมินผลการเรยีนรู้สําหรับ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 
2-6 โดยยึดแนวคิด student-centered, active learning, 
authentic curriculum บนฐานของ real-world practice  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการกํากับดูแลการใช้เคร ื่องปรับอากาศของ
อาคารหอพัก วพม. ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 
ตึกอํานวยการ วพม. เมื่อ 1 ต.ค. 63 
 เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 63 พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
กํากับดูแลการใช้เคร ื่องปรับอากาศของอาคารหอพัก วพม. ณ 
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ห้องประชุมกองอํานวยการ ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ วพม. เพื่อ
ติดตามความคืบหน้าในการวางระบบการเก็บค่าไฟฟ้าสําหรับ
เคร ื่องปรับอากาศในอาคารหอพัก วพม. ที่ประชุมฯ ได้รับฟัง
การสาธิตการใช้งานโปรแกรมสําหรับการแจ้งหนี้และเก็บเงิน
ค่าไฟฟ้าที่ทาง ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายการคลัง ได้มอบหมายให้ 
จ.ส.อ. สมหมาย โยชนา เป็นผู้พัฒนาข้ึน รวมทั้งการพิจารณา
ข้อเสนอของบรษัิทต่าง  ๆที่เสนอระบบการกํากับติดตามการ
ใช้ไฟฟ้าสําหรับเคร ื่องปรับอากาศของอาคารหอพัก วพม.  
 ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกับระบบ
การแจ้งหนี้และเก็บเงินค่าไฟฟ้าสําหรับเคร ื่องปรับอากาศ
กลับไปดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (กปค./ กสน./ หน่วย
เก็บเงินรายได้/ แผนกการเงิน/ ทีมพัฒนาโปรแกรม) และ
เร่งดําเนินการแจกจ่ายใบแจ้งหนี้ผ่านระบบ web-based 
application โดยส่ง QR code ให้ นพท. สามารถเข้าถึง 
account ของห้องพัก เพื่อเข้าถึงใบแจ้งหนี้ วธีิการชําระ
เงิน การอัพโหลดสลิปการโอนเงินเพื่อชําระค่าไฟฟ้า และการ
รับใบสําคัญรับเงินจากระบบ 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการจัดการประชุม IMRC 2020 ณ 
ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
วพม. เมื่อ 2 ต.ค. 63 
 เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 63 พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการประชุม IMRC 2020 ณ ห้องณีณา-นิ
รันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. ซ่ึงที่ประชุม
ฯ ได้พิจารณาเลื่อนกําหนดจัดการประชุมฯ ใหม่ สืบเนื่องจาก
ที่รัฐบาลได้ประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมเพื่อส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ เป็นวันที่ 19-20 ธ.ค. 63 
 นอกจากนี้ ที่ ประ ชุ มฯ ยั งไ ด้ ปรั บ abstract 
submission deadline, announcement of abstract 
selection committee, early registration deadline 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเลื่อนกําหนดจัดการประชุม 
 นอกจากนี้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้รายงานความ
คืบหน้าในการดําเนินงาน ได้แก่ ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายจัดทํา e-

book ฝ่ายจัดทําเว็บไซต์ ฝ่ายกิจกรรมและจัดเลี้ยง และฝ่าย
เหรัญญิก 
คําสั่งกองทัพบกที่ 399/ 2563 เร ื่อง แต่งตั้งผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวชิาการ ลงวันที่ 15 ก.ย. 63 
 เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 63 พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง 
ผบ.ทบ. ได้ลงนามในคําสั่งกองทัพบกที่ 399/ 2563 เร ื่อง 
แต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ โดยมีรายช่ือ อจ.วพม. 
จํานวน 3 นาย ได้แก่ 
 - พันเอก ปัญญา สุรย์ิจามร เป็น ผศ.วพม.  
 - พันเอก วริยิะ แก้วกังสดาล เป็น ผศ. (พิเศษ) วพม. 
 - พันโทหญิง สิรวิมิล ไทรแจ่มจันทร์ เป็น ผศ. (พิเศษ) 
วพม.  
 ณะผู้บรหิาร วพม. ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี ้ 

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 41 ของปี 
พ.ศ. 2563 (41/63) คือ 5-11 ต.ค. 63  

• 5 ต.ค. 63 0900 การประชุม กอ.วพม. เตรยีมความ
พร้อมสนับสนุนการจัดงานสัมมนาผู้บรหิารหน่วยสายแพทย์สี่
เหล่า คร้ังที่ 17 เร ื่อง การประชุมกลุ่มเพื่อทบทวนการปฏิบัติ: 
State Quarantine จัดโดยสมาคมแพทย์ทหารฯ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  

• 5 ต.ค. 63 1000 การประชุมหารอืของคณะทํางาน
เฉพาะกิจ เร ื่อง การเตรยีมความพร้อมสําหรับการสอบ ศ.ร.ว. 
ข้ันตอนที่ 1 และ 2 คร้ังที่ 2/ 2563 สําหรับ นพท./นศพ.วพม. 
ที่สมัครสอบใหม่ ณ ห้องประชุม นพศ.วพม. ช้ัน 5 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 

• 5-6 ต.ค. 63 พิธีพระราชทานปรญิญาบัตรแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา 2562 มหาวทิยาลัยมหิดล ณ มหิดล
สิทธาคาร มหาวทิยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม   

• 6 ต.ค. 63 1130 การประชุมทีมอาจารย์ที่จะให้
ข้อแนะนําสําหรับการสอบ ศ.ร.ว. ข้ันตอนที่ 1 และ 2 คร้ังที่ 
2/ 2563 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา วพม. 

• 6 ต.ค. 63 1330 การประชุมผู้แทนสถาบันผลิตแพทย์
เพื่อเตรยีมจัดการประชุม IMRC 2020 ผ่านระบบออนไลน์ 



8 VOL. 4 NO. 40 (WEEK 40: SEP 28 – OCT 4, 2020) 
 

 

 

โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings จากห้องระพี 
สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 

• 7 ต.ค. 63 0900 การประชุม นขต.กศ.วพม. 
ประจําเดือน ต.ค. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 

• 7 ต.ค. 63 1300 การประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ทุนการศึกษาสําหรับ นพท. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจําปี
การศึกษา 2563 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 

• 8 ต.ค. 63 1200 การประชุมคณะกรรมการรายวชิา 
Health Systems Science (HSS) ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ 
ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 

• 8-9 ต.ค. 63 0900 การสัมมนาหน่วยสายแพทย์ 4 
เหล่า คร้ังที่ 17 ในหัวข้อ การประชุมกลุ่มเพื่อทบทวนการ
ปฏิบัติ: State Quarantine ณ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา วพม. 

• 9 ต.ค. 63 1100 การประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรระดับปรญิญาตร ีวพม. ณ ห้องณีณา-
นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 
 

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

 

- ตรวจแก้ไขแล้ว/ แจกจ่ายได้ 
  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 
               (ดุสิต สถาวร) 
  รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร   
   6 ต.ค. 63  
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