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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ที่ 3 ของปีงบประมาณ 2564 และฉบับที่ 
42 ของปี พ.ศ. 2563 หัวข้อข่าวสําคัญในฉบับนี้ มีดังนี้   

จก.พบ. เป็นประธานในการจดักจิกรรมบําเพญ็กศุล ถวาย
เ ป็ นพ ร ะ ร า ชกุ ศ ลค รบ รอบ  4 ปี  วั น ส ว ร รคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ 
พระราชวังพญาไท เมื่อ 12 ต.ค. 63 

 เมื่อเวลา 0730 ของวันที่ 12 ต.ค. 63 พลโท ชาญ
ชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ประธานในพิธีฯ 
พร้อมด้วย พลเอก ชุมพล เป่ียมสมบูรณ์ พลเอก สุรเดช จารุ
จินดา พลโท นิมิตร์ สะโมทาน และคณะผู้บังคับบัญชาของ 
พบ. หน.นขต.ศพม. ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรย์ี 
รัชกาลที่ 6 และทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ จํานวน 10 รูป 
บรเิวณด้านข้างพระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 4 ปี วันสวรรคต 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ 
พระราชวังพญาไท หลังจากนั้นเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์ ณ 
พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท  

จก.พบ. เป็นประธานในพิธีเจรญิพระพุทธมนต์ ฉลองกอง
ผ้าป่า ในกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพือ่การศึกษา นพท./
นศพ.วพม. ในโอกาสฉลอง 20 ปี ของการก่อตั้งสมาคม
ผู้ปกครองและอาจารย์ วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ
เกล้า ณ ห้องนิรันดร์วชิย ชั้น 2 อาคารพระมงกฎุเกลา้เวช
วทิยา เมื่อ 15 ต.ค. 63  

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 0909 พลโท ชาญชัย 
ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ให้เกียรติเดินทางมา
เป็นประธานในพิธีเจรญิพระพุทธมนต์ ฉลองกองผ้าป่า ซ่ึง
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 
นพท./นศพ.วพม. ในโอกาสฉลอง 20 ปี ของการก่อต้ังสมาคม
ผู้ปกครองและอาจารย์ วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
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ณ ห้องนิรันดร์วชิย ช้ัน 2 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดย
มี ผอ.ศพม. ผอ.วพม. เสธ.ศพม. นายกสมาคมผู้ปกครองฯ และ
ผู้แทนผู้ปกครองรุ่นต่าง  ๆร่วมพิธีด้วย 

 ในช่วงเช้า เร ิ่มจากพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิใน
พื้นที่พระราชวังพญาไท และบรเิวณสนามด้านข้างอาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา ซ่ึง พลอากาศตร ีธวัชชัย ใจเอื้อ นายก
สมาคมผู้ปกครองและอาจารย์ วพม. เป็นประธานในพิธีฯ ผู้
ร่วมพิธีประกอบด้วย รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร คณะกรรมการ
และสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและอาจารย์ วพม. 
 คณะผู้บรหิาร วพม. ขออนุโมทนาในกุศลจิตของ
ผู้ปกครองและอาจารย์ทุก ๆ ท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในการ
บรจิาคทรัพย์เพื่อการศึกษาในคร้ังนี้ และขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการสมาคมฯ และผู้ปกครองของ นพท./นศพ.วพม. 
ทุกท่าน ที่ ได้ทุ่มเทและสละเวลามาร่วมกันจัดกิจกรรม
ทอดผ้าป่าในคร้ังนี้ ทางวทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
จะได้นําเงินบรจิาคที่ได้รับไปพัฒนาการจัดการศึกษาและ
สนับสนุนให้ วพม. มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ของ 
นพท./นศพ.วพม.  
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ผอ.วพม. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา นพท./
นศพ.วพม. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจําปีการศึกษา 
2563 ณ ห้องประชุมมงกฎุเวช ชั้น 4 อาคารพระมงกฎุ
เกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 14 ต.ค. 63  

 เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 63 พลตร ีสุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม 
ผอ.วพม. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา นพท./
นศพ.วพม. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ปีการศึกษา 2563 ณ 
ห้องประชุมมงกุฎเวช ช้ัน 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
วพม. โดยมี ผอ.กศ.วพม. คณะผู้บรหิาร วพม. นายกสมาคม 
และเลขาธิการสมาคมผู้ปกครองและอาจารย์ วพม. รวมทั้งผู้
มีอุปการะคุณที่ให้เกียรติมามอบทุนการศึกษาด้วยตนเอง 

 ในปีนี้คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา นพท./
นศพ.วพม. ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใน
การรับทุนการศึกษา จํานวน 156 ทุน ให้แก่ นพท./
นศพ.วพม. จํานวน 130 นาย  

 

ผอ.กศ.วพม. และคณะผู้บรหิาร พบปะพูดคุยกับ นพท./ 
นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 4 ที่สมัครสอบ ศ.ร.ว. ขั้นตอนที่ 1 คร้ัง
ที่ 2/ 2563 ณ ห้องสดศร ีชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน 
เมื่อ 12 ต.ค. 63 
 เมื่อเวลา 1230 ของวันที่ 12 ต.ค. 63 พลตรหีญิง ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. พบปะพูดคุยกับ นพท./ 
นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 4 ที่สมัครสอบ ศ.ร.ว. ข้ันตอนที่ 1 คร้ังที่ 
2/ 2563 ณ ห้องสดศร ีช้ัน 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน โดยมี 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ รอง 
ผอ.กศ.วพม. และประธานคณะกรรมการหลักสูตรระดับปร ี
คลินิก รวมทั้งทีมงานด้านแพทยศาสตรศึกษา เข้าร่วมประชุม
ด้วย โดย ผอ.กศ.วพม. ได้ให้กําลังใจและขอให้ทุกคนต้ังใจ
มุ่งมั่นในการเตรยีมความพร้อม โดยทางกองการศึกษา ได้
เตรยีมแผนจัดการสอนเสรมิเพื่อช้ีแนะและสนับสนุนให้นักเรยีน
ทุกคนมีความพร้อมในการสอบมากที่สุด ขอให้ทุกคนทุ่มเท
เวลาให้กับการฝึกฝนตนเองที่นอกเหนือจากการสอนเสรมิ 
ช่วยเหลือกันและกัน เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
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รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เข้าประชุมคณะกรรมการ
สมาคมผู้ปกครองและอาจารย์ วพม. คร้ังที่ 6/ 2563 ณ 
ห้องประชุมกองอาํนวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. เมือ่ 
12 ต.ค. 63 

 เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 63 พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เข้าประชุมคณะกรรมการสมาคม
ผู้ปกครองและอาจารย์ วพม. คร้ังที่ 6/ 2563 ณ ห้องประชุม
กองอํานวยการ ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ วพม. สาระสําคัญของ
การประชุม มีดังนี้  

- การแก้ไขช่ือบัญชีสมาคมฯ และการขอใช้บรกิาร QR 
Code เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้บรจิาคให้แก่กองผ้าป่า
สามัคคีเพื่อการศึกษาฯ  

- รายงานสถานะทางการเงิน (รายได้และค่าใช้จ่าย) ถึง
วันที่ 10 ต.ค. 2563  

- การขออนุมัติค่าใช้จ่ายดําเนินงานของสมาคมฯ  
- ความคืบหน้าการเตรยีมความพร้อมในการทอดผ้าป่า

สามัคคีเพื่อการศึกษา ประจําปี  2563  
ภาควชิาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน กศ.วพม. จัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร ื่อง การพัฒนาผู้ประเมินผูเ้ข้ารับ
การฝึก “ปฏิบัติการเพชราวุธ” ณ ห้องสดศร ีชั้น 1 อาคาร
เจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. เมื่อ 16 ต.ค. 63 

 เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 63 ภาควชิาเวชศาสตร์ทหารและ
ชุมชน กศ.วพม. จัดการฝึกอบรมผู้ประเมินภาคสนาม สําหรับ
การฝึก “ปฏิบัติการเพชราวุธ” รอบทบทวน  (Instructor 
Orientation Review Course) ณ ห้องสดศร ีช้ัน 1 อาคาร
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เจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. เพื่อเสรมิศักยภาพของอาจารย์ในการ
ประเมิน นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 6 ที่ เข้ารับการฝึก
ปฏิบัติการเพชราวุธ ประจําปีการศึกษา 2563 ตาม
แนวทางของแพทยศาสตร์ศึกษา มีคณาจารย์และแพทย์
ประจําบ้านเข้าอบรม จํานวน 30 ท่าน โดยได้รับความ
ร่วมมือจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวทิยากร อาทิ พล
ตร ีคเชนทร์ ป่ินสุวรรณ พันเอกหญิง นวพร หิรัญววิัฒน์
กุล (รอง ผอ.กศ.วพม.) พนัเอก ผศ.พฤษพงศ์ ศรสีวัสด์ิ พัน
ตร ีอานิสงส์ ปิลกสิร ิพันตรหีญิง องอร อัศวเทพเมธา ร้อย
เอก บุญทรัพย์ ศักด์ิบุญญารัตน์ และร้อยโทหญิง ณัฏฐ์
นร ีธัญจรูญ 

ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายนวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ ์จัดการประชมุ
หารอืระหว่างคณะวทิยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และ
ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ กศ.วพม. เพื่อหารอืเร ื่อง
นวัตกรรมนํ้ายารักษาร่างอาจารย์ใหญ่แบบนุ่ม ณ ห้อง
รับรอง ชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน เมื่อ 8 ต.ค. 63 
 เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 63 พันเอก รศ. สุธี พานิชกุล ผช.
ผอ.วพม. ฝ่ายนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จัดการประชุม 

หารอืระหว่างคณะวทิยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และ
ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ กศ.วพม. เพื่อหารอืเร ื่อง
นวัตกรรมนํ้ายารักษาร่างอาจารย์ใหญ่แบบนุ่ม ผู้เข้าประชุม
ประกอบด้วย ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว อดีตคณบดี คณะ
วทิยาศาสตร์/ ผู้ทรงคุณวุฒิสภา วพม. รศ.ดร.อรพิน เจียร
ถาวร ภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ และ รศ.นงนุช สุขวาร ี
รองคณบดีคณะวทิยาศาสตร์ และคณาจารย์ภาควชิากาย
วภิาคศาสตร์ กศ.วพม. นําโดย พันเอก มานพ ชัยมัติ 
หน.ภกว.กศ.วพม. ในโอกาสนี้ พลโท ธารา พูนประชา ผอ. 
ศพม. และ พลตร ีผศ.อารมย์ ขุนภาษี เสธ.ศพม. ให้เกียรติ
ร่วมรับฟังการประชุมด้วย   

กจิกรรมสาํคญัของ วพม. ในหว้งสปัดาหท์ี ่43 ของปี 
พ.ศ. 2563 (43/63) คอื 19-25 ต.ค. 63  

• 19 ต.ค.  63 1330 ผช.ผบ.ทบ. (2) ตรวจเย่ียมด้านการ
ส่งกําลังบํารุง ประจําปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม 
พบ. ช้ัน 4  

• 20 ต.ค. 63 1000 การประชุม นขต.กอ.วพม. ณ ห้อง
ประชุมกองอํานวยการ ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ วพม. 

• 20 ต.ค.  63 1330 การประชุม คกก. ดําเนินงานศูนย์
สถานการณ์จําลองทางการแพทย์ทหาร วพม. ณ ห้องระพี 
สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 21 ต.ค. 63 0900 พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
ในหัวข้อ การนําแผนยุทธศาสตร์ วพม. ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อ
เสนอความต้องการงบประมาณ ปี 2565 ณ ห้องนิรันดร์วชิย 
ช้ัน 2 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 21 ต.ค. 63 1000 พิธีแสดงความยินดีและพิธีประดับ
เคร ื่องหมายแทนเคร ื่องหมายเหล่าแก่กําลังพลที่ได้รับการเลื่อน
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ตําแหน่งและปรับอัตราเงินเดือนสูงข้ึน ณ ห้องพิธีการ ช้ัน 4 
กรมแพทย์ทหารบก 

• 21 ต.ค. 63 1330 การประชุมเพื่อแจ้งข่าวสารช้ันต้น 
เร ื่อง การฝึกเหล่าทหารแพทย์ในการฝึก กฝร.รอ./เหล่าทัพ 64 
ณ ห้องประชุม พบ. ช้ัน 4 

• 22 ต.ค. 63 1300 การประชุมหารอืหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติเงินประจําตําแหน่งประเภทวชิาการ
ของ วพม. ณ ห้องประชุม กอ. ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ วพม.  
 

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

 

 

 

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


