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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ที่ 38 ของปีงบประมาณ 2564 และฉบับที่ 
24 ของปี พ.ศ. 2564 หัวข้อข่าวสําคัญในฉบับนี้ มีดังนี้   
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 
พระราชทาน “ชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบ
อากาศบรสิทุธิ ์(Powered Air Purifying Respirator, 
PAPR)” แกโ่รงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก 9 แห่ง เมือ่ 
15 มิ.ย. 64   

 สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วน
พระองค์ พระราชทาน “ชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ
แบบอ าก าศบ ร ิสุ ท ธ์ิ  (Powered Air Purifying 
Respirator, PAPR)” จํานวน 54 ชุด แก่โรงพยาบาลใน
สังกัดกองทัพบก 9 แห่ง ได้แก่ รพ.พระมงกุฎเกล้า รพ.
อานันทมหิดล รพ.ค่ายสุรนาร ีรพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช รพ.ค่ายวชิราวุธ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม รพ.
ค่ายสุรศักด์ิมนตร ีรพ.ค่ายกาวลิะ และ รพ.ค่ายสรรพสิทธิ
ประสงค์ โดยมี พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรม
แพทย์ทหารบก และคณะผู้บังคับบัญชา เป็นผู้แทนรับ
พระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องดุสิตธานี 
ช้ัน 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล้า เมื่อ 15 มิ.ย. 64  
      ชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศ
บ ร ิ สุ ท ธ์ิ  (Powered Air Purifying Respirator, 

PAPR) ที่ได้รับพระราชทานในคร้ังนี้ เพื่อบรรเทาปัญหา
การขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 และยังนํามาซ่ึงความปลื้มปิติ พร้อมสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีต่อ
บุคลากรทางการแพทย์ของกรมแพทย์ทหารบก และ
โรงพยาบาลของกองทัพบก ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

จก.พบ. เป็นประธานในพธิทีาํบญุทางพทุธศาสนา เนือ่ง
ในโอกาสวันสถาปนาวทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ
เกล้า ครบรอบปีที่ 46 ณ ห้องประชุมสดศร ีชั้น 1 
อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. เมื่อ 16 มิ.ย. 64 

 เมื่อเวลา 0730 วันที่ 16 มิ.ย. 64 พลโท ชาญชัย 
ติกขะปัญโญ จก.พบ. เป็นประธานพิธีทําบุญทางพุทธศาสนา 
เนื่องในโอกาสวันสถาปนาวทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ
เกล้า ครบรอบปีที่ 46 เพื่อความเป็นสิรมิงคล และพิธีทําบุญ
อุทิศส่วนกุศลให้แก่นายทหารและผู้บังคับบัญชาที่ล่วงลับไป
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แล้ว ณ ห้องประชุมสดศร ีช้ัน 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. 
ในโอกาสนี้ พลเอก สาโรช เขียวขจี นายกสมาคมศิษย์เก่า วพ
ม. ผอ.ศพม. รอง จก.พบ. (1) รอง จก.พบ. (2) ผอ.วพม./รพ.รร.
6 เสธ.ศพม. หน.นขต.ศพม. และ รศ.นงนุช สุขวาร ีผู้แทน
นายกสมาคมผู้ปกครองและอาจารย์ วพม. ให้เกียรติร่วมพิธี
คร้ังนี้  
 หลังจากเสร็จสิ้นพิธี ผอ.วพม. ได้มอบของที่ระลึก
แก่ผู้บังคับบัญชาที่มาร่วมงาน และเรยีนเชิญถ่ายภาพ
ร่วมกับคณะผู้บรหิาร วพม.   

จก.พบ. เป็นประธานการประชุม นขต.พบ. ผ่านระบบ VTC 
จากห้องประชุม พบ. ชั้น 4 เมื่อ 17 มิ.ย. 64  
 เมื่อเวลา 0945 วันที่ 17 มิ.ย. 64 พลโท ชาญชัย 
ติกขะปัญโญ จก.พบ. เป็นประธานการประชุม นขต.พบ. 
ผ่านระบบ VTC จากห้องประชุม พบ. ช้ัน 4 ในโอกาสนี้ 
ผอ.วพม. ผอ.กศ.วพม. และ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร ได้เข้า
ประชุมจากห้องประชุม ศพม. ช้ัน 2  
 สาระสําคัญของการประชุมฯ มีดังนี้  
 - เร ื่องแจ้งของฝ่ายอํานวยการ พบ. และ นขต.ศพม.  
 - กกพ.ทบ สบ.ทบ. และ สม. เห็นชอบให้สามารถ
บรรจุ นพท./นศพ.วพม. ที่สําเร็จการศึกษาจาก วพม. แต่
ยังไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรมจาก
แพทยสภา ลงในอัตราตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งที่ขอหารอืไปก่อนหน้านี้  
 - ผอ.กศ.วพม. รายงานให้ที่ประชุมทราบผลการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. 
ปีการศึกษา 2564  

ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุม นขต.วพม. ประจําเดือน 
มิ.ย. 64 ผ่านทางระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ชั้น 
3  อาคารพระมงกฎุเกลา้เวชวทิยา วพม. เมื่อ 16 มิ.ย. 64  
 เมื่อเวลา 1330 วันที่ 16 มิ.ย. 64 พลตร ีสุรศักดิ์ 
ถนัดศีลธรรม ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุม นขต.วพม. 
ประจําเดือน มิ.ย. 64 ผ่านทางระบบออนไลน์จากห้องระพี 
สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. ในโอกาส
นี้ พลตรหีญิง ผศ.จันทราภา ศรสีวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. คณะ
ผู้บรหิาร และ หน.นขต.วพม. เข้าประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน  
 สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้  

- ผอ.วพม. ขอบคุณกําลังพลทุกนายที่ช่วยให้พิธีสงฆ์ 
และพิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิฯ เนื่องในโอกาสวัน
สถาปนา วพม. ครบรอบปีที่ 46 เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย  

- ประกาศ กทม. เร ื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการช่ัวคราว 
ลงวันที่ 14 มิ.ย. 64 ให้มีผลต้ังแต่ 14 มิ.ย. 64 จนถึง 30 
มิ.ย. 64 
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- ผลการคัดเลื อกบุคคลเข้ าศึ กษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ 
TCAS ร่วมกับ กสพท  

- ผลการทําสัญญาเข้าเป็น นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 
2 (รุ่นที่ 46)  

- ความคืบหน้าโครงการจัดประชุมวชิาการนานาชาติ 
เร ื่อง การวจิัยของนักศึกษาแพทย์ คร้ังที่ 2 (IMRC 2021) 
ภายใต้หัวข้อหลัก “Resilience in Healthcare Research” 

- ความคืบหน้าของการรายงานขออนุมัติหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ของ วพม. 
ต่อสภามหาวทิยาลยัมหิดล 

- ความคืบหน้าโครงการปรับปรุงห้องบรรยาย 1, 2 
ช้ัน 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน     

- กําหนดการจัดสอบ MEQ ของ ศ.ร.ว. วันที่ 18 ก.ค. 
64 และกําหนดการจัดสอบ ศ.ร.ว. ข้ันตอนที่ 1 และ 2 วันที่ 
11, 12 ก.ย. 64 

- การปรับตารางการจัดการศึกษาของ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 4  

ผอ.วพม. เป็นประธานในพธิถีวายเคร ื่องสกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์น
ร้ัววังพญาไท เนื่องในโอกาสวันสถาปนาวทิยาลยัแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า ครบรอบปีที่ 46 เมื่อ 16 มิ.ย. 64 
 เมื่อเวลา 0600 ของวันที่ 16 มิ.ย. 64 พลตร ีสุรศกัดิ ์
ถนัดศีลธรรม ผอ.วพม. เดินทางมาเป็นประธานในพิธีถวาย
เคร ื่องสักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิในร้ัววังพญาไท เนื่องในโอกาสวัน
สถาปนาวทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ครบรอบปีที่ 
46 โดยมี ผอ.กศ.วพม. คณะผู้บรหิาร คณาจารย์ และผู้แทน 
นพท./นศพ.วพม. เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรยีงกัน 
 ลําดับของพิธีถวายเคร ื่องสักการะ มีดังนี้  
 - พระมหานาคชินะวร วรานุสรณ์มงกุฎราช  
 - ศาลท่านท้าวหิรัญพนาสูร (ศาลใหญ่) 
 - ศาลฤาษีเขาช้าง  
 - ศาลท่านท้าวหิรัญพนาสูร (ศาลเล็ก) 
 - พระบรมราชานุสาวรย์ี รัชกาลที่ 6  
 - ศาลพระภูมิชัยมงคล  

 - ประติมากรรมลอยองค์พระบรมรูป รัชกาลที่ 9 
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 ผอ.วพม. เป็นประธานในพิธีประดับเคร ื่องหมายยศให้แก่
นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนที่ได้รับการ
เลื่อนยศของ วพม./ รพ.รร.6 ณ ห้องพิธีการ ชั้น 10 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6 เมื่อ 18 มิ.ย. 64  

 เมื่อเวลา 1300 วันที่ 18 มิ.ย. 64 พลตร ีสุรศักดิ์ 
ถนัดศีลธรรม ผอ.วพม. เป็นประธานในพิ ธีประดับ
เคร ื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรและนายทหาร
ประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศของ วพม./ รพ.รร.6 ณ ห้อง
พิธีการ ช้ัน 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6 ในโอกาส
นี้ พันเอก ศ มฑิรุทธ มุ่งถิ่น รอง ผอ..วพม. ฝ่ายวชิาการ ให้
เกียรติเป็นประธานร่วมในการประดับเคร ื่องหมายยศคร้ังนี้
ด้วย  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการจัดการประชุม IMRC 2021 ร่วมกับ
ผู้บรหิารและผู้แทนสถาบันของ กสพท ผ่านระบบ
ออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา เมื่อ 14 มิ.ย. 64 
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  เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 64 พันเอก ศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
จัดการประชุม IMRC 2021 ร่วมกับผู้บรหิารและผู้แทน
สถาบันของ กสพท ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ 
ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมี พันเอก ผศ.ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เข้าร่วมประชุมด้วย 
 ที่ประชุมฯ รับทราบรายงานความคืบหน้ าของ 
Tentative program และการปรับรูปแบบการแข่งขัน 
รวมทั้งกําหนดการสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม ดังนี้  

 Tentative program 
 First announcement: Apr 1, 2021 
 Open Facebook page: May 15, 2021  
 Abstract submission starts: Jun 1, 2021 
 Abstract submission deadline: Sep 30, 2021 
 Announcement of abstracts acceptance: 

Oct 15, 2021 
  Early registration deadline: Nov 1, 2021 
  Late registration deadline: Nov 15, 2021 
  Material Submission deadline: Nov 30, 2021 
  Conference date: Dec 18-19, 2021 

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานเปิดการอบรม
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยสนับสนุน 
ณ ห้องปฏิบัติการ ศสท. ชั้น 8 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน 
เมื่อ 15 มิ.ย. 64 
 เมื่อเวลา 1330 วันที่ 15 มิ.ย. 64 พันเอก ผศ.ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานเปิดการอบรม
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยสนับสนุน ณ 
ห้องปฏิบัติการ ศสท. ช้ัน 8 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน โดยมี 
พันเอก ผศ.ธรรมนูญ ศรสีอ้าน ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา เป็นผู้ดําเนนิรายการ 
 หัวข้อสําคัญของการอบรม ได้แก่  
 - ระบบประกันคุณภาพภายใน วพม. กับบทบาทของ
หน่วยสนับสนุน โดย พันเอก ผศ.ธรรมนูญ ศรสีอ้าน 

 - รายงานการประเมินตนเอง (SAR) หน่วยสนับสนุน 
ปีการศึกษา 2563 โดย พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร 
 - แนะนําการใช้งาน SAR online template โดย 
จ.ส.อ. สมหมาย โยชนา 
 - ตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับรายงานการประเมิน
ตนเองและการใช้งาน SAR Online Template โดย พันเอก 
ผศ.ธรรมนญู ศรสีอ้าน และคณะ 
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รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เข้าร่วมประชุมคณะทํางาน 
สปค.วพม. เพื่อทบทวนความก้าวหน้าของการดําเนินงาน
ตามแผนงานประจาํปี 2564 ผ่านระบบออนไลนจ์ากหอ้ง
ประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา เมื่อ 17 มิ.ย. 64 

 เมื่อเวลา 1330 วันที่ 17 มิ.ย. 64 พันเอก ผศ.ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เข้าร่วมประชุมคณะทํางาน 
สปค.วพม. ผ่านระบบออนไลน์จากห้องประชุม สปค.วพม. ช้ัน 
5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมี พันเอก ผศ.ธรรมนูญ 
ศรสีอ้าน ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็น
ผู้ดําเนินการประชุม ในโอกาสนี้ พลตร ีรศ.โสภณ สิรสิาลี ที่
ปรกึษา สปค.วพม. และคณะทํางานเข้าประชุมโดยพร้อม
เพรยีงกัน 
 ที่ประชุมฯ ทบทวนความก้าวหน้าของการดําเนินงาน
ของ สปค.วพม. ตามแผนงานประจําปี 2564 รวมทั้งวางแผน
การดําเนินงานในช่วงต่อไป โดยเฉพาะขอบเขตงานสําคัญ 
ได้แก่  
 - การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA ภาควชิา
และหน่วยสนับสนุน, การประเมินคุณภาพโดย ยศ.ทบ. สปท. 
และ สมพ.)  
 - การพัฒนาคุณภาพตามบรบิทของสถาบัน (PSF, 
EdPEx, TQA) 
 - การจัดการความรู้ (JIT, มหกรรมคุณภาพการศึกษา) 
 - การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานต่าง  ๆที่เกี่ยวข้อง 

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม คกก. 
พิจารณาจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการวจิัยของมูลนิธิ 
รพ.รร.6 ในพระราชปูถมัภฯ์ ให้แก่โครงการวจิยัทีย่ืน่ขอรับ
การพิจารณา ผ่านระบบออนไลน์จากห้องประชุม ศูนย์
การเรยีนรู้และวจิัยเวชศาสตร์ชุมชน ชั้น 1 อาคารศูนย์
ประวัตแิละนิทรรศการ วพม. เมื่อ 17 มิ.ย. 64 
 เมื่อเวลา 1330 วันที่ 17 มิ.ย. 64 พันเอก ศ.มฑิรุทธ 
มุ่งถิ่น รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม
พิจารณาจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการวจิัยของมูลนิธิ รพ.รร.6 
ในพระราชูปถัมภ์ฯ ให้แก่โครงการวจิัยที่ ย่ืนขอรับการ
พิจารณา ผ่านระบบออนไลน์จากห้องประชุม ศูนย์การเรยีนรู้
และวจิัยเวชศาสตร์ชุมชน ช้ัน 1 อาคารศูนย์ประวัติฯ วพม. 
โดยมีคณะกรรมการเข้าประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน 
 ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาโครงการวจิัยที่เสนอขอรับการ
สนับสนุนทุนวจิัยของมูลนิธิ รพ.รร.6 ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดย
มีโครงการที่ได้รับจัดสรรทุน รวมทั้งสิ้น 25 โครงการ ทั้งนี้
ยังคงมีงบประมาณสนับสนุนทุนโครงการวจิัยเหลืออีก
บางส่วน ซ่ึงทาง สพว.รพ.รร.๖/วพม. จะประกาศรับพิจารณา
โครงการวจิัยเพิ่มเติมต่อไป 

กจิกรรมสาํคญัของ วพม. ในหว้งสปัดาหท์ี ่25 ของปี 
พ.ศ. 2564 (25/64) คอื 21-27 ม.ิย. 64  

• 21 มิ.ย. 64 1300 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน หน่วยสนับสนุน: กปค.วพม. และ สพว.รพ.รร.6/ วพม. 
ผ่านทางระบบออนไลน์จากห้องประชุม สปค.วพม. ช้ัน 5 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 
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• 22 มิ.ย. 64 1000 การประชุม คกก. สวัสดิการ วพม. 
ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ วพม.    

• 22 มิ.ย. 64 1300 การประชุม คกก. พิจารณางบ
ลงทุน วพม. ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา วพม. 

• 23 มิ.ย. 64 1330 การประชุม คกก. จัดงานทําบุญ
อุทิศส่วนกุศลผู้อุทิศร่างกายประจําปีการศึกษา 2564 ณ 
ห้องประชุมกองอํานวยการ ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ วพม.   

•  24 มิ .ย. 64 1000 การประชุมคณะทํางานฝ่าย
วชิาการ ของ คกก. จัดมหกรรมคุณภาพการศึกษา วพม. 
ประจําปี 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์จากห้องประชุม 
สปค.วพม. ช้ัน 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 

• 24 มิ.ย. 64 1330 การประชุม สภา วพม. คร้ังที่ 2/ 
2564 ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา วพม. 

• 25 มิ.ย. 64 0830 การฉีดวัคซีนป้องกันโควดิ 19 
โดสที่สอง ให้แก่กําลังพลของ วพม./ วพบ. สวพท./ สพธ. และ 
บก.ศพม. ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโดสแรก เมื่อวันที่ 27-28 พ.ค. 
64 ณ ห้องนิรันดร์วชิย ช้ัน 2 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
วพม. 

• 25 มิ.ย. 64 1330 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีน
ตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ ภาควชิาสูติศาสตร์นรเีวชวทิยา 
กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 

 

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

 

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