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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้าย
ของปีงบประมาณ 2565 และฉบับที่ 39 ของปี พ.ศ. 2565 
หัวข้อข่าวสําคัญในฉบับนี้ มีดังนี้   

ศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า จัดพิธีรับ-ส่ง
หน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผู้อํานวยการศูนย์
อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ณ โถงชั้น 2 พระที่นั่ง
อุดมวนาภรณ ์เมื่อ 29 ก.ย. 65 

 เมื่อเวลา 0909 ของวันที่ 29 ก.ย. 65 พลโท ธารา 
พูนประชา ผอ.ศพม. และพลตร ีมานะพล เล็กสกุล ได้ร่วม
กระทําพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.ศพม. เร ิ่มจากการลงนามรับ-
ส่งหน้าที่  ณ สง.ผบช.ผอ.ศพม. ตามประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตร ีเร ื่อง ให้นายทหารรับราชการ มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ พลตร ีมานะพล เล็กสกุล เป็น 
ผอ.ศพม. ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 หลังจากนั้น ผอ.ศพ
ม. ได้มากระทําพิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา
ที่บรเิวณโถง ช้ัน 2 พระที่นั่งอุดมวนาภรณ์  
 พลโท ธารา พูนประชา ผอ.ศพม. ได้กล่าวมอบหน้าที่
และการบังคับบัญชา พร้อมทั้งส่งมอบธงประจํา ศพม. แก่ 
พลตร ีมานะพล เล็กสกุล ผอ.ศพม. (ท่านใหม่) จากนั้น พล
ตร ีมานะพล เล็กสกุล ผอ.ศพม. (ท่านใหม่) ได้กล่าวรับมอบ
หน้าที่และการบังคับบัญชา โดยมีคณะผู้บรหิาร หน.นขต.
ศพม. และ หน.นขต.บก.ศพม. รวมทั้งกําลังพลและเจ้าหน้าที่
มาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรยีงกัน ในโอกาสนี้ ผอ.กศ.วพม. รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร และ รอง ผอ.กศ.วพม. ได้เข้าร่วมพิธี
ด้วย 
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โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ และ
มอบการบังคับบัญชา ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกล้า และผู้อํานวยการวทิยาลัยแพทยศาสตร์พระ
มงกุฎเกล้า ณ ห้องพิธีการ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ เมื่อ 28 ก.ย. 65 

 เมื่อเวลา 0909 ของวันที่ 28 ก.ย. 65 พลตร ีสุร
ศักด์ิ ถนัดศีลธรรม ผอ.รพ.รร.6/ ผอ.วพม. และพลตร ีธํารง
โรจน์ เต็มอุดม ผอ.รพ.รร.6/ ผอ.วพม. (ท่านใหม่) ได้ร่วม
กระทําพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.รพ.รร.6/ ผอ.วพม. เร ิ่มจากการ
ลงนามรับ-ส่งหน้าที่ ณ ห้องรับรอง สง.ผบช.รพ.รร.6 ตาม
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ีเร ื่อง ให้นายทหารรับราชการ 
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ พลตร ีธํารงโรจน์ 
เต็มอุดม เป็น ผอ.รพ.รร.6/ ผอ.วพม. ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2565 หลังจากนั้น ผอ.รพ.รร.6/ ผอ.วพม. มาที่ห้องดุสิต
ธานี ช้ัน 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
เพื่อกระทําพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.รพ.รร.6/ ผอ.วพม. 
 พลตร ีสุรศักด์ิ ถนัดศีลธรรม ผอ.รพ.รร.6/ ผอ.วพม. ได้
กล่าวมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา พร้อมทั้งส่งมอบธง
ประจํา รพ.รร.6 และธงประจํา วพม. แก่ พลตร ีธํารงโรจน์ 
เต็มอุดม ผอ.รพ.รร.6/ ผอ.วพม. (ท่านใหม่) จากนั้น พลตร ี
ธํารงโรจน์ เต็มอุดม ผอ.รพ.รร.6/ ผอ.วพม. (ท่านใหม่) ได้กล่าว
รับมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา โดยมีคณะผู้บรหิาร หน.
นขต.รพ.รร.6/ วพม. รวมทั้งกําลังพลและเจ้าหน้าที่มาร่วมพิธี
โดยพร้อมเพรยีงกัน ในโอกาสนี้ ผอ.กศ.วพม. รอง ผอ.วพม. 
ฝ่ายบรหิาร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ รอง ผอ.กศ.วพม. และ 
หน.ภาควชิา กศ.วพม. ได้เข้าร่วมพิธีด้วย 

 หลังเสร็จสิ้นพิธีฯ ผอ.รพ.รร.6/ ผอ.วพม. และ ผอ.รพ.รร.
6/ ผอ.วพม. (ท่านใหม่) ได้ถ่ายภาพร่วมกับ หน.นขต.รพ.รร.6 
และ หน.นขต.วพม. รวมทั้งกําลังพลที่ให้เกียรติมาร่วมพิธี 
 ก่อนหน้านั้นเมื่อเวลา 0700 มีพิธีสักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ 
โดย ผอ.รพ.รร.6/ ผอ.วพม. และ ผอ.รพ.รร.6/ ผอ.วพม. (ท่าน
ใหม่) ได้สักการะพระพุทธมหานาคชินวรฯ ศาลใหญ่ท่านท้าว
หิรัญพนาสูร ศาลเล็กท่านท้าวหิรัญพนาสูร ปู่ฤาษี และพระ
บรมราชานุสาวรย์ีพระบาทสมเด็จพระ มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
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คณะผู้บรหิาร และกําลังพล วพม. พร้อมใจกันจัดงาน
เลี้ยงเพือ่แสดงความขอบคณุ ผอ.วพม./ ผอ.รพ.รร.6 ณ 
ห้องนิรันดร์วชิย ชั้น 2 อาคารพระมงกุฎเกลา้เวชวทิยา 
วพม. เมื่อ 28 ก.ย. 65  

 เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 65 พลตร  ีผศ. ดุสิต สถาวร 
ผอ.กศ.วพม. พร้อมด้วยคณะผู้บรหิารและกําลังพล วพม. 
พร้อมใจกันจัดงานเลี้ยงเพื่อแสดงความขอบคุณ พลตร ีสุร
ศักด์ิ ถนัดศีลธรรม ผอ.วพม./ ผอ.รพ.รร.6 ในโอกาสที่ท่าน
ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ณ ห้องนิรันดร์วชิย ช้ัน 
2 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยในงาน
ประกอบด้วยการจัดซุ้มร้านอาหารต่าง ๆ ได้แก่ ก๋วยเต๋ียว
ลุยสวน ก๋วยเต๋ียวตําลึง ซุ้มซูชิ ผัดไทย/ หอยทอด ไอศกรมี
กะทิ และเคร ื่องด่ืมต่าง ๆ  
 ช่วงเร ิ่มงานพิธีกรเชิญชมวดีิทัศน์ เล่าด้วยภาพ
เกี่ยวกับกิจกรรมที่ ผอ.วพม./ ผอ.รพ.รร.6 ได้ดําเนินการ
ร่วมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วพม. ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

รวมทั้งคํากล่าวขอบคุณของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นพท./
นศพ.วพม. จากนั้น ผอ.กศ.วพม. ในฐานะผู้แทนข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ วพม. ได้ข้ึนกล่าวขอบคุณ ผอ.วพม./ ผอ.รพ.รร.6 ที่
ท่านได้สนับสนุนในทุกวถิีทางส่งผลให้ วพม. มีความ 

เจรญิก้าวหน้ามากข้ึนตามลําดับ ทั้งในด้านกายภาพ ระบบ
การปฏิบัติงานด้านต่าง  ๆทั้งด้านการศึกษา บรกิารวชิาการ
แก่สังคม และการวจิัย โดยในโอกาสนี้ ผอ.กศ.วพม. ได้มอบ
กรอบภาพที่ระลึกให้แก่ ผอ.วพม. หลังจากนั้นกําลังพลได้
ทยอยเดินเข้ามอบดอกกุหลาบให้แก่ ผอ.วพม./ ผอ.รพ.รร.6
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ผอ.วพม. เป็นประธานในงานมุทิตาจิตคณาจารย์และ
กําลังพลเกษียณอายุราชการ วพม. ณ ห้องประชุม
มงกุฎเวช ชั้น 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 
เมื่อ 28 ก.ย. 65 

 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 28 ก.ย. 65 พลตร ีสรุศกัดิ์ 
ถนัดศีลธรรม ผอ.วพม./ ผอ.รพ.รร.6 เป็นประธานในงาน
มุทิตาจิตคณาจารย์และกําลังพลเกษียณอายุราชการ วพม. 
ประจําปี 2565 ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ช้ัน 4 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. ในโอกาสนี้คณะผู้บรหิารและ หน.
นขต.วพม. ได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรยีงกัน 
 ช่วงเร ิ่มงานพิธีกรได้เรยีนเชิญ ผอ.วพม. ประดับดอกไม้
ให้แก่คณาจารย์และกําลังพลเกษียณอายุราชการ พร้อมทั้งเรยีน
เชิญ พันเอก ศ. มฑิรุทธ มุ่งถิ่น รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร กลา่ว
รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และเรยีนเชิญรับชม
วดีิทัศน์ประวั ติและผลงานของคณาจารย์และกําลังพล
เกษียณอายุราชการ หลังจากนั้นผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการข้ึน
กล่าวคําอําลาชีวติราชการ จากนั้นพิธีกรได้เรยีนเชิญ ผอ.วพม. 
กล่าวสดุดีผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมมอบโล่เกียรติคุณและ
ของที่ระลึกให้แก่คณาจารย์และกําลังพลเกษียณอายุราชการ   
 ช่วงเช้าวันเดียวกันคณะกรรมการจัดงานฯ จัดการ
บรรยายในหัวข้อ “การย่ืนเร ื่องการขอรับบําเหน็จ บํานาญด้วย
ตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์" สําหรับคณาจารย์และกําลังพลที่
เกษียณอายุราชการ โดยวทิยากรจากกรมสารบรรณทหารบก 
พันโทหญิง ชลทิพย์ สายงาม ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  
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ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมหารอืร่วม 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ 
คณะผู้บรหิาร วพม. ผู้แทนบรษิทัทีป่รกึษาดา้นการออกแบบ 
และทีมงานของสํานักงานมูลนิธิ รพ.รร.6 ฯ เพื่อทบทวน
รายละเอียดงบประมาณของโครงการปรับปรุงโครงสร้าง
อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 
อาคารพระมงกฎุเกลา้เวชวทิยา วพม. เมื่อ 27 ก.ย. 65 

 เมื่อเวลา 1330 วันที่ 27 ก.ย. 65 พล.ต. ผศ. ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมหารอืร่วม 3 
ฝ่าย ได้แก่ คณะผู้บรหิาร วพม. ผู้แทนบรษัิทที่ปรกึษาด้าน
การออกแบบ และทีมงานของสํานักงานมูลนิธิ รพ.รร.6 เพื่อ
ทบทวนรายละเอียดงบประมาณของโครงการปรับปรุง
โครงสร้างอาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 
3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมี พ.อ. ศ. ราม 
รังสินธ์ุ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ ในฐานะผู้แทนของ วพม. 
ออกแบบ รับไปพิจารณา โดยเฉพาะประเด็นรายการ
ปรับปรุงที่จะใช้เงินสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล ซ่ึง
ภายหลังการตอบข้อซักถาม ทางบรษัิทที่ปรกึษาการ
ออกแบบจะนํา requirement ต่าง ๆ ไปใช้ในการออกแบบ
และนําแบบมานําเสนอในช่วงกลางเดือนตุลาคมต่อไป  
คณะผู้บรหิารและกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาสําหรับ 
นพท./นศพ.วพม. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สัมภาษณ์ นพท./
นศพ.วพม. ที่ยื่นความจํานงขอรับทุนการศึกษาฯ ผ่านระบบ
ออนไลน์ ณ ห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องสมุดย่อย ชั้น 2 
อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน เมื่อ 29-30 ก.ย. 65 
 เมื่อเวลา 0900 วันที่ 29-30 ก.ย. 65 คณะผู้บรหิารและ
กรรมการพิจารณาทุนการศึกษาสําหรับ นพท./นศพ.วพม. ที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ สัมภาษณ์ นพท./นศพ.วพม. ที่ย่ืนความจํานง
ขอรับทุนการศึกษาฯ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมกลุ่ม
ย่อย ห้องสมุดย่อย ช้ัน 2 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน  
 ในโอกาสนี้ ผอ.กศ.วพม. รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ และรอง ผอ.กศ.วพม ได้ร่วมกับกรรมการ
สัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนด้วย  
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ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาศักยภาพ นพท./นศพ.วพม. คร้ังที่ 2/2565 ณ ห้อง
ระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกฎุเกลา้เวชวทิยา เมื่อวันที ่
29 ก.ย. 65 
 เมื่อเวลา 1100 ของวันที่ 29 ก.ย. 65 พล.ต. ผศ. ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาศักยภาพ นพท./นศพ.วพม. คร้ังที่ 2/2565 ณ ห้องระ
พี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมี
คณะกรรมการเข้าประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน  
 ที่ประชุมรับทราบรายงานความก้าวหน้าจากกรรมการ
ที่รับผิดชอบดูแล นพท./นศพ.วพม. ที่อยู่ในข่ายต้องติดตาม
ต่อเนื่อง นัดประชุมคร้ังต่อไปวันที่ 20 ธ.ค. 65  

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เร ียน รู้  Just-In-Time Learning: Share & Learn ใน
หั วข้ อ ควั นหลงจากการประชุ ม AMEE 2022 และ 

OTTAWA 2022 ผ่านระบบออนไลน์จากหอ้งประชุม 25 ปี 
ชั้น 7 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 65 

 เมื่อเวลา 1300 ของวันที่ 30 ก.ย. 65 พล.ต. ผศ. ดสุติ 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม
แลกเปลี่ ยนเร ียนรู้  Just-In-Time Learning: Share & 
Learn ในหัวข้อ ควันหลงจากการประชุม AMEE 2022 และ 
OTTAWA 2022 ผ่านระบบออนไลน์จากห้องประชุม 25 ปี 
ช้ัน 7 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน โดยหัวข้อการบรรยายมีดังนี้  
 Session I: What’ve we learned: Session 1 

- Overview of the Ottawa Conference 
- The future of performance assessment & 

Technology in assessment  
- What’s right and what’s wrong with 

assessment and what can we do about it?  
-  Program evaluation using CIPP model 
- Ottawa Consensus Statement: Big data 

research in assessment and medical 
education  

- Teaching & Learning: Students as partners in 
the learning process 

 Session II: What’ve we learned: Session 2 
-  Monitoring of Student’s Clinical skills based 

on EPAs concept: What’s new?   
-  Practical insight into mastering a major 

curriculum reform  
-  Research in Assessment: Why, How and So what? 
-  Assessment of clinical skills using OSCEs: 

What’s new? 
-  High stake testing in the 21st century: Is it 

necessary? 
-  One more thing……………  

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 40 ของปี 
พ.ศ. 2565 (40/65) คือ 3-9 ต.ค. 65  
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• 3 ต.ค. 65 1400 พิ ธี รับ-ส่งหน้าที่ เจ้ากรมแพทย์
ทหารบก และมอบการบังคับบัญชา บรเิวณด้านหน้า บก.พบ.  

• 3 ต.ค. 65 1440 พิธีแสดงความยินดีและพิธีประดับ
เคร ื่องหมายแทนเคร ื่องหมายเหล่าแก่กําลังพลที่ได้รับการเลื่อน
ตําแหน่งและปรับอัตราเงินเดือนสูงข้ึน ห้องพิธีการ พบ. ช้ัน 4  

• 5 ต.ค. 65 0900 การประชุม นขต.กศ.วพม. คร้ังที่ 10/ 
2565 ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกลา้เวชวทิยา 
วพม.  

• 5 ต.ค. 65 1100 พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลผู้มีผล
การเรยีนดีแก่ นพท./นศพ.วพม. ประจําปีการศึกษา 2564 ณ 
ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม.  

• 5 ต.ค. 65 1130 การประชุมคณะกรรมการการศึกษา 
วพม. คร้ังที่ 6/2565 ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 

• 5 ต.ค. 65 1130 งานเลี้ยงอําลาชีวติราชการคณาจารย์ 
ปรคีลินิกที่เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม 25 ปี  

• 6 ต.ค. 65 การประชุมคณะกรรมการอํานวยการและ
คณะกรรมการดําเนินงานพิจารณาทุนการศึกษาสําหรับ นพท./
นศพ.วพม. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจําปีการศึกษา 2565 ณ 
ห้องประชุมกองอํานวยการ ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ วพม.  

• 7 ต.ค. 65 การประชุม หน.นขต.พบ. และหน่วยสายแพทย์ 
ทบ. คร้ังที่ 1/ 2566 ณ ห้องประชุม พบ. ช้ัน 4  
 
 

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

 

- ตรวจแก้ไขแล้ว/ แจกจ่ายได้ 
  พล.ต. ผศ. ดุสิต สถาวร 
               (ดุสิต สถาวร) 
 ผอ.กศ.วพม.  
   9 ต.ค. 65  
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