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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่ ๓๘ 

ของป ๒๕๖๑ สัปดาหที่ผานมามีหัวขอขาวเหตุการณและ

เรื่องสําคัญที่นาสนใจ ดังน้ี    

เจากรมแพทยทหารบกเปนประธานในพิธีสวนสนาม

เพื ่อเปนเกียรติแกบัณฑิต วพม. รุ นที ่ ๓๘ ณ ลาน

หนาอาคารเจาฟาเพชรรัตน วิทยาลัยแพทยศาสตร

พระมงกุฎเกลา เม่ือ ๑๙ ก.ย. ๖๑  

เวลา ๐๙๐๐ ของวันที่ ๑๙ ก.ย. ๖๑ พลโท สาโรช 
เขียวขจี เจากรมแพทยทหารบก เดินทางมาเปนประธานใน
พิธีสวนสนามเพ่ือเปนเกียรติแกบัณฑิต วพม. รุนที่ ๓๘ ณ 
ลานหนาอาคารเจาฟาเพชรรัตน โดยผูรวมพิธีประกอบดวย
ผู บังคับบัญชาระดับสูงของ พบ. และ ศพม. ผูบริหาร 
อาจารยหัวหนาภาควิชา และคณาจารย วพม.    

 พิธีสวนสนามเพ่ือเปนเกียรติแกบัณฑิต วพม. รุนที่ 
๓๘ ซึ่งจัดขึ้นเปนครั้งที่ ๗ จัดกําลังจํานวน ๒ กองรอย โดย
กองรอยที่ ๑ จัดกําลังจาก นพท. ช้ันปที่ ๒ และ ๓ แบงเปน 
๔ หมวด ประกอบดวย ผู บังคับกองผสมการแตงกาย 
เครื่องแบบครึ่งยศ กองบังคับการกองผสม แตงกายดวย
เครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ 
เครื่ องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว และ
เครื่องแบบสนาม หมูแตร หมูธง และหมวดที่ ๑ การแตง
กาย เครื่องแบบครึ่งยศ หมวดที่ ๒ การแตงกาย เครื่องแบบ
ปกติกากีแกมเขียวคอแบะ หมวดที่  ๓ การแตงกาย  
เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว หมวดที่ ๔ 
การแตงกาย  เครื่องแบบสนาม ผาผูกคอสีขาบ และ
กองรอยที่  ๒ จัดกําลังจาก นพท.หญิง ช้ันปที่  ๓ เปน
กองรอยว่ิงสวนสนาม แตงกาย เครื่องแบบสนาม ผาผูกคอ 
สีชมพู 

 การสวนสนาม ถือวาเปนการบูรณาการคุณสมบัติ
ของทหารทุกขอ ไมวาจะเปนระเบียบวินัย ต้ังแตการแตง
กาย การยืน การเดิน การแสดงความเคารพ ความสามัคคี
และความพรอมเพรียงของหนวย รวมทั้งความอดทนทั้งใน
การฝกซอมและการปฏิบัติจริง 
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      เครื่องแบบครึ่งยศ ประกอบดวยเสื้อคอตั้งสีขาว
แขนยาว อินทรธนูสีเขียวประดับเครื่องหมายนักเรียน
ผู บ ังค ับบ ัญชาและเครื ่อ งหมาย ชั ้นป  อกเ บื ้อ งซ าย
ประดับแพรแถบยอเหรียญที ่ระลึก  คอเสื ้อดานขวา
ประดับเครื่องหมายเหลาทหารแพทย คอเสื้อดานซาย
ประดับเครื่องหมายสังกัด กรมแพทยทหารบก กางเกง
สีดําแถบสักหลาดสีเขียว เข็มขัดหนังสีเขียวเขม หมวก
ทรงหมอตาลสีขาว  แถบหนาหมวกสีเขียว  รองเทาหุม
ขอหนังสีดํา 

 เ ค รื ่อ ง แ บ บ ป ก ต ิก า ก ีแ ก ม เ ข ีย ว ค อ แ บ ะ 
ประกอบดวย ชุดปกติกากีแกมเขียวคอแบะ หมวกทรง
หมอตาลม ีแถบหนาหมวกส ีเข ียว  ที ่บ าทั ้งสองข า ง
ประดับเครื ่องหมายชั้นป ที ่ปกเสื ้อดานขวาประดับ
เครื ่อ งหมายทหาร เหล าแพทย  ที ่ปก เสื ้อด านซ า ย
ประดับเครื ่องหมายสังกัด กรมแพทยทหารบก  ที่อก
เ บื ้อ งซ ายประดับแพรแถบยอ เหร ียญที ่ร ะล ึก  สวม
รองเทาหุมขอหนังสีดํา 

 เครื ่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว 
ประกอบดวย ชุดปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว 
หมวกทรงหมอตาลมีแถบหนาหมวกสีเขียว ที่บาทั้งสอง
ขางประดับเครื่องหมายชั้นป ที่ปกเสื้อดานขวาประดับ
เครื ่อ งหมายทหาร เหล าแพทย  ที ่ปก เสื ้อด านซ า ย
ประดับเครื ่องหมายสังกัด กรมแพทยทหารบก  ที่อก
เ บื ้อ งซ ายประดับแพรแถบยอ เหร ียญที ่ร ะล ึก  สวม
รองเทาหุมขอหนังสีดํา 

 เครื่องแบบสนาม ซึ่งประกอบดวย เครื่องแบบ
สนาม สวมหมวกเคฟลา ใชผาผูกคอสีขาบ อันเปนสี
สัญลักษณของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
ประกอบอาวุธปนเล็กยาว แบบ ๑๑  ( เอช เค ๓๓ ) 
สําหรับเครื ่องแบบสนามของกองรอยที ่สอง จะสวม
หมวกทรงออนสีดํา และผาผูกคอสีชมพู 

 สําหรับธงที่ประจําแถวกองผสม เปนธงประจํา
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา พื้นธงสีขาบ มี
ตราสัญลักษณวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 
อันประกอบดวย พระราชลัญจกร ร.ร.๖ หมายถึง ราม
รามาธิบดีที ่ ๖ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว ยอดธงเปนตรีศูล ซึ่งเปนสัญลักษณประจํา
พระองค 
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 วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ไดรับการ
สนับสนุนวงโยธวาทิตจากโรงเรียนดุริยางคทหารบก 
กรมดุริยางคทหารบก มาบรรเลงเพลงประกอบการ
สวนสนาม โดยขณะที่กองผสมเดินแถวเขาสูลานหนา
อาคารเจาฟาเพชรรัตน เพื่อเตรียมสวนสนามและขณะ
สวนสนามจะใชเพลงมารชกองทัพบก  ชวงการวิ่งสวน
สนามของกองรอยที่สอง จะใชเพลง Tiger Rag และ
ขณะเดินออกจากลานหนาอาคารเจาฟาเพชรรัตน หลัง
เสร็จสิ้นพิธีสวนสนาม จะบรรเลงเพลงสยามานุสสติ 

 หลังสิ้นสุดพิธีสวนสนาม เจากรมแพทยทหารบก
และผู บังคับบัญชาระดับสูงของกรมแพทยทหารบก 
รวมทั้งผูบริหาร และคณาจารย วพม. ไดถายภาพหมู
กับบัณฑิตแพทยทหาร รุนที่ ๓๘ ของ วพม. ที่ดานหนา
อาคารเจาฟาเพชรรัตน  

พิธ ีปฏิญาณตนของบัณฑิตแพทยทหาร รุ นที ่ ๓๘ 
ของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ณ พระที่
นั่งเทวราชสภารมย วังพญาไท เม่ือ ๑๙ ก.ย. ๖๑  

 เมื่อเวลา ๑๔๐๐ ของวันที่ ๑๙ ก.ย. ๖๑ พลโท 
สาโรช เขียวขจี เจากรมแพทยทหารบก เดินทางมา
เปนประธานในพิธีปฏิญาณตนของบัณฑิตแพทยทหาร 
รุนที่ ๓๘ ของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ณ 
พระที ่นั ่ง เทวราชสภารมย วังพญาไท  โดยผู ร วมพิธี
ประกอบดวยผู บังคับบัญชาระดับสูงของกรมแพทย

ทหารบก และ ศพม. ผูบริหาร อาจารยหัวหนาภาควิชา 
และคณาจารย วพม.  

 หลังสิ้นสุดพิธีปฏิญาณตนที่พระที่นั่งเทวราชสภา
รมย  เ จ า ก รมแพทย ทห า รบกและผู บ ัง ค ับบ ัญช า
ระดับสูงของกรมแพทยทหารบก รวมทั้งผูบริหาร และ
คณาจารย วพม. ไดถายภาพหมูกับบัณฑิตแพทยทหาร 
รุนที่ ๓๘ ของ วพม. ที่ดานหนาพระบรมราชานุสาวรีย 
รัชกาลที่ ๖  
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จก.พบ. ในฐานะอุปนายกสมาคมศิษยเกาวิทยาลัย

แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เปนประธานมอบของที่

ระลึกใหแกบัณฑิตแพทยทหาร รุนที่ ๓๘ ของ วพม. 

เม่ือ ๑๙ ก.ย. ๖๑ หลังการถายภาพหมู 

 เมื ่อเวลา ๑๕๐๐ ของวันที่ ๑๙ ก.ย. ๖๑ หลัง

การถายภาพหมูของคณะผูบังคับบัญชาและคณาจารย

ก ับบัณฑิต  พลโท  สาโรช เข ียวขจี เจ ากรมแพทย

ทหารบก ในฐานะอุปนายกสมาคมศิษยเกาวิทยาลัย

แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เปนประธานในพิธีมอบ

ของที่ระลึกใหแกบัณฑิตแพทยทหาร รุนที่ ๓๘ ของ วพ

ม. ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย โดยมีคณะกรรมการ

สมาคมศิษยเกา วพม. รวม 

 

ผอ.วพม. เปนประธานในพิธีเปดหองเรียนอัจฉริยะ 

Panbuppa Intelligent Medical Education 

Classroom ของภาควิชาอายุรศาสตร กศ.วพม.  

ณ ชั้น ๑๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อ ๑๙ ก.ย. 

๖๑ 
 เมื่อเวลา ๑๑๓๐ ของ วันที่ ๑๙ ก.ย. ๖๑ พลตรี 
นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม. เดินทางมาเปนประธานในพิธี
เ ป ด ห อ ง เ รี ย น  Panbuppa Intelligent Medical 
Education Classroom ข อ งภ าค วิ ช า อ า ยุ ร ศ า สตร  
กศ.วพม.  ณ ช้ัน ๑๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี ผอ. 
กศ.วพม. และคณะผูบริหาร คณาจารย วพม. รวมพิธีดวย  
 คุณสมบัติเดนของหองเรียนอัจฉริยะหองน้ี คือ ๑) มี 
interior design แบบ futuristic เนนความล้ํ า ยุคและ
ลายเสนกับแสงสวางที่กระตุนบรรยากาศการเรียนรู ๒) 
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เทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ไดแก 

smart board, PC tablet สําหรับผูเรียนแตละคน, 360-
degree tracking video camera เพ่ือสงเสริมการเรียน  
แบบ interactive flipped classroom และสไตลการเรียน 
anywhere anytime อยูที่ไหน ก็เรียนได รวมทั้งอุปกรณ
ผูปวยเสมือนจริงจากระบบ body interact ทําใหผูเรียน
ตอบโตกับสถานการณของผูปวยจําลองภายในเวลาที่
กําหนด และระบบคลังขอสอบแบบ real-time และ mock 
examination ทําใหผู เรียนสามารถทดสอบความรูผาน
ระบบไรสาย และพัฒนาความกาวหนาดานการเรียนรูดวย
ตนเอง พัฒนาทักษะ ลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติเวช
ปฏิบัติหลังจบการศึกษา 

  ในโอกาสนี้ ผอ.วพม. ไดมอบโลประกาศเกียรติ
คุณใหแก พลโท ศ.คลินิก พญ. พรรณบุปผา ชูวิเชียร 
ที ่ไดกรุณาเห็นความสําคัญของการพัฒนาหองเรียน

อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการเรียนรู ในรูปแบบใหมของ
ภาควิชาอายุรศาสตร กศ.วพม. 

จก .พบ .  เป นประธานการประช ุมสภาว ิทยาล ัย

แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ครั้งที่ ๔/ ๖๑ ณ หอง

ประชุม ระพี สาคริก เม่ือ ๒๐ ก.ย. ๖๑  

 พลโท สาโรช เขียวขจี เจากรมแพทยทหารบก 
ในฐานะประธานสภาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ
เกลา เปนประธานในการประชุม สภา วพม. ครั้งที่ ๔/
๖๑ ณ หองประชุม ระพี สาคริก เมื่อ ๒๐ ก.ย. ๖๑  
 ที่ประชุมฯ รับทราบเรื่องสําคัญ ดังตอไปน้ี 

 - ความคืบหนาของการตรวจประเมินเพ่ือขอรับการ
รับรองหลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ วพม. และขอ
ขยายศักยภาพการผลิตแพทย เปน ๑๒๐ นาย/ ป ซึ่งอยู
ระหวางขั้นตอนการพิจารณาของสถาบันรับรองมาตรฐาน
การศึกษาแพทยศาสตร (สมพ.) โดยคณะกรรมการบริหาร 
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สมพ. กําหนดการประชุมครั้งตอไปในหวงเดือน พ.ย. ๖๑ 
หลังจากน้ันทาง สมพ. จะสงเรื่องไปผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารแพทยสภา ในหวงเดือน ธ.ค. ๖๑  
 -  สรุปผลการจัดมหกรรมคุณภาพการศึกษา 
เครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ ๑ และมหกรรม
คุณภาพการศึกษา วพม. ประจําป ๒๕๖๑ เมื่อ ๓ ส.ค. ๖๑  
 - กสพท จะเปนสวนหน่ึงของการสอบคัดเลือกบุคคล
เขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 
หรือ TCAS 62 โดยเขารวมกับ ทปอ. ในรอบที่ ๓ คือ รอบ
รับตรงรวมกัน โดย ทปอ. จะเปนหนวยกลางในการรับ
สมัครผานทางเว็บไซตของ ทปอ.  
 - วพม. จะรับนักเรียน ๒ รอบ คือ รอบที่ ๓ ผาน 
กสพท จํานวน ๙๕ นาย แบงเปน ชาย ๕๗ นาย และหญิง 
๓๘ นาย และรอบที่ ๔ (รอบ admission) จํานวน ๕ นาย 
แบงเปน ชาย ๓ นาย และหญิง ๒ นาย  
(หมายเหตุ การขอเพ่ิมศักยภาพการผลิตแพทย เปน ๑๒๐ 
นาย/ป จะมีผลเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารแพทยสภา ในหวงเดือน ธ.ค. ๖๑) 
 - การพิจารณา-ราง-ระเบียบ วพม. วาดวย การ
แตงต้ังศาสตราจารยกิตติมศักด์ิ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมฯ 
ไดใหขอเสนอแนะเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมใหระเบียบมีความรัดกุม
มากยิ่งขึ้น โดยหลังจากที่แกไขแลวจะนําเขาเปนวาระ
สืบเน่ืองในการประชุมครั้งตอไป  

ผอ.วพม./ รพ.รร.๖ เปนประธานในพิธีเกษียณอายุ
ราชการขาราชการและลูกจาง สังกัด รพ.รร.๖ และ 
วพม. ณ หองพิธีการ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
๖ รอบ พระชนมพรรษา เม่ือ ๒๑ ก.ย. ๖๑ 

 เวลา ๑๑๐๐ ของวันที่ ๒๑ ก.ย. ๖๑ พลตรี นิมิตร 
สะโมทาน ผอ.วพม./  รพ.รร .๖ เปนประธานในพิ ธี
เกษียณอายุราชการขาราชการและลูกจาง สังกัด รพ.รร.๖ 
และ วพม. ณ หองพิธีการ ช้ัน ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ๖ 
รอบ พระชนมพรรษา โดยผู ร วม พิ ธีประกอบด วย
ผูบังคับบัญชาของ รพ.รร.๖ และ วพม. 

 ในโอกาสน้ี พลตรี  วรวุฒิ สมิ ติษเฐียร หัวหนา
สํานักงานผูบังคับบัญชา รพ.รร.๖ เปนผูแทนผูเกษียณอายุฯ 
กลาวอําลาชีวิตรับราชการ โดยหลังพิธีเสร็จสิ้น มีการจัด
เลี้ยงอาหารกลางวันที่บริเวณโถงดานหนาหองประชุมใหญ 
ช้ัน ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  
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กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหตอไป คือ 
๒๔-๓๐ ก.ย. ๖๑ (สัปดาหที่ ๓๙/๖๑) 

 กิจกรรมสําคญัในหวงสัปดาหหนา มีดังน้ี   
• ๒๔ ก.ย. ๖๑ พิ ธีวางพวงมาลาถวายสักการะ

พระราชานุสาวรีย สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก เน่ืองในวันมหิดล ๒๕๖๑ ณ คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  

• ๒๔ ก.ย. ๑๓๓๐ ประชุม นขต.วพม. ณ หอง ระพี 
สาคริก ช้ัน ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 

• ๒๕ ก.ย. ๖๑ เวลา ๑๐๐๐ พิธีเกษียณอายุขาราชการ 
วพม.  “วันวานที่พากเพียร สูวันเกษียณที่ภาคภูมิ” 

• ๒ ๕  ก . ย .  ๖ ๑  เ ว ล า  ๑ ๔ ๐ ๐  ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพ นพท./นศพ.วพม.  

• ๒๕ ก.ย. ๖๑ เวลา ๑๓๐๐ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ รพ.รร.๖ ประจําป 
๒๕๖๒   

• ๒๖ ก.ย. ๖๑ เวลา ๑๑๓๐ การนําเสนอผลงานวิจัย 
กอง รพ.รร.๖ และภาควิชา กศ.วพม. ประจําป ๒๕๖๑  

• ๒๖ ก.ย. ๖๑ เวลา ๑๓๓๐ พิธีมุทิตาจิต ชมรม
คณาจารย วพม./ รพ.รร.๖ ณ หองประชุมมงกุฎเวช  

• ๒๗ ก.ย. ๖๑ เวลา ๑๓๐๐ การประชุมคณะทํางาน 
สปค.วพม. ที่หองประชุม สปค.วพม.  
   

 

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

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

        รอง ผอ.กศ.วพม. 

   ๒๓ ก.ย. ๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


