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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่ ๓๙ 

ของป ๒๕๖๑ สัปดาหที่ผานมามีหัวขอขาวเหตุการณและ

เรื่องสําคัญที่นาสนใจ ดังน้ี    

เจากรมแพทยทหารบกเปนประธานในพิธีมุทิตาจิต

คณาจารยเกษียณอายุราชการ ประจําป ๒๕๖๑ ณ 

หองประชุมมงกุฎเวช อาคารพระมงกุฎเกลา เวช

วิทยา เม่ือ ๒๖ ก.ย. ๖๑  

เวลา ๑๓๓๐ ของวันที่ ๒๖ ก.ย. ๖๑ พลโท สาโรช 
เขียวขจี เจากรมแพทยทหารบก เดินทางมาเปนประธานใน
พิธีมุทิตาจิตคณาจารยเกษียณอายุราชการ ประจําป ๒๕๖๑  
ชมรมคณาจารย วพม./ รพ.รร.๖ ณ หองประชุมมงกุฎเวช 
อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา โดยผูรวมพิธีประกอบดวย
ผู บังคับบัญชาระดับสูงของ พบ. และ ศพม. ผูบริหาร 
อาจารยหัวหนาภาควิชา และคณาจารย วพม.    

รายนามอาจารยเกษียณอายุราชการ ประจําป
๒๕๖๑ มี ๑๓ ทาน ไดแก  

- พลเอก สายัณห สวัสด์ิศร ี 
- พลเอก นฤดล ประภาวัต  
- พลโท ชาติชาย มาเมือง  
- พลโท พีระพล ปกปอง 

- พลโท อดิศร วงษา 

- พลตรี ธาดา ธันยปาลิต 

- พลตรี ชัชวาล บูรณรัช 

- พลตรี โชคชัย เกษจํารัส 

- พลตรี ผศ. ดาบศักด์ิ กองสมทุร  
- พลตรี ผศ. กมล เมฆสีประหลาด  

- พลตร ีธัญญะ โรจนพานิช 

- พลตรี สมชาย พัฒนอางกุล 

- พันเอกหญิง ผศ. สุดาลักษณ ธัญญาหาร  

ในโอกาสน้ี พล.อ.สายัณห สวัสด์ิศรี เปนผูแทนผู
เกษียณอายุฯ กลาวอําลาชีวิตรับราชการ 
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พิธีรับ-สงหนาที่ ผอ.ศพม. ณ พระที่นั่งเทวราชสภา
รมย วังพญาไท เม่ือ ๒๘ ก.ย. ๖๑  

 เมื่อเวลา ๐๙๐๐ ของวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๑ พลโท ชาญ
ณรงค นาคสวัสด์ิ ผอ.ศพม. เดินทางมา ณ พระที่น่ังเทวราช
สภารมย วังพญาไท เพ่ือเปนประธานใน “พิธีรับ-สงหนาที่ 
ผอ.ศพม.” ใหแก พลตรี วิสุทธ์ิ ศรีจันทราพันธุ รองเจากรม
แพทยทหารบก ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให
นายทหารรับราชการ โดยมีพระราชโองการโปรดเกลาโปรด
กระหมอมใหนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ 
จํานวน ๙๓๕ นาย ผูรับสนองพระราชโองการ พล.อ.
ประยุทธ  จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี  โดยผู ร วมพิ ธี
ประกอบดวยผูบังคับบัญชาของ ศพม. และ หน.นขต.ศพม.   

 หลังสิ้นสุดพิธี ผอ.ศพม. และ ผอ.ศพม. ทานใหม ได
ถายภาพหมูรวมกับผูบังคับบัญชาของ ศพม. และ หน.นขต.
ศพม. 

พิธีเกษียณอายุราชการ ขาราชการทหารและลูกจาง 

วพม. ณ หองประชุมมงกุฎเวช อาคารพระมงกุฎ

เกลาเวชวิทยา เม่ือ ๒๕ ก.ย. ๖๑  

 เมื่อเวลา ๑๐๐๐ ของวันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๑ พลตรี 

นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม./รพ.รร.๖ เปนประธานในพิธี

เกษียณอายุราชการ ขาราชการทหารและลูกจาง วพม. ณ 

หองประชุมมงกุฎเวช อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา โดย

ผูรวมพิธีประกอบดวยผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่

ของ วพม.  

 ในปน้ีมีผูเกษียณอายุราชการ และผูเขารวมโครงการ

เกษียณอายุราชการกอนกําหนด รวมทั้งสิ้น ๑๔ คน ใน

โอกาสน้ีมีนักรองที่ใหเกียรติมาขับรองเพลงเพ่ือมอบใหแกผู

เกษียณอายุราชการ ไดแก พันเอก เฉลิมเกียรติ ตันตระกูล 

ผช.ผอ.วพม. ฝายบริหารทรัพยากร พันเอก มานพ ชัยมัติ 

อจ.ภกว.กศ.วพม. และรอยเอกหญิง หยาดรุง อุไรพันธุ จาก 

ภสล.กศ.วพม.  

 หลังเสร็จสิ้นพิธีทางคณะผูบริหารไดจัดเลี้ยงอาหาร

กลางวันแกผูเกษียณอายุราชการและผูรวมพิธีที่หองนิรันดร

วิชยดวย  
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ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุมเพื่อนําเสนอ

ผลงานวิจัย ประจําป ๒๕๖๑ ของกอง รพ.รร.๖ และ

ภาควิชา กศ.วพม. ณ หองประชุมคราประยูร ชั้น ๖ 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เม่ือ ๒๖ ก.ย. ๖๑ 

 พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
เปนประธานเปดการประชุมเพ่ือนําเสนอผลงานวิจัย 
ประจําป ๒๕๖๑ ของกองและภาควิชา ซึ่งจัดโดย สพว.
รพ.รร.๖/ วพม. ณ หองประชุมคราประยูร ช้ัน ๖ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อ ๒๖ ก.ย. ๖๑ โดยผูเขาฟงการ
ประชุมประกอบดวย รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร รอง ผอ. 
กศ.วพม. คณาจารย ของ วพม. และ รพ.รร.๖   

ผ อ . ก ศ . ว พ ม .  เ ป น ป ร ะ ธ า น ก า ร ป ร ะ ช ุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพ นพท./นศพ.วพม. 
ณ หองณีณา -นิร ันดร อาคารพระมงกุฎเกลา เวช
วิทยา เม่ือ ๒๕ ก.ย. ๖๑ 

 พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม.  
เปนประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพ 
นพท./นศพ.วพม. เพ่ือติดตามความกาวหนาของ นพท./
นศพ.วพม. ประจําเดือน ก.ย. ๖๑ ณ หองณีณา-นิรันดร 
อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เมื่อ ๒๕ ก.ย. ๖๑  

รอง ผอ.กศ.วพม. เปนประธานประชุมคณะทํางาน 
สปค . วพม .  เพื ่อ ห า ร ือ เ กี ่ย วก ับแผนปฏ ิบ ัต ิก า ร
ป ร ะ จํา ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  ๒ ๕ ๖ ๒  ณ  ห อ ง ป ร ะ ช ุม 
สปค.วพม. เม่ือ ๒๗ ก.ย. ๖๑  

 พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.กศ.วพม. เปน
ประธานการประชุมเพ่ือหารือเก่ียวกับแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ สปค.วพม. ณ หอง
ประชุม สปค.วพม. เมื่อ ๒๗ ก.ย. ๖๑ โดยผูเขาประชุม
ประกอบดวย พลตรี รศ. โสภณ สิริสาลี และพลตรี รศ.อดิ
ศักด์ิ หนูหนาย ที่ปรึกษา สปค.วพม. พันเอกหญิง ผศ. 

อนุสรา วัฒนจันทร ผช.ผอ.วพม. ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา พันเอก ธรรมนูญ ศรีสอาน พันเอก ศราวุธ จินดา
รัตน และพันโทหญิง ณัชชนม เจริญผล   

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุม นขต.วพม. 

ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ณ หองระพี สาคริก 

เม่ือ ๒๔ ก.ย. ๖๑  

 พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 

เปนประธานการประชุม นขต.วพม. ประจําเดือนกันยายน 

๒๕๖๑ ณ หองระพี สาคริก เมื่อ ๒๔ ก.ย. ๖๑ โดย ผอ. 

กศ.วพม. แจงใหทราบแผนการรับบุคคลเขาศึกษาตอใน

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของ วพม. ในปการศึกษา 

๒๕๖๒ ในรอบที่ ๓ และรอบที่ ๔ ของระบบ TCAS ของ 

ทปอ. 

บัณฑิต วพม. เขารับพระราชทานประกาศนียบัตร

บัณฑิตแพทยดีเดน ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิ 

เบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จากสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี ณ 

ศูนยการคาสยามพารากอน เม่ือ ๒๙ ก.ย. ๖๑  

 เมื่อเวลา ๑๔.๐๘ น. ของวันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๑ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดํา เ นินไปยั งศูนยการค าสยามพารากอน ทรง เป ด
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลา ธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับการสาธารณสุขไทย 
ซึ่งมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระ
บรมราชชนก รวมกับสาขาแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร 
และเภสัชศาสตร จากมหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศจัดขึ้น 
เพ่ือนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีตอวงการ
แพทยและการสาธารณสุขไทย ในการน้ีทรงพระราชทาน
รางวัลแกบัณฑิตแพทย บัณฑิตทันตแพทย และบัณฑิต
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เภสัชศาสตรดีเดน พระราชทานเกียรติบัตรแกบัณฑิตที่มีผล
การเรียนดีเย่ียมทั้ง ๓ สาขา  
 ในโอกาสน้ี พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ 
ผอ.กศ.วพม. ไดเขารวมพิธีและเฝารับเสด็จฯ โดย รอยตรี
หญิ ง  พิชญา อาจาริ ยานนท  บัณฑิต วพม .  เข ารับ
พระราชทานประกาศนียบัตรบัณฑิตแพทยดีเดนของมูลนิธิ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราช
ชนก ทีมผูบริหารและคณาจารยขอแสดงความยินดีและช่ืน
ชมมา ณ โอกาสน้ี 

 นอกจากน้ีชมรมดนตรีสากลและการแสดง สโมสร 
นพท.วพม. ยังจัดทีมไปรวมแสดงความสามารถในงานน้ีดวย 
โดยมี พันเอก ปยพันธ ชีรานนท ผช.ผอ.วพม. ฝายกิจการ
นักศึกษา รวมคณะไปดวย 

ศูนยบริหารยุทธศาสตร รพ.รร.๖ จัดการประชุม 
เ รื ่อ ง  ก า ร จ ัดทํ า แผนปฏ ิบ ัต ิร า ชก า ร  รพ . ร ร . ๖ 
ประจําป ๒๕๖๒ ณ หองพิธีการ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ เม่ือ ๒๕ ก.ย. ๖๑  

 เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๑ เวลา ๑๓๐๐ พลตรี นิมิตร 
สะโมทาน ผอ.วพม./รพ.รร.๖ เปนประธานการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ รพ.รร.๖ 
ประจําป ๒๕๖๒ ณ หองพิธีการ ช้ัน ๑๐ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ โดยมี พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.กศ.วพม. 
เปนวิทยากรหลัก 

สถาบันพยาธิวิทยา จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนว
ทางการสมัครขอร ับรางว ัล เล ิศร ัฐ  สาขาบร ิการ
ภาครัฐ ที่หองประชุมชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระบารมี 

 พันเอก วิเชษฐ รัตนจรัสโรจน รอง ผอ.สพธ. ฝาย
บริหาร จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการสมัครขอรับ
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ที่หองประชุมช้ัน ๖ 
อาคารเฉลิมพระบารมี โดยเชิญ พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร 
รอง ผอ.กศ.วพม. มาเปนวิทยากร  
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 ทีมพัฒนาคุณภาพของ สพธ. มีแผนที่จะสงผลงาน
เพ่ือขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ในปน้ี โดยมี
การพูดคุยและซักถามเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณการ
สงผลงานของ รพ.รร.๖ เพ่ือขอรับรางวัลในชวงที่ผานมา 

วิทยาลัยแพทยศาสตรร ังส ิต  มหาวิทยาลัยร ังส ิต 
ร วมก ับสถาบ ันร วมผล ิตแพทย  กรมการแพทย -
มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการประชุมเชิงปฏิบัต ิการ 
เรื่อง เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่
เปนเลิศ (EdPEx) ณ โรงแรม เซ็นจูรี พารค เมื่อ 
๑๘ ก.ย. ๖๑  

  เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. ๖๑ ทางวิทยาลัยแพทยศาสตร
รังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต รวมกับสถาบันรวมผลิตแพทย 
กรมการแพทย-มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการประชุมเชิง
ปฏิบั ติการ เรื่ อง  เกณฑคุณภาพการศึกษาเ พ่ือการ
ดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ใหแกผูบริหารและอาจารย 
ที่โรงแรม เซ็นจูรี พารค เขตดินแดง กทม. โดยเชิญ พันเอก 
ผศ. ดุสิต สถาวร ไปเปนวิทยากรหลัก และเนนการพูดคุย
ซักถามเก่ียวกับตัวอยางประสบการณของการนําเกณฑ 
EdPEx มาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองคกรและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
สถาบัน 

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหตอไป คือ 
๑-๗ ต.ค. ๖๑ (สัปดาหที่ ๔๐/๖๑)  

 กิจกรรมสําคญัในหวงสัปดาหหนา มีดังน้ี   
• ๑ ต.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๐๐ พิธีรับ-สงหนาที่ จก.พบ. ณ 

บริเวณพ้ืนที่ดานหนาของกรมแพทยทหารบก   
• ๓ ต.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐ การประชุม นขต.กศ.วพม. 

ณ หองณีณา-นิรันดร     
   

 

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

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

        รอง ผอ.กศ.วพม. 

   ๓๐ ก.ย. ๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


