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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   
 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่ 
๔๑ นับเปนสัปดาหที่สองของปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
สัปดาหที่ผานมามีหัวขอขาวเหตุการณและเรื่องสําคัญที่
นาสนใจ ดังน้ี    

พิธีแสดงความยินดีและประดับเครื่องหมายแทน

เครื ่องหมายเหลา แกกําลังพลที ่ไดรับการเลื ่อน

ตําแหนงและปรับอัตราเงินเดือนสูงขึ ้น ณ หอง

ประชุม รร.สร.พบ. ชั้น ๒ เม่ือ ๑๑ ต.ค. ๖๑   

 เมื่อเวลา ๐๙๐๐ ของวันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๑ พลโท
ชาญณรงค นาคสวัสด์ิ เจากรมแพทยทหารบก ได
เดินทางมาเปนประธานในพิธีแสดงความยินดีและ
ประดับเครื่องหมายแทนเครื่องหมายเหลา แกกําลังพลที่
ไดรับการเลื่อนตําแหนงและปรับอัตราเงินเดือนสูงขึ้น ณ 
หองประชุม รร.สร.พบ. ช้ัน ๒  โดยมี ผอ.ศพม. ที่ปรึกษา 
จก.พบ. รอง จก.พบ. หน.นขต.พบ. หน.นขต.ศพม. และ 
เสธ.ศพม. เขารวมพิธี 
 รายช่ือกําลังพลของ วพม. ที่ ไดรับการเลื่อน
ตําแหนงและปรับอัตราเงินเดือนสูงขึ้นในครั้งน้ี มีดังน้ี  

• พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร เปน รอง ผอ.วพม. 
ฝายวิชาการ 

• พันเอก เอนกวิช เต็มบุญเกียรติ เปน ผอ.
กองจิตเวชและประสาทวิทยา 

• พันเอกหญิง นวพร หิรัญวิวัฒนกุล เปน รอง 
ผอ. กศ.วพม.  

• พันเอก ธวัชชัย ลีฬหานาจ เปน อจ.หน.
ภาควิชาจิตเวชและประสาทวิทยา กศ.วพม. 

• พันเอก เรืองวิทย ตันติแพทยางกูร เปน อจ.
หน.ภาควิชากุมารเวชศาสตร กศ.วพม. 

• พันเอก มานพ ชัยมัติ เปน อจ.หน.ภาควิชา
กายวิภาคศาสตร กศ.วพม. 

• พันเอก พฤษพงศ ศรีสวัสดิ์ เปน ผอ.กอง
การศึกษา รร.สร.พบ.  

 หลังเสร็จสิ้นพิธีมีกําลังพลมารวมแสดงความยินดี
กับกําลังพลที่ไดรับการเลื่อนตําแหนงฯ อยางอบอุน 
คณะผูบริหารขอขอบคุณกําลังพลทุกนายที่ไดรวมสง
กําลังใจมาใหในครั้งน้ี 
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ผอ.วพม. เปนประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต 

เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

เนื่องในวันคลายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ณ โถง

หนาหองพิธีการ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

เม่ือ ๑๓ ต.ค. ๖๑  

 เมื่อเวลา ๑๐๓๐ ของวันที่ ๑๓ ต.ค. ๖๑ พล
ตรี นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม./รพ.รร.๖ เดินทาง
มาเปนประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต เพื่อถวาย
เปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน
คลายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ในรัชกาลที่ ๙ ณ โถง
หนาหองพิธีการ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
โดยผู รวมพิธีประกอบดวย หน.สง.ผบช.รพ.รร.๖ 
ผอ. กศ.วพม. รอง ผอ.วพม. รอง ผอ.กศ.วพม. รอง 
ผอ.รพ.รร.๖ รวมทั้งขาราชการและเจาหนาที ่ของ 
รพ.รร.๖ 

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา

ใหกับนักเรียนแพทยทหารที่ขาดแคลนทุนทรัพย 

ประจําป ๒๕๖๑ ณ หองประชุมมงกุฎเวช อาคาร

พระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เม่ือ ๑๐ ต.ค. ๖๑ 

 เมื่อเวลา ๑๓๐๐ ของวันที่ ๑๐ ต.ค. ๖๑ พลตรี
หญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. เปน
ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียนแพทย
ทหารที่ขาดแคลนทุนทรัพย ประจําป ๒๕๖๑ ณ หอง
ประชุมมงกุฎเวช อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา โดยมี
นายกสมาคมศิษยเกาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ
เกลา และผูแทนคณะกรรมการบริหารสมาคม นายก
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สมาคมผูปกครองและอาจารย วิทยาลัยแพทยศาสตร
พระมงกุฎเกลา และผูบริจาคทุนการศึกษา เขารวมพิธี 
ซึ่งในปน้ีมีนักเรียนแพทยทหารเขารับทุน จํานวนทั้งสิ้น 
๑๐๘ นาย 

ศิษยเกา วพม. และอดีตอาจารย วพม. ไดรับการยก
ยองใหเปน “แพทยตนแบบ” ในงานครบรอบ ๕๐ ป 
แพทยสภา ณ อาคารเฉลิมพระบารมี เม่ือ ๙ ต.ค. ๖๑  

 เมื่อ วันที่  ๙ ต.ค.  ๖๑ เวลา ๐๙๐๐ ศ.นพ.
ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา เปนประธานงาน

เชิดชูเกียรติแพทยที่ เปนแบบอยางที่ ดี  เ น่ืองในวัน
สถาปนาแพทยสภาครบ ๕๐ ป โดยมอบรางวัลแพทย
ดีเดนแพทยสภา ประจําป ๒๕๖๑ จํานวน ๓ ทาน และ
รางวัลแพทยตนแบบแพทยสภา จํานวน ๒๕ ทาน โดยมี
ศิษยเกาของ วพม. และอาจารย วพม. ไดรับการยกยอง
ใหเปนแพทยตนแบบ ๒ ทาน คือ พันโท ภาคย โลหาร
ชุน และ พลตรี สยม น้ําฟา ในโอกาสน้ีผูบริหาร วพม. 
และคณาจารย รวมทั้งผูแทนสมาคมศิษยเกาวิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ไดรวมแสดงความยินดีกับ
อาจารยทั้งสองทาน 
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รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ สงมอบหนาที่ใหกับ 

รอง ผอ.กศ.วพม. ทานใหม ที ่สํานักงานหนวย

แพทยศาสตรศึกษา วพม. เม่ือ ๑๑ ต.ค. ๖๑   

 เมื่อเวลา ๑๐๓๐ ของวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ 

ไดสงมอบหนาที่ใหกับ พันเอกหญิง นวพร หิรัญวิวัฒน

กุล รอง ผอ.กศ.วพม. ตามคําสั่งกองทัพบกที่ ๖๓๖/

๒๕๖๑ เรื่อง ใหนายทหารรับราชการและปรับระดับ

เงินเดือน ลงวันที่  ๔ ต.ค. ๖๑ ที่สํานักงานหนวย

แพทยศาสตรศึกษา วพม. ช้ัน ๕ อาคารพระมงกุฎเกลา

เวชวิทยา โดยมีกําลังพลและเจาหนาที่ของ บก.กศ.วพม. 

นพศ.วพม. สปค.วพม. และ ผปว.กอ.วพม. รวมเปนสักขี

พยานดวย  

นพศ .วพม .  จ ัดการซ อมสอบสําหร ับการสอบ

ประมวลความรอบรู ระดับปรีคลินิก ใหกับ นพท./

นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๓ ณ หองนิรันดรวิชย เมื่อ ๙ 

ต.ค. ๖๑  

 ปน้ีนับเปนปแรกที่ นพศ.วพม. จัดใหมีการซอม
สอบสําหรับการสอบประมวลความรอบรูระดับปรีคลินิก 
ภาคทฤษฎี ประเภท MCQ ของ นพท./ นศพ.วพม. ช้ัน
ปที่  ๓ เพ่ือประเมินความพรอมของนักเรียนโดยใช
ขอสอบที่เปน Diagnostic test  

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานในการประชุมตัดสินผล

การเร ียนของ นพท./นศพ.วพม. ชั ้นปที ่ ๓ ณ 

หองณีณา-นิรันดร เม่ือ ๘ ต.ค. ๖๑  

 พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
เปนประธานในการประชุมตัดสินผลการเรียนของ 
นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ หองณีณา-นิรันดร เมื่อ ๘ ต.ค. ๖๑ เพ่ือใหนักเรียนมี
โอกาสพัฒนาผลการเรียนรูในรายวิชาพ้ืนฐานกอนที่จะ
เขาสูการเรียนรูเน้ือหาตามระบบการทํางานของรางกาย 

ผ อ . ก ศ . ว พ ม .  เ ป น ป ร ะ ธ า น ใ น ก า ร ป ร ะ ช ุม

คณะทํางานพัฒนานัก เ ร ียนดีเ ด น  “ เพชรพระ

มงกุฎ” ณ หองระพี สาคริก เม่ือ ๑๐ ต.ค. ๖๑  
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 พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
เปนประธานในการประชุมคณะทํางานพัฒนานักเรียน
ดีเดน “เพชรพระมงกุฎ” ณ หองระพี สาคริก เมื่อ ๑๐ 
ต.ค. ๖๑ เพ่ือกําหนดแผนการดําเนินงานในการสงเสริม
และพัฒนานักเรียนดีเดนในโครงการ “เพชรพระมงกุฎ” 
ในปการศึกษา ๒๕๖๑ รวมทั้งแผนระยะกลางที่จะ
ดําเนินการตอไปในปการศึกษา ๒๕๖๒  

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานในการประชุมคณะ

ผูบริหาร วพม. วาระพิเศษ ณ หองประชุม กอง

อํานวยการ ตึกอํานวยการ เม่ือ ๑๑ ต.ค. ๖๑  

 พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
เปนประธานในการประชุมวาระพิเศษของคณะผูบริหาร 
วพม. (รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร รอง ผอ.วพม. ฝาย
วิชาการ และ รอง ผอ.กศ.วพม.) เพ่ือหารือเกี่ยวกับ
แผนงานโครงการที่สําคัญในปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
รวมทั้งการแตงต้ังผูชวย ผอ.วพม. และคณะกรรมการชุด
ต าง ๆ เ พ่ิม เ ติม  เ พ่ือรองรับพันธกิจที่ สํ าคัญของ
สถาบันอุดมศึกษา ณ หองประชุมกองอํานวยการ ตึก
อํานวยการ เมื่อ ๑๑ ต.ค. ๖๑   

คณะผูบริหาร อาจารย ขาราชการและเจาหนาที่ 

และ นพท.วพม. รวมกันนอมรําลึกในพระมหา

ก ร ุณ า ธ ิค ุณ แ ล ะ ถ ว า ย ค ว า ม อ า ล ัย แ ด

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร บริเวณดานหนาอาคารพระมงกุฎ

เกลาเวชวิทยา เม่ือ ๑๓ ต.ค. ๖๑  

 เมื่อเวลา ๑๙๐๐ ของวันที่ ๑๓ ต.ค. ๖๑  พัน
เอก ผศ. อารมย ขุนภาษี รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร 
พันเอกหญิง นวพร หิรัญวิวัฒนกุล รอง ผอ.กศ.วพม. 
พรอมดวยอาจารย ขาราชการและเจาหนาที่ วพม. 
และ นพท./นศพ.วพม. ไดรวมกันนอมรําลึกในพระ
ม ห า ก ร ุณ า ธ ิค ุณ แ ล ะ ถ ว า ย ค ว า ม อ า ล ัย แ ด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร โดยจุดเทียนถวายสักการะ ที่บริเวณ

ดานหนาพระบรมรูป ร.๙ อาคารพระมงกุฎเกลาเวช
วิทยา  
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กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหตอไป คือ 
๑๕-๒๑ ต.ค. ๖๑ (สัปดาหที่ ๔๒/๖๑)  

 กิจกรรมสําคญัในหวงสัปดาหหนา มีดังน้ี   
• ๑๖ ต.ค. ๖๑ ผอ.กศ.วพม. และคณะ ไปตรวจ

ประเมินสถานปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ เครือขายที่ ๑๐ 
ที่ รพ.คายวชิราวุธ   

• ๑๗ ต.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐ การประชุมตัดสินผล
การเรียนของ นศพ. อังศุธร พฤฒิจราย หองณีณา-นิ
รันดร 

• ๑๗ ต .ค .  ๖๑  เ วล า  ๐๙๓๐ การประ ชุม
คณะทํางาน M-Team ณ หองณีณา-นิรันดร  

• ๑๗ ต .ค .  ๖๑  เ วล า  ๑๑๓๐ การประ ชุม
คณะทํางาน Portfolio ช้ันปที่ ๔  

• ๑๗ ต.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๓๐ การประชุม นขต.วพม. 
หองระพี สาคริก  

• ๑๙ ต.ค. ๖๑ การประชุมคณะกรรมการจัดงาน
วันนิทรรศการ รร.จปร. ประจําป ๒๕๖๑ ที่ รร.จปร. 

 

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

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

  รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ 

   ๑๕ ต.ค. ๖๑  

 


