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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่ 
๔๖ นับเปนสัปดาหที่ ๗  ของปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
สัปดาหที่ผานมามีหัวขอขาวเหตุการณและเรื่องสําคัญที่
นาสนใจ ดังน้ี    

ผอ.วพม. เฝาฯ ร ับเสด็จ พลเอกหญิง สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใน

โอกาสที่เสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปนประธาน

และทอดพระเนตรนิทรรศการ “วันนิทรรศการ

ว ิช าการ  โ ร ง เ ร ียนนายร อยพระจ ุลจอม เกล า 

๒๕๖๑” ที่ รร.จปร. เม่ือ ๑๓ พ.ย. ๖๑  

 พลตรี นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม.  พรอม
ดวยคณะผูบริหาร และผูแทน นพท.วพม. เฝาฯ รับ
เสด็จ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในโอกาสที่เสด็จพระราชดําเนินมาทรง
เปนประธานและทอดพระเนตรนิทรรศการ “ วัน
นิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
๒๕๖๑ เมื่อ ๑๓ พ.ย. ๖๑   

 ในปน้ีนอกจากโครงการวิจัยและผลงานวิชาการ
ของ รร.จปร. แลวยังมีสถาบันภายในกระทรวงกลาโหม 
จํานวน ๙ สถาบัน และสถาบันภายนอกอีก ๒๖ สถาบัน 
สงโครงการ/ ผลงานและงานวิจัยทาง วพม. เขารวม รวม
ทั้งสิ้น ๑๗๑ ผลงาน โดย วพม. นําผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปนําเสนอ จํานวน ๕ เรื่อง ไดแก  

• ความชุกและปจจัยที่เก่ียวของกับการเปนพาหะ
ของเช้ือแบคทีเรียในทางเดินอาหารที่ด้ือยากลุมเอ็กซ
เทนดสเปคตรั้มเบตาแลคแตเมสในชุมชนชนบทของ
ประเทศไทย ป ค.ศ. ๒๐๑๘ 

• ความชุกและปจจัยที่สัมพันธกับภาวะซึมเศราใน
ผูสูงอายุในชุมชนบานนายาว ตําบลทากระดาน อําเภอ
สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

• ประสิทธิภาพของอุปกรณตรวจจับการเคลื่อนไหว
ในการเพ่ิมอัตราการลางมือ (นวัตกรรม)  

• โปรตีนชนิดแทงพลังงานสูง พีเอ็มเค สําหรับ
ทหาร (นวัตกรรม) 

• อีเลิรนนิงดวยเทคนิคแบบเกมมิฟเคชันในรายวิชา
ชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุล สําหรับนักเรียนแพทย
ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา  

ผอ.ศพม. เปนประธานในพิธ ีมอบทุนการศึกษา 

มูลนิธิทุนแพทยเพื่อปวงประชา ณ หองระพี สาคริก   

เม่ือ ๑๓ พ.ย. ๖๑ 

 เมื่อเวลา ๑๓๓๐ วันอังคารที่ ๑๓ พ.ย. ๖๑ พลโท 

วิสุทธิ์  ศรี จันทราพันธุ  ผู อํานวยการศูนย อํานวย

การแพทยพระมงกุฎเกลา เดินทางมาเปนประธานในพิธี
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มอบทุนการศึกษา มูลนิธิทุนแพทยเพ่ือปวงประชา โดยมี

ผูแทนกรรมการมูลนิธิฯ และ พลโท พีระพล ปกปอง ใน

ฐานะที่ปรึกษามูลนิธิฯ ใหเกียรติรวมพิธีดวย ซึ่งมีผูรับทุน

จํานวน ๓ ทุน ๆ ละ ๖๐,๐๐๐.- บาท/ ป ไดแก นพท./

นศพ.วพม. ช้ันป ๒ จํานวน ๒ นาย คือ นศพ. ธัญชนก 

เอ้ือจิรกาล และ นศพ. ณัฐพล ธุววงศ ช้ันปที่ ๓ จํานวน 

๑ นาย คือ นศพ. พิมพนารา เตชะสนธิชัย 

ผอ.ศพม. เปนประธานในพิธีเปดการแขงขันกีฬา

สานสัมพันธกําลังพล นขต.ศพม. ประจําป ๒๕๖๑ 

ณ โรงพลศึกษา วพม. เม่ือ ๑๔ พ.ย. ๖๑ 

 เมื่อเวลา ๑๓๓๐ วันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๑ มีพิธีเปดการ
แขงขันกีฬาสานสัมพันธกําลังพล นขต.ศพม. ประจําป 
๒๕๖๑ โดย พลโท วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ ผูอํานวยการ
ศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา ใหเกียรติเปน
ประธานในพิธีเปด ณ โรงพลศึกษา วพม. โดยผูรวมพิธี
ประกอบดวยคณะผูบังคับบัญชาของ ศพม. และ นขต.
ศพม. รวมทัง้กําลังพลและเจาหนาที่ 

 โดยกอนหนาที่จะเริ่มพิธีเปดฯ ขบวนพาเหรดของ
ผูบริหาร นักกีฬา และกองเชียรของ บก.ศพม. และ 
นขต.ศพม. ทั้ง ๕ หนวย ไดเคลื่อนขบวนออกจากบริเวณ
สนามดานหนาพระบรมราชานุสาวรีย ร.๖ เพ่ือมายังโรง
พลศึกษา วพม. ซึ่งเปนสถานที่กระทําพิธีเปดฯ    

 วัตถุประสงคของการแขงขันกีฬาครั้ ง น้ี เ พ่ือ
สงเสริมใหกําลังพลของ นขต.ศพม. ไดทํากิจกรรม
รวมกันเพ่ือเช่ือมความสัมพันธระหวางหนวยงาน โดยจะ
มีการแขงขันกีฬา ๓ ชนิด คือ ฟุตบอล ๘ คน (ชาย) 
วอลเลยบอล (ทีมผสม) และชักเยอ (ทีมผสม)   
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 ผลการแขงขันเมื่อ ๑๔ พ.ย. ๖๑ มีดังน้ี 
• วอลเลยบอล (ทีมผสม) สวพท. ชนะ วพม. ๒:๐ 

เซ็ต (๒๕:๒๑; ๒๕:๒๓) และ รพ.รร.๖ ชนะ วพบ. ๒:๐ 
เซ็ต (๒๕:๒๐; ๒๕:๙) 

• ฟุตบอล ๘ คน (ชาย) วพม. ชนะ สวพท. ๒:๐ 
และ รพ.รร.๖ ชนะ วพบ. ๕:๐  

ผอ .ศพม .  เป นประธานในพ ิธ ีเป ดการประช ุม

ว ิชาการ “Clinical Pathology Network 2018 : 

New Technology for Quality Lab” จัดโดย  กอง

พยาธิวิทยา รพ.พระมงกุฎเกลา ณ หองประชุมดุสิต

ธานี ชั ้น ๑๐  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.พระ

มงกุฎเกลา เม่ือ ๑๖ พ.ย. ๖๑ 

 เมื่อเวลา ๐๘๓๐ วันศุกรที่ ๑๖ พ.ย. ๖๑ พลโท 
วิสุทธิ์  ศรี จันทราพันธุ  ผู อํานวยการศูนย อํานวย
การแพทยพระมงกุฎเกลา เปนประธานในพิธีเปดการ
ประชุมวิชาการ “Clinical Pathology Network 2018: 
New Technology for Quality Lab” ซึ่งขึ้นจัดโดย กอง
พยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ณ หองดุสิตธานี 

ช้ัน ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.พระมงกุฎเกลา 
โดยผูรวมพิธีประกอบดวยผูบังคับบัญชา ขาราชการและ
เจาหนาที่จาก นขต.ศพม. และหนวยสายแพทย ทบ.   

ผอ.วพม. รับใบประกาศชมเชยจาก ผบ.ทบ. ใน

โอกาสที่ รพ.รร.๖ ไดรับรางวัลเลิศรัฐ ประจําป 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการประชุม นขต.ทบ. ครั้งที่ ๙/

๖๑ เม่ือ ๑๖ พ.ย. ๖๑   

 พลตรี นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม./รพ.รร.๖ 
เป นผู แทน  รพ.รร .๖ ร ับ ใบประกาศชมเชยของ
กองทัพบกจาก ผบ.ทบ. ในการประชุม นขต.ทบ. 
ครั้งที่ ๙/๖๑ เมื่อ ๑๖ พ.ย. ๖๑ ในโอกาสที่ รพ.รร.
๖ ไดรับรางวัลเลิศรัฐ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ สาขา
บร ิก า รภาคร ัฐ  ประ เภทนว ัตก ร รมการบร ิก า ร 
“ระดับดี” จากผลงาน “โปรแกรมเฝาระวังความ
ปลอดภัยจากการฝกของทหารกองประจําการ”  
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ผอ.กศ .วพม.  เป นประธานการประชุม  นขต . 

กศ.วพม. ครั ้งที ่ ๑๑/๖๑ ณ หองณีณา-นิรันดร 

เม่ือ ๑๓ พ.ย. ๖๑ 

 พล.ต.หญิง ผศ.  จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผอ. 
กศ.วพม. เปนประธานการประชุม นขต.กศ.วพม. ครั้ง
ที่ ๑๑/๖๑ ณ หองณีณา-นิรันดร เมื่อ ๑๓ พ.ย. ๖๑ มี
สาระสําคัญ ดังน้ี  

• คณะวิทยาศาสตร ม.เกษตรศาสตร กําหนดจัด
โครงการมัชฌิมนิเทศ นิสิตเตรียมแพทยศาสตร ในวันที่ 
๑๖ พ.ย. ๖๑ 

• ขอเชิญชวนใหอาจารยสมัครขอรับพระราชทาน
ทุนสงเสริมบัณฑิต ประจําป ๒๕๖๒  

• สั ปด าห ข อ งก า รสอบ  OSCE ของ  นพท . /
นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๖ คือ หวง ๒๖-๓๐ พ.ย. ๖๑  

• กําหนดทดสอบภาษาอังกฤษ สําหรับ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๖ คือ ๒๗ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๐๐๐ 

• นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๖ กลุมแรก จํานวน ๑๑ 
นาย ที่จะไปฝกปฏิบัติงานที่ รพ.ศูนยสกลนคร จะออก
เดินทางจาก กทม. วันที่ ๒ ธ.ค. ๖๑ และเดินทางกลับใน
วันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๑  

• การประชุม นขต.กศ.วพม. ครั้งที่ ๑๒/๖๑ วันที่ 
๑๒ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐ จะปรับเปนการประชุม
คณะกรรมการบริหารแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ ๑ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ผูเขาประชุมจะมีทั้ง อจ.หน.
ภาควิชา กศ.วพม. ผูแทนจาก พบ. สมาคมผูปกครอง 
และ หน.นพท/นศพ. หรือผูแทน   

ผอ.กศ .วพม.  เป นประธานตรวจประเมินและ

รับรองศักยภาพสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 

ในส ังก ัดกระทรวงกลาโหม เคร ือข าย  ๑๐ ณ 

โรงพยาบาลคายสุรนารี กองทัพภาคที่ ๒ เมื่อ ๑๔ 

พ.ย. ๖๑  

 พล.ต.หญิง ผศ.  จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผอ. 
กศ.วพม.  ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจ

ประเมินและรับรองศักยภาพสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูน
ทักษะ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม เครือขายที่ ๑๐ 
เดินทางไปตรวจประเมินโรงพยาบาลคายสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา โดยมี  พลตรี  สุรศัก ด์ิ ถนัดศีลธรรม 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลใหการตอนรับ มีแพทยเพ่ิมพูน
ทักษะ ปฏิบัติงานจํานวน ๑๐ นาย มีบัณฑิตจาก วพม. 
๙ นาย ผลการตรวจประเมิน อยูในเกณฑดี และมี
ศักยภาพที่จะรับแพทยเพ่ิมพูนทักษะ ในป ๒๕๖๒ ได 
๑๒ นาย  

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุมคณะทํางาน

พัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ของ วพม. ณ หองณีณา-นิรันดร เมื่อ ๑๕ พ.ย. 

๖๑ 

 พล.ต.หญิง ผศ.  จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผอ. 
กศ.วพม. เปนประธานการประชุมคณะทํางานพัฒนา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ วพม. 
ณ หองณีณา-นิรันดร เมื่อ ๑๕ พ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐-
๑๐๑๕ ซึ่ งที่ประชุมไดทบทวนกรอบเวลาของการ
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งกรอบแนวคิดที่ใชใน
การพัฒนาหลักสูตรครั้งน้ี  



5 VOL. 2 NO. 46 (WEEK 46: NOV 12-18, 2018) 
 

 

 

 สําหรับรายละเอียดของการปรับปรุงหลักสูตรจะ
นําไปหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกภาควิชา  
สําหรับกรอบการดําเนินงานเบ้ืองตนจะนําไปเสนอ
รายละเอียดของแผนในการประชุมคณะอนุกรรมการ
หลักสูตร วพม. วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๑ เพ่ือเปดโอกาสใหมี
การซักถามและใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม   

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

คณะกรรมการควบคุมภายใน วพม. ณ หองณีณา-

นิรันดร เม่ือ ๑๕ พ.ย. ๖๑ 

 คณะกรรมการควบคุมภายใน วพม. จัดประชุม 
ครั้งที่ ๑/๖๒ ณ หองณีณา-นิรันดร เมื่อ ๑๕ พ.ย. ๖๑ 
เวลา ๑๐๓๐-๑๒๐๐ โดยมี พล.ต.หญิง ผศ. จันทรา
ภา ศรีสวัสดิ์ ผอ. กศ.วพม. เปนประธานการประชุม 
ซึ่ งที่ ป ระ ชุม ได ทบทวนรายงานผลการประ เมิ น
องคประกอบของการควบคุมภายใน  และรายงานการ
ประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในของ
ปงบประมาณ ๒๕๖๑ และรับทราบแผนพัฒนาระบบ
การควบคุมภายใน วพม. ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ โดย
เนนการมีสวนรวมของ นขต.วพม. (ทั้งภาควิชาและ
หนวยสนับสนุน) ในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
หนวยงานยอย เพ่ือใหสอดคลองกับระเบียบ คตง. วา
ดวยการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  

รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เปนประธานกลาวปด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมภายใน 

ณ โถงนิทรรศการชั้น ๔ อาคารพระมงกุฎเกลาเวช

วิทยา เม่ือ ๑๕ พ.ย. ๖๑ 

 พันเอก ผศ. อารมย ขุนภาษี รอง ผอ.วพม. ฝาย
บริหาร ไดกลาวถึงความสําคัญของการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในของ วพม. ในระดับหนวยงานยอย ซึ่ง
เพ่ิมเติมจากที่เคยดําเนินการอยูเดิมในระดับสถาบัน ใน
คํากลาวปดการประชุมและขอบคุณผูเขาประชุมทุกคนที่
จะนําความรูที่ไดรับไปดําเนินการ รวมทั้งการจัดทํา
รายงานการประเมินผลองคประกอบของการควบคุม
ภายใน  และรายงานการประเมินผลและการปรับปรุง
การควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ตอไป  

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุม
ภายใน ครั้งน้ีมี วิทยากรหลัก คือ พันเอก ผศ. ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ โดยจัดขึ้น ณ โถง
นิทรรศการช้ัน ๔ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เมื่อ 
๑๕ พ.ย. ๖๑ 

ผ อ . กศ . วพ ม .  พ ร อ มด ว ย ค ณะผู บ ร ิห า ร แล ะ

คณาจารย ไปรวมโครงการมัชฌิมนิเทศ นิสิตเตรียม

แ พ ท ย ศ า ส ต ร  ซึ ่ง ท า ง ค ณ ะ ว ิท ย า ศ า ส ต ร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนเจาภาพจัดขึ้น ณ 

ห อ ง ท ว ี ญ า ณ ส ุค น ธ  ค ณ ะ ว ิท ย า ศ า ส ต ร  ม .

เกษตรศาสตร เม่ือ ๑๖ พ.ย. ๖๑ 

 พล.ต.หญิง ผศ.  จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผอ. 
กศ.วพม. พรอมดวย รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร รอง
ผอ.กศ.วพม. ผช.ผอ.วพม. ฝายวิจัย และคณาจารยของ 
วพม. หลายทาน เดินทางไปรวมโครงการมัชฌิมนิเทศ 
นิสิตเตรียมแพทยศาสตร ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนเจาภาพจัดขึ้น ณ หอง
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ทวี ญาณสุคนธ คณะวิทยาศาสตร ม.เกษตรศาสตร เมื่อ 
๑๖ พ.ย. ๖๑ 

 โดยทีมผูบริหาร วพม. บรรยายให นศ. ทราบถึง
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และการเรียนการสอนใน
ระดับปรีคลินิกและคลินิก ของ วพม. รวมทั้งชีวิตความ
เปนอยูและการปกครองบังคับบัญชาในระหวางศึกษาที่ 
วพม. โดยหลังจากน้ันไดเปดโอกาสใหมีการซักถาม
ปญหาและขอสงสัยตาง ๆ 

นพท.วพม.  เข าร วมแขงข ัน  CMU-IMC 2018: 

Basic to clinical infectious disease ซึ ่ง ค ณ ะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และสโมสร

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

จัดขึ้น ณ คณะแพทยศาสตร ม.เชียงใหม ระหวาง 

๙-๑๒ พ.ย. ๖๑ 

 วพม. สงผูแทน นพท./นศพ.วพม.เขารวมแขงขัน 
Chiang Mai University International Medical 
Challenge หรือ CMU-IMC 2018: Basic to clinical 
infectious disease ซึ่ ง ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และสโมสรนักศึกษาคณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดขึ้น ณ คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระหวาง ๙-๑๒ 
พ.ย. ๖๑ โดยปน้ีมีสถาบันผลิตแพทยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศเขารวมแขงขัน จํานวน ๓๔ แหง  

ทีม นพท.วพม. จํานวน ๔ นาย ประกอบดวย ๑) 
นศพ. จิดาภา พันธมนัส ๒) นศพ. ฐิติภัทร แตงไทย ช้ันป
ที่ ๔ และ ๓) นพท. เจษฎากร พลเจริญสุข ช้ันปที่ ๓  

CMU-IMC เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในป 2014 โดยแต
ละปจะมีหัวขอหลักของการแขงขันที่แตกตางกันออกไป 
ในป น้ี  CMU-IMC 2018 ใช ธีมว า  Basic to Clinical 
Infectious Diseases  

ผลการแขงขันปรากฏวา ทีม วพม. เปน 1 ใน 12 
ทีม ที่ผานเขาไปแขงขันในรอบที่สาม หรือ revival 
round (รอบแรก MCQ round รอบสอง semi-final 
round) คณะผูบริหารฯ ขอช่ืนชมในความต้ังใจและ
ความสามารถของ นพท.วพม. ทุกนาย มา ณ โอกาสน้ี  

 สําหรับทีมที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ ไดแก De La 
Salle Medical and Health Sciences Institute 
(DLSMHSI) จากประเทศฟลิปปนส 

รอง ผอ.กศ.วพม.  เป นประธานในพิธ ีเป ดการ

ป ร ะ ช ุม เ ช ิง ป ฏ ิบ ัต ิก า ร  เ รื ่อ ง  Feedback and  

Reflection in Medical Education ณ  ห อ ง

ประชุมมรูสุวรรณ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

เม่ือ ๑๒ พ.ย. ๖๑   

พันเอกหญิง นวพร หิรัญวิวัฒนกุล รอง ผอ. 
กศ.วพม. เปนประธานกลาวตอนรับผูเขาประชุมเชิง
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ป ฏิ บั ติ ก า ร  เ รื่ อ ง  Feedback and  Reflection in 
Medical Education โ ด ย เ น น หั ว ข อ  Student’s 
reflection and the medical teacher’s feedback ณ 
หองประชุม มรูสุวรรณ ช้ัน ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
ซึ่งการประชุมครั้งน้ีเปนความรวมมือระหวาง Center 
for Medical Education, University of Dundee กั บ
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา โดยมี พันโท ทนง
สรรค เทียนถาวร ซึ่งกําลังศึกษาในระดับปริญญาเอก
ทางด านแพทยศาสตรศึ กษาอ ยู ที่  University of 
Dundee เปนผูประสานงาน  

วิทยากรหลัก  คื อ  Dr. Stuart Cable ซึ่ ง เปน 
Senior lecturer ที่ Center for Medical Education, 
University of Dundee  

ในโอกาสน้ี Dr. Stuart Cable ไดเขาพบ ผอ.วพม.  
และแลกเปลี่ยนของที่ระลึกใหกันและกัน 

พลโท กนกรส หงสทอง อดีต ผอ.ศพม. ใหเกียรติ

เปนสักขีพยานในพิธีรับมอบ หองน้ํา- หองอาบน้ํา 

สนามฟุตบอล วพม. จากผู แทนศิษยเกาโรงเรียน

สวนกุหลาบวิทยาลัย รุนที่ ๙๗ ที่มอบใหแก วพม. 

ณ สนามฟุตบอล วพม. เม่ือ ๑๗ พ.ย. ๖๑ 

 พลโท กนกรส หงสทอง อดีต ผอ.ศพม. และ พล
ตรี ชาญชัย ติกขะปญโญ รอง จก.พบ. ใหเกียรติเปนสักขี
พยานในพิธีรับมอบ หองนํ้า-หองอาบนํ้า  สนามฟุตบอล 
วพม. มูลคา ๔๕๙,๐๐๐.- บาท จากคณะของผูแทนศิษย
เกาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุนที่ ๙๗ เพ่ือมอบให
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา โดยมี พันเอก ผศ. 
อารมย ขุนภาษี รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เปนผูรับมอบ 
เมื่อวันเสารที่ ๑๗ พ.ย. ๖๑ โดยมีผูบังคับบัญชาและ
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คณาจารย วพม. ที่เปนศิษยเกาโรงเรียนสวนกุหลาบให
เกียรติมาตอนรับกันอยางคับคั่ง  

 ภายหลังพิธีรับมอบดังกลาวมีการแขงขันกีฬา
ฟุตบอลเช่ือมความสัมพันธระหวางคณะของผูบริจาค 
(ศิษยเกา สก. รุน ๙๗) กับทีมผูบังคับบัญชาของ พบ./ 
นขต. ศพม. ที่เปนศิษยเกาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
โดยใชสนามฟุตบอล วพม. เปนสถานที่จัด โดยไดรับ
ความรวมมือเปนอยางดี ย่ิงจากชมรมศิษยเกาสวน
กุหลาบวังพญาไท  

อาจารยและ นพท.วพม. ออกเดินทางไปจีนและ

ญี่ปุ น เพื่อศึกษาวิชาประสบการณการเรียนรูทาง

การแพทย ณ ตางประเทศ ตามโครงการความ

รวมมือเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทยฯ เมื่อ ๑๘ 

พ.ย. ๖๑  

 ในปน้ี วพม. สง นพท.วพม. ช้ันปที่ ๕ ไปศึกษา
วิชาประสบการณ การ เ รี ยนรู ท า งการแพทย  ณ 
ตางประเทศ ที่ The People's Liberation Army Navy 
Medical University (aka SMMU) ณ มหานครเซี่ยง

ไฮ  สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน ๔ นาย ไดแก นศพ. 
อนินทิตา พงศบริพัตร นศพ. อรณิชา พินิจนัย นศพ. 
ศุภณัฏฐ พวงจิตร นศพ. สุประวีร มีแลบ โดยมีอาจารย
รวมเดินทางไปดวย ๒ นาย คือ พันโท วัฒน มิตรธรรม
ศิริ และ รอยโทหญิง ภัสสรา วงศไทย  

 นอกจากน้ี วพม. ยังสง นพท.วพม. ช้ันปที่ ๔ ไป
ศึกษาวิชาประสบการณการเรียนรูทางการแพทย ณ 
ตางประเทศ ที่ประเทศญี่ปุน อีกคณะหน่ึง จํานวน ๔ 
นาย ไดแก นศพ. รัชสิทธ์ิ นวารัตน นศพ. จิดาภา พันธ
มนัส นศพ. รัชกาญจน สืบทวม และ นศพ. ธนรรชล อู
ทอง  

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหตอไป คือ 

๑๙-๒๕ พ.ย. ๖๑ (สัปดาหที่ ๔๗/๖๑)  
 กิจกรรมสําคญัในหวงสัปดาหหนา มีดังน้ี   

• ๑๙ พ.ย. ๖๑ ผอ.กศ.วพม. และคณะ ตรวจเย่ียม
แพทยเพ่ิมพูนทักษะ ณ รพ.คายจิรประวัติ กองทัพภาคที่ 
๓ จว. นครสวรรค 

• ๑๙ พ.ย. ๖๑ ๐๙๐๐ การประชุมคณะอนุกรรม 
การจัดการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในหลักสูตร
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แพทยศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา ๒๕๖๒ ของ กสพท ที่
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

• ๒๐ พ.ย. ๖๑ ผอ.กศ.วพม. และคณะ ตรวจเย่ียม
แพทยเพ่ิมพูนทักษะ ณ รพ.คายสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช กองทัพภาคที่ ๓ จว.พิษณุโลก 

• ๒๐-๒๒ พ.ย. ๖๑ การประชุมวิชาการพระมงกุฎ
เกลา ครั้งที่ ๔๖ ภายใตหัวขอหลัก Tough & Tech in 
Medicine ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.๖ 

• ๒๑ พ.ย. ๖๑ ผอ.กศ.วพม. และคณะ ตรวจเย่ียม
แพทยเพ่ิมพูนทักษะ ณ รพ.คายสุรศักดมนตรี กองทัพ
ภาคที่ ๓ จว. ลําปาง 

• ๒๑ พ.ย. ๖๑ ๑๓๓๐ การประชุม นขต.วพม. ณ 
หองระพี สาคริก  

• ๒๒-๒๓ พ.ย. ๖๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ 
(EdPEx criteria: An update) ณ โถงนิทรรศการ ช้ัน 
๔ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 

• ๒๓ พ.ย .  ๖๑ ๑๒๐๐ -๑๓๐๐ การประชุม
ค ณ ะ ทํ า ง า น  ASPIRE Task Force on Social 
Accountability ที่หองณีณา-นิรันดร 

 

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

 

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

  รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ 

   ๑๘ พ.ย. ๖๑  
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