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 PCM Executive Newsletter: เกริ่นนำ   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับนี้เปนฉบับที่ 
๔๐  ของป  พ .ศ .  ๒๕๖๒  และส ั ปด าห แ รกของ
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หัวขอขาวสำคัญมี ดังน้ี  

พิธีสงมอบหนาที่ ผอ.ศพม. ระหวาง พลโท วิสุทธ 

ศรีจันทราพันธุ และ พลตรี ชาญชัย ติกขะปญโญ 

ณ พระที่นั่งอุดมวนาภรณ และพระที่นั่งเทวราช

สภารมย เม่ือ ๓๐ ก.ย. ๖๒  

 เมื ่อเวลา ๐๙๐๙ ของวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๒ ศูนย
อำนวยการแพทยพระมงกุฎเกลา (ศพม. จัด พิธีสงมอบ
หนาที่ ผอ.ศพม. ระหวาง พลโท วิสุทธ ศรีจันทราพันธุ 
ผอ.ศพม. และ พลตรี ชาญชัย ติกขะปญโญ ผอ.ศพม. 
(ทานใหม ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณให พลตรี 
ชาญชัย ติกขะปญโญ รอง จก.พบ. เปน ผอ.ศพม. ตั้งแต
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ พระที่นั่งอุดมวนาภรณ และ
พระที่นั ่งเทวราชสภารมย โดยมี หน.นขต.ศพม. Col. 
Lombardini (Director of US Army Medical 
Directorate AFRIMS) รวมทั้งกำลังพลและเจาหนาที่
ของ นขต.ศพม. ใหเกียรติรวมพิธี 

 พิธีสงมอบหนาที่ ผอ.ศพม. เริ่มดวยการลงนามใน
เอกสารรับ-สงหนาที่ ของ ผอ.ศพม. และ ผอ.ศพม. (ทาน
ใหม  ณ พระที่นั ่งอุดมวนาภรณ กอนที่ทั ้งสองทานจะ
เดินทางไปวางพานพุมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และเดินเขาสู

แทนพิธี ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย โดยหลังจาก ผอ.
กกพ.ศพม. อานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พลโท 
วิสุทธ ศรีจันทราพันธุ ผอ.ศพม. ไดกลาวมอบหนาที่และ
การบังคับบัญชา รวมทั้งมอบธงประจำหนวยใหแก ผอ.
ศพม. (ทานใหม  จากนั้น ผอ.ศพม. (ทานใหม กลาว รับ
มอบหนาที่และการบังคับบัญชา และมอบของที่ระลึก
ใหแก ผอ.ศพม. 

 หลังเสร็จสิ ้นพิธีฯ ผอ.ศพม. และ ผอ.ศพม. 
(ท  านใหม  ได ถ  ายภาพร วมกับ หน.นขต.ศพม. 
รวมทั้งกำลังพลที่ใหเกียรติมารวมพิธี  
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราช

ดำเนินแทนพระองค พระราชทานปริญญาบัตรแก

ผ ู  ส ำ เ ร ็ จ กา รศ ึ กษาจากมหาว ิ ท ยาล ั ยมห ิ ดล 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมมหิดล

สิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื ่อ ๒ 

ต.ค. ๖๒  

 เม ื ่อว ันท ี ่  ๒ ต.ค. ๖๒ พระบาทสมเด ็จพระ
เจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค  
ไ ป ใ น ก า ร พ ิ ธ ี พ ร ะ ร า ช ท า น ป ร ิ ญ ญ า บ ั ต ร แ ล ะ
ป ร ะ ก า ศ น ี ย บ ั ต ร แ ก  ผ ู  ส ำ เ ร ็ จ ก า ร ศ ึ ก ษ า จ า ก
มหาว ิทยาล ัยมห ิดลและสถาบ ันสมทบ ประจำป
การศ ึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมมห ิดลส ิทธาคาร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งบัณฑิตแพทยทหาร รุน
ที่ ๓๙ ของ วพม. ไดเขารับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
ในครั้งน้ีดวย 

พิธีสงมอบหนาที่ ผอ.รพ.รร.๖/ ผอ.วพม. ระหวาง

พลตรี  นิมิตร  สะโมทาน และ พลตรี  สุพัษชัย 

เมฆะสุวรรณดิษฐ ณ หองดุสิตธานี ชั้น ๑๐ อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา เมื่อ ๓ 

ต.ค. ๖๒  

 เม ื ่ อ เ วลา  ๐๙๐๙  ของว ันท ี ่  ๓  ต .ค .  ๖๒ 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล า จ ัดพิธ ีส งมอบหนาที่
ผ ู  อำนวยการโรงพยาบาลพระมงก ุฎ เกล  า  และ
ผู อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 
ระหวาง พลตรี นิมิตร สะโมทาน และ พลตรี สุพัษชัย 
เมฆะสุวรรณดิษฐ ผอ.รพ.รร.๖/ ผอ.วพม. (ทานใหม  
ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหนายทหาร
รับราชการสนองพระเดชพระคุณให พลตรี สุพัษชัย 
เมฆะสุวรรณดิษฐ เปน ผอ.รพ.รร.๖/ ผอ.วพม. ตั้งแต
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หองดุสิตธานี ชั้น ๑๐ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา โดยมี หน.
นขต.รพ.รร.๖/วพม. กำลังพลและเจาหนาที่ของ นขต.
รพ.รร.๖ และ วพม. รวมทั้งกำลังพลของ รพ.อปร. ให
เกียรติมารวมพิธี 
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 พิธีสงมอบหนาที่ ผอ.รพ.รร.๖/ วพม. เริ่มตั้งแต
เวลา ๐๘๐๐ มีพิธีสักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ โดย รอง จก.พบ. 
และ ผอ.รพ.รร.๖/ วพม. สักการะพระพุทธมหานาค
ชินวรฯ ศาลใหญทานทาวหิรัญพนาสูร ศาลเล็กทานทาว
ห ิร ัญพนาส ูร  ปูษ ี  และพระบรมราชาน ุสาวร ีย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จากนั้นทั้งสอง
ทานเดินทางมายังหองรับรอง สง.ผบช.รพ.รร.๖ ชั้น ๑๑ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อลงนามในเอกสารรับ-สง
หนาที่ กอนที่จะเขาสูพิธีรับ-สงหนาที่ ณ หองดุสิตธานี 
โดยหลังจาก หน.ผธก.กพ.รพ.รร.๖ อานประกาศสำนัก

นายกรัฐมนตรี พลตรี นิมิตร สะโมทาน ไดกลาวมอบ
หนาที่และการบังคับบัญชา รวมทั้งมอบธงประจำหนวย
ใหแก ผอ.รพ.รร.๖/ ผอ.วพม. (ทานใหม จากนั้น ผอ.
รพ.รร.๖/ ผอ.วพม. (ทานใหม กลาวรับมอบหนาที่และ
การบังคับบัญชา และมอบของที่ระลึกใหแก รอง จก.
พบ. 
 หลัง เสร็จสิ ้นพิธ ีฯ รอง จก.พบ. และ ผอ.
รพ.รร.๖/ ผอ.วพม. ไดถายภาพรวมกับ หน.นขต.
รพ.รร.๖/ วพม. รวมทั้งกำลังพลที่ใหเกียรติมารวม
พิธี 

ผอ.กศ .วพม.  เป นประธานการประชุม  นขต. 

กศ.วพม. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ณ หองณีณา-นิรันดร 

ชั ้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เมื ่อ ๒ 

ต.ค. ๖๒  

 เมื่อวันที่ ๒ ต.ค. ๖๒ พลตรีหญิง ผศ.จันทราภา 
ศรีสวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุม นขต. 
กศ.วพม. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ณ หองณีณา-นิรันดร ชั้น ๓ 
อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา โดยมีสาระสำคัญ ดังน้ี  
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 - ขอความรวมมือ อจ. ภาควิชาระดับชั ้นคลินิก 
สมัครเปนอาจารยคุมสอบ ศ.ร.ว. ขั้นตอนที่ ๓ ซึ่งในป 
๒๕๖๓ มีการจัดสอบรวม ๔ ครั้ง (๕ ม.ค./ ๒ ก.พ./ ๑, 
๒๙ มี.ค. ๖๓   

- รางระเบียบ พบ. วาดวยการศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผานการพิจารณา
ของที่ประชุม นขต.กศ.วพม. ครั้งที่ ๘/ ๒๕๖๒ จะนำเขา
สู การพิจารณาของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
จริยธรรมกอนนำเขา สภา วพม. ในเดือน ธ.ค. ๖๒  

- ที่ประชุมฯ รับรองตารางการศึกษา ชั้นปที่ ๖ ป
การศึกษา ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘  

- การวิพากยรางหลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก เมื่อ ๑๖ ก.ย. ๖๒ ผานไปดวย
ความเรียบรอย ทาง นพศ.วพม. จะจัดทำสรุปผลการวิ
พากย  เพ ื ่ อนำ เข  าพ ิ จ ารณา ในการประช ุ มของ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ตอไป  

- ขอใหทุกภาควิชาเรงรัดการจัดทำหลักฐานการ
เบิกจายงบประมาณ ประจำป ๒๕๖๒ ซึ่งเพิ่งสิ้นสุดไป
เมื่อ ๓๐ ก.ย. (คาจางสอน งบฯ ตามโครงการ รวมทั้งสง
หลักฐานใชหน้ีเงินยืม ใหเสร็จสิ้นภายใน ๑๕ ต.ค. ๖๒  

- สำหรับการใชจายงบประมาณในชวงไตรมาสแรก
ของป ๒๕๖๓ ซึ่งเปนงบฝกศึกษาของ ทบ. ซึ่งสวนใหญ
เปนงบที่ใชจัดจางทำคูมือฯ ตามที่ภาควิชาเสนอความ
ตองการไว หากภาควิชาใดตองการยกเลิกการจัดทำคูมือ
ฯ ขอใหรีบแจงให ฝงป.วพม. ทราบภายใน ๑๐ ต.ค. ๖๒ 
เพื่อดำเนินการปรับแผนการใชงบประมาณใหทันภายใน
กรอบเวลา 

- สกอ. ขอให วพม. กรอกขอมูลอาจารยเพิ่มเติม
จากฐานขอมูลเดิม โดย บก.กศ.วพม. จะจัดประชุมเพ่ือ
ชี้แจงการปฏิบัติในวันที่ ๑๖ ต.ค. ๖๒ เวลา ๑๓๐๐ ณ 
ศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอร ศสท. ชั้น ๘ อาคารเจาฟา
เพชรรัตน 

- นพท./นศพ.วพม. ช ั ้นป ท ี ่  ๖ ช ุดแรกของป
การศึกษา ๒๕๖๒ ที่จะหมุนเวียนไปฝกปฏิบัติงานช้ัน

คลินิกที่ รพ.ศูนยสกลนคร เปนเวลา ๖ สัปดาห (๗ ต.ค.- 
๑๗ พ.ย. ๖๒ จะออกเดินทางในวันที่ ๖ ต.ค. ๖๒  

- กำหนดจัดประชุมชี ้แจง เรื ่อง การฝก ทม.รอ. 
ประจำป ๒๕๖๓ ให นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๔ และ
อาจารยที่เกี่ยวของ (รวมทั้งนักเรียนพยาบาลจาก วพบ./ 
วพร./ วพอ. ในวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๒ ณ หองประชุมมงกุฎ
เวช ช้ัน ๔ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา  

- กิจกรรม นพท./นศพ.วพม. พบอาจารยที่ปรึกษา 
ครั้งที่ ๑ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ กำหนดจัดในวันที่ 
๑๖ ต.ค. ๖๒ เวลา ๑๒๐๐-๑๓๓๐  

-  กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำ
แผนกลยุทธ วพม. ไปสู การปฏิบัติ เพื ่อเสนอความ
ตองการงบประมาณป ๒๕๖๔ ณ หองนิรันดรวิชย ชั้น ๒ 
อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา คือ วันที่ ๑๐  ต.ค. ๖๒ 
เวลา ๐๙๐๐ 

-  กำหนดจัดกิจกรรม Just-In-Time Learning: 
Share & learn ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๒ ในหัวขอ Choosing 
Clinical Performance Evaluation Tools: EPA, 
ASCE, Mini-CEX, DOPS  ในวันพุธที่ ๙ ต.ค. ๖๒ เวลา 
๑๓๐๐-๑๕๓๐ ณ หองประชุมพีชผล ชั ้น ๑๗ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.๖ 

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานเปดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เ ร ี ย น ร ู  ใ น ห ั ว ข  อ  AMEE 2019 Highlights: 
“What’s in, what’s out?” ณ  หองสดศรี  ชั ้น  ๑ 
อาคารเจาฟาเพชรรัตน เม่ือ ๒ ต.ค. ๖๒  

  เมื่อวันที่ ๒ ต.ค. ๖๒ พลตรีหญิง ผศ.จันทราภา 
ศรีสวัสดิ ์ ผอ.กศ.วพม. เปนประธานเปดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอ AMEE 2019 Highlights: 
“What’s in, what’s out?” ณ หองสดศรี ชั้น ๑ อาคาร
เจาฟาเพชรรัตน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อใหผูบริหารและอาจารยที่
ไปเขาประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษานานาชาติของ
สมาคมแพทยศาสตรศึกษายุโรป หรือ AMEE 2019 ได
นำสิ่งที่ไดเรียนรูมาแลกเปลี่ยนกับผูเขาประชุม ดังน้ี   
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• พ.อ. ผศ.ดุสิต สถาวร บรรยายในหัวขอ AMEE 

2019: The big picture (Threshold Concepts, the ICAP 

Framework); PCW 19: The only way is ethics: 

Teaching and learning medical ethics reasoning; 
Making entrustment decisions explicit: PCW 30: 

Preparing frontline teachers for performance 

assessment based on a learner’s need for 

supervision 

• พ.อ. ศ. มฑิรุทธ มุงถิ่น บรรยายในหัวขอ What’s 

new in curriculum development? 

• พ.ต.อนุพงษ กันทิวงค บรรยายในหัวขอ What’s 

new in assessment? 

• พ.ต.หญิง ชาลินี มนตเสรีนุสรณ บรรยายในหัวขอ 
Transition from Paper-Based to Electronic Portfolio 

Using On-Hand Social Medias for Undergrads: 

Generation Gap Perspective 

• ร.ท.หญิง มณฑลี ธีรอภิศักด์ิกุล บรรยายในหัวขอ 
Creating an Engaging Learning Environment using TBL 

• พ.ต.หญิง ปยะฉัตร จันทรเสละ บรรยายในหวัขอ 
Innovative methods to support and develop medical 

educators using mentoring networks 

• พ.อ. รศ.ชาญชัย ไตรวาร ีบรรยายในหัวขอ 
Creating Simulated Patient cases that support 

interprofessional education  

• พ.อ.พงศธร ณรงคฤกษนาวิน บรรยายในหัวขอ 
ESME Evaluating the Teacher/ Essential Skills in 

Computer-Enhanced Learning 
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งานเลี้ยงอำลาชีวิตราชการใหแกพันเอกหญิง ผศ.
ปานจิต ธรรมศรี อจ.หน.ภาควิชาปาราสิตวิทยา 
กศ.วพม. จัดโดยคณาจารยภาควิชากอนคลินิก ณ 
โถงนิทรรศการ ชั้น ๔ อาคารพระมงกุฎเกลาเวช
วิทยา เม่ือ ๓ ต.ค. ๖๒  

 เมื่อวันที่ ๓ ต.ค. ๖๒  คณาจารยภาควิชากอน
คลินิก จัดงานเลี้ยงอำลาชีวิตราชการใหแก พันเอก
หญิง ผศ.ปานจิต ธรรมศรี อจ.หน.ภาควิชาปาราสิต
วิทยา กศ.วพม. ณ โถงนิทรรศการ ชั้น ๔ อาคาร
พระมงกุฎ เกล า เวชวิทยา  โดยมีคณาจารยจาก
ภาควิชากอนคลินิกรวมงานอยางคับคั่ง 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รวมกับเครือขาย
ผูปกครองระดับชั้น ม.๔ จัดโครงการ SK140 กาว
สูโลกกวางเพื่อคนพบตัวเอง นำนักเรียนชั้น ม.๔ 
มาศึกษาดูงานที่วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ
เกลา เม่ือ ๔ ต.ค. ๖๒ 

 เม ื ่อว ันที ่  ๔ ต.ค. ๖๒ โรงเร ียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย รวมกับเครือขายผูปกครองระดับชั้น ม.๔ จัด
โครงการ “SK140 กาวสูโลกกวางเพื่อคนพบตัวเอง” ได
นำน ัก เร ียนช ั ้น  ม.๔ มาศ ึกษาด ู งานท ี ่ ว ิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา โดยมี พ.อ.ดนัย หีบทาไม 
บรรยายสรุปและกลาวตอนรับ กอนที ่ทาง นพท./
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นศพ.วพม. จะเปนผูประสานงานในการพานักเรียนไป
ศึกษาดูงานในพื้นที่ตาง ๆ ของ วพม./ รพ.รร.๖ และ
พระราชวังพญาไท  

กิจกรรมสำคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหที ่ ๔๑ 
ของป ๒๕๖๒ (๔๑/๖๒ คือ ๗-๑๓ ต.ค. ๖๒  

 กิจกรรมสำคัญในสัปดาหที่ ๒ ของปงบประมาณ 
๒๕๖๓ และสัปดาหที่ ๔๑ ของป พ.ศ. ๒๕๖๒ มีดังน้ี   

• ๘ ต.ค. ๖๒ ๑๔๓๐ พิธีมอบ สป.พระราชทาน ณ 
ภาควิชาพยาธิวิทยา กศ.วพม.   

• ๙ ต.ค. ๖๒ ๑๓๐๐ ก ิ จกรรม Just-In-Time 
Learning: Share & learn ในหัวขอ Choosing Clinical 
Performance Evaluation Tools: EPA, ASCE, Mini-
CEX, DOPS  ณ หองประชุมพีชผล ชั้น ๑๗ อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ รพ.รร.๖ 

• ๑๐ ต.ค. ๖๒ ๐๙๐๐ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การนำแผนกลยุทธ วพม. ไปสูการปฏิบัติ เพื่อเสนอ
ความตองการงบประมาณป ๒๕๖๔ ณ หองนิรันดรวิชย 
ช้ัน ๒ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 

• ๑๐ ต.ค. ๖๒ ๑๐๐๐ การประชุมคณะกรรมการ
แพทยสภา ครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๖๒  

• ๑๑ ต.ค. ๖๒ ๑๑๓๐ การประชุมคณะทำงาน 
IMRC 2020 ณ หองประชุม สปค.วพม.  

• ๑๓ ต.ค. ๖๒ พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวัน
คลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
  

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

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                        (ดุสิต สถาวร  

  รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ   

   ๘ ต.ค. ๖๒   
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