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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ที่ 46 ของปีงบประมาณ 2563 และฉบับที่ 
33 ของปี พ.ศ. 2563 หัวข้อข่าวสําคัญในสัปดาห์นี้ มี
ดังนี้   

จก.พบ. พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา เข้าถวายแจกัน
ดอกไม้ และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า
สิรกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 
2563 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เมื่อ 
12 ส.ค. 63  

 เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 12 ส.ค. 63 พลโท ชาญชัย 
ติ กขะ ปัญโญ  เจ้ ากรมแพทย์ ทหารบก  นํ าคณะ
ผู้บังคับบัญชา เข้าถวายแจกันดอกไม้ และร่วมลงนามถวาย
พระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ใน
พระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี ้พลโท ธารา พูนประชา ผอ.
ศพม. พลตร ีอารมย์ ขุนภาษี เสธ.ศพม. และพลตร ีสุพัษชัย 
เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.วพม./ ผอ.รพ.รร.6 เข้าร่วมในพิธีด้วย 
จก.พบ. เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ พระที่นั่งเทวราช
สภารมย์ พระราชวังพญาไท เมื่อ 11 ส.ค. 63 

 เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 63 พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ 
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ พระที่นั่งเทวราชสภา
รมย์ พระราชวังพญาไท ในโอกาสนี้ พลโท ธารา พูน
ประชา ผอ.ศพม. พลตร ีอารมย์ ขุนภาษี เสธ.ศพม. พลตร ี
สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.วพม./ ผอ.รพ.รร.6 พลตร ี
หญิง ผศ. จันทราภา ศรสีวัสด์ิ รวมทั้ง หน.นขต.ศพม. เข้า
ร่วมในพิธีด้วย 
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เสธ.ศพม. เป็นประธานการตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอํานวยการ 
ด้านการส่งกําลังบํารุงที่วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ
เกล้า ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ 
วพม. เมื่อ 10 ส.ค. 63 

 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 10 ส.ค. 63 พลตร ีอารมย์ 
ขุนภาษี เสธ.ศพม. เป็นประธานการตรวจเย่ียมทางฝ่าย
อํานวยการ ด้านการส่งกําลังบํารุง ที่วทิยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า โดยมี ผอ.กกบ.ศพม. และทีมงานด้านการ
ส่งกําลังบํารุง ร่วมคณะมาด้วย ในโอกาสนี้ พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร หน.นขต.กอ.วพม. 
และทีมงานที่เกี่ยวข้องเข้าช้ีแจง รวมทั้งตอบข้อซักถาม
เพิ่มเติม ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ช้ัน 3 ตึก
อํานวยการ วพม.  
 ในโอกาสนี้คณะตรวจเย่ียมฯ ฝากข้อเสนอแนะให้ทาง 
วพม. ศึกษาความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาให้ ผบร.กสน. 
สามารถเป็นหน่วยที่สามารถดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเอง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารโครงการต่าง ๆ โดย
เสนอขออนุมัติให้ พบ. พิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป    

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เร ื่อง การประเมินสถาบันอย่างเป็นระบบของ วพม. 
ประจําปี 2563 ณ โรงแรมราวนิทรา บีช รสีอร์ท แอนด์ 
สปา จว.ชลบุร ีเมื่อ 13-14 ส.ค. 63 

 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 13 ส.ค. 63 พลตรหีญิง 
ผศ. จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานพิธีเปิด
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร ื่อง การประเมินสถาบันอย่าง
เป็นระบบของ วพม. ประจําปี 2563 ณ โรงแรมราวนิทรา 
บีช รสีอร์ท แอนด์ สปา จว.ชลบุร ีโดยหลังพิธีเปิด ผอ.ก
ศ.วพม. ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตร
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แพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ของ วพม. ให้
สอดคล้องกับทิศทางด้านแพทยศาสตรศึกษาในระดับสากล” 
หลังจากนั้น พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่าย
บรหิาร ช้ีแจงแนวทางการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อจัดทํา
แผนงานโครงการในปีงบประมาณ 2565 ตามกลยุทธ์ทั้ง 5 
ของแผนยุทธศาสตร์ วพม. พ.ศ. 2565-70 เพื่อผลักดันให้
เกิดผลลัพธ์ตามที่กําหนดไว้ในเป้าประสงค์ของแต่ละกลยุทธ์ 
 ในช่วงรับประทานอาหารเย็นของวันแรกมีอาจารย์
หลายท่านร่วมแสดงความสามารถด้านการร้องเพลง ในขณะ
ที่อีกส่วนหนึ่งแยกย้ายกันไปพักผ่อนตามอัธยาศัย 
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 สําหรับวันที่ สองของการประชุมมีการทบทวน
สมรรถนะหลัก ความรู้สําคัญ และความเสี่ยงสําคัญของ วพม. 
หลังจากนั้นเป็นการนําเสนอแผนงานโครงการของทั้ง 7 กลุ่ม 
โดยเน้นโครงการใหม่ในแต่ละกลยุทธ์ พร้อมตัวช้ีวัดผลของ
โครงการและงบประมาณที่ต้องใช้   

รอง ผอ.วพม. และคณะผู้บรหิาร ร่วมเป็นกรรมการ
สัมภาษณ์ นพท./นศพ.วพม. ที่สมัครขอรับทุนการศึกษา 
ประจําปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์ที่ห้อง LRC ชั้น 3 
อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน เมื่อ 10 ส.ค. 63 

 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 10 ส.ค. 63 พันเอก ผศ.ดสุติ 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร พร้อมด้วย รอง ผอ.วพม. 
ฝ่ายวชิาการ และ รอง ผอ.กศ.วพม. ร่วมเป็นกรรมการพิจารณา
จัดสรรทุนการศึกษาสําหรับ นพท./นศพ.วพม. สัมภาษณ์ 
นพท./นศพ.วพม. ที่ ย่ืนความจํานงค์ขอรับทุนการศึกษา
สําหรับ นพท./นศพ.วพม. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจําปี 
2563 คร้ังที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ ที่ห้องเรยีนกลุ่มย่อย 
(LRC) ช้ัน 3 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร พบปะกําลังพล พร้อมชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการรวมแถว ในโอกาสการรวมแถว
ประจําเดือนสิงหาคม 2563 บรเิวณหน้าเสาธง กอง
อํานวยการ วพม. เมื่อ 11 ส.ค. 63 

 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 11 ส.ค. 63 พันเอก ผศ.ดสุติ 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร พบปะกําลังพล พร้อมช้ีแจง
วัตถุประสงค์ของการรวมแถว ในโอกาสการรวมแถว
ประจําเดือนสิงหาคม 2563 บรเิวนหน้าเสาธง กองอํานวยการ 
วพม. นอกจากนี้ยังให้ข้อแนะนําการปฏิบัติเนื่องในโอกาสวัน
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คล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้ าสิ ร กิิ ต์ิ  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซ่ึงถือเป็น 
วันแม่แห่งชาติของปวงชนชาวไทย 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เข้าร่วมการประชุมคณะทํางาน
เครอืข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ณ ห้องประชุม สปค.วพม. 
ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 11 ส.ค. 63 
 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 11 ส.ค. 63 พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร ร่วมการประชุม
คณะทํางานเครอืข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ณ ห้อง
ประชุม สปค.วพม. ช้ัน 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
โดยมีพันเอก ธํารงโรจน์ เต็มอุดม รอง ผอ.วพม. ฝ่าย
วชิาการ พันเอก ผศ.ธรรมนูญ ศรสีอ้าน ผช.ผอ.วพม. ฝ่าย
ประกันคุณภาพ/ หน.สปค.วพม. และพันเอกหญิง ผศ.
อนุสรา วัฒนจันทร์ ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายการคลัง ในฐานะ
คณะทํางานของ สปค.วพม. เข้าประชุมด้วย โดยมีผู้แทน
เครอืข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท เข้าร่วมประชุมผ่าน
ระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
หัวข้อสําคัญของการประชุมมีดังนี้  

- สรุปกําหนดการประชุม และแผนในช่วงพิธีเปิด 
รวมทั้งการขอความร่วมมือในการส่งนักศึกษาและอาจารย์
ร่วมอภิปรายหมู่ รวมทั้งผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ด้านการศึกษา  

- แผนการนําเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
แบบปากเปล่าและแบบวดีิโอโปสเตอร์ 

- การถ่ายทอดการประชุมผ่านโปรแกรม Zoom 
- ขอความร่วมมือในการลงทะเบียนผ่าน Google 

Form และรับเป็นเพื่อนทาง Line Official Account 
เพื่อรับข้อมูลข่าวสารโดยตรงทางสื่อสังคมออนไลน์ 

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 34 ของปี 
พ.ศ. 2563 (34/63) คือ 17-23 ส.ค. 63  

• 17-18 ส.ค. 63 0900 การสัมภาษณ์ นพท./นศพ.วพม. ที่
สมัครขอรับทุนการศึกษา ประจําปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์ที่
ห้อง LRC ช้ัน 3 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน    

• 17 ส.ค. 63 1330 การประชุมคณะทํางานพัฒนาแนว
ทางการประเมินสมรรถนะทางวชิาชีพของ นพท./นศพ.วพม. 
(EPA) ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา  

• 19 ส.ค. 63 0700 พิธีสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา
วทิยาลัยพยาบาลกองทัพบก ครบรอบปีที่ 57 

• 19 ส.ค. 63 0900 พิธีเปิดโครงการสร้างเสรมิสุขภาพ
กําลังพล วพม. ในหัวข้อ การใช้ชีวติปลอดภัยในยุคโควดิ-19 ณ 
ห้องนิรันดร์วชิย ช้ัน 2 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 19 ส.ค. 63 1000 การประชุมคณะกรรมการบรหิาร
ทรัพยากร วพม. ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา 

• 19 ส.ค. 63 1330 การประชุม นขต.วพม. ประจําเดือน 
ส.ค. 63 ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา 

• 20-21 ส.ค. 63 0700-1000 การทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกายกําลังพล วพม. ประจําปี คร้ังที่ 2/ 63 ณ บรเิวณ
ด้านหน้าอาคารหอพัก กปค.วพม.   

• 20 ส.ค. 63 1330 การประชุมอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตร คร้ังที่ 2/63 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 21 ส.ค. 63 0900 พิธีทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้
อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา วพม. ณ ห้องนิรันดร์วชิย ช้ัน 2 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

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

 

- ตรวจแก้ไขแล้ว/ แจกจ่ายได้ 
  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 
               (ดุสิต สถาวร) 
  รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร   
   23 ส.ค. 63  
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