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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ที่ 51 ของปีงบประมาณ 2563 และฉบับที่ 
38 ของปี พ.ศ. 2563 หัวข้อข่าวสําคัญในสัปดาห์นี้ มี
ดังนี้   
จก .พบ. เดินทางมาเ ป็นประธานในพิธีมุทิตาจิต
คณาจารยเ์กษียณอายรุาชการ ประจําปี 2563 ณ หอ้ง
ประชุมมงกฎุเวช ชั้น 4 อาคารพระมงกุฎเกลา้เวชวทิยา 
เมื่อ 16 ก.ย.  63  

  เมื่อเวลา 1300 ของวันที่ 16 ก.ย. 63 พลโท ชาญชยั 
ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ให้เกียรติมาเป็น
ประธานในพิธีมุทิตาจิตคณาจารย์เกษียณอายุราชการ 
ประจําปี 2563 ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ช้ัน 4 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมี พลโท ธารา พูนประชา ผอ.ศพ
ม. ในฐานะประธานชมรมคณาจารย์พระมงกุฎเกล้า คณะ
ผู้บรหิาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ วพม. และ รพ.รร.6 
รวมทั้ง นพท./นศพ.วพม. เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรยีงกัน  

 เมื่อประธานชมรมคณาจารย์ได้กล่าววัตถุประสงค์ของ
การจัดงานแล้ว เป็นการนําเสนอวดีิทัศน์ประวัติและผลงาน
ของคณาจารย์ที่ เกษียณอายุราชการ จํานวน 17 ท่าน 
หลังจากนั้นเป็นการรําอวยพร โดยศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า  
 พลเอก วสิุทธ์ิ  ศรจีันทราพันธ์ุ ในฐานะผู้ แทน
คณาจารย์ เกษียณอายุราชการ เป็นผู้กล่ าวขอบคุณ
คณะกรรมการจัดงาน รวมทั้งผู้บรหิารที่สนับสนุนให้มีการจัด
งานนี้ ข้ึน จากนั้น พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ จก.พบ. 
ประธานในพิ ธี เป็นผู้มอบโล่ เกียรติ คุณแด่คณาจารย์
เกษียณอายุราชการ หลังจากนั้นเป็นการแสดงมุทิตาจิตของ
ผู้ที่มาร่วมงานแด่คณาจารย์เกษียณอายุราชการ  
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ผอ.ศพม. เป็นประธานการประชุมติดตามโครงการ
ก่อสร้างในพื้นที่รับผิดชอบของ ศพม. ณ ห้องประชมุ กอ.
ศพม. ชั้น 2 พระที่นั่งอุดมวนาภรณ์ เมื่อ 15 ก.ย. 63  

  เมื่อเวลา 1000 ของวันที่ 15 ก.ย. 63 พลโท ธารา 
พูนประชา ผอ.ศพม. เป็นประธานการประชุมติดตาม
โครงการก่อสร้างในพื้นที่รับผิดชอบของ ศพม. ณ ห้อง
ประชุม กอ.ศพม. ช้ัน 2 พระที่นั่งอุดมวนาภรณ์ โดยมี 
เสธ.ศพม. รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร และผู้แทนหน่วยที่
เกี่ยวข้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน  
 ที่ประชุมฯ รับทราบความคืบหน้าของโครงการ
ก่อสร้างต่าง ๆ ดังนี้  

 โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิรกิต์ิิฯ  

 โครงการก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์ประจําบ้านฯ 
 โครงการก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากรทาง

การแพทย์ฯ 
 โครงการก่อสร้าง Skywalk เช่ือมอาคารเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิตต์ิฯ อาคารพัชรกิติยาภา 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา   

 โครงการก่อสร้างศูนย์สถานการณ์จําลองทาง
การแพทย์ทหาร วพม.   

 โครงการก่อสร้างอาคารหอพัก นรพ.วพบ. และ 
นพท.วพม.   
ผอ.วพม. เป็นประธานในพิธีมุทิตาจิตคณาจารย์และ
กําลังพลเกษียณอายุราชการ ประจําปี 2563 ณ ห้อง
ประชุมมงกฎุเวช ชั้น 4 อาคารพระมงกุฎเกลา้เวชวทิยา
เมื่อ 17 ก.ย. 63  
 เมื่อเวลา 1300 ของวันที่ 17 ก.ย. 63 พลตร ีสุพัษชัย 
เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.วพม. เป็นประธานในพิธีมุทิตาจิต
คณาจารย์และกําลังพลเกษียณอายุราชการ ประจําปี 2563 
ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ช้ัน 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา
โดยม ีพันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็น
ผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน จากนั้นจึงเรยีนเชิญ 

ผอ.วพม. ประธานในพิธีเป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณและของที่ระลึก
ให้แก่คณาจารย์และกําลังพลเกษียณอายุราชการ  
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 จากนั้นเป็นวดีิทัศน์ประวัติและผลงานของคณาจารย์
และกําลังพลเกษียณอายุราชการ ตามด้วยการแสดงชุดพิเศษ
ของแผนกธุรการกําลังพลที่มอบให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ
ทุกท่าน หลังจากนั้นเป็นการแสดงมุทิตาจิตของผู้ที่มา
ร่วมงานแด่คณาจารย์และกําลังพลเกษียณอายุราชการ 
ผอ.วพม. เป็นประธานกล่าวต้อนรับ รอง ผบ.สปท. และ
คณะ ในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยมติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การจัดการฝึกศึกษาฯ วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ
เกล้า ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกลา้
เวชวทิยา เมื่อ 18 ก.ย. 63 

 เมื่อเวลา 0845 ของวันที่ 18 ก.ย. 63 พลตร ีสุพัษชัย 
เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.วพม. เป็นประธานกล่าวต้อนรับ รอง 
ผบ.สปท. และคณะ ในโอกาสที่มาตรวจเย่ียมติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการจัดการฝึกศึกษาฯ วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระ
มงกุฎเกล้า ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา ในโอกาสนี้ผู้บรหิาร วพม. ได้บรรยายสรุปให้ 
รอง ผบ.สปท. และคณะ ทราบ ผลการดําเนินการ ดังนี้  

 พันเอก ธํารงโรจน์ เต็มอุดม รอง ผอ.วพม. ฝ่าย
วชิาการ บรรยายภาพรวมข้อมูลพื้นฐานของ วพม.  

 พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่าย
บรหิาร บรรยายสรุปในหัวข้อ คุณภาพผู้เรยีน การจัดการ
เรยีนการสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง การบรหิารจัด
การศึกษาของ วพม.  

 พันเอก ผศ.ธรรมนูญ ศรสีะอ้าน ผช.ผอ.วพม. 
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา บรรยายในหัวข้อ ระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ  
 หลังจากนั้นทางคณะผู้ตรวจเย่ียมฯ ได้แลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นและขอข้อมูลเพิ่มเติมในบางประเด็น และกล่าวช่ืน
ชม วพม. ดังนี้ 
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 ด้านการบรหิารจัดการศึกษาโดยนําเคร ื่องมือ
คุณภาพที่หลากหลาย (TQA, EdPEX, TQF, PSF, etc.) มา
ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบรบิทของ วพม. โดยเฉพาะการแสดง
บทบาทของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการกํากับติดตาม
และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าผู้สําเร็จการศึกษามี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 

 ด้านคุณภาพผู้เรยีน มีรูปแบบการพัฒนา
คุณลักษณะการเป็นผู้นําและทางทหารที่ดี เช่น หลักสูตรเวช
ปฏิบัติการยุทธ์และปฏิบัติการเพชราวุธ การสวนสนามแก่
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา การปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมรา
ชานุสาวรย์ีรัชกาลที่ 6 

 ด้านการจัดการเรยีนการสอนโดยมีผู้เรยีนเป็น
ศูนย์กลาง มีการพัฒนารูปแบบการเรยีนรู้ที่ให้ผู้เรยีนมีส่วน
ร่วมอย่างจรงิจัง มีการพัฒนาอาจารย์อย่างเข้มข้น  

 ด้านการวจิัย ที่ได้พัฒนาวารสารระดับนานาชาติข้ึน
เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิัยของสถาบัน  

 ด้านการจัดการความรู้โดยพัฒนาเครอืข่าย
สถาบันอดุมศึกษาพญาไท เพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 หลังจากนั้นเป็นการรับประทานอาหารร่วมกัน ก่อนที่
จะพาคณะไปสังเกตกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบ problem-
based learning (PBL) ที่ห้องเรยีน LRC เย่ียมชมห้องสมุด
ย่อย มยุร ีพลางกูร และปิดท้ายที่การเย่ียมชม ณ บรเิวณ
พื้นที่โครงการก่อสร้างศูนย์สถานการณ์จําลองทางการแพทย์
ทหาร 

ผอ.กศ.วพม. เข้าประชุมหารอื เร ื่อง แนวทางการคัดเลือก
บุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปี
การศึกษา 2564 ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (กสพท) ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม 
Zoom Cloud Meetings เมื่อ 14 ก.ย. 63 
 เมื่อเวลา 1000 ของวันที่ 14 ก.ย. 63 พลตรหีญิง ผศ. 
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เข้าประชุมหารอื เร ื่อง แนว
ทางการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม 
Zoom Cloud Meetings โดยมีผู้แทนจากสถาบันผลิตแพทย์
ทุกแห่งของ กสพท เข้าประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน ที่ประชุมฯ 
ได้พิจารณาเร ื่องสําคัญ ดังต่อไปนี้ 

 กสพท เข้าร่วมคัดเลือกในระบบ TCAS64 ใน
รูปแบบที่ 3 และ 4 (Admission 1, 2) โดยย่ืนสมัครกับ 
ทปอ. student.mytcas.com สถาบันอุดมศึกษากําหนด
เกณฑ์การรับร่วมกัน  

 สอบ 9 วชิาสามัญ และวชิาเฉพาะของ กสพท 
 นักเรยีนเลือกแบบเรยีงลําดับ สมัครได้สูงสุด 10 

อันดับ การบรหิารจัดการสิทธ์ิเป็นแบบ Auto-Clearing 
ประกาศผลเพียง 1 สาขาวชิา ในอันดับที่ดีที่สุดที่ผ่านการ
คัดเลือก 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม นขต.วพม. 
ประจําเดือน ก.ย. 63 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 16 ก.ย. 63 
 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 16 ก.ย. 63 พลตรหีญิง ผศ. 
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม 
นขต.วพม. ประจําเดือน ก.ย. 63 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้  

 การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตของ กสพท ในปีการศึกษา 2564 ทาง 
วพม. ไม่มีการกําหนดคะแนนต่ําสดุ และแจ้งยอดรับ จํานวน 
100 คน ชาย 60 คน หญิง 40 คน หากได้รับอนุมัติให้เพิ่ม
เป็น 110 คน สามารถแจ้งเพิ่มภายหลังได้  

anusaravj@gmail.com
ห้องระพี สาคริก

anusaravj@gmail.com
ห้องระพี สาคริก
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 รอง ผบ.สปท. และคณะ กําหนดมาตรวจเย่ียม
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการฝึกศึกษา ที่วทิยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า วันศุกร์ที่ 18 ก.ย. 63 

 มหกรรมคุณภาพการศึกษา วพม. ประจําปี 2563 
และมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครอืข่ายสถาบันอุดมศึกษา
พญาไท คร้ังที่ 3 กําหนดจัดในวันอังคารที่ 22 ก.ย. 63 

 เร ื่องแจ้งจากการประชุม นขต.พบ. ประจําเดือน ก.ย. 
63 (รอง ผอ.กศ.วพม. เข้าประชุม)  

 การฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ประจําปี 
2563 กําหนดจัดในวันที่ 23 ก.ย. 63  

 กําหนดวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปรญิญาบัตร 
ม.มหิดล ในวันที่ 3 ต.ค. 63 และพิธีพระราชทานฯ วันที่ 5-6 
ต.ค. 63 

 การปฏิญาณตนของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก 
วพม. (รุ่นที่ 40) และถ่ายภาพร่วมกับคณาจารย์ กําหนดจัด
วันที่ 1 ต.ค. 63 ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์  

 ปฏิทินงานสําคัญของ วพม. ในช่วง ก.ย.-ต.ค. 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาฯ ณ ห้องณีณา-นิ
รันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกฎุเกลา้เวชวทิยา เมื่อ 14 ก.ย. 63 
 เมื่อเวลา 1000 ของวันที่ 14 ก.ย. 63 พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาฯ คร้ังที่ 3/ 
2563 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวทิยา โดยมีวาระที่สําคัญ ดังนี้  
 - ประธานแจ้งให้ทราบว่าทางคณะกรรมการสมาคม
ผู้ปกครองฯ อนุมั ติ เงิน 3 แสนบาท เพื่ อสนับสนุน
ทุนการศึกษาในปีนี้ 
 - รายงานยอดเงินบรจิาคสมทบทุนเพื่อสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่ นพท./นศพ.วพม. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
โดย หน.หน่วยเก็บเงินรายได้ วพม.   
 - สรุปรายช่ือ นพท./นศพ.วพม. ที่สมัครขอรับ
ทุนการศึกษาฯ และผ่านการพิจารณาของ คกก. โดยทีม
เลขานุการฯ (กปค.วพม.)   

 - จัดสรรทุนการศึกษาประเภททุนต่อเนื่อง และทุนไม่
ต่อเนื่อง   
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร ร่วมเป็นวทิยากร ในกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในหัวข้อ "การกําหนดยุทธศาสตร์ 
รพ.รร.6 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการรับรองคุณภาพระดับสูง" 
ณ ห้องประชุมดุสิตธานี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 10 
เมื่อ 14 ก.ย. 63 
 เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 63 พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ ายบรหิาร ร่วมเป็นวทิยากรในกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ เร ื่อง "การกําหนดยุทธศาสตร์ รพ.รร.6 
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการรับรองคุณภาพระดับสูง" ณ ห้อง
ประชุมดุสิตธานี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 10 โดยได้รับ
เกียรติจาก ผอ.รพ.รร.๖ มาเป็นประธานฯ และวทิยากรรับ
เชิญ 2 ท่าน ได้แก่ พลอากาศตร ีทวพีงษ์ ปาจรย์ี ผอ.รพ.
ภูมิพลอดุลยเดช พอ. และนาวาอากาศโทหญิง ภัคภร 
โลจนะวงศกร บรรยายในหัวข้อ บรรยายในหัวข้อ 
Transform HA to AHA: BAH Experience และ รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร บรรยายในหัวข้อ TQA กับการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานจัดมหกรรมคุณภาพการศึกษา 
วพม. ประจําปี 2563 ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ชั้น 4 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 15 ก.ย. 63 
 เมื่อเวลา 1300 ของวันที่ 15 ก.ย. 63 พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดมหกรรมคุณภาพ
การศึกษา วพม. ประจําปี 2563 ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช 
ช้ัน 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เพื่อเตรยีมความ
พร้อมสําหรับงานมหกรรมคุณภาพการศึกษาฯ ซ่ึงกําหนด
จัดในวันอังคารที่ 22 ก.ย. 63 โดยมีการซักซ้อมข้ันตอนการ
ปฏิบัติของฝ่ายต่าง ๆ ตามกําหนดการประชุม ดังนี้  
  - ฝ่ายเลขานุการ ช้ีแจงลําดับข้ันตอนในพิธีเปิดการ
ประชุม ซ่ึง ผอ.ศพม. เป็นประธาน และมีหัวหน้าสถาบัน
หรอืผู้แทนให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิด  

anusaravj@gmail.com
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 - ฝ่ายจัดทําหนังสือคู่มืองานมหกรรมคุณภาพ
การศึกษาฯ แจ้งว่าหนังสือจะจัดส่งให้ในวันที่ 21 ก.ย. 63 
 - ฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ แจ้งว่าพร้อม
ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ โดยจะส่ง meeting ID 
และ password ให้แก่ผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านทาง 
Line Official Account  
 - ฝ่ายจัดเลี้ยง แจ้งว่าพร้อมจัดเลี้ยงอาหารว่างและ
เคร ื่องด่ืมในห้องณีณา-นิรันดร์ (แขก VIP) และห้องนิ
รันดร์วชิยตามยอดที่แจ้ง  
 - ฝ่ายประเมินผล แจ้งว่าแบบฟอร์มที่ใช้ประเมินผล
จะส่งให้ผู้เข้าประชุมประเมินผ่าน QR code และได้เตรยีม
ของขวัญไว้ให้แก่ผู้ที่ตอบแบบประเมินแล้ว  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะทํางานจัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ 
ประจําปี 2563 ณ ห้องประชุมกองอาํนวยการ ชั้น 3 เมื่อ 17 
ก.ย. 63 
 เมื่อเวลา 1000 ของวันที่ 17 ก.ย. 63 พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการ
ประชุมคณะทํางานจัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพ
หนีไฟ ประจําปี 2563 ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ช้ัน 
3 ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนการฝึกฯ ดังนี้   
 - โจทย์สถานการณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อมฯ คือ เกิด
อัคคีภัยข้ึนภายในอาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตนในเวลาราชการ  
(รอกําหนดจุดต้นเพลิง ในวันซ้อมแผนฯ) 
 - ขอความร่วมมือให้ หน.ภาควชิา/ หน.แผนกฯ ที่
ปฏิบัติงานอยู่ในอาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน ทบทวนระเบียบ วพม. 
ว่าด้วย การป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
พ.ศ. 2559 พร้อมกําหนดให้บุคลากรของหน่วยปฏิบัติหน้าที่
และความรับผิดชอบตามระเบียบฯ ไว้ล่วงหน้า (แจ้งเหตุ ขอ
ความช่วยเหลือ และดับเพลิงเบ้ืองต้น) 
 - ให้นายทหารเวรรักษาการณ์ ผู้ช่วยนายทหารเวร
รักษาการณ์ และ จนท. ฝ่ายสาธารณูปโภค (ฝสณ.ผบร.กสน.) 
ที่เกี่ยวข้อง ทบทวนข้ันตอนการปฏิบัติกรณีเกิดอัคคีภัยข้ึน
ในเวลาราชการ  

 - เมื่อเร ิ่มเปิดสถานการณ์ จะมีกรรมการไปแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้น ๆ ทราบว่าเกิดเหตุอัคคีภัยข้ึน ณ 
สํานักงานของภาควชิา/ แผนก/ หน่วยงาน .................... พร้อม
เร ิ่มจับเวลา  
 - เมื่อได้รับแจ้งว่าเกิดอัคคีภัยข้ึนภายในหน่วยงาน 
ขอให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยนั้น เร ิ่มปฏิบัติตามข้ันตอนที่
กําหนดไว้ในระเบียบฯ โดยจะมีกรรมการไปประเมินและสังเกต
การปฏิบัติ 
 - เมื่อ ผู้อํานวยการดับเพลิง วพม. ออกคําสั่งให้ทํา
การอพยพ นายทหารเวรรักษาการณ์จะแจ้งให้ผู้อยู่ในอาคาร
เจ้าฟ้าเพชรรัตนทุกคนทราบ โดยส่งสัญญาณเตือนภัย (และ
เป่านกหวดี) เพื่อให้ทุกหน่วยเร ิ่มการอพยพตามลําดับความ
เร่งด่วน  
 - เมื่อผู้อํานวยการดับเพลิง วพม. สั่งปิดสถานการณ์ 
หลังจากทุกหน่วยรายงานยอดกําลังครบแล้ว ให้ทุกหน่วย
นํากําลังพลมารวมกันที่บรเิวณหน้าอาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน 
เพื่อชมการสาธิตการดับเพลิงข้ันต้น และฝึกการใช้อุปกรณ์
ดับเพลิง 
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ีเร ื่อง ให้นายทหารรับราชการ 
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของราชกจิจานุเบกษา เมื่อ 18 กันยายน 
2563   
  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 เว็บไซต์ของราชกิจจา
นุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ีเร ื่อง ให้
นายทหารรับราชการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้
นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จํานวน 792 
นาย ซ่ึงมีรายช่ือนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ที่เป็น
ผู้บังคับบัญชาทั้งในอดีตและปัจจุบันของ วพม. และ รพ.รร.
6 ได้รับโปรดเกล้าฯ ยศและตําแหน่งสูงข้ึน ดังนี้  
 กองทัพบก 

- พลตร ีนิมิตร์ สะโมทาน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก (อัตรา พลโท) 

-- พลตร ีสุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ เป็น รอง
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก  

anusaravj@gmail.com
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- พลตร ีสุรศักด์ิ ถนัดศีลธรรม เป็น ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ศูนย์อํานวยการแพทย์พระ
มงกุฎเกล้า 

- พลตร ีเกรยีงชัย ประสงค์สุกาญจน์ เป็น  
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนาร ี 

- พันเอก ภัทราวุธ สุทธิรัตน์ เป็น ผู้อํานวยการ
สถาบันพยาธิวทิยา ศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า 

- พันเอก พิชัย แสงชาญชัย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
กองทัพบก 

- พันเอก วุฒิพงษ์ ช้ันประดับ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
กองทัพบก 
 กระทรวงกลาโหม 

- พลตร ีคเชนทร์ นาศิรกิุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)  

- พั น เอกหญิ ง ศศิ วงศ์  วงศ์ วัฒนะ เ ป็ น 
ผู้ทรงคุณวุฒิสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   
 กกพ.พบ. กํ าหนดจัดพิ ธีแสดงความยินดีแก่
นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ในวันที่ ......... ก.ย. 
63  เวลา 0900 ณ ห้องประชุม รร.สร.พบ. ช้ัน 2 

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 39 ของปี 
พ.ศ. 2563 (39/63) คือ 21-27 ก.ย. 63  

• 21 ก.ย. 63 1000 การประชุม คกก. กํากับดูแลการใช้
เคร ื่องปรับอากาศของอาคารหอพัก วพม. ณ ห้องประชุม
อํานวยการ ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ วพม.   

• 21 ก.ย. 63 1330 การประชุม เร ื่อง โครงการผลิต
แพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ระยะที่ 2 พ.ศ. 2565-2570 ผ่าน
ระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings  

• 22 ก.ย. 63 0845 พิธีเปิดมหกรรมคุณภาพการศึกษา 
เครอืข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท คร้ังที่ 3 และมหกรรม
คุณภาพการศึกษา วพม. ประจําปี 2563 ณ ห้องประชุม
มงกุฎเวช ช้ัน 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 

• 23 ก.ย. 63 1300 พิธีเปิดการฝึกซ้อมดับเพลิงและการ
อพยพหนีไฟ ประจําปี 2563 ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ช้ัน 4 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 

• 24 ก.ย. 63 พิ ธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ 
พระราชานุสาวรย์ี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวกิรม 
พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจําปี 2563 ณ 
โรงพยาบาลศิรริาช 

• 24 ก.ย. 63 1330 การประชุม สภา วพม. คร้ังที่ 3/ 
2563 ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา วพม.  

• 25 ก.ย. 63 0830 พิธีเทิดเกียรติและอําลาชีวติราชการ
ของกําลังพลเห่าแพทย์ ประจําปี 2563 ณ ห้องประชุมมงกุฎ
เวช ช้ัน 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม.  

• 25 ก.ย. 63 0830 พิธีเปิดการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
ณ ห้องสดศร ีช้ัน 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม.  
 

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

 

 

- ตรวจแก้ไขแล้ว/ แจกจ่ายได้ 
  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 
               (ดุสิต สถาวร) 
  รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร   
   21 ก.ย. 63  
  

anusaravj@gmail.com
สำนักงาน

anusaravj@gmail.com
สำนักงาน

anusaravj@gmail.com
????

anusaravj@gmail.com
ห้องประชุมกองอำนวยการ

anusaravj@gmail.com
เหล่าแพทย์
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