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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ที่ 14 ของปีงบประมาณ 2564 และฉบับ
ส่งท้ายปี พ.ศ. 2563 หัวข้อข่าวสําคัญในฉบับนี้ มีดังนี้   
ผอ.กศ.วพม. นําคณะผู้บรหิาร วพม. เข้าอวยพรสวัสดีปี
ใ หม่ แล ะขอ รับพร ปี ใหม่ จ ากผู้ บั ง คับบัญชา  ณ 
สํานักงานผู้บังคับบัญชา กรมแพทย์ทหารบก เมื่อ 28 
ธ.ค. 63   
 เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 63 พลตรหีญิง ผศ.จันทราภา 
ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. นําคณะผู้บรหิาร วพม. เข้าอวยพร

ปีใหม่ พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก 
พลตร ีปราโมทย์ อิ่มวัฒนา และ พลตร ีสุพัษชัย เมฆะ
สุวรรณดิษฐ ์รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก เนื่องในโอกาสวัน
ข้ึนปีใหม่ 2564 ณ สํานักงานผู้บังคับบัญชา กรมแพทย์
ทหารบก 
ผอ.กศ.วพม. นําคณะผู้บรหิาร วพม. เข้าอวยพรสวัสดีปี
ใหม่และขอรับพรปีใหมจ่าก ผอ.ศพม. และ เสธ.ศพม. ณ 
สํานักงานผู้บังคับบัญชา ศูนย์อํานวยการแพทย์พระ
มงกุฎเกล้า เมื่อ 28 ธ.ค. 63   

 เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 63 พลตรหีญิง ผศ.จันทราภา 
ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. นําคณะผู้บรหิาร วพม. เข้าอวยพร
ปีใหม่ พลโท ธารา พูนประชา ผอ.ศพม. และ พลตร ีผศ.
อารมย ์ขุนภาษ ีเสธ.ศพม. เนื่องในโอกาสวันข้ึนปีใหม่ 2564 
ณ สํานักงานผู้บังคับบัญชา ศูนย์อํานวยการแพทย์พระ
มงกุฎเกล้า ในโอกาสนี้ ผอ.กศ.วพม. ได้กล่าวขอบคุณ ผอ.ศพม. 
และ เสธ.ศพม. ที่ให้การสนับสนุนภารกิจของ วพม. มาอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ผอ.กศ.วพม. นําคณะผู้บรหิาร วพม. เขา้อวยพรสวัสดีปี
ใหม่และขอรับพรปีใหม่จาก ผอ.วพม./ รพ.รร.6 ณ 
สํานักงานผู้บังคับบัญชา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
เมื่อ 28 ธ.ค. 63 

 เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 63 พลตรหีญิง ผศ.จันทราภา 
ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. นําคณะผู้บรหิาร วพม. เข้าอวยพร
ปีใหม่ พลตร ีสุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผอ.วพม. เนื่องใน
โอกาสวันข้ึนปีใหม่ 2564 ณ สํานักงานผู้บังคับบัญชา 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
ผู้แทนหัวหน้าภาควชิา คณาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
วพม. เข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่ ผอ.กศ.วพม. และคณะผู้บรหิาร 
วพม. ณ ห้องประชุม กอ. ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. เมือ่ 28 
ธ.ค. 63 
 เมื่อเวลา 1000 ของวันที่ 28 ธ.ค. 63 หน.ภาควชิา 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ วพม. นําโดย พันเอก รศ.สมภพ 
ภู่พิทยา ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เข้าอวยพรปีใหม ่
ผอ.กศ.วพม. และคณะผู้บรหิาร วพม. ณ ห้องประชุม กอ. 
ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ วพม. ในโอกาสนี้ พลตรหีญิง ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. ได้กล่าวขอบคุณที่ทุก
คนได้ช่วยกันทํางานในรอบปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ วพม. มี
ช่ือเสียงและได้รับคําช่ืนชมจากผู้บังคับบัญชา และในโอกาส
วันข้ึนปีใหม่ที่จะถึงนี้ ขออวยพรให้กําลังพลทุกนายมี
ความสุข สดช่ืน คิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนา มี
สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ประสบความสําเร็จ
ในการงานที่รับผิดชอบ 

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานในพิธีบายศรสีู่ขวัญ นพท./
นศพ.วพม. รุ่นที่ 45 ณ ห้องนิรันดร์วชิย ชั้น 2 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 28 ธ.ค. 63 

 เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 28 ธ.ค. 63 พลตรหีญิง ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานในพิธี
บายศรสีู่ขวัญ นพท./นศพ.วพม. รุ่นที่ 45 ณ ห้องนิรันดร์ว ิ
ชย ช้ัน 2 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา ในโอกาสนี้คณะ
ผู้บรหิาร คณาจารย์ และผู้แทน นพท./นศพ.วพม ทุกช้ันปี เข้า
ร่วมในพิธีนี้โดยพร้อมเพรยีงกัน  
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 พิ ธีบายศรสีู่ ขวัญเป็นพิ ธีที่ เป็นศิ ร มิงคล โดย
คณาจารย์และรุ่นพี่ผูกข้อมือรับขวัญนักเรยีนใหม่ เพื่อสร้าง
ความผูกพันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และเพื่อให้น้องใหม่มี
ขวัญและกําลังใจที่ดี มีพลังและความเข้มแข็งสามารถฟันฝ่า
อุปสรรคต่าง  ๆให้ผ่านพ้นไปได้ 
ผอ.กศ.วพม. นําคณะผู้บรหิาร วพม. เข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่
ปลัดกระทรวงอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัย และนวัตกรรม 
ณ สํานักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัย
และนวัตกรรม ถนนโยธี เมื่อ 29 ธ.ค. 63 

 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 29 ธ.ค. 63 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. นําคณะผู้บรหิาร 
วพม. เข้าอวยพรปีใหม่ ศ.ดร.นพ.สิรฤิกษ์ ทรงศิวไิล 
ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัย และนวัตกรรม 
เนื่ องในโอกาสวัน ข้ึนปี ใหม่  2564 ณ สํ านั กงาน
ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม 
ถนนโยธี โดยมี ผอ.วพบ. และคณะผู้บรหิาร วพบ. เข้าร่วม
อวยพรปีใหมค่ร้ังนี้ด้วย 

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
บรหิารทรัพยากร วพม. คร้ังที่ 2/64 ณ ห้องระพ ีสาครกิ 
ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกลา้เวชวทิยา เมื่อ 29 ธ.ค. 63  
 เมื่อเวลา 1000 ของวันที่ 29 ธ.ค. 63 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการบรหิารทรัพยากร วพม. คร้ังที่ 2/64 ณ 
ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา ที่
ประชุมฯ ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามกลยุทธ์ทั้ง 4 
ของแผนยุทธศาสตร์ วพม. พ.ศ. 2565-2570 ให้กับโครงการ
ต่าง ๆ ที่จะบรรจุอยู่ ในแผนปฏิ บัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ 2565  
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ผอ.วพม. เป็นประธานในพิธีประดับเคร ื่องหมายชั้นปี
และมอบกระบี่สัน้ให้แก ่นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 2 รุ่น
ที่ 45 ณ ห้องประชมุมงกฎุเวช ชั้น 4 อาคารพระมงกฎุ
เกล้าเวชวทิยา เมื่อ 30 ธ.ค. 63   

  เมื่อเวลา 1400 ของวันที่ 30 ธ.ค. 63 พลตร ีสรุ
ศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผอ.วพม. เป็นประธานในพิธีประดับ
เคร ื่องหมายช้ันปีและมอบกระบ่ีสั้นให้แก่ นพท./นศพ.วพม. 
ช้ันปีที่ 2 รุ่นที่ 45 ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ช้ัน 4 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา ในโอกาสนี้ ผอ.กศ.วพม. รอง 

ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร หน.ภสว.กศ.วพม. หน.ภกว.ก
ศ.วพม. และ หน.ภชค.กศ.วพม. ให้เกียรติร่วมประดับ
เคร ื่องหมายช้ันปีและมอบกระบ่ีสั้นในคร้ังนี้ด้วย 

ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุมหารอืเช้าวันพธุประจาํสปัดาห ์
ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
เมื่อ 30 ธ.ค. 63 
 เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 63 พลตร ีสุรศักดิ์ ถนดัศลีธรรม 
ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุมหารอืเช้าวันพุธ ณ 
ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
โดยมี หน.นขต.วพม. เข้าประชุมทั้ง on-site และผ่านทาง
ระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings  
 ในโอกาสนี้ ผอ.วพม. ได้แจ้งให้ หน.นขต.วพม. ทราบ
เร ื่องแจ้งจากการประชุม นขต.ทบ. และการประชุม นขต.พบ. 
ประจําเดือน ธ.ค. 63 โดยเน้นย้ําให้ หน.นขต.วพม. แจ้งให้
กําลังพลทุกนายดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงวันหยุดปีใหม่ 
โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด (D-M-H-
T-T) และงดเดินทางไปในพื้นที่ที่เสี่ยง  
 ผอ.กศ.วพม. ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบสรุปผลการประชุม
หารอืเพื่อเตรยีมจัดการเรยีนการสอน กรณีการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 รุนแรงมากข้ึนจนเป็นเหตุให้จําเป็นต้องปิด
สถานศึกษา  
 รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ข้อกําหนด ประกาศ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจของ พรก. การ
บรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และแนวทางการจัด
กําลังพลปฏิบัติราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
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COVID-19 รอบใหม่ ของ ทบ. โดยเฉพาะเมื่อการแพร่ระบาด
รุนแรงมากข้ึนเข้าสู่ระยะที่ 2   
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุมกอง
อํานวยการ วพม. ประจําเดือนธันวาคม 2563 ณ ห้อง
ประชุม กอ. ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. เมื่อ 28 ธ.ค. 63  

  เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 63 พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุมกองอํานวยการ 
วพม. ประจําเดือนธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม กอ. ช้ัน 3 
ตึกอํานวยการ วพม. โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้  

- ลําดับพิธีและการเตรยีมความพร้อมสําหรับพิธี
ประดับเคร ื่องหมายช้ันปีและมอบกระบ่ีสั้นให้ นพท./นศพ.วพม. 
ช้ันปีที่ 2 รุ่นที่ 45   

- แนวทางการจั ดกํ าลั งพลปฏิ บั ติ ราชการใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ รอบใหม่ ของ กพ.ทบ.  

- ข้อกําหนด คําสั่ง ประกาศที่ออกตาม พรก. การ
บรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และ พรบ. 
โรคติดต่อ พ.ศ. 2548  

- สรุปผลการประชุมหารอื เร ื่อง แนวทางการจัดการ
เรยีนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ รอบใหม่ และ
กรณีที่การระบาดทวคีวามรุนแรงข้ึนจนส่งผลให้มีคําสั่งปิด
สถานศึกษา 

- แนวทางปฏิบัติกรณีมีการประกาศให้นําแนวทางการ
จัดกําลังพลปฏิบัติราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ 
รุนแรงมากข้ึนมาใช้ โดยจัดกําลังพลเป็น 2 ผลัด เพื่อปฏิบัติ
ราชการ ณ ที่ต้ังหน่วยและ ณ ที่พักอาศัย เช่น การรับ-ส่ง

หนังสือราชการ การรายงานยอดกําลังพลและสถานะสุขภาพ
ประจําวัน การมอบหมายและติดตามงาน เป็นต้น  
รอง ผอ.กศ.วพม. และคณะ เป็นวทิยากรหลักในการประชุม
เชิงปฏบิตักิาร ในหวัขอ้ Reflective Skills for Mentors 
in Portfolio Writing ที่ จั ด ให้ คณาจารย์ ภาคว ิชา
ศัลยศาสตร์ กศ.วพม. ณ ห้องประชุมชูฉัตร ชั้น 7 อาคาร
เฉลิมพระเกียรตฯิ รพ.รร.6 เมื่อ 29 ธ.ค. 63  

 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 29 ธ.ค. 63 พันเอกหญิง 
นวพร หิรัญววิัฒน์กุล และ พันโทหญิง ผศ.จิตรวณีา 
มหาคีตะ เป็นวทิยากรหลักในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ใน
หั ว ข้ อ Reflective Skills for Mentors in Portfolio 
Writing ให้แก่คณาจารย์ภาควชิาศัลยศาสตร์ กศ.วพม. ณ 
ห้องประชุมชูฉัตร ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6  
 การประชุมฯ คร้ังนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของคณาจารย์ในการให้ข้อมูลป้อนกลบัแก่ นพท/นศพ.วพม. 
ในการจัดทําแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อกระตุ้นให้ 
นพท./นศพ.วพม. เรยีนรู้เชิงลึกมากข้ึนจากประสบการณ์
การเรยีนรู้ต่าง ๆ โดยเฉพาะในช้ันคลินิก     

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 1 ของปี 
พ.ศ. 2564 (1/64) คือ 4-10 ม.ค. 64  

• 4 ม.ค. 64 0900 การประชุมหารอื เร ื่อง แนว
ทางการจัดการศึกษาในช่วงที่ปิดสถานศึกษา เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ ณ ห้องณีณา-นิ
รันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  
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• 4 ม.ค. 64 1130 การประชุมกองอํานวยการ และหน่วย
ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม กอ. ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ  

• 5 ม.ค. 64 1130 การประชุม คกก บรหิารทรัพยากร 
วพม. ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา และผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud 
Meetings 

• 6 ม.ค. 64 0800 การประชุมหารอืเช้าวันพุธประจํา
สัปดาห์ ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวทิยา และผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom 
Cloud Meetings 

• 6 ม.ค. 64 0930 การประชุม นขต.กศ.วพม. ณ 
ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
และผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud 
Meetings 

• 6 ม.ค. 64 1130 การประชุมคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 
3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา และผ่านระบบออนไลน์โดย
ใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings 

• 7 ม.ค. 64 วันสถาปนากรมแพทย์ทหารบก ครบรอบ 
121 ปี ณ อาคารกองบัญชาการ กรมแพทย์ทหารบก  

• 8 ม.ค. 64 0900 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีน
ตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ ภาควชิาปาราสิตวทิยา กศ.วพม. 
ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
และผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud 
Meetings    

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

 

- ตรวจแก้ไขแล้ว/ แจกจ่ายได้ 
  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 
               (ดุสิต สถาวร) 
  รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร 
   10 ม.ค. 64  
 


