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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 6
ของปีงบประมาณ 2565 และฉบับที่ 45 ของปี พ.ศ. 
2564 หัวข้อข่าวสําคัญในฉบับนี้ มีดังนี้   
จก.พบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวชิาการเนื่องใน
โอกาสวันสถาปนา วพม. ครบรอบปีที่ 46 ณ ห้องประชมุ
มงกุฎเวช ชั้น 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม.  
เมื่อ 10 พ.ย. 64  

 เมื่อเวลา 0845 ของวันที่ 10 พ.ย. 64 พลโท สุพัษชัย 
เมฆะสุวรรณดิษฐ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธีเปิดการประชุมวชิาการเนื่องในโอกาสวัน
สถาปนา วพม. ครบรอบปีที่ 46 และพิธีมอบโล่รางวัล เกียรติ
บัตร และใบประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ช้ัน 
4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมีผู้บังคับบัญชาและ
อดีตผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมพิธีและรับฟังการประชุมจํานวน
มาก รายนามผู้รับโล่ เกียรติบัตร ฯ ในปีนี้ มีดังนี้  
 1. โลป่ระกาศเกยีรตคิุณ PCM Lifetime 
Achievement Award in Medical Education 

• พลตรหีญิง รศ. ปรยีาพันธ์ แสงอรุณ 
 2. โล่ประกาศเกียรติคุณครูแพทย์ดีเด่น 
 2.1 ด้านการบรหิาร 
 • พันเอก ผศ.ธรรมนูญ ศรสีอ้าน 
 2.2 ด้านการสอน  

• พันโทหญิง ชลลดา เหล่าเรอืงโรจน์ 
• พันโทหญิง ผศ.วรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์ 

2.3 ด้านการวจิัย  
• พันเอกหญิง พาสิร ิสิทธินามสุวรรณ 
• พันโท รศ. เจนยุทธ ไชยสกุล  
• พันโทหญิง รศ. นฤมล แก้วโรจน์ 

 2.4 ด้านการเขียนบทความในตํารา 
 • พันโทหญิง ผศ. ชาลินี มนต์เสรนีุสรณ์  
 • พันโท รศ. ปิยะ รุจกิจยานนท ์
 2.5 ด้านบรกิารวชิาการแก่สังคม 
 • พันเอก อดิสรณ์ ลําเพาพงศ์ 
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 2.6 ด้านนวัตกรรม 
 • พันเอก พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวนิ  
 • พันเอก รศ. สุรยิา ลือนาม 
 2.7 ด้านการให้คําปรกึษา นพท.วพม. ด้านการวจิัย 
 • พันตร ีผศ. อนุพงษ์ กันธิวงค์  
 2.8 ด้านเวชศาสตร์ทหาร 
 • พลตร ีพจน์ เอมพันธ์ุ 
 3. โล่ประกาศเกียรติคุณผลงานวจิัยตีพิมพ์ดีเด่น 
 • พันโท ศ.บัญชา สถิรพจน ์
 4. โล่ประกาศเกียรติคุณ นพท. ดีเด่น เพชรพระมงกุฎ 
 4.1 ด้านการวจิัย  
 • ว่าที่ร้อยตร ีธนาธิป แสงกูล  
 4.2 ด้านงานวชิาการ 
 • ว่าที่ร้อยตรหีญิง จิดาภา พันธ์มนัส  
 5. โล่ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น 

• พันเอกหญิง ระววีรรณ เอกสิทธ์ิ  
• ร้อยตร ีนิคม อินมานพ   

• จ่าสิบเอก ประเสรฐิ ศรลีะคร 
• นางสุกร ีรัตนแมด 

6. โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทําประโยชน์แก่ วพม. 
• นาง กรกนก ศุภวโรกาส 
• หน่วยโลหิตวทิยาและมะเร็งในเด็ก กองกุมารเวช

กรรม รพ.รร.6 
 7. โล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่า วพม. ดีเด่น 
 7.1 ด้านบรหิาร 
 • พลเรอืโท พรชัย แย้มกลิ่น 
 7.2 ด้านวชิาการ 
 • พลเอก สายัณห์ สวัสด์ิศร ี
 7.3 ด้านการพฒันาสังคม 
 • พลตร ีโชคชัย ขวัญพิชิต 

 ในปีนี้ วพม. ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.สิรฤิกษ์ ทรง
ศิวไิล ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและ
นวัตกรรม มาเป็นองค์ปาฐกแสดงปาฐกถาเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ในหัวข้อเร ื่อง “บรบิทใหม่ของ
สถาบันอุดมศึกษา ในการส่งเสรมิการพัฒนาผู้ประกอบการที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างคน สร้างปัญญา เพื่อ
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พัฒนาสังคมไทยอย่างย่ังยืน” ท่านองค์ปาฐกได้กล่าวถึง
ภารกิจสําคัญของกระทรวง อ.ว. ในช่วง 5 ปีข้างหน้า คือ 
สร้างคน สร้างความรู้ สร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศ
ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว (คนไทยมีคุณภาพชีวติ รายได้ 
สิ่งแวดล้อมดี สานต่อคนรุ่นใหม่ให้มีการพัฒนาที่ย่ังยืน)  
พร้อมยกตัวอย่างโครงการใหม่ ๆ ของ กระทรวง อ.ว. ที่
ส่งเสรมิและพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ เช่น  
 - โครงการมหาวทิยาลัยสู่ตําบล (U2T) เพื่อพัฒนา
ผู้ประกอบการ ( https://www.u2t.ac.th/) เพื่อหลอมรวม
มหาวทิยาลัย กับสังคมและชุมชน สร้างงานและพัฒนา
เศรษฐกิจของตําบลแบบมุ่งเป้า ติดอาวุธทางปัญญาจาก
มหาวทิยาลัย สูตํ่าบล 

 - ต้ังกองทุนส่งเสรมิผู้ประกอบการ (TED Fund หรอื 
Technology and innovation-based Enterprise 
Development Fund) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใน
การทําธุรกิจ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ช่วย
ผลักดันกลุ่มธุรกิจ ต้ังแต่เร ิ่มต้นจนถึงเป้าหมาย 
 - ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสรมิการใช้ประโยชน์ผลงานวจิัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. .... ที่สนับสนุนให้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็น
ของผู้วจิัย ซ่ึงจะทําให้เกิดการเติบโตของการนําผลการวจิัยไป
ใช้ประโยชน์ รวมทั้งให้ทุนสนับสนุนปลายทางเพื่อส่งเสรมิการ
นํานวัตกรรมไปใช้ประโยชนแ์ละขยายผลเชิงพาณิชย์ 
 - ส่งเสรมิและพัฒนาตําแหน่งทางวชิาการในรูปแบบ
ใหม่อีก 5 เส้นทาง เช่น ศ. รศ. ผศ. ด้านนวัตกรรม ด้านการ
สอน เป็นต้น โดยส่งเสรมิและเปิดโอกาสให้ผู้ขอตําแหน่งทาง

วชิาการ ใช้ผลงานวจิัยและผลงานทางวชิาการที่ยืดหยุ่นมาก
ย่ิงข้ึน  

 การบรรยายพิเศษในช่วงเช้าก่อนพักเที่ยงในหัวข้อ 
“มิติใหม่ทางการศึกษาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ของวทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ
เกล้า ”  โดยวทิยากร 5 ท่าน ด้งนี้  

 - พลตร ีผศ.ดุสิต สถาวร ผอ.กศ.วพม. กล่าวถึงการบูร
ณาการศาสตร์ทั้งสามด้าน คือ Basic Medical Science – 
Clinical Science – Health System Science ในหลักสตูร
ฯ ใหม่ ของ วพม.   
 - พันเอก ศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร  
กล่าวถึงผลิตผลงานวจิัยทางการแพทย์ของ นพท.วพม. ที่
แสดงถึงการคิดวเิคราะห์อย่างมีวจิารณญาณ การแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการทางวทิยาศาสตร์ 
 - พันเอก ศ.ราม รังสินธ์ุ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ 
กล่าวถึงการมุ่งพัฒนาภาวะผู้นําและการเป็น Agents of 
change รวมทั้งสมรรถนะด้านเวชศาสตร์ทหาร 

https://www.u2t.ac.th/
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 - พันเอกหญิง นวพร หิรัญววิัฒน์กุล อดีต รอง ผอ.กศ. 
วพม. กล่าวถึงการเรยีนรู้จากประสบการณ์ผ่านการสะท้อนคิด 
(reflective learning ) จัดการเร ยีนรู้แบบ adaptive 
learning  ที่คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 - พันเอก พงศ์ธร  ณรงค์ฤกษ์นาวนิ รอง หน.นพศ.วพม./ 
ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา กล่าวถึงการประเมิน
ความก้าวหน้าในการพัฒนาสมรรถนะวชิาชีพแพทย์อย่างเป็น
ลําดับข้ันด้วย Workplace – based assessment (WBA) 
จก.พบ. ให้เกียรติร่วมเป็นวทิยากรในการอภิปรายหมู่ 
หัวข้อเร ื่อง “วพม. อดีต ปัจจุบัน อนาคต” ในการประชุม
วชิาการเนื่องในวันสถาปนาวทิยาลัยแพทยศาสตร์พระ
มงกุฎเกลา้ ครบรอบปีที่ 46 ณ ห้องประชมุมงกฎุเวช ชัน้ 
4 อาคารพระมงกุฎเกลา้เวชวทิยา เมื่อ 10 พ.ย. 64  
  เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 10 พ.ย. 64 พลโท สุพัษชัย 
เมฆะสุวรรณดิษฐ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ให้เกียรติร่วมเป็น
วทิยากรในการอภิปรายหมู่ในฐานะศิษย์เก่า รุ่นที่ 6 ในหัวข้อ
เร ื่อง “วพม. อดีต ปัจจุบัน อนาคต” ในการประชุมวชิาการ
เนื่องในวันสถาปนาวทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

ครบรอบปีที่ 46 ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ช้ัน 4 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยศิษย์เก่าที่ร่วมอภิปรายมีดังนี้  
 - พันเอก เสกสรร ชายทวปี ศิษย์เก่ารุ่นที่ 16 
 - พันโทหญิง กัลยา จงเชิดชูตระกูล ศิษย์เก่ารุ่นที่ 26 
 - ร้อยโท สรรพวัฒน์ ทองบ่อ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 36 
ผอ.วพม./ รพ.รร.6 เป็นประธานในพิธปีระดบัเคร ื่องหมาย
ยศให้แก่ น.สัญญาบัตร และ น.ประทวน สังกัด วพม. 
และ รพ.รร.6 ณ ห้องพิธีการ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ เมื่อ 11 พ.ย. 64 
 เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 64 พลตร ีสุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม 
ผอ.วพม. เป็นประธานในพิธีประดับเคร ื่องหมายยศให้แก่ น.สญัญา
บัตร และ น.ประทวน สังกัด วพม. และ รพ.รร.6 ณ ห้องพิธีการ 
ช้ัน 10 โดยมี ผอ.กศ.วพม. รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร รอง ผอ.วพม. 
ฝ่ายวชิาการ และ รอง ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานร่วมในการประดับ
เคร ื่องหมายยศ ในโอกาสนี้ว่าที่พันโทหญิง ธิดาพร ผลฉัตร 
ประจํา ผตก.กอ.วพม. ว่าที่ร้อยโทหญิง พิมวรรณ ทองดี อจ.ภจช. 
กศ.วพม. และสิบตรหีญิง ปนัดดา พลายเพ็ชร์ ชรก.ผตก.ฯ เข้ารับ
การประดับเคร ื่องหมายยศคร้ังนี้ด้วย  
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ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมหารอื เร ื่อง ข้อมูล
ด้ านงบประมาณสําหรับขออนุมัติ เพิ่ มจํ านวนทุน
กองทัพบก เพื่อรับสมัครเข้าเป็น นพท.วพม. ณ ห้อง
ประชุม กอ. ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. เมื่อ 8 พ.ย. 64 
 เมื่อเวลา 1000 ของวันที่ 8 พ.ย. 64 พลตร ีผศ.ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม นขต.วพม. ที่
เกี่ยวข้องเพื่อหารอื เร ื่อง การเตรยีมข้อมูลด้านความต้องการ
งบประมาณสําหรับการขออนุมัติเพิ่มจํานวนทุนกองทัพบก  
เพื่อรับสมัครเข้าเป็น นพท.วพม. ณ ห้องประชุม กอ. ช้ัน 3 ตึก
อํานวยการ วพม. โดยมคีณะผู้บรหิาร วพม. และ หน.นขต.วพม. 
เข้าประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน  
 ที่ประชุมฯ ร่วมกันพิจารณาความต้องการงบประมาณ
โดยเฉพาะในส่วนของค่าใช้จ่ายที่แปรตามจํานวน นพท. รวมทั้ง
ประเด็นอื่น  ๆที่เกี่ยวข้อง  
ผอ.กศ.วพม. และคณะกรรมการเพื่อการจัดตั้งคณะ
แพทยศาสตร์ และเพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เดินทางไปเยี่ยมชมและดูพื้นที่ทีจ่ะใช้ในการจัดการเรยีน
การสอนในระดับปรคีลินิก ณ คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ 9 พ.ย. 64 

 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 9 พ.ย. 64 พลตร ีผศ.ดุสติ 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. และคณะกรรมการเพื่อการจัดต้ังคณะ
แพทยศาสตร์ และเพื่ อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ เดินทางไป
เย่ียมชมและดูพื้นที่ที่จะใช้ในการจัดการเรยีนการสอน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในระดับปรคีลินิก ณ คณะ

วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.สมหวัง 
ขันตยานุวงศ์ ประธานคณะกรรมการเพื่อการจัดตั้งคณะ
แพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เป็นหัวหน้าคณะ ในโอกาสนี้ 
พลเอก รศ.ชุมพล เป่ียมสมบูรณ์ ในฐานะที่ปรกึษาฯ และ พล
ตรหีญิง ผศ.จันทราภา ศรสีวัสด์ิ ในฐานะกรรมการฯ ได้ร่วม
เดินทางไปเย่ียมชมคร้ังนี้ด้วย 
 โดยคณะกรรมการฯ ได้ เย่ียมชมห้องบรรยาย 
ห้องปฏิบัติการในอาคารต่าง ๆ รวมทั้งพื้นที่สําหรับพัฒนา
เป็นห้องเรยีนและสํานักงานช่ัวคราวคณะแพทยศาสตร์ มก. 
ณ อาคารศูนย์วจิัยวทิยาศาสตร์จฬุาภรณ์ 60 พรรษา  

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการตรวจเยี่ยมและประเมิน
สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะแพทย์ เครอืข่ายที่ 15 
ณ โรงพยาบาลค่ายจกัรพงษ ์ผ่านระบบออนไลนจ์ากหอ้ง
ระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 
เมื่อ 11 พ.ย. 64 
 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 11 พ.ย. 64 พลตร ีผศ.ดสุติ 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการตรวจเย่ียมและประเมิน
สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะแพทย์ เครอืข่ายที่ 15 ณ 
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โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ มทบ.12 จังหวัดปราจีนบุร ีผ่าน
ระบบออนไลน์ จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมี รอง ผอ.กศ.วพม. หน.ภาควชิา 
ผู้แทนกรมแพทย์ทหารบก นพ.สุวัฒน์ เลิศสุขประเสรฐิ ผู้แทน
แพทยสภา และ พลอากาศตร ีอิทธพร คณะเจรญิ เลขาธิการ
แพทยสภา เข้าร่วมประเมินในคร้ังนี้ โดยมี พันเอก ปณิธาน 
เปมะโยธิน ผอ.รพ.ค่ายจักรพงษ์ ให้การต้อนรับ และมีพันตร ี
ฉัทดนัย อังศุสกุล อาจารย์ผู้ประสานงานโครงการฯ บรรยาย
สรุปผ่านระบบออนไลน์  
 รพ.ค่ายจักรพงษ์ มีศักยภาพรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
ได้ 6 คน ในปี 2564 ได้รับการจัดสรรแพทย์ใช้ทุน จํานวน 4 
คน ชาย 3 คน หญิง 1 คน 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบัน
ปฏิบัติ งานเพิ่ มพูนทักษะแพทย์  เคร ือข่ ายที่  15 ณ 
โรงพยาบาลค่ ายวชิ ราวุ ธ กองทัพภาคที่  4 จังหวัด
นครศรธีรรมราช ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพ ีสาครกิ ชัน้ 
3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 12 พ.ย. 64 
 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 12 พ.ย. 64 พลตร ีผศ.ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการตรวจเย่ียมและประเมิน
สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะแพทย์ เครอืข่ายที่ 15 ณ 
โรงพยาบาลค่ ายวชิ ราวุ ธ กองทัพภาคที่  4 จั งหวั ด
นครศรธีรรมราช ผ่านระบบออนไลน์ จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมี รอง ผอ.กศ.วพม. หน.
ภาควชิา ผู้แทนกรมแพทย์ทหารบก นพ.สุวัฒน์ เลิศสุขประเสรฐิ 
ผู้แทนแพทยสภา และพลอากาศตร  ีอิทธพร คณะเจรญิ 
เลขาธิการแพทยสภา เข้าร่วมประเมินในคร้ังนี้ โดยมี พลตร ีโชค

ชัย ขวัญพิชิต ผอ.รพ.ค่ายวชิราวุธ ให้การต้อนรับ และม ีพันเอก 
สุทธิพงษ์ คงศิรรัิตน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ บรรยาย
สรุปผ่านระบบออนไลน์  
 รพ.ค่ายวชิราวุธ มีศักยภาพรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะได้ 
8 คน ในปี 2564 ได้รับการจัดสรรแพทย์ใช้ทุน จํานวน 6  
คน ชาย 3 คน หญิง 3 คน  
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
จัดทําวารสารภาษาอังกฤษ วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระ
มงกุฎเกลา้ ผ่านระบบออนไลนจ์ากหอ้งระพ ีสาครกิ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกลา้เวชวทิยา วพม. เมื่อ 12 พ.ย. 64 
 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 12 พ.ย. 64 พลตร ีผศ.ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
จัดทําวารสารภาษาอังกฤษ วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ
เกล้า (Journal of Southeast Asia Medical Research, 
J SEA Med) ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม.  
 ที่ประชุมฯ รับทราบและเห็นชอบเร ื่ องสํ าคัญ 
ดังต่อไปนี้ 
 - วารสาร JSEAMED ได้ รับการประเมิ นเข้ าสู่  
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 โดยได้รับการรับรองกลุ่มระหว่าง 
มกราคม 2564 - ธันวาคม 2567 
 - พันเอก ศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น รับหน้าที่เป็น Editor-in-
Chief ท่านต่อไป  
 - วพม. จํ าเป็นต้องทาบทามอาจารย์ เป็นกอง
บรรณาธิการเพิ่มเติม ทั้งอาจารย์ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 - สมัคร DOI system เพื่อให้บทความในวารสารมเีลข
มาตรฐานสากลประจําไฟล์ดิจิทัล เพื่อส่งเสรมิการอ้างอิงและ
เผยแพร่บทความของวารสาร (สําหรับวารสารออนไลน์ จะออก
รหัส DOI ให้กับรายบทความ 1 รหัส ต่อ 1 บทความ โดยไม่
ออกรหัส DOI ให้กับตัวเล่มวารสาร เหมือน ISSN) 
 - ขอให้ วพม. สนับสนุนงบประมาณสําหรับโครงการ
จัดทําวารสารต่อไป โดยขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิ รพ.รร.
6 ในพระราชูปถัมภ์  
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 - ขอให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ อจ.วพม. รู้จัก
วารสารฉบับนี้มากย่ิงข้ึน โดยเร ิ่มจากส่ง Table of content 
ให้ หน.ภาควชิาทกุท่าน 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม
คณะทํางานเตรยีมความพร้อมสาํหรับการตรวจประเมนิเพือ่
ขอรับการรับรอง หลักสูตรจากแพทยสภา (สมพ.) คร้ังที่ 
5/2564 ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 8 พ.ย. 64 
 เมื่อเวลา 1300 ของวันที่ 8 พ.ย. 64 พันเอก ศ.ราม รัง
สินธุ์ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม
คณะทํางานเตรยีมความพร้อมสําหรับการตรวจประเมินเพื่อ
ขอรับการรับรองหลักสูตรจากแพทยสภา (สมพ.) คร้ังที่ 5/ 
2564 ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมีคณะผู้บรหิาร และ
กรรมการ เข้าประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน โดยที่ประชุมฯ 
ทบทวนร่างรายงานการประเมินตนเองในองค์ประกอบ 5 
คณาจารย์ และรับข้อเสนอแนะจากผู้บรหิารและคณาจารย์ 
เพื่อนําไปปรับปรุงให้รายงานฯ มีความสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน ใน
โอกาสนี้ พลตรหีญิง ศ.คลินิก ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ ได้เข้า
ร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อคณะทํางานฯ  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เข้าประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประกอบพิธีพระราชทานกระบี่และปรญิญา
บัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจาก รร.จปร. รร.นร. รร.นนก. 
วพม. และสถาบันการศึกษาทางทหารในต่างประเทศ 
ประจําปีการศึกษา 2563 คร้ังที่ 1/ 2565 ณ ห้องเจ้า
หมื่นไวยวรนารถ ชั้น 6 บก.สปท. เมื่อ 9 พ.ย. 64 
 เมื่อเวลา 1000 ของวันที่ 9 พ.ย. 64 พันเอก ศ.มฑรุิทธ 
มุ่งถิ่น รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เข้าประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประกอบพิธีพระราชทานกระบ่ีและปรญิญาบัตร
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจาก รร.จปร. รร.นร. รร.นนก. วพม. และ
สถาบันการศึกษาทางทหารในต่างประเทศ ประจําปีการศึกษา 
2563 คร้ังที่ 1/ 2565 ณ ห้องเจ้าหมื่นไวยวรนารถ ช้ัน 6 
บก.สปท. โดยมี รอง ผอ.สปท./ รองประธานคณะกรรมการฯ 

เป็นประธานการประชุม เพื่อแบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบ
และเตรยีมประกอบพิธีพระราชทานกระบ่ีและปรญิญาบัตรฯ  
รอง ผอ..กศ.วพม. ร่วมเป็นกรรมการในการสัมภาษณ์
นักศึกษาแพทย์ผู้ทําสัญญาฯ ที่แสดงความจํานงเข้า
ปฏิบัติงานชดใช้ทุน สังกัด ทบ. ประจําปีงบประมาณ 
2565 ณ ห้องประชมุ พบ. ชั้น 2 เมื่อ 9 พ.ย. 64 

 เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 64 พันเอก ผศ.ธรรมนูญ ศรสีอ้าน  
รอง ผอ.กศ.วพม. ร่วมเป็นกรรมการในการสัมภาษณ์นักศึกษา
แพทย์ผู้ทําสัญญาฯ ที่แสดงความจํานงเข้าปฏิบัติงานชดใช้
ทุน สังกัด ทบ. ประจําปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม 
พบ. ช้ัน 2 โดยมี รอง จก.พบ. (2) ทําหน้าที่เป็นประธาน
กรรมการสอบสัมภาษณ์ฯ  
กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 46 ของปี 
พ.ศ. 2564 (46/64) คือ 15-21 พ.ย. 64  

• 15 พ.ย. 64 1330 การประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
จัดการประชุม IMRC 2021 ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 

• 16 พ.ย. 64 0900 การตรวจเย่ียมและประเมินสถาบัน
ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะแพทย์ เครอืข่ายที่ 15 ณ โรงพยาบาล
จันทรุเบกษา ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 

• 16 พ.ย. 64 1330 การประชุมคณะทํางาน สปค.วพม. ณ 
ห้องประชุม สปค.วพม. ช้ัน 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 

• 17 พ.ย. 64 วันนิทรรศการวชิาการ รร.จปร. ณ อาคารโรง
เลี้ยง รร.จปร. จว.นครนายก 
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• 18 พ.ย. 64 1000 การประชุมคณะกรรมการบรหิาร
ทรัพยากร วพม. ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 
3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 

• 18 พ.ย. 64 1330 การประชุมคณะกรรมการบรกิาร
วชิาการ ผ่านระบบออนไลน์จากห้องรับรองสดศร ีช้ัน 1 
อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. 

• 19 พ.ย. 64 0900 การตรวจเย่ียมและประเมินสถาบัน
ปฏิ บั ติงานเพิ่ มพูนทักษะแพทย์ เครอืข่ายที่  15 ณ 
โรงพยาบาลค่ายสุรนาร ีผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี 
สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 
 

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

 

- ตรวจแก้ไขแล้ว/ แจกจ่ายได้ 

 
  พลตร ีผศ.ดุสิต สถาวร 
               (ดุสิต สถาวร) 
 ผอ.กศ.วพม.  
   29 พ.ย. 64  
 
 
  



9 VOL. 5 NO.45 (WEEK 45: NOV 8-14, 2021) 
 

 

 
 


