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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับนี้เปนฉบับท่ี ๓ 
ของป พ.ศ. ๒๕๖๒ และสัปดาหท่ี ๑๖ ของปงบประมาณ 
๒๕๖๒ สัปดาหท่ีผานมามีหัวขอขาวเหตุการณและเรื่อง
สําคัญท่ีนาสนใจ ดังนี้  

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวร

ราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเยี่ยมประทานสิ่งของ

และเลี ้ยงอาหารกลางวันแกขาราชการทหารที่

เจ็บปวยจากการปฏิบัติราชการสนาม ณ อาคาร

มหาวชิราลงกรณ รพ.รร.๖ เม่ือ ๑๗ ม.ค. ๖๒   

 เ ม่ือวัน ท่ี  ๑๗ ม.ค.  ๖๒ พระเจาวรวงศ เธอ 
พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ
มายังอาคารมหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกลา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ทรงเยี่ยมและ
ประทานสิ่งของแกขาราชการทหารท่ีไดรับบาดเจ็บจาก
การปฏิบัติหนาท่ีราชการสนาม โดยมี รองศาสตราจารย 
ดร.กฤษติกา คงสมพงษ นายกสมาคมแมบานทหารบก 
พลโท ชาญณรงค นาคสวัสดิ์ เจากรมแพทยทหารบก  
พลโท วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ ผูอํานวยการศูนยอํานวย
การแพทยพระมงกุฎเกลา พลตรี นิมิตร สะโมทาน 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา พลตรีหญิง ผศ.
จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เฝารับเสด็จฯ  
 โอกาสนี้ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงประทานเลี้ยงอาหาร
กลางวันแกผูปวย ประทานกําลังใจ มีรับสั่งถามถึงอาการ 

และประทานคําแนะนําในการฟนฟูรางกาย ยังความ
ปลาบปลื้มและสํานึกในพระกรุณาธิคุณแกผูปวยและ
ครอบครัวเปนลนพน  

รอง เสธ.ทหาร และคณะผูแทนส่ีเหลาทัพ เดินทาง

มาเย่ียมใหกําลังใจและมอบของขวัญใหแกผูปวยที่

ไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจราชการสนาม 

เนื่องในวันกองทัพไทย ณ รพ.พระมงกุฎเกลา เม่ือ 

๑๘ ม.ค. ๖๒ 

 เม่ือวันท่ี ๑๘ ม.ค. ๖๒ พลอากาศเอก ไพศาล น้ํา
ทับทิม รองเสนาธิการทหาร (๔) ในฐานะผูแทนผู
บัญชาการทหารสูงสุด พรอมดวยคณะผูแทนสี่เหลาทัพ 
เดินทางมาเยี่ยมใหกําลังใจ และมอบของขวัญใหแก
ผูปวยท่ีไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจราชการ
สนาม เนื่องในวันกองทัพไทย ณ หอผูปวยราชการสนาม 
ชั้น ๕ อาคารมหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกลา โดยมี พลตรี นิมิตร สะโมทาน ผู อํานวยการ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา คณะผูบริหาร แพทยและ
พยาบาล ใหการตอนรับ  
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ผอ .กศ .วพม.  เป นประธานการประช ุม  นขต . 

ก ศ . วพม .  ป ร ะ จํ า เ ด ือ น ม ก ร า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๒  ณ 

หองณีณา-นิรันดร เม่ือ ๑๖ ม.ค. ๖๒  

เม่ือวันท่ี ๑๖ ม.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พลตรีหญิง 
ผศ. จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการ
ประชุม นขต. กศ.วพม. ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ณ 
หองณีณา-นิรันดร โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้  

๑. การประชุมรวม มก.-วพม. ประจาํปการศึกษา 
๒๕๖๑ เม่ือ ๑๐ ม.ค. ๖๒  

- ผูบริหาร วพม. รับทราบรายงานผลการศึกษาใน
ภาคการศึกษาท่ี ๑ ของนิสิตเตรียมแพทยชั้นปท่ี ๑ 

- คณะวิทยาศาสตร ม.เกษตรศาสตร เชิญชวน
คณาจารย วพม. รวมกิจกรรมจิตอาสา ณ อ.บางบาล 
จว.พระนครศรีอยุธยา วนัท่ี ๑๕ ก.พ. ๖๒ 

- วพม. รวมกับคณะวิทยาศาสตร ม.เกษตรศาสตร 
เปดหลักสูตรปริญญาโททางดาน Data Science คาดวา
จะเปดไดในภาคการศึกษาท่ี ๒ ของปการศึกษา ๒๕๖๒  

๒. ผลการตรวจเยี่ยม นพท./นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๖ ท่ี
ไปฝกปฏิบัติงานชั้นคลินิกท่ี รพ.ศูนยสกลนคร เปนท่ีนา
พอใจ โดยจากการสัมภาษณพบวา นพท. มีโอกาสไดทํา
หัตถการดวยตนเองเปนจํานวนมาก  

๓. ขอความรวมมือใหอาจารยอนุญาตให นพท./
นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๔ เขารับการฝกเพ่ือเตรียมความ
พรอมในชวงเย็นของวันจันทร-ศุกรตามแผนการฝกฯ 
เพ่ือใหนักเรียนสามารถเขารวมการฝกรวมหนวยทหาร
รักษาพระองค ประจําป ๒๕๖๒ (กฝร.รอ. ๖๒) ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ (๑๗-๑๘ ม.ค. การชวยเหลือผูบาดเจ็บ
ทางยุทธวิธี หรือ TCCC) 

๔. การประชุมวิชาการ โครงการเยาวชนรางวัล
สมเด็จเจาฟามหิดล ประจําป ๒๕๖๒ จะจัดในวันท่ี ๒๙ 
ม.ค. ๖๒ ท่ี Centara Grand @ Central World โดยมี 
นพท./นศพ.วพม. เขารวม จํานวน ๑๕ นาย  

๕. รายงานผลการตรวจหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ วพม.ตามเกณฑ

ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล ข อ ง ก า ร ศึ ก ษ า แ พ ท ย ศ า ส ต ร  
(TMC.WFME.BME Standard 2017) ว า ผ า น ข อ
มาตรฐานพ้ืนฐานของเกณฑท้ัง ๑๐๙ ขอ และผานขอ
มาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของเกณฑ จํานวน ๘๒ 
ขอ จากท้ังหมด ๙๐ ขอ และเห็นชอบใหขยายศักยภาพ
ในการรับนักศึกษา เปน ๑๒๐ คน ตอป 

๖. รายงานผลการสอบ NL-1 และ NL-2 ของ ศ.ร.ว 
ประจําป ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๒ เม่ือ ๒๔-๒๕ พ.ย. ๖๑ ของ 
นพท./นศพ.วพม. และภาพรวมของประเทศ 

๗. ท่ีประชุมฯ รับทราบรางขอบังคับ กห. วาดวย 
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย 
สถาบันการศึกษาสังกัด กห. (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซ่ึงแกไข
เพ่ิมเติมจํานวน ๒ ขอ 

๘. คณะกรรมการพัฒนาหองสมุด วพม./ รพ.รร.๖/ 
กวก.พบ. จะไปดูงานท่ีหองสมุดคณะแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันท่ี ๒๓ ม.ค. ๖๒ ๐๙๐๐-
๑๑๓๐ และศูนยการเรียนรู ธนาคารแหงประเทศไทย 
วันท่ี ๓๐ ม.ค. ๖๒ ๑๓๓๐-๑๖๐๐ 

๙. กําหนดการพิจารณาทุนสําหรับอาจารย วพม. ท่ี
ตองการเดินทางไปเขาประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดู
งาน และนําเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศ 
โดยใชงบประมาณโครงการผลิตแพทยเพ่ิม ประจําป 
๒๕๖๒ ท้ัง ๔ รอบ (ก.พ./ พ.ค./ ส.ค./ พ.ย.)   

๑๐. ภทช. กําหนดจัดการทอดผาปา จํานวน ๘ วัด 
ในพ้ืนท่ีชุมชนบานนายาว ท่ี นพท./นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๓ 
ท่ีออกฝกภาคสนาม วันท่ี ๒๕ ก.พ. ๖๒  

๑๑. เรื่องแจงจาก ผปว.กอ.วพม. วา  นพท./
นศพ.วพม. จํานวน ๕ นาย เลื่อนชั้นระหวางปข้ึนไปเรียน
ในชั้นปท่ี ๔  

๑ ๒ .  กํ า ห น ด ส ง บ ท คั ด ย อ ผ ล ง า น ท า ง ด า น
แพทยศาสตรศึกษาไปรวมการประชุม AMEE 2019 คือ 
ภายในวันท่ี ๖ ก.พ. ๖๒  

๑๓. รายงานผลการติดตามความกาวหนาของ 
นพท./นศพ.วพม. โดยคณะทํางานพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียน วพม. เม่ือ ๑๕ ม.ค. ๖๒   
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คณะผูบริหาร วพม. จัดเลี้ยงขอบคุณคณาจารย 

วพม. ในโอกาสที่คณะกรรมการแพทยสภามีมติ

ร ับรองหลักสูตรฯ ปรับปรุง  พ.ศ .  ๒๕๕๘ ตาม

เกณฑ WFME และเห็นชอบใหขยายศักยภาพใน

การรับนักศึกษา เปน ๑๒๐ คน ตอป เ มื ่อ  ๑๖ 

ม.ค. ๖๒ 

 เม่ือวันท่ี ๑๖ ม.ค. ๖๒ เวลา ๑๒๐๐ พลตรีหญิง 
ผศ. จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. พรอมดวยคณะ
ผูบริหาร จัดเลี้ยงขอบคุณคณาจารยและเจาหนาท่ีใน
โอกาสท่ีคณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุม ครั้งท่ี 
๑/ ๒๕๖๒ มีมติรับรองหลักสูตรฯ ของ วพม. ตามเกณฑ 
WFME และเห็นชอบใหขยายศักยภาพในการรับ
นักศึกษา เปน ๑๒๐ คน ตอป โดยเมนูหลัก คือ กวยเตี๋ยว
บานบางขุนนนท และเครื่องดื่มรอน-เย็นตามสั่ง สําหรับ
ขนม Banoffee ท่ีแสนอรอยเปนอภินันทนาการจาก 
พ.อ. ศ. มฑิรทุธ มุงถ่ิน ผช.ผอ.วพม. ฝายวิจัย  

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุม นขต.วพม. 

ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ณ หองระพี สาคริก 

เม่ือ ๑๖ ม.ค. ๖๒   

เม่ือวันท่ี ๑๖ ม.ค. ๖๒ เวลา ๑๓๓๐ พลตรีหญิง 
ผศ. จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการ
ประชุม นขต.วพม. ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ณ หอง
ระพี สาคริก  โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้  

๑. ผอ.กศ.วพม. แจงใหท่ีประชุมทราบเรื่องเดียวกับท่ี
แจงในท่ีประชุม นขต.กศ.วพม. ไดแก  

- การประชุมรวม มก.-วพม. ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๑ เม่ือ ๑๐ ม.ค. ๖๒ 

- ผลการตรวจเยี่ยม นพท./นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๖ 
ท่ีไปฝกปฏิบัติงานชั้นคลินิกท่ี รพ.ศูนยสกลนคร 

- มติท่ีประชุมคณะกรรมการแพทยสภา รับรอง
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ของ วพม.ตามเกณฑมาตรฐานสากลของการศึกษา
แพทยศาสตร (TMC.WFME.BME Standard 2017) 

๒. รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร แจงความคืบหนาของ
โครงการตาง ๆ ดังนี้ 

- โครงการปรับปรุงหอพักท่ีอาคารศูนยประวัติฯ 
- โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศท่ีหอพัก 

กปค. และหอพักท่ีอาคารศูนยประวัติฯ  
- โครงการ e-campus  
- โครงการกอสรางหอพัก นพท./นรพ. 

๒. รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ แจงใหท่ีประชุมทราบ
วาขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการได
จัดทํารางระเบียบ วพม. วาดวย หลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เสร็จเรียบรอยแลว และจะนําเขาสูการพิจารณาของสภา 
วพม. ในวันท่ี ๒๔ ม.ค. ๖๒  

ผอ.กศ.วพม. เขารวมการประชุมคณะกรรมการ

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ชั้นคลินิก ณ  

ห อ งประช ุมพ ีชผล  อาคาร เฉล ิมพระ เก ีย รต ิฯ 

รพ.รร.๖ เม่ือ ๑๔ ม.ค. ๖๒  

เม่ือวันท่ี ๑๔ ม.ค. ๖๒ เวลา ๑๓๐๐ พันเอก 
อุปถัมภ ศุภสินธุ อจ.หน.ภาควิชาอายุรศาสตร กศ.วพม. 
ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต วพม. ชั้นคลินิก จัดการประชุมคณะกรรมการฯ 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ณ  หองประชุมพีชผล อาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ รพ.รร.๖ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้  

- การติดตามผลการจัดการศึกษาสําหรับ นพท./
นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๔ ในปการศึกษา ๒๕๖๑ 
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- แผนการจัดการศึกษาหลักสูตรฯ ปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ สําหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๕ (มคอ.
๓ และ มคอ.๔) ในปการศึกษา ๒๕๖๒  

- แนวทางการพัฒนาหลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๓ ของ วพม.  

ในโอกาสนี้ พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสดิ์ 
ผอ.กศ.วพม. และ พันเอกหญิง นวพร หิรัญวิวัฒนกุล 
รอง ผอ.กศ.วพม. ไดเขารวมการประชุมครั้งนี้ดวย 

คณะผูบริหาร คณาจารย และกําลังพล วพม. เขา
ทดสอบสมรรถภาพรางกาย ประจําป ๒๕๖๒ ครั้ง
ที่ ๑ ณ บริเวณหนาอาคารกองการปกครอง วพม. 
เม่ือ ๑๖-๑๗ ม.ค. ๖๒ 

 การทดสอบสมรรถภาพรางกายประจําป ๒๕๖๒ 
ครั้งท่ี ๑ ของ วพม. จัดข้ึนระหวางวันท่ี ๑๖-๑๗ ม.ค. 
๖๒ โดยมีคณะผูบริหาร คณาจารย และกําลังพล วพม. 
เขารวมทดสอบกันอยางคับค่ัง นําโดย พันเอก ผศ. 
อารมย ขุนภาษี รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร  

 

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานมอบเหรียญรางวัลการ
แข งข ันก ีฬาว า ยน้ํา  ซึ ่ง เป นส วนหนึ ่งขอ งการ
แขงขันกีฬาแพทยสี่เหลาประจําป ๒๕๖๑ ณ สระ
วายน้ํา วพม. เม่ือ ๑๖ ม.ค. ๖๒  

 พลตรีหญิง  ผศ .  จ ันทราภา ศร ีสว ัสดิ ์ ผอ . 
กศ.วพม. เดินทางไปเปนประธานมอบเหรียญรางวัล
การแขงขันกีฬาวายน้ํา  ซึ ่ง เปนสวนหนึ ่งของการ
แขงขันกีฬาแพทยสี ่เหลาประจําป ๒๕๖๑ ณ สระ
วายน้ํา วพม. เมื่อ ๑๖ ม.ค. ๖๒ ในโอกาสนี้ พันเอก 
ผศ. อารมย ขุนภาษี รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร และ พัน
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เอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ ไดรวม
พิธีมอบเหรียญรางวัลครั้งนี้ ดวย  

ผอ.กศ.วพม. พรอมดวย รอง ผอ.วพม. ทั้งสอง
ทานรวมใหกําลังใจ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่๔ 
ฝกเดินทางไกล ๑๐ กม. ในชุดฝกพรอมเครื ่อง
สนาม ปน หมวกเหล็ก และกระติกน้ํา เมื่อ ๑๖ 
ม.ค. ๖๒  

 พลตรีหญิง  ผศ .  จ ันทราภา ศร ีสว ัสดิ ์ ผอ . 
กศ.วพม. พรอมดวย พันเอก ผศ. อารมย ขุนภาษี รอง 
ผอ.วพม. ฝายบริหาร และ พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง 
ผอ.วพม. ฝายวิชาการ ไปพบและใหกําลังใจกับ นพท./
นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๔ กอนฝกเดินทางไกล ๑๐ กม. ใน
ชุดฝกพรอมเครื่องสนาม ปน หมวกเหล็ก และกระติกน้ํา 
เม่ือชวงบายของวันท่ี ๑๖ ม.ค. ๖๒ 

รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนประธานการ

ประชุมคณะทํางานเชิดชูเกียรติอาจารย วพม. ณ 

หองประชุม สปค.วพม. เม่ือ ๑๔ ม.ค. ๖๒  

  พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝาย
วิชาการ เปนประธานการประชุมคณะทํางานเชิดชู
เกียรติอาจารย วพม. เพ่ือพิจารณากําหนดประเภทและ
เกณฑการพิจารณารางวัลครูแพทยดีเดนดานตาง ๆ ของ 
วพม. ณ หองประชุม สปค.วพม. เม่ือ ๑๔ ม.ค. ๖๒  

รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนประธานการ

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วพม. ประจําเดือน 

ม.ค. ๖๒ ณ หองณีณา-นิรันดร เม่ือ ๑๗ ม.ค. ๖๒  

  พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝาย
วิชาการ เปนประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
วพม. ประจําเดือน ม.ค. ๖๒ ณ หองณีณา-นิรันดร เม่ือ 
๑๗ ม.ค. ๖๒ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้  

๑. รางกําหนดการประชุมวิชาการในงานวันสถาปนา 
วพม. ครบรอบปท่ี ๔๔  

๒.  ความคืบหน าของการนํ ากรอบมาตรฐาน
สมรรถนะอาจารยระดับอุดมศึกษา หรือ PSF สูการ
ปฏิบัติท่ี วพม.  

๓.  แผนการประชุมเ พ่ือจัด ทํารายงานผลการ
ดําเนินการตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ เพ่ือสง
สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๒ 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  

ค ณ ะ ทํา ง า น พ ัฒ น า แ ฟ ม ส ะ ส ม ง า น  น พ ท . /

นศพ.วพม. จัดกิจกรรม Reflection Day for e-

portfolio สําหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๔ ณ 

หองประชุมกุมาร ช้ัน๑๐ อาคารพัชรกิติยาภา เม่ือ

๑๖ ม.ค. ๖๒  



6 VOL. 3 NO. 3 (WEEK 3: JAN 14-20, 2019) 
 

 

 

 พันเอก รศ. ชาญชัย ไตรวารี ประธานคณะทํางาน
พัฒนาแฟมสะสมงาน นพท./นศพ.วพม. จัดกิจกรรม 
Reflection Day for e-portfolio สํ า ห รั บ  น พ ท . /
นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๔ ณ หองประชุมกุมาร ชั้น ๑๐ 
อาคารพัชรกิติยาภา เม่ือ ๑๖ ม.ค. ๖๒ โดยมีคณาจารย
รวมใหขอมูลปอนกลับและขอเสนอแนะอยางคับค่ัง 

กิจกรรมใหคําแนะนําสําหรับ นพท./นศพ.วพม. 

ช้ันปท่ี ๓ กอนลงทะเบียนเลือกเรียนวิชาเลือก โดย

อาจารยผูรับผิดชอบวิชาเลือก เม่ือ ๑๖ ม.ค. ๖๒  

 เม่ือวันท่ี ๑๖ ม.ค. ๖๒ อาจารยผูรับผิดชอบวิชา
เลือก สําหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๓ ไดมาชี้แจง

และตอบขอซักถามเก่ียวกับรายวิชาเลือก ๔ จํานวน ๒ 
หนวยกิต ซ่ึงจะเรียนในหวง ๒๙ เม.ย - ๑๒ พ.ค. ๖๒ ณ 
หองสดศรี อาคารเจาฟาเพชรรัตน โดย กศ.วพม. จะเปด
ใหนักเรียนลงทะเบียนเลือกเรียนวิชาเลือก ในหวง ๑๗- 
๒๒ ม.ค. ๖๒ 

คณาจารยภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน กศ.วพม. 

และกองอุบัติเหตุฯ รพ.รร.๖ จัดการบรรยายและ

ฝ กปฏ ิบ ัต ิ เ รื ่อ ง  การช วย เหล ือ ผู บาด เจ ็บทาง

ย ุท ธ ว ิธ ี (Tactical Combat Casualty Care, 

TCCC) ใหแก นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๔ เมื่อ 

๑๗-๑๘ ม.ค. ๖๒ 

 เ ม่ือวันท่ี ๑๗-๑๘ ม.ค. ๖๒ ทีมวิทยากรจาก
ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน กศ.วพม. และกองอุบัติเหตุฯ 
รพ.รร.๖ ไดจัดการบรรยายและฝกปฏิบัติ เรื่อง การ
ชวยเหลือผูบาดเจ็บทางยุทธวิธี (Tactical Combat 
Casualty Care, TCCC) ใหแก นพท./นศพ.วพม. ชั้นป

ท่ี ๔ เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการฝกรวมหนวย
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ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค ประจําป ๒๕๖๒ (กฝร.
รอ. ๖๒)  

ผช.ผอ.วพม. ฝายกิจการนักศึกษา เปนประธานใน
พิธีทําบุญ หอพัก นพท.วพม. ประจําป ๒๕๖๒ ณ 
บริเวณหอพัก กปค.วพม. เม่ือ ๑๒ ม.ค. ๖๒  

 เม่ือวันท่ี ๑๒ ม.ค. ๖๒ พลตรี ปยพันธ ชีรานนท 
ผช.ผอ.วพม. ฝายกิจการนักศึกษา ในฐานะผูแทน 
ผอ.วพม. เปนประธานในพิธีทําบุญ หอพัก นพท.วพม. 
ประจาํป ๒๕๖๒ ณ หองโถง ชั้น ๑ กปค.วพม.  

คณาจารยและกําลังพล วพม. เดินทางไปรวม 
" งาน อุ น ไอร ัก  คลายความหนาว สายน้ํา แห ง
รัตนโกสินทร"  ณ พระลานพระราชวังดุสิตและ
สนามเสือปา เม่ือ ๑๗ ม.ค. ๖๒  

   เ มื ่อ ว ัน ที ่ ๑๗  ม . ค .  ๖๒  คณาจ า ร ย แ ล ะ
เจาหนาที่ วพม. นําทีมโดย พันเอกหญิง ผศ. อัญชลี 
ว ิศวโภคา  ผช.ผอ.วพม.  ฝ ายทํานุบําร ุงศิลปและ
วัฒนธรรม เดินทางไปรวม "งานอุ นไอรัก คลาย
ความหนาว สายน้ําแหงรัตนโกสินทร" ณ พระลาน
พระราชวังดุสิตและสนามเสือปา  

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหท่ี ๔ ของ
ป ๒๕๖๒ (๔/๖๒) คือ ๒๑-๒๗ ม.ค. ๖๒  

 กิจกรรมสําคัญในหวงสัปดาหนี้ มีดังนี้   

• ๒๒ ม.ค. ๖๒ ๑๓๓๐ การประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามเกณฑ
คุณภาพการ ศึกษาเ พ่ือการดํ า เนินการ ท่ี เป น เลิ ศ 
(EdPEx) วพม. ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 
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• ๒๓ ม.ค. ๖๒ ๐๙๐๐ คณะกรรมการหองสมุด 
เดินทางไปดู งาน ท่ีหองส มุด  คณะแพทยศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

• ๒๔ ม.ค. ๖๒ ๑๐๐๐ การประชุมคณะทํางาน
จัดทําหลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

• ๒๔ ม.ค. ๖๒ ๑๓๓๐ การประชุม สภา วพม. ครั้ง
ท่ี ๑/ ๒๕๖๒ ณ หองระพี สาคริก  

• ๒๕-๒๗ ม.ค. ๖๒ คายอาสา ชมรมอนุรักษและ
พัฒนาสังคม สโมสร นพท.วพม. ออกตรวจคัดกรองโรค
ในพ้ืนท่ีหางไกล โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน บานป
ลอ็คค่ี อ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุร ี
 

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

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

  รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ  

   ๒๐ ม.ค. ๖๒ 
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