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 PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนํา    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ท่ี 23 ของปีงบประมาณ 2563 และฉบับท่ี 
10 ของปี พ.ศ. 2563 หัวข้อข่าวสําคัญในสัปดาห์นี้ มี
ดังนี้   
ที่ปรกึษา จก.พบ. เป็นประธานในการทําบุญตักบาตร
ประจําเดือนมีนาคม 2563 ณ บรเิวณด้านหน้าพระที่นั่ง
เทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท เมื่อ 5 มี.ค. 63  

 เมื่อเวลา 0700 ของวันท่ี 5 มี.ค. 63 พลโท 
มหัทธนา กมลศิลป์ ที่ปรกึษา จก.พบ. เป็นประธานใน
การทําบุญตักบาตรประจําเดือนมีนาคม 2563 ณ 
บรเิวณด้านหน้าพระท่ีนั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวัง
พญาไท โดยมีผู้บังคับบัญชาร่วมทําบุญตักบาตรครั้งนี้
ประกอบด้วย ผอ.ศพม. รอง จก.พบ. (2) ผอ.วพม./ 
รพ.รร.6 และ หน.นขต.ศพม. รวมท้ังกําลังพลและ
เจ้าหน้าท่ีของ นขต.ศพม. มาร่วมทําบุญกันอย่างคับค่ัง  
 

ผอ . ว พม .  ใ ห้ เ กี ย ร ติ เ ป็ น ป ร ะ ธ า น ใ นกิ จ ก ร ร ม
ผู้บังคับบัญชาพบปะและมอบของยังชีพแก่กําลังพลชั้น
ผู้น้อย ณ ห้องนิรันดร์วชิย ชั้น 2 อาคารพระมงกฎุเกลา้
เวชวทิยา เมื่อ 6 มี.ค. 63 

 เมื่อเวลา 1330 ของวันท่ี 6 มี.ค. 63 พลตร ีสุพัษ
ชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.วพม. ให้เกียรติเดินทางมาเป็น
ประธานในกิจกรรมผู้บังคับบัญชาพบปะและมอบของยัง
ชีพแก่กําลังพลชั้นผู้น้อยของ วพม. ณ ห้องนิรันดร์วชิย 
ชั้น 2 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมี ผอ.กศ.วพม. 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ  
และ หน.นขต.วพม. ร่วมเป็นเกียรตใินกิจกรรมนี้  
 ในโอกาสนี้  ผอ.วพม. ได้มอบเงินให้กองทุน
สวัสดิการ วพม. เป็นเงินหนึ่งแสนบาท โดยมีพันเอก ผศ. 
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นผู้แทนรับ
มอบ ซ่ึงเงินจํานวนนี้ ส่วนหนึ่ งทางคณะกรรมการ
สวัสดิการได้นํามาจัดสรรเป็นไข่ไก่แจกจ่ายให้แก่กําลังพล
ชั้นผู้น้อยคนละ 10 ฟอง เพ่ิมเติมจากข้าวหอมมะลิ 5 กก. 
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นํ้ามันพืชและนํ้าปลาอย่างละ 1 ลิตร เงินส่วนท่ีเหลือจะ
พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป  

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมหารอืเพื่อปรับตาราง
การจัดการศกึษาของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 2 ณ ห้อง
ประชุม นพศ.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  
เมื่อ 3 มี.ค. 63 
 เมื่อเวลา 0800 วันท่ี 3 มี.ค. 63 พลตรหีญิง ผศ. 
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม 
หารอืหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือปรับตารางการจัด
การศึกษาของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 2 ณ ห้องประชมุ 
นพศ.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมี 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ 
และรอง ผอ.กศ.วพม. เข้าประชมุด้วย    
 สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้  
 - จากการประสานพบว่าทางคณะวทิยาศาสตร์ ม.
เกษตรศาสตร์ จะตัดสินผลการศึกษาของนิ สิตเตรยีม
แพทยศาสตร์ชั้นปีท่ี 1 และพร้อมส่งรายชื่อให้ วพม. ได้ใน
วันท่ี 21 เม.ย. 63 เพ่ือนําเข้าสู่การพิจารณาของสภา วพม. ใน
การประชุมครั้งท่ี 1/63 วันท่ี 23 เม.ย. 63 ท้ังนี้เพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบ วพม. ว่าด้วยการรับนิสิตเตรยีมแพทยศาสตร์ชั้น
ปีท่ี 1 เข้าเป็น นพท./นศพ.วพม. พ.ศ. 2555   
 - เมื่อ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 6 รุ่นท่ี 40 เสร็จส้ิน
การอบรมหลักสูตรนายทหารใหม่ และย้ายออกจากหอพัก 
จะทําให้ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 2-5 เร ิ่มขนย้ายเข้า
ห้องพักใหม่ได้ตามลําดับ  

 - กํ าหนดการสําคัญของการรับนิ สิตเตร ยีม
แพทยศาสตร์ชั้นปีท่ี 1 เข้าเป็น นพท./นศพ.วพม. มีดังนี้  
 : 1 มิ.ย. 63 กําหนดทําสัญญาเข้าเป็น นพท./
นศพ. วพม. ของนิสิตเตรยีมแพทย์รุ่นท่ี 45  
 : 1-14 มิ.ย. 63 ปรับสภาพร่างกาย 
 : 15 มิ.ย. 63 เปิดภาคการศึกษาท่ี 1  
 : 21-27 มิ.ย. 63 ปฏิบัติธรรม ณ วัดผานิตาราม 
จว.ฉะเชิงเทรา  
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมหารอืมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 สําหรับ 
นพท./นศพ.วพม. กําลังพล และครอบครัว ณ ห้อง
ประชุมหน่วยแพทยศาสตรศึกษา วพม. ชั้น 5 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 3 มี.ค. 63 
 เมื่อเวลา 0900 ของวันท่ี 3 มี.ค. 63 พลตรหีญิง 
ผศ. จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุมหารอืเพ่ือกําหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สําหรับ 
นพท./นศพ.วพม. กําลังพล และครอบครัว ณ ห้องประชุม
หน่วยแพทยศาสตรศึกษา วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา โดยมี รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ และรอง ผอ.กศ.วพม. เข้าประชุมด้วย  
 ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณามาตรการท่ี วพม. ต้อง
ดําเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับหนังสือด่วนท่ีสุดจาก ทบ. 
ถึง นขต.ทบ. เร ื่อง แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ลง 28 
ก.พ. 63 โดยเฉพาะการจัดหาแอลกอฮอล์เจลให้เพียงพอ 
และการสํารองหน้ากากอนามัย  
เสธ.ศพม. เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทาง
บรหิารจดัการอาคารหอพัก นพท.วพม. และ นรพ.วพบ. 
(ชาย) ของวทิยาลัยพยาบาลกองทัพบก ณ ห้องประชมุ 
กอ.ศพม. ชั้น 2 ศพม. เมื่อ 3 มี.ค. 63     
 เมื่อเวลา 1000 ของวันท่ี 3 มี.ค. 63 พลตร ีผศ. 
อารมย์ ขุนภาษี เสธ.ศพม. เป็นประธานพิจารณาแนวทาง
บรหิารจัดการอาคารหอพัก นพท.วพม. และ นรพ.วพบ. 
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(ชาย) ของวทิยาลัยพยาบาลกองทัพบก ณ ห้องประชุม 
กอ.ศพม. ชั้น 2 ศพม. โดยมี รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร 
เข้าประชุมด้วย สาระสําคัญท่ีหารอื ได้แก่   
 ท่ีประชุมฯ ได้หาร อืแนวทางการแบ่งความ
รับผิดชอบค่าส่วนกลาง (ค่าสาธารณูปโภค ค่าบํารุงรักษา 
และค่าทําความสะอาด)  ซ่ึงหน่วยท่ีเก่ียวข้องเห็นชอบใน
หลักการใช้ประโยชน์ โดย นรพ.วพบ. (ชาย) พักอาศัยชั้น 
3-7 (5 ชั้น) นพท./นศพ.วพม. พักอาศัย ชั้น 8-18 (11 
ชั้น) โดยมีส่วนแบ่งอัตราค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 2:1 รวมท้ัง
พูดคุยเร ื่องแนวทางการกํากับติดตามความก้าวหน้าของ
การประชุมหารอืเพ่ือจัดทําเป็นหนังสือขออนุมัติหลักการ
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่อไป   
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้ขอรับ
ทุนไปนําเสนอผลงานทางวชิาการในต่างประเทศ ณ 
ห้องสัมมนา 1 ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 
3 มี.ค. 63 
 เมื่อเวลา 1100 วันท่ี 3 มี.ค. 63 พลตรหีญิง ผศ. 
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
สัมภาษณ์อาจารย์ผู้ขอรับทุนไปนําเสนอผลงานทาง
วชิาการในต่างประเทศ ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  
 การสัมภาษณ์ครั้งนี้มี อจ. เข้ารับการสัมภาษณ์รวม 
9 คน โดยมี 7 คน ท่ีส่งผลงานวชิาการไปนําเสนอในการ
ประชุม AMEE 2020 ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร 
(รอการตอบรับจากคณะกรรมการจัดการประชุม)   
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานพบปะพูดคุยกับ นพท./
นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 6 ที่ได้รับทุนไปศึกษาวชิาเลือกใน
ต่างประเทศ ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 3 มี.ค. 63 
 เมื่อเวลา 1200 วันท่ี 3 มี.ค. 63 พลตรหีญิง ผศ. 
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานพบปะ
พูดคุยกับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 6 ท่ีได้รับทุนไปศึกษา
วชิาเลือกในต่างประเทศ ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เพ่ือชี้แจงกรณีมีหนังสือ

ด่วนท่ีสุดจาก ทบ. ถึง นขต.ทบ. เร ื่อง แนวทางการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ลง 28 ก.พ. 63 ซ่ึงไม่อนุมัติ/ ไม่อนุญาตให้
กําลังพลเดินทางไปหรอืแวะผ่านประเทศหรอืเขตการ
ปกครองท่ีมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(Covid-19) ทุกกรณี รวมท้ังหนังสือกระทรวงการคลัง 
เร ื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิก
หรอืเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัด
งาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(Covid-19)  
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม นขต.กศ.วพม. 
ประจําเดือน มี.ค. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 5 มี.ค. 63 

 เมื่อวันท่ี 5 มี.ค. 63 พลตรหีญิง ผศ. จันทราภา ศร ี
สวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม นขต.กศ.วพม. 
ครั้งท่ี 2/63 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้  
 - วพม. ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสนามสอบ ม.
ธรรมศาสตร์ สําหรับการสอบวชิาเฉพาะ กสพท ในวันท่ี 7 
มี.ค. 63 มีผู้เข้าสอบ จํานวน 1,280 คน โดยมี พันเอกหญิง 
ผศ. อลิสา เสนามนตร ีเป็นหัวหน้าสนามสอบ   
 - กําหนดการจัดงานวันสถาปนาคณะวทิยาศาสตร์ 
ม.เกษตรศาสตร์ วันท่ี 9 มี.ค. 63 มีศิษย์เก่า วพม. 2 ท่าน 
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคือ พลเอก วสุิทธ์ิ ศรจีันทราพันธ์ุ 
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. และพลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ 
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ผอ.ศพม. และมี นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 2 จํานวน 28 
นาย ได้รับรางวัลเรยีนดี  
 - กศ.วพม. ขอให้ทุกภาควชิากําชับให้ นพท./
นศพ.วพม. ปฏิบัติตามมาตรการท่ีอยู่ในประกาศ รพ.รร.6  
เร ื่อง แนวทางการปฏิบัตใินการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (Covid-19) อย่างเคร่งครัด   
 - วพม. จะเป็นเจ้าภาพจัดการสอบ ศ.ร.ว. ข้ันตอนท่ี 
1 และ 2 ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ วันท่ี 25-26 เม.ย. 63 
ณ ห้องประชุม 25 ปี ชั้น 7 และ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ศสท. ชั้น 8 อาคารเจา้ฟ้าเพชรรัตน  
 - ศรว. จะจัด Workshop เพ่ือทดสอบระบบและ
ชี้แจงผู้แทนซ่ึงมาจากสถาบันต่าง ๆ ในวันท่ี 2 เม.ย. 63 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศสท.  
 - วันเปิดภาคการศึกษาสําหรับ นพท./นศพ.วพม. 
ปีท่ี 2 ในปีการศึกษา 2563 จะเร็วข้ึนจากเดิม  
 - คณะกรรมการบรหิาร กสพท มีมติเมื่อ 28 ก.พ. 63 
ขอให้ วพม. เล่ือนการจัดประชุม IMRC 2020 ออกไปก่อน 
 - รายงานผลการสอบ ศ.ร.ว. ข้ันตอนท่ี 3 (Clinical 
Skills) รอบท่ี 1 และ 2/63 เมื่อวันท่ี 5 ม.ค. 63 และ 2 
ก.พ. 63 นพท./นศพ.วพม. ท่ีเข้าสอบผ่านทุกคน  
    - โครงการประเมินสถาบันอย่างเป็นระบบประจําปี 
2563 ซ่ึงกําหนดจัดในวันท่ี 16-17 มี .ค. 63 เปลี่ยน
สถานท่ีจัดประชุมจากโรงแรมราวนิทรา จว.ชลบุร ีมาเป็น 
การประชุมในท่ีตั้ง โดยเลื่อนการประชุมท่ี รร.ราวนิทราฯ 
ไปเป็นวันท่ี 9-10 ก.ค. 63  
 - คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล กําหนดสอบ
ประมวลความรอบรู้ฯ ในวันท่ี 18 เม.ย. 63 ปีนี้มี นพท./
นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 5 เข้าสอบ จํานวน 99 นาย  
 - กยข.พบ. ชี้แจงกรณีขออนุมัติตัวบุคคลเพ่ือไป
ประชุมวชิาการภายในประเทศนอก กห. ต้องรายงานเพ่ือ
ขออนุมัติจาก ทบ. ทุกครั้ง จึงขอแจ้งให้ทุกภาควชิาทราบ
ว่าระยะเวลาท่ีต้องใช้ในการดําเนินการหลังจากภาควชิาส่ง
เร ื่องมาถึง บก.กศ.วพม. คือ 45 วันทําการ ดังนั้นขอให้
พิจารณากรอบเวลาดังกล่าวก่อนส่งเร ื่องขออนุมัติด้วย  

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานพบปะนายทหาร
ประทวนชั้นยศ จ.ส.อ. ของ วพม. เพื่อชี้แจงและทําความ
เข้าใจเร ื่องการสอบคัดเลือกเป็น จ.ส.อ.(พ) ณ ห้องประชมุ
กองอํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม.  เมื่อ 2 มี.ค. 
63 
 เมื่อเวลา 1230 วันท่ี 2 มี.ค. 63 พันเอก ผศ. ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานพบปะ
นายทหารประทวนชั้นยศ จ.ส.อ. ของ วพม. เพ่ือชี้แจงและ
ทําความเข้าใจเร ื่องการสอบคัดเลือกเป็น จ.ส.อ.(พ) และ
กระตุ้นให้ จ.ส.อ. ท่ีอาวุโส/ มีอายุราชการเหลือน้อยสมัคร
เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว รวมท้ังตอบคําถามและข้อ
สงสัยต่าง ๆ ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 ตึก
อํานวยการ วพม. 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดทําสัญญา นพท./
นศพ.วพม. ประจาํปี 2563 ณ ห้องประชมุกองอาํนวยการ 
ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม.  เมื่อ 2 มี.ค. 63  

 เมื่อเวลา 1330 วันท่ี 2 มี.ค. 63 พันเอก ผศ. ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชมุ
คณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดทําสัญญา นพท./
นศพ.วพม. ประจําปี 2563 ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ 
ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. 
 สาระสําคัญจากการประชุมมีดังนี้  
 • กําหนดจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง นพท./
นศพ.วพม. รุ่นท่ี 45 ในวันท่ี 9 พ.ค. 63 เพ่ือชี้แจงและ
ตอบข้อซักถามเก่ียวกับการทําสัญญาฯ  
 • ทบทวนแนวทางและข้ันตอนการปฏิบัติในวันทํา
สัญญา และร่างหนังสือสัญญาฯ ท่ีปรับปรุงเพ่ือให้
สอดคล้องกับระเบียบ ทบ. ว่าด้วย วพม. พ.ศ. 2562  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะทํางานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร ื่อง การ
ประเมินสถาบันอย่างเป็นระบบ ณ ห้องประชุมกอง
อํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. เมื่อ 3 มี.ค. 63 
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 เมื่อเวลา 1430 วันท่ี 3 มี.ค. 63 พันเอก ผศ. ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชมุ
คณะทํางานจัดการประเมินสถาบันอย่างเป็นระบบ ณ 
ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. 
เพ่ือหารอืเร ื่องการปรับแผนการจัดประชุมจากเดิมท่ี
กําหนดจัดท่ี รร.ราวนิทราฯ จว.ชลบุร ีมาเป็นการจัด
ประชุมในท่ีตั้งในวันท่ี 11, 16-17 มี.ค. 63 โดยใช้ห้อง
ประชุมสดศร ีชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. และการ
เลื่อนการไปประชุมนอกท่ีตั้งเป็นวันท่ี 9-10 ก.ค. 63 
รวมท้ังการทําหนังสือขออนุมัติเลื่อนการจัดประชุมด้วย 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร และคณะ เป็นผู้แทน 
ผอ.วพม. ในการเยี่ยมบ้านพักกําลังพลชั้นผู้น้อย วพม. 
พร้อมมอบของยังชีพ ณ บ้านพักข้าราชการ รพ.รร.6 
เมื่อ 4 มี.ค. 63    

 เมื่อวันท่ี 4 มี.ค. 63 พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร และคณะ เป็นผู้แทน ผอ.วพม. ใน
การเย่ียมบ้านพักกําลังพลชั้นผู้น้อย พร้อมสอบถาม
ปัญหาข้อขัดข้อง และมอบของยังชีพแก่กําลังพล จํานวน 

5 หลัง ในนามของคณะกรรมการสวัสดิการภายใน และ
คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติและเสรมิสร้างความ
มั่นคงในชีวติของกําลังพล วพม. ณ บ้านพักข้าราชการ 
วพม./รพ.รร.6 ท่ีพักอาศัยในพ้ืนท่ีบ้านพักข้าราชการ พบ.   

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม
คณ ะก ร รมก า ร จั ด ก า รป ร ะ ชุ ม  IMRC 2020 ณ 
ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา เมื่อ 6 มี.ค. 63 
 เมื่อเวลา 1000 ของวันท่ี 6 มี.ค. 63 พันเอก ธํารง
โรจน ์เต็มอุดม รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการจัดการประชุม IMRC 2020 ณ 
ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
ในโอกาสนี้ พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่าย
บรหิาร ได้เข้ารว่มประชุมด้วย    
 ท่ีประชุมฯ รับทราบมติของคณะกรรมการบรหิาร 
กสพท ท่ีขอให้เลื่อนการจัดประชุม IMRC 2020 ออกไป
ก่อน และอภิปรายเร ื่องแนวทางการปรับแผนการจัด
ประชุมให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน รวมท้ังส่ิงท่ี
ควรพิจารณาดําเนินการเพ่ือให้การประชมุน่าสนใจย่ิงข้ึน   

ร อ ง  ผ อ . ก ศ . ว พม .  เ ป็ น ป ร ะ ธ า นก า รป ร ะ ชุ ม
คณะอนุกรรมการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม.  
ณ ห้องประชุมหน่วยแพทยศาสตรศึกษา ชั้น 5 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 2 มี.ค. 63 
 เมื่อเวลา 1000 ของวันท่ี 2 มี.ค. 63 พันเอกหญิง 
นวพร หิรัญววิัฒน์กุล รอง ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพ
ม. พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมหน่วย
แพทยศาสตรศึกษา ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
ในโอกาสนี้ พลตรหีญิง ผศ. จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.ก
ศ.วพม. ได้เข้ารว่มประชุมด้วย 
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วพม. ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ
สนามสอบวชิาเฉพาะของ กสพท เพื่อรับบุคคลเข้าศึกษาใน
หลักสูตรต่าง ๆ ของปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์เรยีนรวม
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อ 7 มี.ค. 63 
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 เมื่อวันเสาร์ท่ี 7 มี.ค. 63 พันเอกหญิง ผศ. อลิสา 
เสนามนตร ีในฐานะหัวหน้าสนามสอบ เป็นหัวหน้าคณะนํา
คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีของ วพม. ไปปฏิบัติหน้าท่ีเป็น
กรรมการสนามสอบวชิาเฉพาะของ กสพท เพ่ือรับบุคคลเข้า
ศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์
เรยีนรวมมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 11 ของปี 
พ.ศ. 2563 (11/63) คือ 9-15 มี.ค. 63  
 กิจกรรมสําคัญในสัปดาห์ท่ี 24 ของปีงบประมาณ 
2563 มีดังนี้   

• 9 มี .ค. 63 งานวันสถาปนาคณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 54 ปี ณ อาคาร
ปฏิบัติการวทิยาศาสตร์กายภาพ (อาคาร 45 ปี) คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

• 9 มี .ค. 63 1300 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้  
Just-In-Time Learning: Share & Learn ในหั ว ข้อ 
การจัดทําแผนกลยุทธ์อย่างมืออาชีพ ณ ห้องสดศร ี
อาคารเจา้ฟ้าเพชรรัตน วพม. 

• 10 มี .ค. 63 1300 พิธีประดับยศนายทหารชั้น
สัญญาบัตรและประทวนของ วพม. และ รพ.รร.6 ณ ห้อง
ดุสิตธานี ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  

• 11 มี.ค. 63 0845 พิธีเปิดการประชุมเพ่ือทบทวน
สัญญาณบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงสําคัญ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ วพม. พ.ศ. 2565-70 ณ 
ห้องสดศร ีอาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม.  

• 12 มี.ค. 63 0900 การสอบคัดเลือกนายทหาร
ประทวนชั้นยศ จ.ส.อ. เป็น จ.ส.อ.(พ) รอบแรก ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ  

• 12 มี.ค. 63 1100 การประชุมหารอืระหว่างสมาคม
ผู้ปกครองและอาจารย์ วพม. ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง 
และ วพม. เร ื่อง แผนการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและสายเมน 
และแผนการจัดหาและติดตั้งเคร ื่องปรับอากาศท่ีหอพัก 
นพท.วพม. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ตึกอํานวยการ วพม.  

• 12 มี.ค. 63 1330 การประชุมทบทวนหลังการ
เย่ียมสํารวจเพ่ือรับรองคุณภาพซ้ําของ รพ.รร.6  

• 13 มี.ค. 63 1000 การประชุมหารอื หน.ภาควชิา 
เร ื่อง การจัดทําแผนรับมือระยะท่ี 3 ของการแพร่ระบาด
ของโรค Covid-19 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 13 มี.ค. 63 1200 การประชุมหารอืกับบรษิัท Biz 
Potential จํากัด เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลของ วพม.   

• 13 มี.ค. 63 1400 การประชุม หน.นขต.กอ.วพม. 
ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม.  

• 16 มี.ค. 63 วันแรกของการเร ิ่มมาตรการคัดกรอง
การเจ็บป่วยของกําลังพลและเจ้าหน้าที่ วพม. โดยตั้งจุด
ตรวจคัดกรองอุณหภูมิด้วยเคร ื่อง Handheld Thermo 
Scan ที่บรเิวณด้านหน้าลิฟต์ชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชร
รัตน และอาคารพระมงกฎุเกลา้เวชวทิยา ทุกวันทําการ ใน
ห้วง 0730-0830 และให้ นพท./นศพ.วพม. ทุกชั้นปี วัด
อุณหภูมิกายของตนเองและรายงานผา่นระบบออนไลนเ์ขา้
ระบบที่จัดไว้ให้วันละ 1 ครั้ง 

• 16-17 มี.ค. 63 การประเมินสถาบันอย่างเป็น
ระบบ ประจําปี 2563 เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร์ วพม. 
พ.ศ. 2565-70 ณ ห้องประชุมสดศร ีชั้น 1 อาคารเจ้า
ฟ้าเพชรรัตน วพม.  

• 18 มี.ค. 63 0900 การสอบคัดเลือก จ.ส.อ. เป็น 
จ.ส.อ.(พ) รอบสอง ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 
3 ตึกอํานวยการ  
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• 19 มี.ค. 63 0900 การประชุมคณะทํางานรวบรวม
ข้อเสนอเพ่ือขออนุมัติ ทบ. ปรับปรุงระเบียบ ทบ. ว่าด้วย 
วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2562 

• 19 มี.ค. 63 1430 ผอ.ศพม. ตรวจเย่ียมและติดตาม
โครงการก่อสร้างศูนย์สถานการณ์จําลองทางการแพทย์
ทหาร (Sim Center) 
 
 

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

 

 

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