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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนํา    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ท่ี 37 ของปีงบประมาณ 2563 และฉบับท่ี 
24 ของปี พ.ศ. 2563 หัวข้อข่าวสําคัญในสัปดาห์นี้ มี
ดังนี้   
ผอ.วพม. เป็นประธานในพิธีประดับเคร ื่องหมายยศ
นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน รพ.รร.6 
และ วพม. ณ ห้องดุสิตธานี ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ เมื่อ 11 มิ.ย. 63  

 เมื่อเวลา 1000 ของวันท่ี 11 มิ.ย. 63 พลตร ีสุพัษ
ชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.วพม./ รพ.รร.6 เป็นประธานในพิธี
ประดับเคร ื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร และนายทหาร
ประทวน รพ.รร.6 และ วพม. ณ ห้องดุสิตธานี ชั้น 10 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6 โดยมี พันเอก ผศ.ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร และผู้บังคับบัญชาของ 
รพ.รร6 ให้เกียรติเป็นประธานร่วม ในโอกาสนี้พันตรหีญิง 
กัลยา จงเชิดชูตระกูล อจ.ภทช. กศ.วพม. เข้ารับการประดับ
ยศครั้งนี้ด้วย 

ผอ.กศ.วพม. และคณะผู้บรหิาร เดินเยี่ยมให้กําลังใจ
คณะกรรมการทําสัญญาเข้าเป็น นพท./นศพ.วพม. ปี
การศึกษา 2563 ณ ห้องบรรยาย 1 และ 2 อาคารเจ้าฟ้า
เพชรรัตน ห้องนิรันดร์วชิย ชั้น 2 และโถงนิทรรศการหนา้
ห้องประชุมมงกุฎเวช ชั้น 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา เมื่อ 8 มิ.ย. 63  

 เมื่อเวลา 0830 ของวันท่ี 8 มิ.ย. 63 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เดินตรวจเย่ียมการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการทําสัญญาเข้าเป็น นพท./
นศพ.วพม. ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องบรรยาย 1 และ 2 
อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน ห้องนิรันดร์วชิย ชั้น 2 และโถง
นิทรรศการหน้าห้องประชุมมงกุฎเวช ชั้น 4 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมี รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร และ 
รอง ผอ.กศ.วพม. ร่วมคณะด้วย    
 ในปีนี้การทําสัญญาแบ่งเป็น 3 จุด เพ่ือลดความคับ
ค่ังของนักเรยีนและผู้ปกครองในแต่ละจุดตามมาตรการ
รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล และปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ
ของผู้ทําสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
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ทําสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม 
ปฏิบัติการวจิัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
พ.ศ. 2548 สําหรับ นศพ.วพม. และชะลอการคิดอัตรา
ค่าปรับตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วย วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระ
มงกุฎเกล้า พ.ศ. 2562 สําหรับ นพท.วพม. โดยปรับลด
อัตราค่าปรับเป็น 1,215,912.- บาท ตามมติของคณะทํางาน
พิจารณาการชดใช้ค่าปรับของ นพท.วพม. และ นรพ.วพบ. 
กรณีพ้นสภาพความเป็นนักเรยีนก่อนสําเร็จการศึกษา หรอื
ผิดสัญญา ณ ห้องประชุม กพ.ทบ. (1) บก.ทบ. เมื่อ 22 
พ.ค. 63 

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานในการปฐมนเิทศ นพท./นศพ.วพม. 
ชั้นปีที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom 
Cloud Meetings ถ่ายทอดจากห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 9 มิ.ย. 63 

 เมื่อเวลา 0900 ของวันท่ี 9 มิ.ย. 63 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานในการ
ปฐมนิเทศ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 
พร้อมด้วยคณะผู้บรหิารและคณาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา
ชั้นปีท่ี 4 ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom 
Cloud Meetings ถ่ายทอดจากห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยในปีการศึกษานี้มี 
นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 4 จํานวน 98 นาย กําหนดเปิด
ภาคการศึกษา ในวันท่ี 15 มิ.ย. 63 โดยในช่วงแรกจะศึกษา
ผ่านระบบออนไลน์ ในห้วง 15 มิ.ย. 63 – 18 ต.ค. 63  
 นอกเหนือจากตารางเรยีนปกติแล้ว นพท./นศพ.วพม. 
ชั้นปีท่ี 4 ยังมีกําหนดสอบข้ันตอนท่ี 1 ของ ศรว. ในวันท่ี 
19-20 ก.ย. 63 และการฝึกร่วมหน่วยทหารรักษาพระองค์/ 
เหล่าทัพ 64 ในห้วง 25 ม.ค. 64 - 21 ก.พ. 64   
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ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการปฐมนิเทศ นพท./นศพ.วพม. 
ชั้นปีที่  2 ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom 
Cloud Meetings ถ่ายทอดจากห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 10 มิ.ย. 63 

 เมื่อเวลา 0800 ของวันท่ี 10 มิ.ย. 63 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ปฐมนิเทศ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
พร้อมด้วยคณะผู้บรหิารและคณาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา
ชั้นปี ท่ี 2 ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom 
Cloud Meetings ถ่ายทอดจากห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยในปีการศึกษานี้มี 
นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 2 จํานวน 96 นาย กําหนดเปิด
ภาคการศึกษา ในวันท่ี 15 มิ.ย. 63 โดยในช่วงแรกจะศึกษา
ผ่านระบบออนไลน์ ในห้วง 15 มิ .ย. 63 – 1 พ.ย. 63 
หลังจากนั้นจะเป็นห้วงของการฝึกเพ่ือปรับสภาพนักเรยีน
ใหม่ เรยีนวชิาทหาร 1 และวชิาทหาร 2 ก่อนจะเปิดภาค
การศึกษาท่ี 2 ตั้งแต่ 28 ธ.ค. 63 เป็นต้นไป  
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม นขต.กศ.วพม. ผ่าน
ระบบออนไลนโ์ดยใชโ้ปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
ถ่ายทอดจากห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา เมื่อ 10 มิ.ย. 63  

 เมื่อเวลา 0900 ของวันท่ี 10 มิ.ย. 63 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ 
ประชุม นขต.กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม 
Zoom Cloud Meetings ถ่ ายทอดจากห้องณีณา-นิ

รันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมี
สาระสําคัญดังนี้ 
    - สรุปผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ปีการศึกษา 2563 มีผู้ ท่ีมา
รายงานตัวและผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตรวจสุขภาพ จํานวน 
98 นาย ชาย 59 นาย หญิง 39 นาย แบ่งเป็นการรับผ่าน 
TCAS รอบ 3 จํานวน 92 นาย และ TCAS รอบ 4 จํานวน 
6 นาย  
 - ประกาศแพทยสภา เร ื่อง เกณฑ์ความรู้ความสามารถ
ในการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพเวช
กรรม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2563 เมื่อ 25 มี.ค. 63 มีการแก้ไข
เฉพาะในส่วนท่ี 2 ข ความรู้ความสามารถทางวชิาชีพทักษะ
ทางคลินิก หมวดท่ี 3 ข้อ 3.4 การทําหัตถการท่ีจําเป็นหรอื 
มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสุขภาพ โดยกําหนดหัตถการ
ออกเป็น 4 ระดับ  
 ระดับ 1 หัตถการระดับแพทยศาสตรบัณฑิต (พบ.)  
ประกอบด้วย พ.บ. 1 และ พ.บ. 2 
 ระดับ 2 หัตถการระดับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ (พท.) 
ประกอบด้วย พ.ท. 1 และ พ.ท. 2  
 ระดับ 3 หัตถการท่ีมีความซับซ้อนและอาจทําในกรณี
ท่ีจําเป็น 
 ระดับ 4 หัตถการท่ีมีความซับซ้อนและ/หรอือาจเกิด
อันตราย จําเป็นต้องอาศัยการฝึกฝน 
 - ศรว. แจ้งกําหนดการจัดสอบข้ันตอนท่ี 1 และ 2 
สําหรับผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาชั้นปีท่ี 6/ 2562 และยังไม่ได้รับ
ใบประกอบวชิาชีพเวชกรรม ดังนี้  
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 : 12 ก.ค. 63 สอบข้ันตอนท่ี 3   
 : 19 ก.ค. 63 สอบ MEQ รอบท่ี 3/ 2563  
 : 25-26 ก.ค. 63 สอบข้ันตอนท่ี 1 และ 2  
 - ศ.ร.ว. กําหนดการสอบข้ันตอนท่ี 1 และ 2 ของ 
นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 3 และ 5 ปีการศึกษา 2562 ดังนี้  
 : 12-13 ก.ย. 63 สอบข้ันตอนท่ี 2  
 : 19-20 ก.ย. 63 สอบข้ันตอนท่ี 1  
 - ประกาศ วพม. เร ื่อง นโยบายด้านการศึกษาประจําปี
การศกึษา 2563   
 - คณะกรรมการบรหิารโครงการตํารา วพม. จัดการ
อบรมในหัวข้อ การออกแบบ e-learning ให้น่าสนใจ โดย
วทิยากรรับเชิญ ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อํานวยการสถาบัน
ส่ือการสอนออนไลน์ มหาวทิยาลัยศรปีทุม เมื่อ 4 มิ.ย. 63    
 - แผนการบรรจุอาจารย์เพ่ือทดแทนอาจารย์ท่ีเกษียณ 
ระหว่าง ปี 2564-2570 และการรับสมัคร นพท./นศพ.วพม. 
ชั้นปีท่ี 6 เพ่ือบรรจุเป็นอาจารย์ปรคีลินิก ประจําปี 2564   
 - กสพท. แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าใช้บทเรยีน e-
learning ของกลุ่มสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทยบน 
Platform True VLEARN ได้เร ิ่มเปิดให้ นศพ. ชั้นปีท่ี 6 
เข้าไปใช้ในระบบได้ หลังจากนี้จะทยอยให้ นศพ. ชั้นปีอ่ืน  ๆ
เข้าใช้ในลําดับต่อไป  
 - รายงานผลการศึกษาของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 
2 และชั้นปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2562  
 - ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ กศ.วพม. นําเสนอรูปแบบ
การกํากับติดตามการปฏิบัติงานของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปี
ท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 ในโรงพยาบาลสมทบ    
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานพัฒนาวจิยั รพ.รร.6/
วพม. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวทิยา เมื่อ 8 มิ.ย. 63  
 เมื่อเวลา 1330 ของวันท่ี 8 มิ.ย. 63 พันเอก ผศ.ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานพัฒนาวจิัย รพ.รร.6/
วพม. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช

วทิยา มี พันเอก รศ.ชาญชัย ไตรวาร ีหน.สพว.รพ.รร.6/วพม. 
เป็นผู้บรรยายสรุป โดยมีคณะทํางานของ สพว.รพ.รร.6/วพม. 
ร่วมตอบคําถามและให้ข้อมูลเพ่ิมเติม ผลงานสําคัญในรอบปี
ท่ีผ่านมาของ สพว.รพ.รร.6/วพม. มีดังนี้  
 - ส่งเสรมิและสนับสนุนการวจิัยของ อจ.วพม./ รพ.รร.6 
รวมท้ัง นพท./นศพ.วพม. แพทย์ประจําบ้าน และแพทย์ประจํา
บ้านต่อยอด โดยให้คําปรกึษาทางด้านสถิติ จัดสรรทุนจาก
งบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมฯ และมูลนิธิ รพ.รร.6 ใน
พระราชูปถัมภ์ฯ และจัดทําคู่มือนักวจิัยและพัฒนาเว็บไซต์
ของ สพว.รพ.รร.6/วพม. 
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 - จัดคอร์สอบรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านสถิติและการ
วจิัยตั้งแต่ต้นนํ้าจนถึงปลายนํ้าให้แก่บุคลากรของ วพม./
รพ.รร.๖ และผู้สนใจภายนอกในลักษณะบรกิารทางวชิาการแก่
สังคม  
 - สนับสนุนพันธกิจด้านการศึกษาผ่านกิจกรรมการ
เรยีนการสอนของภาควชิาเวชศาสตร์ทหารและชุมชนในส่วนท่ี
เก่ียวข้องกับการวจิัยของ นพท./ นศพ.วพม.    
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เข้าร่วมการประชุมหารอืการจัดทํา
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้
กฎหมาย ระยะที่ 3 ในโรงเรยีน สถานศึกษา และหน่วยงานที่
จดัการศกึษาของ ทบ. ณ ห้องประชมุ กร.ทบ. กองบญัชาการ
กองทัพบก เมื่อ 9 มิ.ย. 63    
 เมื่อเวลา 1000 ของวันท่ี 9 มิ.ย. 63 พันเอก ผศ.ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เข้าร่วมการประชุมหารอื
การจัดทําแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายการ
บังคับใช้กฎหมาย ระยะท่ี 3 ในโรงเรยีน สถานศึกษา และ
หน่วยงานท่ีจัดการศึกษาของ ทบ. ณ ห้องประชุม กร.ทบ. 
กองบัญชาการกองทัพบก โดยมีพลเอก ณฐพนธ์ ศรสีวัสดิ์ 
ท่ีปรกึษาพิเศษ ทบ. (1) เป็นประธานการประชุมฯ มี
สาระสําคัญของการประชุม ดังนี้  
 - กองทัพบก ต้องการพัฒนามาตรฐานกลางท่ี
กําหนดให้โรงเรยีน สถาบันการศึกษา และหน่วยจัดการศึกษา
ของ ทบ. ทุกแห่งนําไปปฏิบัติในช่วงเปิดการศึกษา เพ่ือให้
สอดคล้องกับมาตรการผ่อนคลายฯ ระยะท่ี 3 ของรัฐบาล 
(ศบค.) และดํารงความมุ่งหมายในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควดิ-19 ภายในหน่วยของกองทัพบก    

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของ นพศ.วพม. บก.กศ.วพม. ผปว.กอ.วพม. 
ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
เมื่อ 9 มิ.ย. 63 

 เมื่อเวลา 1330 ของวันท่ี 9 มิ.ย. 63 พันเอก ผศ.ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยแพทยศาสตรศึกษา วพม. 

ส่วนบังคับการ กองการศึกษา วพม. และแผนกประเมินผล
และทะเบียนประวัติ กอ.วพม. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมี พันเอกหญิง นวพร 
หิรัญววิัฒน์กุล รอง ผอ.กศวพม./ หน.นพศ.วพม. พันเอก
หญิง ระววีรรณ เอกสิทธ์ิ หน.ผปว.กอ.วพม. และพันโทหญิง  
มณฑกานต์ สุ่นปาน ประจํา บก.กศ.วพม. เป็นผู้นําเสนอ
ผลงานของหน่วย โดยมีคณะทํางานของท้ังสามหน่วยร่วม
ตอบคําถามและให้ข้อมูลเพ่ิมเติม ผลงานสําคัญในรอบปีท่ี
ผ่านมาของท้ัง 3 หน่วย มีดังนี้   
 - พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านแพทยศาสตรศึกษา 
โดยคณะกรรมการรายวชิาต่าง ๆ มีการพัฒนาหลักสูตร 
เนื้อหาวชิา รูปแบบการเรยีนการสอน รวมท้ังการวัดและ
ประเมินผลตามแนวคิดของหลักสูตรใหม่ท่ีมุ่งพัฒนาให้ผู้เรยีน
มีผลการเรยีนรู้และสมรรถนะตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนและผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิตมี
แนวโน้มท่ีดีข้ึนตามลําดับ คะแนนความพึงพอใจของผู้เรยีนต่อ
การจัดการเรยีนการสอนมีแนวโน้มท่ีดีข้ึนในทุกชั้นปี 
 - กํากับติดตามผลการนํานโยบายด้านการศึกษา
ประจําปีของ วพม. ไปปฏิบัติผ่านกิจกรรมทวนสอบ
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ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีนตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ ทําให้
สามารถนําข้อมูลท่ีเก่ียวกับปัญหาอุปสรรคของอาจารย์ใน
ภาควชิาต่าง ๆ มาจัดเป็นกิจกรรมแลกเปล่ียนเรยีนรู้ได้อย่าง
ตรงประเด็น 
 - บรหิารจัดการด้านการศึกษาเพ่ือให้การจัดการศึกษา
เป็นไปตามแผนการศึกษาท่ีกําหนด สามารถสนับสนุนให้
อาจารย์ปรับเปลี่ยนการเรยีนการสอนไปสู่ระบบออนไลน์ โดย
จัดทําประกาศท่ีเก่ียวข้องเพ่ือสนับสนุนท้ังอาจารย์ผู้สอนและ
ผู้เรยีนให้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน  
 - ดํารงความมุ่งหมายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
บรหิารการศึกษาเพ่ือให้คณะกรรมการรายวชิาใช้ในการบันทึก
ทะเบียนคะแนนและตัดสินผลการเรยีน โดยจัดการฝึกอบรม
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง  
 - ผลักดันให้เกิดความคืบหน้าในการพัฒนาคลัง
ข้อสอบกลางของ วพม.  
 - พัฒนาขีดความสามารถในการวเิคราะห์ข้อสอบ  
 - จัดทําฐานข้อมูลของผู้สําเร็จการศึกษาเพ่ือสํารวจ
การกระจายของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจาก วพม.  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการดาํเนินงานของ คกก. จัดงานวันสถาปนา วพม. 
ครบรอบปีที่ 45 ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกฎุ
เกล้าเวชวทิยา เมื่อ 10 มิ.ย. 63 
 เมื่อเวลา 1330 ของวันท่ี 10 มิ.ย. 63 พันเอก ผศ.ดสุติ 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานของ คกก. จัดงานวันสถาปนา วพม. 
ครบรอบปีท่ี 45 ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎ

เกล้าเวชวทิยา โดยท่ีประชุมฯ ได้หารอืแนวทางและข้ันตอน
การปฏิบัติในพิธีบวงสรวงส่ิงศักดิ์สิทธ์ิและพิธีสงฆ์ ดังนี ้
 - พิธีถวายเคร ื่องสักการะ พระมหานาคชินะวร วรา
นุสรณ์มงกุฎราช ศาลท่านท้าวหิรัญพนาสูร (ศาลใหญ่ และ
ศาลเล็ก) ศาลฤาษี เขาช้าง พระบรมราชานุสาวร ย์ี
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลพระภูมิชัย
มงคล ประติมากรรมลอยองค์พระบรมรูป ร.9 โดยมี 
ผอ.วพม. เป็นประธาน ซ่ึงจะเร ิ่มในเวลา 0600 โดยทาง
คณะกรรมการฯ ขอให้ฝ่ายสาธารณูปโภค กสน.วพม. เตรยีม
เต็นท์สําหรับกรณีท่ีมีฝนตกไว้ด้วย  
 - พิธีทําบุญทางพุทธศาสนาเพ่ือความเป็นสิรมิงคล 
พระสงฆ์สวดเจรญิพระพุทธมนต์ และพิธีทําบุญอุทิศส่วน
กุศลให้แก่นายทหาร ผู้บังคับบัญชาท่ีล่วงลับไปแล้ว โดยมี 
จก.พบ. เป็นประธาน ซ่ึงจะเร ิ่มในเวลา 0700 
 ในปีนี้ทางคณะกรรมการฯ ได้เลื่อนการจัดประชุม
วชิาการเนื่องในวันสถาปนา วพม. ออกไปก่อน โดยกําหนด
จัดการประชุมวชิาการฯ ในวันท่ี 25 ส.ค. 63  
 หลังจากเสร็จส้ินพิธีสงฆ์ ได้กําหนดให้เป็นพิธีมอบ
ทุนการศึกษาให้แก่บุตรกําลังพล วพม. ประจําปีการศึกษา 
2563 ซ่ึงกําหนดจัดข้ึนท่ีห้องประชุมมงกุฎเวช ชั้น 4 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมี ผอ.วพม. เป็นประธาน ซ่ึงจะ
เร ิ่มในเวลา 0900 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน กองสนับสนุน วพม. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ 
ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 11 มิ.ย. 63  
 เมื่อเวลา 1330 ของวันท่ี 11 มิ.ย. 63 พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กองสนับสนุน วพม. ณ 
ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา
โดยมี พันเอก ชาญชัย บัววรรณ พันโท ราชภัฏ โคกเกษม
พันโท วจิิตร พิมพรัตน์ ร้อยเอก พิษณุพงษ์ พุทธเดชารัตน์
ร้อยโทหญิง จิรภา สนิท เป็นผู้นําเสนอผลงานของหน่วย
โดยมีคณะทํางานของท้ัง 4 หน่วย ร่วมตอบคําถามและให้ข้อมูล
เพ่ิมเติม 
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ผลงานสําคัญในรอบปีท่ีผ่านมาของท้ัง 4 หน่วย มีดังนี้   
 - การกํากับติดตามโครงการก่อสร้างในพ้ืนท่ี วพม. 
ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สถานการณ์จําลองทาง
การแพทย์ทหาร โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ประวัติฯ และ
โครงการก่อสร้างอาคารหอพัก นรพ.วพบ.(ชาย)/ นพท.วพม.  
 - การสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอน
ในห้องปฏิบัติการของคณะกรรมการรายวชิาต่าง ๆ รวมท้ัง
ห้อง LRC และการใช้สัตว์ทดลองเพ่ือการศึกษา  
 - การสนับสนุนห้องเรยีน โสตทัศนูปกรณ์ บรกิาร
จัดทําเอกสารประกอบการเรยีน รวมท้ังบรกิารถ่ายภาพนิ่ง
และภาพเคล่ือนไหวในงานพิธีต่าง ๆ  

 - การสนับสนุนการใช้ฐานข้อมูลห้องสมุดผ่านทาง
เว็บไซต์และระบบ VPN และอํานวยความสะดวกในการ
สืบค้นข้อมูล 
 - การเร่งรัดจําหน่าย สป.ท่ีเส่ือมสภาพจนใช้การไม่ได้ 
ชํารุดเสียหายจนไม่สามารถซ่อมคืนสภาพได้อย่างคุ้มค่า 
หรอืหมดความจําเป็น และทําให้เกิดความคืบหน้าในการ
พัฒนาฐานข้อมูลส่ิงอุปกรณ์   

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน กองการปกครอง วพม. ณ ห้องณีณา-นิ
รันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 12 มิ.ย. 63  

  เมื่อเวลา 1330 ของวันท่ี 12 มิ.ย. 63 พันเอก ผศ.ดสุติ 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน กองการปกครอง วพม. ณ 
ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
โดยมี พันเอก ปีติรัตน์ หิรัญรัศมี หก.กปค.วพม. และพันตร ี
ปิติ ภู่ววิัฒนางกูร เป็นผู้นําเสนอผลงานของหน่วย โดยมี
ทีมงานของ กปค.วพม. ร่วมตอบคําถามและให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 
ผลงานสําคัญของหน่วยในรอบปีท่ีผ่านมา มีดังนี้   
 - ปกครองบังคับบัญชาเพ่ือปลูกฝังภาวะผู้นํา ความ
มีระเบียบวนิัย ความรับผิดชอบ และแบบธรรมเนียมทหาร 
 - อํานวยการและประสานงานกับหน่วยต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง
ในการฝึกร่วมหน่วยทหารรักษาพระองค์/ เหล่าทัพ ประจําปี 
2563  
 - ส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ 
นพท./นศพ.วพม. ผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตรของสโมสรและ
ชมรมต่าง ๆ  
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   - กํากับดูแลความเป็นอยู่ของ นพท./นศพ.วพม. และ
งานสัสดีท่ีเก่ียวข้อง  
 - พัฒนากายภาพและส่ิงแวดล้อมของหอพัก และ
ประสานงานการติดตั้งเคร ื่องปรับอากาศภายในห้องพัก 
นพท./นศพ.วพม.  

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 25 ของปี 
พ.ศ. 2563 (25/63) คือ 15-21 มิ.ย. 63  
 กิจกรรมสําคัญในสัปดาห์ท่ี 38 ของปีงบประมาณ 
2563 มีดังนี้   

• 15 มิ.ย. 63 1330 การประชุมตัดสินผลการศึกษา 
นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 4 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 15 มิ.ย. 63 1330 การประชุมหารอืเพ่ือเตรยีมการฝึก 
กฝร.รอ./ เหลา่ทัพ 64 ณ ห้องประชุม พบ. ชั้น 4  

• 16 มิ.ย. 63 0600 พิธีบวงสรวงสักการะส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ
และพิธีสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนา วพม. ครบรอบปีท่ี 45 

• 16 มิ.ย. 63 0900 พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้แทน
บุตรกําลังพลในสังกัด วพม. ประจําปีการศึกษา 2563   

• 16 มิ.ย. 63 1300-1530 การประชุมหารอืระหว่าง วพม.  
กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และโรงพยาบาลสมเด็จพระ
นางเจ้าสิรกิิติ์ เพ่ือเตรยีมความพร้อมในการส่ง นพท./นศพ. ชั้น
ปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 

• 17 มิ.ย. 63 1000 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีน
ตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ ภาควชิาสรรีวทิยา กศ.วพม.  

• 17 มิ.ย. 63 1400 การประชุมหารอืระหว่าง วพม.  กับ
โรงพยาบาลศูนย์ชลบุร ีเพ่ือเตรยีมความพร้อมในการส่ง นพท./
นศพ. ชั้นปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 

• 18 มิ.ย. 63 0900 การปฐมนิเทศ นพท./นศพ.วพม. 
ชั้นปีท่ี 5 ถ่ายทอดสดจากห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 18 มิ .ย. 63 1000 การประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน 
ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิร ิ
ราชพยาบาล 

• 18 มิ.ย. 63 1430 การประชุมหารอืระหว่าง วพม.  กับ
โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร เพ่ือเตรยีมความพร้อมในการส่ง 
นพท./นศพ. ชั้นปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 
 

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

 

- ตรวจแก้ไขแล้ว/ แจกจ่ายได้ 
  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 
               (ดุสิต สถาวร) 
  รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร   
   21 มิ.ย. 63  
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ศบค. ประกาศผอ่นคลายมาตรการบงัคบัใช้กฎหมาย ระยะที ่4 
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