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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนํา    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ท่ี 39 ของปีงบประมาณ 2563 และฉบับท่ี 
26 ของปี พ.ศ. 2563 หัวข้อข่าวสําคัญในสัปดาห์นี้ มี
ดังนี้   
ผอ.ศพม. เดินทางมาตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามความ
คืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์สถานการณ์จําลองทาง
การแพทย์ทหารของ วพม. ณ บรเิวณพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการฯ เมื่อ 23 มิ.ย. 63 

เมื่อเวลา 1330 ของวันท่ี 23 มิ.ย. 63 พลโท ธารา 
พูนประชา ผอ.ศพม. เดินทางมาตรวจเย่ียมเพ่ือติดตามความ
คืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์สถานการณ์จําลองทาง
การแพทย์ทหารของ วพม. ณ บรเิวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง
โครงการฯ โดยมี พลตร ีผศ.อารมย์ ขุนภาษี เสธ.ศพม. และ
ฝ่ายอํานวยการของ ศพม. ร่วมคณะมาด้วย ในโอกาสนี้พัน
เอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร พันเอก 
ธํารงโรจน์ เต็มอุดม รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ และผู้แทน

หน่วยท่ีเก่ียวข้องร่วมให้การต้อนรับ โดยพันเอก ชาญชัย 
บัววรรณ หก.กสน.วพม. เป็นผู้บรรยายสรุป ความคืบหน้า
โครงการฯ ณ วันท่ี 15 มิ.ย. 63 อยู่ท่ี 53.57% เร็วกว่าแผน 
41 วัน โดยก่อสร้างมาแล้ว 802 วัน อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
มีความจําเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างอาคารๆ 
ชั้น 7 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานและเกิดความปลอดภัยต่อ
การปฏิบัติงาน รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
โดยรอบโครงการ ซ่ึงทาง วพม. ได้ขอสนับสนุนงบประมาณ
ผ่านมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรแ์ละไดร้ับการบรรจุอยู่ในรา่ง 
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2564 ซ่ึง
สภาผู้แทนราษฎร จะพิจารณาวาระท่ี 1 ในวันท่ี 1-3 ก.ค. 63 
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ในโอกาสเดียวกันนี้ ผอ.ศพม. ได้ตรวจเย่ียมโครงการ
เปลี่ยนสายเมนและหม้อแปลงไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) และโครงการติดตั้งเคร ื่องปรับอากาศของสมาคม
ผู้ปกครองฯ ท่ีอาคารหอพัก กปค. และอาคารศูนย์ประวัติฯ โดย
ความคืบหน้าโครงการเปล่ียนสายเมนฯ อยู่ท่ี 92.5% และ
โครงการติดตั้งเคร ื่องปรับอากาศอยู่ท่ี 75.48% เร็วกว่าแผนท้ัง
สองโครงการ  
รอง จก.พบ. (1) เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและจรยิธรรม วพม. ณ ห้องณีณา-นริันดร์ 
ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกลา้เวชวทิยา เมื่อ 22 มิ.ย. 63 

 เมื่อเวลา 1000 ของวันท่ี 22 มิ.ย. 63 พลตร ีนิมิตร์ 
สะโมทาน รอง จก.พบ. (1) เดินทางมาเป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจรยิธรรม วพม. เพ่ือพิจารณา 
ร่างระเบียบ วพม. ว่าด้วยการใช้เคร ื่องปรับอากาศของอาคาร
หอพัก นพท./นศพ.วพม. และการเรยีกเก็บค่าไฟฟ้าสําหรับ
การใช้เคร ื่องปรับอากาศ พ.ศ. 2563 ก่อนนําเข้าสู่การ
พิจารณาของสภา วพม. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมี เสธ.ศพม. รอง ผอ.วพม. ฝ่าย
บรหิาร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ ผู้แทน กพ.พบ./ กยข.พบ. 
นธน.ศพม. นธน.พบ. และคณะทํางานของ วพม. เข้าร่วม
ประชุมด้วย  
 ท่ีประชมุฯ เห็นชอบให้คณะทํางานของ วพม. ปรับเนื้อหา
ในร่างระเบียบ ฯ ให้เป็นประกาศ วพม. เนื่องจาก ทบ. ได้อนุมัติ
หลักการในเร ื่องดังกล่าวแล้ว และการออกประกาศอยู่ในอํานาจ
ของ ผบ.หน่วยสามารถดําเนินการได ้

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรยีนตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ไปทวนสอบฯ รายวชิา
จักษุวทิยา (วพมจว 501) โดยถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม 
Zoom Cloud Meetings จากห้องประชุมยุทธการบัญชา 
ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อ 23 มิ.ย. 63 

 เมื่อเวลา 1330 ของวันท่ี 23 มิ.ย. 63 พลตรหีญิง ผศ. 
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีนตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ ไปทวนสอบ
ฯ รายวชิาจักษุวทิยา (วพมจว 501) ณ ห้องประชุมยุทธการ
บัญชา ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และถ่ายทอดสดผ่าน
โปรแกรม Zoom Cloud Meetings โดยมีพันเอก เรอืงวทิย์ 
ตันติแพทยางกูร เป็นประธานคณะกรรมการฯ ในโอกาสนี้ พัน
เอกหญิง ผศ.ฐิติพร รัตนพจนารถ หน.ภาควชิาจักษุวทิยา ได้
บรรยายสรุปข้อมูลเบื้องต้นให้คณะกรรมการฯ ทราบ 
 คกก.ทวนสอบฯ ชื่นชมท่ี คกก.รายวชิา พัฒนา
รูปแบบการเรยีนรู้ด้วยตนเองโดยพัฒนา e-learning บน 
TedEd platform พัฒนาเว็บไซต์ของภาควชิาใหม่ จัด
ชั่วโมง grand round ให้ นพท./นศพ.วพม. นําเสนอเป็น
ภาษาอังกฤษ และกําหนดให้มีคาบท่ีให้ผู้เรยีนฝึกสะท้อนคิด 
(reflection) ไว้ชัดเจนในตารางสอน 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม นขต.วพม. 
ประจําเดือนมิถุนายน แบบ Hybrid meeting ณ ห้องระ
พี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดย หน.
นขต.วพม. ส่วนหนึ่งเข้าประชุมผ่านระบบออนไลน์โดยใช้
โปรแกรม Zoom Cloud Meetings เมื่อ 25 มิ.ย. 63 
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 เมื่อเวลา 0900 ของวันท่ี 25 มิ.ย. 63 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุม นขต.วพม. ประจําเดือนมิถุนายน แบบ Hybrid 
meeting ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา โดย หน.นขต.วพม. ส่วนหนึ่งเข้าประชุมผ่าน
ระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings  
 ท่ีประชุมฯ เห็นชอบเร ื่องท่ีเสนอเพ่ือพิจารณา ดังนี้  
 - รายงานผู้ สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 
เพ่ิมเติม จํานวน 1 นาย (ผอ.กศ.วพม.)  
 - รายงานผลการศึกษาประจําปีการศึกษา 2562 ของ 
นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 2 และ 4 (ผอ.กศ.วพม.)  
 - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ และร่าง
หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวทิยาศาสตร์ข้อมูลชีว
การแพทย์ (พันเอก ผศ.รามฯ)  
 ท่ีประชุมฯ รับทราบเร ื่องแจ้งท่ีสําคัญ ดังนี้  
 - วพม. ได้ประชุมหารอืผ่านระบบออนไลน์ของ วพม. 
กับโรงพยาบาลสมทบท้ัง 4 แห่ง ได้แก่ รพ.มหาราช
นครราชสีมา รพ.ชลบุร ีรพ.ศูนย์สกลนคร และ รพ.สมเด็จพระ
นางเจ้าสิรกิิติ์ พร. เมื่อวันท่ี 16-18 มิ.ย. 63 
 - กําหนดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต วพม. พ.ศ. .... วันท่ี 26 มิ.ย. 63 
 - กําหนดการประชุมหารอืเพ่ือเตรยีมแผนเปิดการสอน
ในชั้นเรยีน ในวันท่ี 29 มิ.ย. 63  
 - กําหนดประชุม คกก. บรหิารแพทยศาสตรศึกษา 
ครั้งท่ี 2/ 2563 วันท่ี 1 ก.ค. 63 
 - กําหนดปฐมนิเทศ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 3 วันท่ี 2 
ก.ค. 63 
 - กําหนดประชุม นขต.กศ.วพม. ประจําเดือน ก.ค. วันท่ี 
8 ก.ค. 63 
 - กําหนดสอบสัมภาษณ์ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 6 
ท่ีมีความประสงค์จะสมัครเป็นแพทย์ใช้ทุนในภาควชิาชั้นปร ี
คลินิก ในปีงบประมาณ 2564 ในวันท่ี 9 ก.ค. 63 
 - นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 6 เร ิ่มออกไปฝึกปฏิบัติงาน
ท่ีโรงพยาบาลสมทบท้ัง 4 แห่ง วันท่ี 13 ก.ค. 63 

 - การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร ื่อง การจัดทําหลักสูตร
ทางเวชศาสตร์ทหาร เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ 
Simulation Center วันท่ี 16-17 ก.ค. 63  
 - กําหนดสอบ MEQ รอบท่ี 3 วันท่ี 19 ก.ค. 63 
(ประกาศ ศ.ร.ว. ท่ี 12/2563) 
 - กําหนดสอบ NL-1, NL-2 สําหรับผู้ท่ีถูกเลื่อนการ
สอบ ในวันท่ี 25 และ 26 ก.ค 63 โดย วพม. เป็นสนามสอบ 
จํานวน 50 ท่ีนั่ง (ประกาศ ศ.ร.ว. ท่ี 11/2563) 
 - การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร ื่อง การพัฒนาหลักสูตร
เวชปฏิบัติการยุทธและการประเมินผล วันท่ี 23-24 ก.ค. 63 
 - กําหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร ื่อง การ
บรหิารความเส่ียงและการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน วันท่ี 
7 ส.ค. 63 
 - พิธีพระราชทานเพลิงผู้อุทิศร่างกายเพ่ือการศึกษา 
วันท่ี 8 ส.ค. 63 
 - กําหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร ื่อง การประเมิน
สถาบันอย่างเป็นระบบ ประจําปี 2563 วันท่ี 13-14 ส.ค. 63 
 - กําหนดจัดการฝึกอบรมผู้นําชุมชนและ อสม. ใน
พ้ืนท่ีการฝึก เพ่ือสนับสนุนการเรยีนการสอนวชิาเวชศาสตร์
ทหารและชุมชน วันท่ี 22-23 ส.ค. 63  
 - กําหนดจัดการประชุมวชิาการ เนื่องในวันสถาปนา 
วพม. ครบรอบปีท่ี 45 วันท่ี 25 ส.ค. 63  
 - กําหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร ื่อง การออก
ข้อสอบ MEQ/ MCQ วันท่ี 27-28 ส.ค. 63  
 - กําหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร ื่อง การจัดทํา
หลักสูตรด้านการจัดการภัยพิบัติ  เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของ Simulation Center วันท่ี 27-28 ส.ค. 63 
 - กําหนดสอบ NL-1, NL-2 สําหรับผู้จบการศึกษาชั้น
ปีท่ี 3 และ 5 ปีการศึกษา 2562 วันท่ี 12 และ 13 กันยายน 
2563 (ประกาศ ศ.ร.ว. ท่ี 14/2563)  
 - หก.กสน. รายงานความคืบหน้าของโครงการต่าง  ๆ
ในพ้ืนท่ี วพม. ได้แก่   
  : โครงการเปลี่ยนสายเมนหลักและหม้อแปลงไฟฟ้า 
และโครงการติดตัง้เคร ื่องปรับอากาศท่ีหอพัก นพท.วพม.  
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  : โครงการก่อสร้างศูนย์สถานการณ์จําลองทาง
การแพทย์ทหาร  
  : โครงการก่อสร้างหอพัก นรพ.วพบ (ชาย)/ 
นพท.วพม. (18 ชั้น) 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ปรับปรุง 
พ.ศ. .... ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา เมื่อ 26 มิ.ย. 63 

 เมื่อเวลา 1000 ของวันท่ี 26 มิ.ย. 63 พลตรหีญิง 
ผศ. จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
วพม. ปรับปรุง พ.ศ. .... ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมีกรรมการบางส่วนเข้าประชุม
ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings มี พันเอกหญิง 
นวพร หิรัญววิัฒน์กุล รอง ผอ.กศ.วพม. เป็นผู้ดําเนินการ
ประชุม  
 ท่ีประชุมฯ ได้เห็นชอบในเร ื่องต่อไปนี้  
  - สรุปสาระสําคัญตามแบบรายงานข้อมูลหลักสูตร
สํ าหรับขออนุมั ติ ปรับปรุงหลั กสูตรฯ ต่ อท่ีประชุ ม
คณะกรรมการประจํ ามหาว ิทยาลั ยมหิ ดล /สภา
มหาวทิยาลัยมหิดล 
 ท่ีประชุมฯ รับทราบเร ื่องชี้แจงท่ีสําคัญ ดังนี้  
 - กระทรวงอุดมศึกษาฯ อยู่ระหว่างการยกร่างประกาศ 
อ.ว. เร ื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 
2563 และประกาศ อ.ว. เร ื่อง แนวทางการบรหิารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2563 ทําให้ วพม. 
จําเป็นต้องรอความชัดเจนของเกณฑ์ดังกล่าว เพ่ือให้หลักสูตร
ท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ สอดคล้องกับ
ประกาศฉบับใหม ่
 - ปัจจุบัน พรบ. การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
กํ าหนดให้การอนุมัติหลักสูตรเป็นอํานาจของสภา
มหาวทิยาลัย ดังนั้น วพม. จําเป็นต้องเตรยีมความพร้อมใน
ก า ร จั ด ทํ า เ อ ก ส า ร ต า ม ข้ อ กํ า ห น ด ข อ ง ส ภ า

มหาวทิยาลัยมหิดลท่ีคาดว่าจะเปลี่ยนแปลงตามประกาศ
กระทรวงอุดมศึกษาฉบับใหม่ 
 - หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 
2558 ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (WFME) 
และสามารถใช้ได้จนถึงปี พ.ศ. 2566  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน กองอํานวยการ วพม. ณ ห้องระพี สาครกิ  
ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 22 มิ.ย. 63  
 เมื่อเวลา 1300 ของวันท่ี 22 มิ.ย. 63 พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานย่อยของกอง
อํานวยการ วพม. ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยาโดยมี พันเอก ชาญวทิย์ วจิารณ์ หน. 
ผตก.วพม. พันโทหญิง ณัชชนม์ เจรญิผล หน.ผธก.กพ.
กอ.วพม. พันโทหญิง ขนิษฐา ลือนาม หน.ฝงป.วพม. พันตร ี
ภาณุพันธ์ ศรสุีกใส หน.ผกง.กอ.วพม. ร้อยเอก ยศวัจน์ สุด
โคตร หน.ผสก.กอ.วพม. เป็นผู้นําเสนอผลงานของหน่วย และมี
คณะทํางานของท้ัง 5 หน่วย ร่วมตอบคําถามและให้ข้อมูล
เพ่ิมเติม 
 ผลงานสําคัญในรอบปีท่ีผ่านมาของท้ัง 5 หน่วย มีดังนี้   
 1) นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดําเนินงาน ได้แก่  
  - การสอบสัมภาษณ์ผู้มีรายชื่อเข้าศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตของ วพม. ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้
โปรแกรม Zoom Cloud Meetings (TCAS รอบ 3) และการ
สอบคัดเลือกนิสิตเตรยีมแพทย์ชั้นปีท่ี 1 ท่ีสมัครรับทุน ทบ.   
  - การทําสัญญาเข้าเป็น นพท./นศพ.วพม. 
ประจําปีการศึกษา 2563 (การใช้เคร ื่องอ่านบัตรประจําตัว
ประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด แทนการใช้สําเนาบัตรประชาชน
และการใช้โปรแกรม Line Official Account เป็นช่อง
ทางการส่ือสารกับผู้ปกครองและนักเรยีน  
 2) การบรหิารงบประมาณ โดยเฉพาะงบฝึกศึกษาของ 
ทบ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการกํากับติดตามการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการอย่างใกล้ชิด  



5 VOL. 4 NO. 26 (WEEK 26: JUN 22-28, 2020) 
 

 

 

 3) การจัดสอบเพ่ือบรรจุนายทหารประทวน สอบ
คัดเลือก จ.ส.อ. (พ) สอบคัดเลือกและบรรจุพนักงานราชการ 
และลูกจ้างชั่วคราวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 4) การพัฒนาระบบงานธุรการหนังสือเข้า-ออก เพ่ือ
รองรับนโยบายการทํางานจากท่ีบ้าน (work from home) 
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19  
 5) การจัดสวัสดิการกําลังพลภายในหน่วยตามนโยบาย 
ทบ. และนโยบายของ ผบช. ของหน่วยเหนือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 6) การวางระบบการควบคุมภายในของแผนกการเงิน
ให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้จํานวนฎีกาท่ีถูกส่งคืนลดลงและ
จํานวนเร ื่องท่ีค้างการใช้หนี้เงินยืมลดลง 

ผอ.กศ.วพม. เข้าร่วมฟังกิจกรรมการเรยีนรู้ Just-In-Time 
Learning: Share & Learn ใ น หั ว ข้ อ  Student 
evaluations during online learning: Sharing our 
experiences ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom 
Cloud Meetings ถ่ายทอดจากห้องประชุม สปค.วพม. 
ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 24 มิ.ย. 63 

 เมื่อเวลา 1300 ของวันท่ี 24 มิ.ย. 63 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เข้าร่วมฟังกิจกรรม
การเรยีนรู้ Just-In-Time Learning: Share & Learn 
ใ น หั ว ข้ อ  Student evaluations during online 
learning: Sharing our experiences ผ่ า น ร ะ บ บ
ออนไลน์  โดยใช้ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
ถ่ายทอดจากห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระ

มงกุฎเกล้าเวชวทิยา ซ่ึงมี อจ.วพม. ท่ีมีประสบการณ์ตรงใน
เร ื่องการวัดและประเมินผลผูเ้รยีนของการเรยีนแบบออนไลน์
มาเล่าประสบการณ์ให้ฟัง มีผู้สนใจเข้าฟังมากกว่า 60 คน 
ส่ิงท่ีได้เรยีนรู้ มีดังนี้  
 - ข้อคิดเก่ียวกับการวัดและประเมินผลสําหรับการ
เรยีนการสอนในช่วงโควดิ-19 (พ.อ. ผศ.ดุสิตฯ) 
 - Platform สําหรับการสอบออนไลน์ท่ีมีให้เลือกใช้
โดยมี ศสท.วพม. ให้การสนับสนุน มี 3 platform พร้อม
ข้อดีและข้อเสีย (พันโท ธนกฤตฯ)  
 - บทเรยีนจากการจัดสอบออนไลน์ในรูปแบบต่าง  ๆ
ของ วพม. ได้ แก่  open book examination (พันโท 
ปณิธานฯ), MCQ examination (พันเอกหญิง ผศ.มาลีฯ),  
Laboratory examination (พันเอกหญิง ผศ.ปนัดดาฯ), 
Clinical skill evaluation (พันเอก พงศ์ธรฯ) 
 - แนวทางการประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล (LO4)  และทักษะการส่ือสาร/ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ (LO5) สําหรับการสอนแบบออนไลน์ (พันเอก 
ดนัยฯ และพันเอกหญิง ผศ.อนุสราฯ) 
 - วธีิเลือก assessment tools ท่ีเหมาะสมสําหรับ
การเรยีนการสอนแบบออนไลน ์(พันตร ีผศ.อนุพงษ์ฯ) 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการจัดงานวันสถาปนา วพม. ครบรอบปีที่ 45 
ฝ่ายวชิาการ ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา เมื่อ 24 มิ.ย. 63  
 เมื่อเวลา 0900 ของวันท่ี 24 มิ.ย. 63 พันเอก 
ธํารงโรจน์ เต็มอุดม รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็น
ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนา วพม. 
ครบรอบปีท่ี 45 ฝ่ายวชิาการ ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยถ่ายทอดสดผ่าน
โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ในโอกาสนี้พันเอก 
ผศ.ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร ท่ีปรกึษาฯ ได้
เข้าประชมุด้วย   
 ท่ีประชุมฯ เห็นชอบกับกําหนดวันจัดการประชุม คือ 
วันท่ี 25 ส.ค. 63 รวมท้ังหัวข้อการประชุมและรายชื่อ
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วทิยากรในแต่ละหัวข้อ โดยจะเรยีนเชิญ จก.พบ. เป็น
ประธานในพิธีเปิดการประชุม หลังจากนั้นจะเป็นพิธีมอบโล่
และใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อ วพม. 
รางวัลครูแพทย์ดีเด่น รางวัล ผลงานวจิัยตีพิมพ์ดีเด่น 
รางวัลศิษย์เก่า วพม. ดีเด่น ด้านบรหิาร ด้านวชิาการ และ
ด้านการพัฒนาสังคม และรางวัลอ่ืน ๆ หลังจากเป็นการพัก
รับประทานอาหารว่าง 
 เวลา 1000 เป็นรายการปาฐกถาเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ประจําปี 2563 ในหัวข้อ Disruptive 
Innovation: Opportunities and Challenges in 
Medicine โดยศาสตราจารย์  บัณฑิต เอ้ืออาภรณ์  
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 หลังจากนั้นจะเป็นการอภิปรายหมู่  ในหัวข้อ 
บ ร ร ย า ย พิ เ ศ ษ  Moving forward to Research 
Institute: from Expertise Experience โดย พลตร  ี
ธไนนิตย์ ธไนนิธย์ โชตนภูติ พันเอก ศ.มฑิรุทธ มุ่งถ่ิน และ
พันเอก ผศ.ราม รังสินธ์ุ 
 สําหรับช่วงบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษโดยผู้แทน
ศิษย์เก่า วพม. รุ่น 5-15-25-35 ซ่ึงจะมีการถ่ายทอดสดให้
คณาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้ลงทะเบียนสามารถเข้ารับฟังด้วย 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการเชดิชเูกยีรตอิาจารย ์วพม. ผา่นโปรแกรม 
Zoom Cloud Meetings เมื่อ 26 มิ.ย. 63 
 เมื่อเวลา 1300 ของวันท่ี 26 มิ.ย. 63 พนัเอก ธํารงโรจน ์
เต็มอุดม รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการเชิดชูเกียรติอาจารย์ วพม. ผ่านโปรแกรม Zoom 
Cloud Meetings โดยมี พันเอก ผศ.ธรรมนูญ ศรสีอ้าน 
หน.สปค.วพม. ในฐานะเลขานุการ คกก. เป็นผู้ดําเนินการประชุม 
ในโอกาสนี้พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร ท่ี
ปรกึษาฯ ได้เข้าร่วมพิจารณาด้วย  
 ท่ีประชุมฯ ได้ทบทวนเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
อจ.วพม. ท่ีเหมาะสมสําหรับรางวัล “ครูแพทย์ดีเด่น” ด้านต่าง ๆ  

และเห็นชอบให้เลื่อนกําหนดส่งรายชื่ออาจารย์ให้ฝ่ายเลขานุการ 
เป็นภายในวันจันทร์ท่ี 29 มิ.ย. 63     

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการจัดการประชุม IMRC ฝ่ายวชิาการ ณ ห้อง
ประชุมศูนย์การเรยีนรู้และวจิยัเวชศาสตร์ชุมชน ชั้น 1 อาคาร
ศูนย์ประวัตและนิทรรศการ วพม. เมื่อ 26 มิ.ย. 63    
 เมื่อเวลา 1300 ของวันท่ี 26 มิ.ย. 63 พันเอก ธํารง
โรจน์ เต็มอุดม รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการจัดการประชุม IMRC ฝ่ายวชิาการ 
ณ ห้องประชุมศูนย์การเรยีนรู้และวจิัยเวชศาสตร์ชุมชน ชั้น 1 
อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ โดยมีกรรมการเข้าประชุม
โดยพร้อมเพรยีงกัน สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้  
 - กําหนดจัดการประชุม คือ วันเสาร์และอาทิตย์ท่ี 12-
13 ธ.ค. 63 โดยรูปแบบจะมีท้ังผู้เข้าประชุมภายในห้องประชุม 
และผู้เข้าประชุมผ่านระบบออนไลน์ (hybrid meeting)  
 - Main event จะเป็นการประกวดการนํ าเสนอ
ผลงานวจิัยของนักศึกษาแพทย์ท่ีลงทะเบียนเข้าประชุมท้ังใน
รูปปากเปล่าและโปสเตอร์ โดยกําหนด deadline สําหรับการ
ส่งบทคัดย่อเข้าร่วมการประชุม คือ วันท่ี 15 ก.ย. 63 
กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 27 ของปี 
พ.ศ. 2563 (27/63) คือ 29 มิ.ย.-5 ก.ค. 63  
 กิจกรรมสําคัญในสัปดาห์ท่ี 40 ของปีงบประมาณ 
2563 มีดังนี้   

• 29 มิ.ย. 63 1130 การประชุมหารอื เร ื่อง การปรับ
แผนการจัดการเรยีนในชั้นเรยีนของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 3-
5 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
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• 29 มิ .ย. 63 1330 การประชุ ม นขต.กอ.วพม. 
ประจําเดือนมิถุนายน ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 
ตึกอํานวยการ วพม.   

• 30 มิ.ย. 63 1330 การประชุมคณะผู้ประสานงาน
เครอืข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ณ ห้องประชุม 
สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 30 มิ.ย. 63 1330 การประชุมหารอื เร ื่อง การสอบ
คัดเลือกบุคลากรอัตราจ้าง (ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงาน
ราชการ) เข้าบรรจุรับราชการ ตามแนวทางเสรมิสร้าง
บุคลากรทางการแพทย์ท่ีมีความขาดแคลน ตามประกาศ พบ. 
ณ ห้องประชุม ศพม. ชั้น 2  

• 1 ก.ค. 63 0900 การประชุมคณะกรรมการบรหิาร
แพทยศาสตรศึกษา วพม. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 2 ก.ค. 63 0900 การปฐมนิเทศ นพท./นศพ.วพม. 
ชั้นปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 โดยถ่ายทอดสดจากห้องณีณา-
นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 2 ก.ค. 63 1330 การประชุมสภาวทิยาลยัแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า ครั้งท่ี 2/2563 ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 3 ก.ค. 63 1300 การประชุมคณะกรรมการเชิดชู
เกียรติอาจารย์ วพม. ณ ห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
 

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

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