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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ที่ 12 ของปีงบประมาณ 2564 และฉบับที่ 
51 ของปี พ.ศ. 2563 หัวข้อข่าวสําคัญในฉบับนี้ มีดังนี้   
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (2) และคณะ เดินทางมา
ติดตามโครงการกอ่สร้างอาคารศนูยส์ถานการณจ์าํลอง
ทางการแพทย์ทหาร ณ วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระ
มงกุฎเกล้า เมื่อ 17 ธ.ค. 63   

 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 63 พลเอก ธรรมนูญ วถิี ผู้ช่วยผู้
บัญชาการทหารบก (2) และคณะ เดินทางมาตรวจเย่ียมด้าน
การส่งกําลังบํารุง ประจําปีงบประมาณ 2564 ณ กรม
แพทย์ทหารบก โดยมี พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรม
แพทย์ทหารบก และผู้บังคับบัญชาหน่วยข้ึนตรงกรมแพทย์
ทหารบกให้การต้อนรับ หลังจากนั้น ผช.ผบ.ทบ. (2) ได้
เดินทางมาติดตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สถานการณ์
จําลองทางการแพทย์ทหาร ณ วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระ
มงกุฎเกล้า โดยมี พลโท ธารา พูนประชา ผอ.ศพม. และ พลตร ี

สุรศักด์ิ ถนัดศีลธรรม ผอ.วพม./ รพ.รร.6 พร้อมด้วยคณะ
ผู้บรหิาร ให้การต้อนรับ  
 ในโอกาสนี้ พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. 
ฝ่ายบรหิาร ได้บรรยายสรุปความก้าวหน้าของการก่อสร้าง
และร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง   
 หลังจากนั้น ผช.ผบ.ทบ. (2) และคณะ ได้เดินทางไป
ติดตามโครงการก่อสร้างอาคารหอพัก นรพ.วพบ./ 
นพท.วพม. ณ วทิยาลัยพยาบาลกองทัพบก  
ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร เดินทางมาเป็น
ประธานเปิดการประชุมวชิาการนานาชาติ เร ื่อง การ
วจิัยของนักศึกษาแพทย์ คร้ังที่ 1 (International 
Medical Student Research Conference 
2020) ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ชั้น 4 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 19 ธ.ค. 63   
 เมื่อเวลา 0830 ของวันที่ 19 ธ.ค. 63 ศ.คลินิก 
เกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร เดินทางมาเป็นประธานเปิด
การประชุมวชิาการนานาชาติ เร ื่อง การวจิัยของนักศึกษา
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แ พ ท ย์  ห ร ื อ  International Medical Student  
Research Conference 2020 ซ่ึงวทิยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย หรอื กสพท ร่วมกันจัดข้ึนเป็นคร้ังแรก ณ ห้องประชุม
มงกุฎเวช ช้ัน 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา และ
ถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom 
Cloud Meetings  
 หลังจากนั้น ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรสีุกร  ี
เลขาธิการ กสพท ได้ข้ึนกล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม และช่ืน
ชมวทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และสถาบันผลิต
แพทย์ทุกแห่งที่ร่วมกันสนับสนุนให้มีการจัดการประชุมคร้ัง
นี้ข้ึน พร้อมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานวจิัยมาร่วม
นําเสนอในคร้ังนี้ ต่อจากนั้น พลตร ีสุรศักด์ิ ถนัดศีลธรรม 
ผอ.วพม. ได้ข้ึนกล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม พร้อมเชิญชวนให้
ผู้เข้าประชุมเย่ียมชมความสวยงามของพระราขวังพญาไท  
และร่วมงานเลี้ยงต้อนรับที่จะจัดข้ึนภายในสวนโรมัน ซ่ึง
เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังพญาไท ลําดับท้ายสุด นศพ.
ฉัทดนัย จันโทวงษ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการ
ประชุมฝ่ายนักศึกษา ได้ข้ึนกล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม และ

ขอบคุณนักศึกษาและผู้บรหิารของทุกสถาบันที่สนับสนุนให้
นักศึกษาได้แสดงศักยภาพของตนเองในการทําวจิัย 
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบ
รางวัลครูแพทย์แห่งชาติ ประจําปี 2563 หลังพิธีเปิดการ
ประชุมวชิาการนานาชาติ IMRC 2020 ณ ห้องประชุม
มงกุฎเวช ชั้น 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 
19 ธ.ค. 63  

 เมื่อเวลา 0910 ของวันที่ 19 ธ.ค. 63 หลังพิธีเปิด
การประชุมวชิาการนานาชาติ IMRC 2020 ดร.นพ.ปรัชญะ
พันธ์ุ เพชรช่วย ประธานคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก
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ครูแพทย์แห่งชาติฯ ได้ข้ึนเวทีและประกาศผลการคัดเลือกผู้
ที่ได้รับรางวัล “ครูแพทย์แห่งชาติ” ประจําปี 2563 ได้แก่ 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทว  ีเลาหพันธ์ คณะ
แพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล โดยมี ศ.
เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรสีุกร ีเลขาธิการกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัลฯ ณ ห้อง
ประชุมมงกุฎเวช ช้ัน 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทว ีเลาหพันธ์ ครู
แพทย์แห่งชาติ ประจําปี 2563 ได้ข้ึนแสดงความขอบคุณ
ต่อทั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ และอาจารย์ผู้
ประสาทวชิาความรู้ทุก ๆ ท่าน หลังจากนั้นผู้แทนสถาบัน
ต่าง ๆ ได้ข้ึนแสดงความยินดีกับอาจารย์อย่างคับค่ัง  
การบรรยายพิ เศษ ในหัวข้อ  Challenging future: 
Medicine beyond frontier โ ด ย ค ณ บ ดี ค ณ ะ
แพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั เป็น Keynote lecture ในการประชมุวชิาการ
นานาชาติ IMRC 2020 ณ วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระ
มงกุฎเกล้า เมื่อ 19 ธ.ค. 63  

 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 63 ศ.นพ.อนันต์ ศรเีกียรติขจร 
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้เกียรติมาเป็นวทิยากรในการ
บรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อเร ื่อง Challenging future: 
Medicine beyond frontier ซ่ึ ง เ ป็ น  Keynote 
lecture ของการประชุมวชิาการนานาชาติ เร ื่อง การวจิัย
ของนักศึกษาแพทย์ (IMRC 2020) ณ ห้องประชุมมงกุฎ
เวช ช้ัน 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วทิยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  
นักศกึษาแพทยจ์าก 17 สถาบัน ร่วมนาํเสนอผลงานวจิยัทัง้
ในรูปแบบปากเปล่าและโปสเตอร์ในการประชุมวชิาการ
นานาชาติ เร ื่อง การวจิัยของนักศกึษาแพทย์ คร้ังที่ 1 หรอื 
IMRC 2020 ณ วทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้ เมือ่ 
19-20 ธ.ค. 63  
 การประชุมวชิาการนานาชาติ เร ื่อง การวจิัยของ
นักศึกษาแพทย์ คร้ังที่ 1 หรอื IMRC 2020 ซ่ึงวทิยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ กสพท จัดข้ึน เมื่อ
วันที่ 19-20 ธ.ค. 63 ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีย่ิง 
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โดยมีจํานวนบทคัดย่องานวจิัยของนักศึกษาแพทย์ที่ส่งเข้า
ร่วมการประชุมคร้ังนี้มากกว่า 150 เร ื่อง จาก 17 สถาบัน 
โดยในจํานวนนี้มีบทคัดย่อที่ได้รับการตอบรับให้มาร่วม
นําเสนอ จํานวน 92 เร ื่อง แบ่งเป็น Oral presentation 
จํานวน 41 เร ื่อง และ Poster presentation จํานวน 51 
เร ื่อง รายนามสถาบันผลิตแพทย์ที่มีนักศึกษาแพทย์ส่ง
ผลงานวจิัยมาร่วมในการประชุมคร้ังนี้ มีดังนี้   

1. Faculty of Medicine, Chiang Mai 
University 

2. Chulabhorn International College of 
Medicine, Thammasat University 

3. Faculty of Medicine, Chulalongkorn 
University 

4. College of Medicine, Rangsit University 
5. Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, 

Mahidol University 
6. Faculty of Medicine, Princess of 

Naradhiwas University 
7. Faculty of medicine, Ramathibodi 

hospital, Mahidol University 
8. Faculty of Medicine, Khon Kaen 

University (KKU) 
9. School of Medicine, Mae Fah Luang 

University (MFL) 
10. Phramongkutklao College of 

Medicine (PCM) 

11. Faculty of Medicine, Prince of 
Songkhla University (PSU) 

 12. Faculty of Medicine, SIAM University 
13. Faculty of Medicine, Srinakharinwirot 

University 
14. Medical Education Center, Prae 

Hospital (Naresuan University)  
15. Medical Education Center, Uttradit 

Hospital (Naresuan University) 
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16. Medical Education Center, Lampang 
Hospital (Chiang Mai University) 

17. Medical Education Center, Maharat 
Nakhon Ratchasima (Mahidol University) 

การนําเสนอผลงานวจิัยในรูปแบบปากเปล่า 
แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก ่ 

- Basic science research 
- Medical education research 
- Community-based research 
- Hospital-based research 
- Meta-analysis and systematic review 
การนําเสนอผลงานวจิัยในรูปแบบโปสเตอร์ แบ่งเป็น 

4 ประเภท ได้แก่  
- Basic science research 
- Medical education research 
- Community-based research 
- Hospital-based research 

คณะผู้บรหิารและคณะกรรมการจัดการประชุมฯ นําผู้เข้า
ประชุม IMRC 2020 เยี่ยมชมพระราชวังพญาไท และ
ร่วมงาน Reception Party ซึ่งจัดขึ้น ณ บรเิวณสวน
โรมัน พระราชวังพญาไท เมื่อ 19 ธ.ค. 63 

 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 63 พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร พันเอก ธํารงโรจน์ เต็มอุดม รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ พันเอกหญิง นวพร หิรัญววิัฒน์กุล 
รอง ผอ.กศ.วพม. พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการประชุมฯ 
นําคณะผู้เข้าประชุม IMRC 2020 เย่ียมชมพระราชวังพญา

ไท และร่วมงาน Reception Party ซ่ึงจัดข้ึน ณ บรเิวณ
สวนโรมัน พระราชวังพญาไท 

  ในโอกาสนี้ ชมรมดนตรไีทย สโมสร นพท.วพม. ได้มา
แสดงความสามารถในการเล่นดนตรไีทยและขับร้องเพลง  
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ไทยอย่างไพเราะ โดยได้รับความกรุณาจากคณะอาจารย์ที่
ปรกึษามาร่วมแสดงถึง 3 ท่าน หลังจากนั้นเป็นการแสดง
ดนตรแีละขับร้องเพลงสากล โดยชมรมดนตรสีากล สโมสร 
นพท.วพม.   
ผู้แทน นศพ. จาก 3 สถาบัน ร่วมอภิปรายหมู่ในหัวข้อ 
Student engagement in research: Student’s 
Perspective ในการประชุมวชิาการ IMRC 2020 ณ 
วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เมื่อ 20 ธ.ค. 63  
  เมื่อเวลา 1300 ของวันที่ 20 ธ.ค. 63 ผู้แทน นศพ. 
จาก 3 สถาบัน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ คณะ  

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล และ วทิยาลัย
แพยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ร่วมอภิปรายหมู่ ในหัวข้อ 
Student engagement in research: Student’s 
Perspective ในการประชุมว ิชาการ IMRC 2020 ณ 
วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  
 ผู้ดําเนินการอภิปรายได้ให้ผู้แทน นศพ. แต่ละสถาบัน 
เล่าถึงแรงจูงใจที่ทําให้เข้ามาสนใจการทําวจิัย วธีิการจัดสรร
เวลาเพื่อทําวจิัยในตารางการเรยีน/ ปฏิบัติงานที่แน่นมากอยู่
แล้ว รวมทั้งสิ่งที่อยากแนะนําเพื่อน นศพ. ที่ยังมองว่าการวจิัย
เป็นเร ื่องที่ยากและเต็มไปด้วยอุปสรรคที่จะต้องเอาชนะภายใต้
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การเรยีน/ ปฏิบัติงานที่หนักอยู่แล้ว ซ่ึงเช่ือว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อ นศพ. ของทุกสถาบัน 

ผู้อํานวยการสถาบัน GBDi ให้เกียรติเป็นวทิยากรในการ
บรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อเร ื่อง New Frontier in 
Health informatics ในการประชมุวชิาการ IMRC 2020 
ณ วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เมื่อ 20 ธ.ค. 63  

 เมื่อเวลา 1400 ของวันที่ 20 ธ.ค. 63 รองศาสตราจารย ์
ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อํานวยการส่งเสรมิการวเิคราะห์และ
บรหิารข้อมลูขนาดใหญภ่าครัฐ (GBDi) ให้เกียรติเป็นวทิยากร
ในการบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อเร ื่อง New Frontier in 
Health informatics ในการประชุมวชิาการ IMRC 2020 
ณ วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  
 ท่ านได้ กล่ าวถึ งความสํ าคัญของ Data with 
Volume, Variety, Velocity, and Veracity ที่ เร ียกว่ า 
Big data ที่ จะถู กนํ ามาใช้ประโยชน์ อั นเนื่ องมาจาก
ความสําเร็จของการพัฒนา Artificial Intelligence (AI) 
โดยเฉพาะ artificial  general intelligence และ artificial 

super intelligence ซ่ึงจะฉลาดกว่าสมองมนุษย์ในทุก  ๆ
ด้าน  
 นอกจากนี้ท่านยังได้เล่าให้ฟังถึงความก้าวหน้าของ
โครงการ Health Data Initiatives ซ่ึงทาง GBDi ดําเนินการ
ร่วมกับโรงพยาบาลมหาวทิยาลัย ใน phase ที่ 1 ทําให้ผู้ฟัง
มองเห็นภาพของความก้าวหน้าของงาน Data Science ของ
ประเทศภายใต้การขับเคลื่อนของ GBDi ชัดเจนข้ึนมาก  
ผอ.ศพม. เป็นประธานในพธิีมอบรางวัลชนะเลศิการประกวด
ผลงานวจิัยของนักศึกษาแพทย์ พร้อมกลา่วปิดการประชุม
วชิาการ IMRC 2020 ณ วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ
เกล้า เมือ่ 20 ธ.ค. 63  

 เมื่อเวลา 1500 ของวันที่ 20 ธ.ค. 63 พลโท ธารา พูน
ประชา ผอ.ศพม. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลชนะเลิศการ
ประกวดผลงานวจิัยของนักศึกษาแพทย์ (MSRC) ในการ
ประชุมวชิาการ IMRC 2020 ซ่ึงคณะกรรมการตัดสินผลฯ 
ประกอบด้วยผู้แทนจากสถาบันผลิตแพทย์ต่าง  ๆของ กสพท 
แบ่งเป็น 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตัดสินผลงานวจิัยใน  
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รูปแบบปากเปล่า และคณะกรรมการตัดสินผลงานวจิัยใน
รูปแบบโปสเตอร์ 
 ผู้ชนะเลิศการประกวดผลงานวจิัยของนักศึกษาแพทย์
ในการประชุม IMRC 2020 และได้รับโล่พระราชทานจาก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีได้แก่ 
 - Ms. Thunyaporn Pruangmethangkul, 
Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, 
Mahidol University, Thailand 
 Title of abstract: Factors affecting medical 
students burnout and motivation in the new 
mentoring program 
 นอกจากนี้ยังมีรางวัลชนะเลิศการนําเสนอผลงานวจิัย
ในประเภทต่าง ๆ อีก จํานวน 10 รางวัล สําหรับรายนามผู้
ชนะเลิศการประกวดผลงานวจิัยอยู่ในเอกสารแนบท้ายจดหมาย
ข่าวฉบับนี้  
 หลังเสร็จสิ้นพิธีมอบรางวัลทางประธานคณะกรรมการ
จัดการประชุมฝ่ายนักศึกษา นศพ. ฉัทดนัย จันโทวงษ์ ได้

รายงานสรุปผลการจัดประชุม IMRC 2020 ให้ที่ประชุมทราบ 
รวมทั้งรายงานผลการประชุมเครอืข่ายกลุ่มวจิัยของนักศึกษา
แพทย์ที่มีความคิดรเิร ิ่มที่จะทําวจิัยในรูปแบบสหสถาบัน 
หลังากนั้นได้เรยีนเชิญ ผอ.ศพม. กล่าวปิดการประชุม ซ่ึงท่าน
ได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ ช่วยให้การประชุมคร้ังนี้ประสบ
ความสําเร็จอย่างดีย่ิง และขอให้นักศึกษาของทุกสถาบัน
เตรยีมผลงานไว้สําหรับการประชุมในปีต่อไปด้วย  
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร เพื่อทบทวนร่าง Degree Profile ที่
แก้ ไขตามข้อแนะนําของคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรของ ม.มหิดล ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 14 ธ.ค. 63    

 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 14 ธ.ค. 63 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อทบทวนร่าง 
Degree Profile ที่แก้ไขตามข้อแนะนําของคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรของ ม.มหิดล ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ 
ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ในหั วข้ อ  Training Course for EPA Assessor ณ  
ห้องสดศร ีชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน เมื่อ 16 ธ.ค. 63   

 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 16 ธ.ค. 63 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานเปิดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Training Course for 
EPA Assessor ซ่ึงจัดโดย นพศ.วพม. ณ ห้องสดศร ีช้ัน 1 
อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน  
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 หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ วพม. เข้าใจ
หลักการและที่มาของการประเมินสมรรถนะทางวชิาชีพที่
บัณฑิตแพทย์ทุกคนต้องปฏิบัติเป็นประจําในเวชปฏิบัติเมื่อ  
สําเร็จการศึกษา (professional activities) โดยการ
ประเมินดังกล่ าวเป็นรูปแบบหนึ่ งของ formative 
assessment เพื่อนําผลการประเมินมาป้อนกลับให้ นพท./
นศพ.วพม. พัฒนาตนเองจนอาจารย์ไว้วางใจให้ปฏิบัติได้
ด้วยตนเอง (Entrustment) ซ่ึงเแนวคิดดังกล่าวก็คือ 
แนว คิ ดของ Entrustable professional activities 
(EPA) นั่นเอง 

ผอ .วพม . เ ป็ นประธานการประชุ ม นขต.วพม ./ 
คณะกรรมการการศกึษา วพม. คร้ังที่ 12/63 ประจําเดอืน
ธันวาคม 2563 ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 63 

 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 63 พลตร ีสุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม 
ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุม นขต.วพม./ คณะกรรมการ
การศึกษา วพม. คร้ังที่ 12/63 ประจําเดือนธันวาคม 2563  
ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
โดยก่อนเร ิ่มการประชุม พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นตัวแทนของผู้บรหิารและกําลังพล 
วพม. อวยพรในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของ ผอ.วพม.  
 สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้ 
 - ผลการสอบ NL-1, NL-2 คร้ังที่ 2/ 2563  
 - วพม. เป็นสนามสอบ NL-3 คร้ังที่ 2/2564  
 - ความคืบหน้าการขอรับรองหลักสูตรฯ ปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 ต่อสภา ม.มหิดล 
 - การประชุมร่วม ม.เกษตรศาสตร์-วพม. ณ คณะ
วทิยาศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ วันที่ 14 ม.ค. 64 
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 -  พิธีบายศรสีู่ขวัญ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2 ใน
วันที่ 28 ธ.ค. 63 
 - พิ ธีประดับเคร ื่ องหมายช้ันปีให้แก่  นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2 ในวันที่ 30 ธ.ค. 63 
 - กิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 23 ธ.ค. 63 
 - ความคืบหน้าการเตรยีมความพร้อมจัดการประชุม 
IMRC 2020  
 - การคัดแยกตําแหน่ง ขรก.พลเรอืนกลาโหม ออก
จากตําแหน่ง ขรก.ทหารของ วพม.  
 - ผลการประชุมหารอืกับผู้บรหิาร วพบ. เร ื่อง แนว
ทางการบรหิารจัดการอาคารหอพัก นรพ.วพบ และ นพท./
นศพ.วพม. 
  - ความคืบหน้าการปรับปรุงห้องประชุมต่าง ๆ  ของ 
วพม. ได้แก่ ห้องบรรยาย 1 และ 2 ห้องนิ รันดร์วชิย 
ห้องณีณา-นิรันดร์ ห้องสดศร ีและห้องประชุม 25 ปี 
 - การตรวจสุขภาพประจําปีของกําลังพล วพม. ใน
วันที่ 7-8 ม.ค. 64 

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร ร่วมประชุมหารอืกับคณะ
ผู้บรหิารวทิยาลัยพยาบาลกองทัพบก เร ื่อง แนวทางการ
บรหิารจัดการอาคารหอพัก นรพ.วพบ./ นพท.วพม. ที่อยู่
ระหว่างการก่อสร้าง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกอํานวยการ 
วพบ. เมื่อ 15 ธ.ค. 63 
 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 15 ธ.ค. 63 พันเอก ผศ.ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร และคณะ เข้าร่วมประชุม
หารอืกับ ผอ.วพบ. และคณะผู้บรหิารของ วพบ. เร ื่อง แนว
ทางการบรหิารจัดการอาคารหอพัก นรพ.วพบ และ นพท./
นศพ.วพม. โดยที่ประชุมฯ ได้รับทราบความก้าวหน้าของ
โครงการก่อสร้างอาคารหอพักฯ จนถึง 6 ธ.ค. 63 (งาน
โครงสร้าง – ลงเหล็กคานและพื้นหลังคา ช้ันหลังคา) ซ่ึงมี
ผลงานก่อสร้างจรงิ 40.84% (แผนงาน 31.43%) เร็วกว่า
แผนงาน 9.41% คิดเป็น 66 วัน กําหนดวันสิ้นสุดสัญญา 
วันที่ 25 ก.ย. 64 (คงเหลือเวลาตามสัญญา 293 วัน)  
 ที่ประชุมฯ มีข้อสรุป ดังนี้   

 - ขอปรับแบบห้องพัก ช้ัน 14 (จํานวน 8 ห้อง) เป็น 
รูปแบบที่ 2 คือ มีเตียงนอนช้ันเดียว จํานวน 2 เตียง มีโซฟา 
ตู้ โต๊ะ สําหรับเข้าพักได้ 2 คน 
 - เห็นชอบว่าควรกําหนดแผนสํารองกรณีหนังสือที่
ส่งไปหารอืที่ กง.ทบ. ไม่มีความคืบหน้า 
 - เสนอให้ ศพม. ทําหนังสือขออนุมัติหลักการ การใช้
พื้นที่หอพักฯ ร่วมกันของ วพบ./ วพม. เพื่อให้ ทบ. เห็นชอบ
ให้ วพม. รับผิดชอบจ่ายค่าสาธารณูปโภคและค่าบํารุงรักษา
อาคารในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การทําสัญญาจ้างเหมาทําความ
สะอาดพื้นที่ สัญญาปรนนิบัติบํารุงลิฟท์ เป็นต้น   
 - เตร ียมกํ าหนดอัตราค่าบํารุงหอพัก และค่า
สาธารณูปโภค (ค่านํ้าประปา ค่าไฟฟ้า) รวมทั้งวางแนว
ทางการจัดเก็บรายได้และเตรยีมแผนการขออนุมัติสั่งจ่ายเงิน
ตามระเบียบฯ ที่มีบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน 

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการบรกิารวชิาการ วพม. คร้ังที่ 2/2563 ณ 
ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
เมื่อ 15 ธ.ค. 63 

 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 15 ธ.ค. 63 พันเอก ธํารง
โรจน์ เต็มอุดม รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการบรกิารวชิาการ วพม. คร้ังที่ 2/2563 ณ 
ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดย
ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันจัดทําตารางการจัดกิจกรรมทางวชิาการ
ประจําปี 2564 เพื่อเตรยีมเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย  
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กจิกรรมสาํคญัของ วพม. ในหว้งสปัดาหท์ี ่52 ของปี 
พ.ศ. 2563 (52/63) คอื 21-27 ธ.ค. 63  

• 21 ธ.ค. 63 การตรวจประเมินและรับรองศักยภาพสถาบัน
ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ เครอืข่ายที่ 10 ประจําปี 2563 ณ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิต์ิ พร. จว.ชลบุร ี 

• 22 ธ.ค. 63 1330 การเย่ียมบ้านกําลังพล วพม. ที่มีบุตร 
คู่สมรส และบุพการทีี่มีความต้องการพิเศษและทุพพลภาพ คร้ัง
ที่ 1/64 ณ บ้านพักข้าราชการ รพ.รร.6  

• 23 ธ.ค. 63 0900 การประชุมหารอืเพื่อเตรยีมการฝึก 
กฝร.รอ./เหล่าทัพ 64 ณ ห้องประชุม พบ. ช้ัน 4 

• 23 ธ.ค. 63 0915 พิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day) ณ บรเิวณลานด้านหน้า
อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน  

• 23 ธ.ค. 63 1330 การประชุมคณะทํางานด้านการจัดการ
ความรู้ วพม. ณ ห้องประชุม สปค.วพม. ช้ัน 5 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา วพม.  

• 24 ธ.ค. 63 1330 การประชุมสภาวทิยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกลา้ คร้ังที่ 4/ 63 ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม.  

• 25 ธ.ค. 63 1330 การประชุมคณะกรรมการจัดสอบ 
Pre-comprehensive examination ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ 
ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  
 

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

 

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