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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ที่ 13 ของปีงบประมาณ 2564 และฉบับที่ 
52 ของปี พ.ศ. 2563 หัวข้อข่าวสําคัญในฉบับนี้ มีดังนี้   
จก.พบ. เป็นประธานการประชุมหารอื เพื่อเตรยีมการ
ฝึก กฝร.รอ./เหล่าทัพ 64 (ด้านการแพทย์) ณ ห้อง
ประชุม พบ. ชั้น 4 เมื่อ 23 ธ.ค. 63   
 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 63 พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ 
จก.พบ. เป็นประธานการประชุมหารอื เพื่อเตรยีมการฝึก กฝร.
รอ./เหล่าทัพ 64 (ด้านการแพทย์) ณ ห้องประชุม พบ. ช้ัน 4 
โดยมีผู้แทนฝ่ายอํานวยการ (ฝยก./ ฝกพ./ ฝกร./ ผกบ.) 
ผู้แทนหน่วยรับการฝึก (วพม./ วพบ./ วพร./ วพอ.) และส่วน
ควบคุมการฝึก (รร.สร.พบ.) เข้าประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน
สาระสําคัญจากการประชุม มีดังนี้  

- ฝยก.ฯ ช้ีแจงกรอบการฝกึ และการบรกิารทาง
การแพทย์ในสถานการณ์การป่วยเจ็บจรงิ 

- ฝกร.ฯ ช้ีแจงการปฏิบัติในพื้นที่ส่วนหลัง 
- สคฝ.พบ. รายงานความคืบหน้าในส่วนควบคุมการฝึก 
- ฝกพ.ฯ ช้ีแจงการปฏิบัติในสว่นผู้รับการฝึก  
- ฝกบ.ฯ ช้ีแจงการปฏิบัติในการส่งกําลังบํารุง  
- สสน.พบ./ กบร.พบ. ช้ีแจงการจัดเตรยีมที่พัก การ

ประกอบเลี้ยง แหล่งรวมรถ และตําบลจ่าย สป.3  
 นอกจากมีผู้แทนหน่วยรับการฝึกทั้ง 4 สถาบัน ได้
รายงานความคืบหน้าการเตรยีมความพร้อมด้านร่างกาย 
ผลการทดสอบสมรรถภาพ และแผนการตรวจสุขภาพก่อน
เข้ารับการฝึกคร้ังนี้   
ผอ.ศพม. เป็นประธานในการประชุมสภาวทิยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า คร้ังที่ 4/ 63 ณ ห้องระ
พี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกลา้เวชวทิยา วพม. 
เมื่อ 24 ธ.ค. 63   
 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 24 ธ.ค. 63 พลโท ธารา 
พูนประชา ผอ.ศพม. เป็นประธานในการประชุมสภาวทิยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า คร้ังที่ 4/ 63 ณ ห้องระพี  
สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมีคณะ  

ผู้บรหิาร วพม. นําโดย ผอ.กศ.วพม. ให้การต้อนรับ สาระสําคัญ
ของการประชุม มีดังนี้   
 - สรุปผลการตรวจประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูน
ทักษะ เครอืข่ายที่ 10 (โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม)  
 - พิธีพระราชทานกระบ่ี ฯ ประจําปีการศึกษา 2562 
เมื่อ 15 พ.ย. 63  
 - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามกรอบคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ วพม. ประจําปีงบประมาณ 2563  
 - แผนปฏิบัติราชการ วพม. ประจําปีงบประมาณ 
2564 
 - รายงานผลการจัดประชุมวชิาการนานาชาติ เร ื่อง การ
วจิัยของนักศึกษาแพทย์ หรอี IMRC 2020  
 - ความคืบหน้าการรายงานขออนุมั ติหลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ของ วพม. ต่อสภามหาวทิยาลัยมหิดล 
ผ่านคณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล 
 - การรับรองผลงานทางวชิาการ เพื่อขอแต่งต้ังดํารง
ตําแหน่งทางวชิาการ  
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ผอ.วพม./ รพ.รร.6 เป็นประธานในการเยี่ยมบ้านกําลัง
พลที่มีบุตร คู่สมรส และบุพการทีีม่ีความต้องการพเิศษ
และทุพพลภาพ คร้ังที่ 1/2564 ณ บ้านพักข้าราชการ 
รพ.รร.6 เมื่อ 22 ธ.ค. 63   

 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 63 พลตร ีสุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม 
ผอ.วพม./ รพ.รร.6 เป็นประธานในการเย่ียมบ้านกําลังพลที่มี
บุตร คู่สมรส และบุพการทีี่มีความต้องการพิเศษและทุพพล
ภาพ คร้ังที่ 1/2564 ณ บ้านพักข้าราชการ รพ.รร.6  
 ในโอกาสนี้ รอง ผอ.รพ.รร.6 ทั้งสองท่าน รอง ผอ.วพม. 
ฝ่ายบรหิาร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ ผช.ผอ.วพม. ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล และผู้แทนคณะกรรมการสวัสดิการ วพม./ 
รพ.รร.6 ได้ร่วมเย่ียมบ้านคร้ังนี้ด้วย โดย ผอ.วพม./ รพ.รร.6 
ได้มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือให้แก่กําลังพล นอกจากนี้ทีม
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหสาขาวชิาชีพที่ร่วมคณะ
ยังได้ให้คําแนะนําแกท่างครอบครัวอีกด้วย  
 สําหรับกําลังพลที่ไม่ได้เย่ียมบ้าน พันเอก ผศ.ดุสิต  
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นผู้แทน ผอ.วพม. มอบ

เงินช่วยเหลือจํานวน 6 นาย ที่ห้องประชุมกองอํานวยการ ช้ัน 
3 กองอํานวยการ วพม. เมื่อ 28 ธ.ค. 63  
ผอ.วพม./ รพ.รร.6 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day) ณ 
บรเิวณลานด้านหน้าอาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน เมื่อ 23 
ธ.ค. 63   

 เมื่อเวลา 0915 ของวันที่ 23 ธ.ค. 63 พลตร ีสุรศักดิ์ 
ถนัดศีลธรรม ผอ.วพม. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day) ณ 
บรเิวณลานด้านหน้าอาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน โดยมีคณะ
ผู้บรหิาร วพม. นําโดย ผอ.กศ.วพม. ให้การต้อนรับ  
 หลังจากนั้น พันเอก ชาญชัย บัววรรณ หก.กสน.วพม. 
ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และเรยีนเชิญ 
ผอ.วพม. มอบรางวัลให้แก่หน่วยงานทีช่นะเลิศการประเมิน 7 ส 
พลัส ประจําปีงบประมาณ 2563 
 ในปีนี้คณะกรรมการ 7 ส พลัส ได้แบ่งพื้นที่เป็น 6 
โซน โดยแบ่งมอบให้แก่กําลังพล 6 กลุ่ม (กลุ่ม A-F) ตาม
แผนภาพด้านล่าง 
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 โซน A ได้แก่ พื้นที่โดยรอบอาคารศูนย์ประวัติ
และนิทรรศการ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา ม ี
หน.ภทช.กศ.วพม. เป็นหัวหน้ากลุ่ม  
 โซน B บรเิวณลานกาแฟและด้านหน้า/ด้านหลัง 
อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน มี หน.ภภว.กศ.วพม. เป็นหัวหน้า
กลุ่ม 
 โซน C สวนสุขภาพ ถนนระหว่างอาคารเจ้าฟ้าฯ 
กับตึกอํานวยการ (ต้ังแต่ศาลพระภูมิถึงที่จอดรถบัส) มี 
หน.ภสว.กศ.วพม. เป็นหัวหน้ากลุ่ม  
 โซน D บรเิวณโดยรอบ คลังนํ้ามัน โรงประกอบ
เลี้ยงและโรงยิม (สิ้นสุดบรเิวณก่อสร้าง) มี หน.ภปส. 
กศ.วพม. เป็นหัวหน้ากลุ่ม 
 โซน E บรเิวณโดยรอบวังอัศวนิ บรเิวณโดยรอบ
สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มี หน.ภศธ.กศ.วพม. เป็นหัวหน้า
กลุ่ม 

โซน F บรเิวณด้านหน้าตึกอํานวยการ หน้าเสาธง 
ศาลพระภูมิ แท่นนามหน่วย สนามหญ้าด้านข้างเสาธง มี 
หน.ภกว.กศ.วพม. เป็น หัวหน้ากลุ่ม  

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมหารอืเพื่อเตรยีม
ความพร้อมการจัดการเรยีนการสอนในกรณีที่มีการ
ระบาดรอบใหม่ของ COVID-19 ณ ห้องระพ ีสาครกิ ชัน้ 
3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 24 ธ.ค. 63 

 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 24 ธ.ค. 63 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุมหารอืเพื่อเตรยีมการจัดการเรยีนการสอนในกรณีที่มี
การระบาดรอบใหม่ของ COVID-19 ทั้งในระดับปรคีลินิก
และระดับคลินิก ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมี รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร รอง 
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ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ รอง ผอ.กศ.วพม. รวมทั้ง หน.ภาควชิา 
กศ.วพม. เข้าประชุม onsite และออนไลน์ผ่านโปรแกรม 
Zoom Cloud Meetings  
 ที่ประชุมฯ รับทราบสถานการณ์ล่าสุดของการแพร่
ระบาดของ COVID-19 รวมทั้งผลกระทบที่อาจส่งผลต่อ
การจัดการเรยีนการสอนทั้งในระดับปรคีลินิกและคลินิกของ 
วพม. รวมทั้งโรงพยาบาลสมทบ โดยกําหนดแนวทาง 
ดังต่อไปนี้ 
 ช้ันปรคีลินิก  
 - ขอให้เพิ่มระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร 
โดยจัดการเรยีนการสอนรูปแบบบรรยาย 2 ห้องพร้อมกัน 
สําหรับช่ัวโมงปฏิบัติการ ให้เพิ่มระยะห่างระหว่างบุคคล
เท่าที่จะปฏิบัติได้ หากสามารถแบ่งเป็น 2 ห้อง ได้ ให้
พิจารณาดําเนินการ 
 - เตรยีมจัดการเรยีนการสอนผ่านระบบออนไลน์หาก
สถานการณ์แพร่ระบาดรุนแรงมากข้ึน  
 ช้ันคลินิก  
 - ให้ข้ึนปฏิบัติงานตามปกติ โดยยึดถือและปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของหน่วยป้องกันและ
ควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด  
 - ให้ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 4-5 งดไปดูแลรักษา
ผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉินในช่วงที่มีการระบาดรอบใหม่นี้  
 - ให้ทุกภาควชิา เตรยีมแผนจัดการเรยีนการสอน
ผ่านระบบออนไลน์ สําหรับ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 4-5 
หากสถานการณ์แพร่ระบาดรุนแรงมากข้ึน 

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่าง
บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวชิาการ การ
ผลิตบัณฑิตระดับปรญิญาโท สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
ข้อมูลชีวการแพทย์ ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 24 ธ.ค. 63  

 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 63 พลตรหีญิง ผศ.จันทราภา ศร ี
สวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ร่างบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวชิาการ การ
ผลิตบัณฑิตระดับปรญิญาโท สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ข้อมูล
ชีวการแพทย์ (หลักสูตรภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ภาค
ปกติ/ ภาคพิเศษ) ระหว่างกองทัพบกโดย วพม. กับ
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยที่ประชุมฯ ได้พิจารณา
กลั่นกรองร่างบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทาง
วชิาการ การผลิตบัณฑิตระดับปรญิญาโท สาขาวชิา
วทิยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ ให้สอดคล้องกับระเบียบ 
พบ. ว่าด้วย การจัดทําบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงาน
นอกกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2562 โดยมุ่งประเด็นที่
กองทัพบกจะได้รับประโยชนจ์ากบันทึกฯ ฉบับนี้  
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะทํางานจัดสอบ 
Pre-clinical comprehensive examination: MCQ 
ชั้นปี 3 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา เมื่อ 25 ธ.ค. 63  

 เมื่อเวลา 1200 วันที่ 25 ธ.ค. 63 พลตรหีญิง ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม
คณะทํ างานจั ดสอบ Pre-clinical comprehensive 
examination: MCQ ช้ันปี 3 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 
3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  
 ที่ประชุมฯ รับทราบผลการสอบ NL-1 คร้ังที่ 2/ 
2563 ที่จัดสอบไปเมื่อ 28 พ.ย. 63 และหารอืแนวทางการ
จัดสอบฯ ในปีการศึกษา 2563 รวมทั้งแนวทางการเตรยีม
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ความพร้อมสําหรับการสอบ NL-1 ของ นพท./นศพ.วพม. 
ช้ันปีที่ 3 รุ่นที่ 44  

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสตูรฯ ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ของ 
วพม. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกลา้
เวชวทิยา เมื่อ 25 ธ.ค. 63   

 เมื่อเวลา 1330 วันที่ 25 ธ.ค. 63 พลตรหีญิง ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม 
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. 
2564 ของ วพม. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมี พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร พันเอก ธํารงโรจน์ เต็มอุดม รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ พันเอกหญิง นวพร หิรัญววิัฒน์กุล 
รอง ผอ.กศ.วพม. และคณะกรรมการฯ เข้าประชุม โดยพร้อม
เพรยีงกัน  
  ที่ประชุมฯ เห็นชอบร่างแก้ไข Degree Profile 
ตามที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ระดับต่ํา
กว่าปรญิญาตร ีมหาวทิยาลัยมหิดล และมอบหมายให้

หน่วยแพทยศาสตรศึกษา วพม. ส่งร่างดังกล่าวให้ทาง
คณะกรรมการฯ พิจารณาดําเนินการต่อไป  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เดินทางไปตรวจเยีย่ม รพ.สมเดจ็
พระนางเจ้ าสิ ร ิกิ ติ์  จว .ชลบุ ร ี ในฐานะประธาน
คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมนิสถาบันปฏบิตังิาน
เพิ่มพนูทักษะ เครอืข่ายที ่10 (รพ.สงักดักระทรวงกลาโหม) 
เมื่อ 21 ธ.ค. 63  

  เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 63 พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เดินทางไปตรวจเย่ียม รพ.สมเด็จพระนาง
เจ้าสิรกิิต์ิ จว.ชลบุร ีในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจ
เย่ียมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ เครอืข่ายที่ 
10 (แทน ผอ.กศ.วพม.) โดยมี นาวาเอกหญิง นงลักษณ์ สิงห
โกวนิท์ รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิต์ิ 
ฝ่ายบรกิารสุขภาพ ให้การต้อนรับ  
 รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิต์ิ มีศักยภาพรับแพทย์
เพิ่มพูนทักษะได้ 29 นาย ในปี 2563 ได้รับการจัดสรรแพทย์
ใช้ทุน จํานวน 28 นาย ลาออก 2 นาย  เป็นบัณฑิตจาก วพม. 
จํานวน 9 นาย 
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 ผลการประเมิน : โรงพยาบาลผ่านการประเมินการเป็น
สถานฝึกปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะของคณะกรรมการฯ 
มีศักยภาพในการรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะได้ 29 นาย ในปี พ.ศ. 
2564  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการกิจการร้านค้าสวัสดิการ วพม. คร้ังที่ 
1/64 ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ 
วพม.  เมื่อ 22 ธ.ค. 63  

 เมื่อเวลา 1100 ของวันที่ 22 ธ.ค. 63 พันเอก ผศ.ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการกิจการร้านค้าสวัสดิการ วพม. คร้ังที่ 1/64 
ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ วพม. ที่
ประชุมฯ ได้พิจารณาเร ื่องสําคัญ ดังนี้  
 - รายงานความคืบหน้าของการขออนุญาตใช้พื้นที่ของ 
วพม. เพื่อดําเนินกิจการประเภทร้านสะดวกซ้ือจากกองทัพบก
ของผู้แทนบรษัิท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 
 - การขออนุญาตใช้พื้นที่ของ วพม. เพื่อดําเนินกิจการ
ประเภทร้านกาแฟ Café Amazon ของบรษัิท ปตท. นํ้ามัน
และการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เดินทางไปหารอื เร ื่อง การแกไ้ข
รายละเอียดการก่อสร้างแบบเพิ่มเติมวงเงินของโครงการ
ก่อสร้างศูนย์สถานการณ์จําลองทางการแพทย์ทหาร ณ 
ห้องประชุม สํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ชั้น 4 
เมื่อ 23 ธ.ค. 63  

 เมื่อเวลา 1400 ของวันที่ 23 ธ.ค. 63 พันเอก ผศ.ดสุติ 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร พร้อมด้วย หน.ฝงป.วพม. 
หก.กสน.วพม. และผู้แทนกรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)
เดินทางไปหารอื เร ื่อง การแก้ไขรายละเอียดการก่อสร้างแบบ
เพิ่มเติมวงเงินของโครงการก่อสร้างศูนย์สถานการณ์จําลอง
ทางการแพทย์ทหาร ณ ห้องประชุม ช้ัน 4 สํานักงบประมาณ 
กระทรวงการคลัง  
 ทางสํานักงบประมาณ ได้แนะนําให้ทาง วพม. 
ดําเนินการประสานกับทางมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อ
มอบหมายให้ ยย.ทบ. ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างแบบจําเพาะ
เจาะจงตามรายละเอียดการก่อสร้างที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติม 
เนื่องจากในส่วนนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม พรบ.
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2564 เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการจัดการความรู้ วพม. คร้ังที่ 1/64 ณ ห้อง
ประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
เมื่อ 23 ธ.ค. 63  

 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 23 ธ.ค. 63 พันเอก ธํารง
โรจน์ เต็มอุดม รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ วพม. โดยมีสาระสําคัญ 
ดังนี้ 
 - แผนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ในปีงบประมาณ 
2564 จํ านวน 8 คร้ัง แบ่งเป็น 3 ด้ าน ได้แก่  ด้ าน
แพทยศาสตรศึกษา (4 คร้ัง) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2 
คร้ัง) และด้านบรหิาร (2 คร้ัง) 
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 - แผนจัดมหกรรมคุณภาพการศึกษาเครอืข่าย
สถาบันอุดมศึกษาพญาไท และมหกรรมคุณภาพการศึกษา วพ
ม. ประจําปี 2564 
 - แผนพัฒนาคลังความรู้ วพม. เพื่อรวบรวมไฟล์เอกสาร
และวดีิทัศน์กิจกรรมต่าง  ๆไว้ใน Google Drive  
ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายนวัตกรรมและสิง่ประดษิฐ ์เขา้ร่วมการ
ประชุมเครอืข่ายนวัตกรรม PMK-KU ENG คร้ังที่ 2 
ณ ห้องประชุมแผนกโรคไต ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ รพ.รร.6 เมื่อ 15 ธ.ค. 63   

 เมื่อเวลา 1300 ของวันที่ 15 ธ.ค. 63 พันเอก รศ.สธุ ี
พานิชกุล ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เข้า
ร่วมการประชุมเครอืข่ายนวัตกรรม PMK-KU ENG คร้ังที่ 
2/ 2564 ณ ห้องประชุมแผนกโรคไต ช้ัน 4 อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ รพ.รร.6 โดยทีมวจิัยของคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยอาจารย์สาขา
วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ได้
เดินทางมาพูดคุยหารอืกับทีมวจิัยของแผนกโรคไต รพ.พระ
มงกุฎเกล้า เพื่อทํางานวจิัยและผลิตนวัตกรรมร่วมกัน  

 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  
 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 

กจิกรรมสาํคญัของ วพม. ในหว้งสปัดาหท์ี ่53 ของปี 
พ.ศ. 2563 (53/63) คอื 28 ธ.ค. 63 – 3 ม.ค. 64  

• 28 ธ.ค. 63 1300 การประชุมกองอํานวยการ วพม. 
ประจําเดือนธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม กอ. ช้ัน 3 ตึก
อํานวยการ วพม.  

• 28 ธ.ค. 63 1730 พิ ธีบายศรสีู่ ขวัญ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2 รุ่นที่ 45 ณ ห้องนิรันดร์วชิย ช้ัน 2 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 29 ธ.ค. 63 0800 คณะผู้บรหิาร วพม. และ วพบ. 
เข้าสวัสดีปีใหม่ ปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ ณ สป.อว. 

• 29 ธ.ค. 63 1000 การประชุมคณะกรรมการ
บรหิารทรัพยากร วพม. ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 30 ธ.ค. 63 0800 การประชุมหารอืเช้าวันพุธ ณ 
ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
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• 30 ธ.ค. 63 1400 พิธีประดับเคร ื่องหมายช้ันปี
และมอบกระบ่ีสั้นให้แก่ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2 รุ่นที่ 
45 ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ช้ัน 4 อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวทิยา 
 

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

 

 

- ตรวจแก้ไขแล้ว/ แจกจ่ายได้ 
  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 
               (ดุสิต สถาวร) 
  รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร   
   3 ม.ค. 64  
 


