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 PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนํา    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ท่ี 20 ของปีงบประมาณ 2563 และฉบับท่ี 
7 ของปี พ.ศ. 2563 หัวข้อข่าวสําคัญในสัปดาห์นี้ มีดังนี้   
ผช.ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม
ของการฝึกร่วมหน่วยทหารรักษาพระองค์/ เหล่าทัพ 
ประจําปี 2563 ณ สนามฝึกทางยุทธวธิี พล.ร.2 รอ. 
บ.ภักดีแผ่นดิน จว.ส.ก. เมื่อ 11 ก.พ. 63 
 เมื่อเวลา 0930 ของวันท่ี 11 ก.พ. 2563 พลเอก 
ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้  ผช.ผบ.ทบ. เดินทางไปเป็น
ประธานในพิธีเปิดการฝึกภาคสนามของ กฝร.รอ./ เหล่า
ทัพ 63 ณ สนามฝึกทางยุทธวธีิ พล.ร.2 รอ. บ.ภักดี
แผ่นดิน จว.ส.ก. ในห้วง 11-20 ก.พ. 63 โดยมีพลโท ชาญ
ชัย ติกขะปัญโญ ผอ.ศพม. เป็นผู้แทน จก.พบ. ร่วมในพิธี
ดังกล่าว  
 ในโอกาสนี้ พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. 
ฝ่ายบรหิาร เป็นผู้แทน วพม. ไปร่วมในพิธีเปิดการฝึก
ภาคสนามครั้งนี้  
 การฝึกภาคสนามของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 4 
แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การฝึกในพ้ืนท่ีส่วนหน้า (การฝึก
แทนค่าในท่ีพยาบาลกองพล 1 ท่ีพยาบาลกองพล 2 และท่ี
พยาบาลกองทัพ) ภายใต้การบังคับบัญชาของ พัน.สร.1 
และ พัน.สร.2 ในพ้ืนท่ี จว.ส.ก. และการฝึกในพ้ืนท่ีส่วน
หลัง ได้แก่ 1) การฝึกบรกิารทางการแพทย์ใน รพ.สนาม 
ระดับ 2 ของ พัน.สร.23 บชร.3 2) ปฏิบัติการช่วยเหลือ
ทางการแพทย์ (MedCAP) และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
(ComRel) ในพ้ืนท่ี จว.ป.จ.  
ผอ.วพม. เป็นประธานในพิธีรับหนังสือพระราชทานพระ
วนิิจฉัยลงนามถึง ผอ.วพม.ฯ ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 4 
หน้าห้องประชุมมงกุฎเวช อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
เมื่อ 14 ก.พ. 63 
 เมื่อเวลา 0900 วันท่ี 14 ก.พ. 63 พลตร ีสุพัษชัย 
เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.วพม./ รพ.รร.6 เป็นประธานในพิธีรับ

หนังสือพระราชทานพระวนิิจฉัยลงนามถึง ผอ.วพม. เชิญ
บุคลากรในสังกัดเป็นคณะอนุกรรมการวางแผนการวจิัย 
และการกําหนดอัตราค่าบรกิารการรักษา โครงการศูนย์
บําบัดรักษาโปรตอน - คาร์บอนแห่งชาติ ศรสีวางควัฒน 
ราชวทิยาลัยจุฬาภรณ์ ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 4 หน้าห้อง
ประชุมมงกุฎเวช อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมี 
ผอ.กศ.วพม. รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร รอง ผอ.วพม. ฝ่าย
วชิาการ รอง ผอ.กศ.วพม. หน.ภาควชิา กศ.วพม. เข้าร่วม
พิธีโดยพร้อมเพรยีงกัน  

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม นขต.กศ.วพม. 
ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมือ่ 12 ก.พ. 63  

 เมื่อเวลา 0900 ของวันท่ี 12 ก.พ. 63 พลตรหีญงิ 
ผศ. จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุม นขต.กศ.วพม. ครั้งท่ี 1/2563 ณ ห้องณีณา-นิ
รันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมี
สาระสําคัญของการประชุม ดังนี้ 
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• ขอขอบคุณคณะกรรมการและคณาจารย์ทุก
ท่านท่ีได้ช่วยให้การจัดสอบ ศ.ร.ว. ข้ันตอนท่ี 3 ครั้งท่ี 
2/63 ซ่ึง วพม. เป็นเจ้าภาพจัดการสอบ เมื่อ 2 ก.พ. 63 
ผ่านไปด้วยความเรยีบร้อย โดยมีผู้เข้าสอบรวมท้ังส้ิน 
420 คน 

• นพท./นศพ.วพม. จํานวน 26 คน และผู้สําเร็จ
การศึกษาจาก วพม. จํานวน 1 คน ท่ีเข้าสอบ ศ.ร.ว. 
ข้ันตอนท่ี 3 ครั้งท่ี 1/63 เมื่อ 5 ม.ค. 63 สอบผ่านทุกคน 

• วพม. ได้รับมอบหมายให้จัดอาจารย์ช่วยคุมการ
สอบวชิาเฉพาะของ กสพท ท่ีสนามสอบ ม.ธรรมศาสตร์ 
ในวันท่ี 8 มี.ค. 63  

• คณะผู้บรหิารและคณาจารย์ของ วพม. ได้
เดินทางไปหารอืกับผู้บรหิารและอาจารย์แพทย์ของ รพ.
ศูนย์สกลนคร เมื่อ 4 ก.พ. 63 เพ่ือแจ้งผลการประเมิน
ของปีการศึกษา 2562 ท่ีพบว่า นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 
6 พึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับดี-ดีมาก ได้ทํา
หัตถการภายใต้คําแนะนําและการกํากับดูแลของอาจารย์
มากข้ึน สําหรับปีการศึกษา 2563 วพม. มีแผนจะส่ง 
นพท./นศพ.วพม. ชั้นปี ท่ี 6 ไปฝึกปฏิบัติงานใน 5  
สาขาวชิา จํานวน 2 รอบ (ครั้งละ 12-14 นาย) รอบละ 
16 สัปดาห์  

• วพม. จะสนับสนุน รพ.ศูนย์สกลนคร ในเร ื่อง
ต่อไปนี้ 

-  เปิ ด สิ ท ธ์ิ ก าร ใช้ ฐ าน ข้ อมู ล ห้ อ งสมุ ด
อีเล็กทรอนิกส์ (e library) เพ่ือใช้ฐานข้อมูลตําราและ
วารสารทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
ให้กับอาจารย์แพทย์ของโรงพยาบาลสกลนคร  

- สนับสนุนด้านแพทยศาสตรศึกษา โดยเปิด
โอกาสให้อาจารย์แพทย์ รพ.ศูนย์สกลนคร ลงทะเบียนเข้า
สัมมนา หรอืประชุมด้านแพทยศาสตรศึกษา  

- สนับสนุนการขอดํารงตําแหน่งวชิาการใน
ฐานะอาจารย์พิเศษ  ซ่ึงจะได้รบัตําแหน่งทางวชิาการ เป็น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  หรอืรองศาสตราจารย์พิเศษ 
แต่จะไม่มเีงินตําแหน่งวชิาการ   

• รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร มีเร ื่องแจ้งฯ ดังนี้  
- จก.พบ. มีนโยบายให้ นขต.พบ. สนับสนุนการ

จัดประชุมวชิาการและการประชุมใหญ่สามัญประจําปีของ
สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

- กําหนดทดสอบร่างกายกําลังพล วพม. ครั้งท่ี 
1 ประจําปี 2563 ในวันท่ี 13-14 ก.พ. 63  

- กําหนดการประชุมแจ้งจัดสรรเตรยีมใช้
งบประมาณประจําปี 2564 วันท่ี 12 ก.พ. 63 1300 

• รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ มีเร ื่องแจ้งฯ ดังนี ้
- กําหนดจัดประชุมเพ่ือแนะนําระเบียบฯ 

ข้ันตอนและวธีิการเสนอขอตําแหน่งทางวชิาการผ่าน 
web-based application ในระบบออนไลน์ ณ ห้องสด
ศร ีชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วันท่ี 11 ก.พ. 63 เวลา 
13.00 น.  

-  กํ า ห น ด จั ด  Just-In-Time Learning: 
Share & Learn ในหัวข้อ การจัดทําแผนกลยุทธ์อย่าง
มืออาชพี ณ ห้องสดศร ีในวันท่ี 9 มี.ค. 63 เวลา 1300 

• รอง ผอ.กศ.วพม. รายงานผลการจัดสัมมนา 
เร ื่อง แพทยศาสตรศึกษาสําหรับอาจารย์ใหม่ เมื่อ 27-31 
ม.ค. 63  

• บก.กศ.วพม. แจ้งกําหนดวันตัดสินผลการศึกษา 
ภาคการเรยีนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

ผอ.กศ.วพม. นําคณะผู้บรหิาร วพม. และกําลังพล เข้า
ทดสอบร่างกายประจําปี ครั้งที่ 1/2563 ณ บรเิวณ
ด้านข้างสระว่ายนํ้า วพม. เมื่อ 14 ก.พ. 63  
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 เมื่อเวลา 0700 ของวันท่ี 14 ก.พ. 63 พลตรหีญิง 
ผศ. จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. นําคณะผู้บรหิาร 
วพม. เข้าทดสอบร่างกายประจําปี ครั้งท่ี 1/2563 ณ 
บรเิวณด้านข้างสระว่ายนํ้า วพม. โดยการทดสอบร่างกาย
ประกอบด้วย การดันพ้ืน ลุก-นั่ง ภายใน 2 นาที และว ิ่ง
ระยะ 2 กม.  

ผอ.กศ.วพม. เข้าประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
สนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์
เพิ่ มพูนทักษะ ครั้ งที่  1/2563 ณ ห้องประชุม 1 
สํานักงานเลขาธิการแพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข 
เมื่อ 14 ก.พ. 63  

 เมื่อเวลา 1000 ของวันท่ี 14 ก.พ. 63 พลตรหีญิง 
ผศ. จันทราภา ศรสีวัสดิ์  ผอ.กศ.วพม. เข้าประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะ
แพทย์ตามโครงการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ ครั้งท่ี 1/2563 
ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจเย่ียม เครอืข่าย 
๑๐ (รพ.ในสังกัด กห.) ณ ห้องประชุม 1 สํานักงาน
เลขาธิการแพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข โดยมี รศ.พญ.

ประสบศร ีอ้ึงภากร เป็นประธานฯ ท่ีประชุมฯ ให้การ
รับรองให้โรงพยาบาลเพ่ิมพูนทักษะ เครอืข่ายท่ี ๑๐ ท้ัง 
12 แห่ง เป็นสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ 
ประจําปี 2563 โดยมีศักยภาพในการรับแพทย์เพ่ิมพูน
ทักษะได้ตั้งแต่ 6-29 นาย   

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานเปิดการประชมุ
เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับระเบยีบ วพม. ว่าด้วย หลักเกณฑแ์ละ
วธิีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ 
วพม. พ.ศ. 2562 รวมทั้งขั้นตอนและวธิีการเสนอขอ
ตําแหน่งทางวชิาการสําหรับ อจ.วพม. ณ ห้องสดศร ี
ชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน เมื่อ 11 ก.พ. 63 

เมื่อวันท่ี 11 ก.พ. 63 พันเอก ธํารงโรจน์ เต็มอุดม 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานเปิดการประชุม
เพ่ือชี้แจงเก่ียวกับระเบียบ วพม. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วธีิการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ วพม. 
พ.ศ. 2562 รวมท้ังข้ันตอนและวธีิการเสนอขอตําแหน่ง
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ทางวชิาการสําหรับ อจ.วพม. ณ ห้องสดศร ีชั้น 1 อาคาร
เจ้าฟ้าเพชรรัตน โดยมีพันเอก ศ. มฑิรุทธ มุ่งถ่ิน ผช.
ผอ.วพม. ฝ่ายวจิัย พันเอก ผศ. จีรานุช ตันคณิตเลิศ 
เลขานุการ คกก.พิจารณาตําแหน่งทางวชิาการ พันตร ี
หญิง วรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์ และพันโท ผศ. เจนยุทธ 
ไชยสกุล ผู้ช่วยเลขานุการฯ เป็นวทิยากรหลัก ซ่ึงมี 
อจ.วพม. สนใจเข้าฟังอย่างคับค่ัง 

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม 
คณะอนุกรรมการพิจารณาและจัดสรรบ้านพัก วพม. ณ 
ห้องประชุม กอ.วพม. ชั้น 3 ตึกอํานวยการ เมื่อ 12 
ก.พ. 63 

เมื่อวันท่ี 12 ก.พ. 63 พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม 
คณะอนุกรรมการพิจารณาและจัดสรรบ้านพัก วพม. ณ 
ห้องประชุม กอ.วพม. ชั้น 3 ตึกอํานวยการ โดยมี
สาระสําคัญของการประชุม ดังนี ้ 

- มีมติให้พิจารณาจัดสรรนายทหารสัญญาบัตร 
(ครอบครัว) เข้าพักห้องพักเลขท่ี 424/718 แฟลต น.
1/2/612 (ส่วนกลางพญาไท) ทดแทนฯ  

- มีมติ ให้จัดสรรห้องพักให้นายทหารชั้ น
ประทวนและลูกจ้างประจํา จํานวน 5 ห้อง โดยคัด
นายทหารชั้นประทวนท่ีเสนอความต้องการบ้านเข้าพัก
อาศัย จํานวน 4 ห้อง และจัดสรรห้องพัก จํานวน 1 ห้อง 
ไว้สําหรับภาควชิา หรอืหน่วยท่ีสามารถดําเนินการปรับ
ย้ายนายทหารชั้นประทวนมารับราชการท่ี วพม. ภายใน 3 
เดือน หากไม่มีหน่วยใดสามารถดําเนินการปรับย้ายฯ 
ภายในเวลาดังกล่าว ให้ผู้ ท่ีได้รับการพิจารณาคัดสรร
อันดับสํารองเข้าพักอาศัย  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
วจิัย วพม. ให้การต้อนรับคณะของโรงพยาบาลสมเด็จ
พระป่ินเกล้าที่มาศึกษาดูงานโครงการวจิัยของ สพว.
รพ.รร.6/ วพม. เมื่อ 12 ก.พ. 63 
 เมื่อเวลา 0900 ของวันท่ี 12 ก.พ. 63 พันเอก 
ธํารงโรจน์ เต็มอุดม รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ พร้อม
ด้วยคณะกรรมการวจิัย วพม. ให้การต้อนรับคณะของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรอื ท่ีมา
ศึกษาดูงานโครงการวจิัยของ สพว.รพ.รร.6/ วพม. โดยมี
พันเอก ศ. มฑิรุทธ มุ่งถ่ิน ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายวจิัย พันเอก 
ผศ. ราม รังสินธ์ุ ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร พันเอก รศ. 
ชาญชัย ไตรวาร ีหน.สพว.รพ.รร.6/ วพม. ร่วมต้อนรับ 
และบรรยายสรุป  
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รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรยีนตามมาตรฐานผลการ
เรยีนรู้ ไปทวนสอบฯ รายวชิา กุมารเวชศาสตร์ 2 (วพ
มกม 501) ที่ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ กศ.วพม. เมื่อ 
12 ก.พ. 63 
 เมื่อเวลา 1300 ของวันท่ี 12 ก.พ. 63 พันเอก ผศ. 
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร พร้อมด้วย
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้ เร ยีนตาม
มาตรฐานผลการเรยีนรู้ ไปทวนสอบฯ รายวชิากุมารเวช
ศาสตร์ 2 (วพมกม 501) ท่ีภาควชิากุมารเวชศาสตร์ 
กศ.วพม. ณ ห้องประชุมสิรวิัฒนภักดี ชั้น 9 ตึกพัชรกิติ
ยาภา รพ.รร.6 โดยมีพันเอก เรอืงวทิย์ ตันติแพทยางกูร 
ในฐานะ หน.ภกม.กศ.วพม. ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ พัน
เอกหญิง นวพร หิรัญววิัฒน์กุล รอง ผอ.กศ.วพม. ท่ี
ปรกึษา คกก.ทวนสอบฯ ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย 
 คกก. ทวนสอบฯ ชื่นชมในรูปแบบการเรยีนรู้ ท่ี
หลากหลายของคณาจารย์ภาควชิาฯ เพ่ือให้ นพท./
นศพ.วพม. พัฒนาความสามารถในการเรยีนรู้ด้วยตนเอง 

และพัฒนาทักษะสําคัญทางกุมารเวชศาสตร์ พร้อมท้ัง
ฝากข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องด้วย 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร และคณะ เดินทางไปมอบ
กระเช้าปีใหม่เพื่อแสดงความขอบคุณแก่ ผอ.กกบ.สส. 
และ ผอ.กวก.สส. ที่กรมการสื่อสารทหารบก สะพาน
แดง เมื่อ 12 ก.พ. 63 
 เมื่อวันท่ี 12 ก.พ. 63 พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร พร้อมด้วย พันเอก กศม ภังคา
นนท์ ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ พันเอกหญิง 
ผศ. อนุสรา วัฒนจันทร์ ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายการคลัง และ
ทีมงานของ กสน.วพม. เดินทางไปมอบกระเช้าปีใหม่เพ่ือ
แสดงความขอบคุณแก่พันเอก ประพร หิรโิอตัปปะ ผอ.
กกบ.สส. และพันเอก กิตติพนธ์ สมจิต ผอ.กวก.สส. ท่ีให้
ความช่วยเหลือพิจารณาคุณลักษณะของ สป.สายส่ือสาร 
ในโครงการ e-campus ของ วพม. ในช่วงท่ีผ่านมา ณ 
กรมการส่ือสารทหารบก สะพานแดง ในโอกาสนี้คณะ
ผู้บรหิาร วพม. ได้เรยีนปรกึษาเพ่ือเรยีนขอคําแนะนําเร ื่อง 
การจัดทําแผนงานโครงการเพ่ือพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของ วพม. ด้วย 

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร และ รอง ผอ.กศ.วพม. ร่วม
กิจกรรมในโครงการพัฒนานิสิตเตรยีมแพทย์ เพื่อนํา
ส า ธ า รณ สุ ข สู่ ชุ ม ช น  ข อ ง คณ ะ ว ิท ย า ศ า ส ต ร์  
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ โรงเรยีนวัดพระขาว อ.
บางบาล จว.พระนครศรอียุธยา เมื่อ 13 ก.พ. 63 
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 เมื่อวันท่ี 13 ก.พ. 63 พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร พร้อมด้วย พันเอกหญงิ นวพร 
หิรัญววัิฒน์กุล รอง ผอ.กศ.วพม. และคณาจารย์ วพม. 
เดินทางไปร่วมกิจกรรมในโครงการพัฒนานิสิตเตรยีม
แพทย์ เพ่ือนําสาธารณสุขสู่ชุมชน ของคณะวทิยาศาสตร์  
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ โรงเรยีนวัดพระขาว อ.บาง  
บาล จว.พระนครศรอียุธยา โดยมี รศ.นงนุช สุขวาร ีเป็น
ประธานโครงการฯ  

   กิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย  
 - พิธีเปิดโครงการฯ โดยมี ผอ.รร.วัดพระขาว (ป  
ระชานุเคราะห์) รศ.นงนุช สุขวาร ีและ รอง ผอ.วพม. ฝ่าย
บรหิาร ร่วมกล่าวเปิดโครงการฯ  
 - กิจกรรมสันทนาการและให้ความรูแ้ก่นักเรยีน
กลุ่มต่าง ๆ (ปฐมวัย ประถม และมัธยมตน้)  
 - บรกิารตรวจและให้คําปรกึษาทางการแพทย์  
 - กิจกรรมเย่ียมบ้านผู้ป่วยตดิเตียงในชุมชน  
 - พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรยีน 

 - พิธีมอบทีวจีอใหญ่และอุปกรณจ์ําเป็นให้แก่ทาง
โรงเรยีนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)  
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  หลังเสร็จส้ินกิจกรรมของโครงการฯ ทาง รอง 
ผอ.กศ.วพม. และ พันโทหญิง ผศ. จิตรวณีาฯ ได้จัด
กิจกรรมเพ่ือให้นิสิตทุกคนได้สะท้อนคิดถึงกิจกรรมท่ีผ่าน
ไปผ่านภาพวาดท่ีสรุปส่ิงท่ีได้เรยีนรู้และประสบการณ์ท่ี
ประทับใจของตนเอง หลังจากนั้นให้แต่ละกลุ่มเลือกเร ื่อง
เล่าของเพ่ือนในกลุ่มท่ีส่ือด้วยภาพได้ดีท่ีสุด เพ่ือนํามา
แลกเปลี่ยนกับเพ่ือนทุก ๆ คน ในวงใหญ่ เพ่ือร่วมกัน
สะท้อนถึงประสบการณ์ท่ีประทับใจและส่ิงได้เรยีนรู้จาก
การมีส่วนร่วมในโครงการฯ  
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     ในช่วงท้ายพระครูสังฆภารวจิิตร (สุนทร สุนฺทโร)
เจ้าอาวาสวัดพระขาว ได้มอบวัตถุมงคล หลวงปู่ทิม วัด
พระขาว แก่ผู้บรหิาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีและนิสิตเตรยีม
แพทย์ทุกคนท่ีร่วมโครงการฯ  

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม 
คกก. จัดการประชุมวชิาการนานาชาติ เร ื่อง การวจิัย
ของนักศึกษาแพทย์ หรอื IMRC 2020 ณ ห้องณีณา-
นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 14 
ก.พ. 63 
 เมื่อวันท่ี 14 ก.พ. 63 พันเอก ธํารงโรจน์ เต็มอุดม 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม คกก. 
จัดการประชุมวชิาการนานาชาติ เร ื่อง การวจิัยของ
นักศึกษาแพทย์ หรอื IMRC 2020 ณ ห้องณีณา-นิ
รันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมี พัน
เอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เข้าร่วม
ประชุมด้วย  
 ท่ีประชุมฯ รับทราบการรายงานของ พันโท รศ.
พันเลิศ ปิยะราช เลขานุการคณะกรรมการฯ และรายงาน
ความก้าวหน้าในการเตรยีมงานของคณะกรรมการฝ่าย
ต่าง ๆ  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการกํากับและส่งเสรมิการดําเนินการต่อสัตว์ 
เคร ื่องมือทางห้องปฏิบัติการ สารรังสี เพื่องานทาง
วทิยาศาสตร์ วพม. ณ ห้องประชมุ ชั้น 8 อาคารเจ้าฟ้า
เพชรรัตน เมื่อ 14 ก.พ. 63 

 เมื่อเวลา 1300 ของวันท่ี 14 ก.พ. 63 พันเอก ผศ. 
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการกํากับและส่งเสรมิการดําเนินการต่อ
สัตว์ เคร ื่องมือทางห้องปฏิบัติการ สารรังสี เพ่ืองานทาง
วทิยาศาสตร์ วพม. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารเจ้าฟ้า
เพชรรัตน   
 สาระสําคัญจากการประชุมฯ มีดังนี้  
 - มีมติเห็นชอบให้ วพม. ยกเลิกการเป็นสถาน
ดําเนินการต่อสัตว์ เพ่ืองานทางวยิาศาสตร์ โดยคง
สถานะการเป็นห้องปฏิบัติการท่ีใช้สัตว์เพ่ือการศึกษาและ
งานทางวทิยาศาสตร์  
 - เห็นชอบให้ยกร่างคําส่ังแต่งตั้ง คกก. ชุดใหม่ ให้
ครอบคลุมงานทางด้าน Biosafety ตาม พรบ. เชื้อโรค
และพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558  
 - มอบหมายให้ พันโท ผศ.เจนยุทธ ฯ เป็นผู้แทน 
วพม. ไปนําเสนอข้อมูลเก่ียวกับการใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วทิยาศาสตรข์อง วพม.   
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรยีนตามมาตรฐานผลการ
เรยีนรู้ ไปทวนสอบฯ รายวชิา วสิัญญีวทิยา (วพมศศ  
502) ที่ภาควชิาวสิัญญีวทิยา กศ.วพม. เมื่อ 14 ก.พ. 
63 
 เมื่อเวลา 1300 ของวันท่ี 14 ก.พ. 63 พันเอก 
ธํารงโรจน์ เต็มอุดม รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ พร้อม
ด้วยคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีนตาม
มาตรฐานผลการเรยีนรู้ ไปทวนสอบฯ รายวชิา วสัิญญี
วทิยา (วพมศศ  502) ท่ีภาควชิาวสัิญญีวทิยา กศ.วพม. 
ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
รพ.รร.6 โดยมีพันเอก เรอืงวทิย์ ตันติแพทยางกูร เป็น
ประธาน คกก. และ พันเอกหญิง ศิรลิักษณ์ ชํานาญเวช 
หน.ภาควชิาวสัิญญีวทิยา ให้การต้อนรับ  
 คกก. ทวนสอบฯ ชื่นชมกับการพัฒนารูปแบบการ
เรยีนรู้ให้แก่ผู้เรยีนส่งผลให้คะแนนความพึงพอใจของ
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ผู้เรยีนสูงข้ึนอย่างชัดเจน พร้อมท้ังฝากข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องด้วย 
ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย
ทีมงาน สปค.วพม. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร ื่อง 
การจัดทํารายงานการประเมินตนเองผ่านระบบ web-
based application โ ด ย ใ ช้  Online SAR 
template ณ ห้องปฏิบัติการ ศสท.วพม. ชั้น 8 
อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน เมื่อ 13 ก.พ. 63 
 เมื่อเวลา 1300 ของวันท่ี 13 ก.พ. 63 พันเอก ผศ. 
ธรรมนูญ ศรสีอ้าน ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา พร้อมด้วยทีมงาน สปค.วพม. จัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการ เร ื่อง การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ผ่านระบบ web-based application โดยใช้ Online 
SAR template ณ ห้องปฏิบัติการ ศสท.วพม. ชั้น 8 
อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน เพ่ือชี้แจงข้ันตอนและวธีิการใช้ 
web-based application ร ว ม ท้ั ง  Online SAR 
template ท่ีได้รับการปรับปรุงจากปีท่ีผ่านมา 
หน.ฝงป.วพม. แจ้งจัดสรรเตรยีมใช้จ่ายงบประมาณ
ประจํ า ปี  2564 แก่ผู้ แทนหน่วยที่ เ กี่ ยวข้อง  ณ 
ห้องปฏิบัติการ ศสท.วพม. ชั้น 8 อาคารเจ้าฟ้าเพชร
รัตน เมื่อ 12 ก.พ. 63 
 เมื่อวันท่ี 12 ก.พ. 63 1300 พันโทหญิง ขนิษฐา 
ลือนาม หน.ฝงป.วพม. แจ้งจัดสรรเตรยีมใช้จ่ าย
งบประมาณประจําปี 2564 แก่ผู้แทนหน่วยท่ีเก่ียวข้อง 
ณ ห้องปฏิบัติการ ศสท.วพม. ชั้น 8 อาคารเจ้าฟ้าเพชร
รัตน 
กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 8 ของปี 
พ.ศ. 2563 (8/63) คือ 17-23 ก.พ. 63  
 กิจกรรมสําคัญในสัปดาห์ท่ี 21 ของปีงบประมาณ 
2563 มีดังนี้   

• 17 ก.พ. 63 1300 การประชุมคณะกรรมการ
บรหิารทรพัยากร วพม. ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 17 ก.พ. 63 1400 การประชุม หน.นขต.กอ.วพม. 
ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม.  

• 18 ก.พ. 63 1330 การประชุมคณะกรรมการ
วชิาการ วพม. ครั้งท่ี 2/63 ณ ห้องประชุมระพี สาครกิ 
ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 18 ก.พ. 63 1330 การประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานการจัดการประชุมวชิาการประจําปีและการ
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ครั้งท่ี 62 ของสมาคมแพทย์
ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ 
ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 18 ก.พ. 63 1730 การประชุมคณะกรรมการ
บรหิารสมาคมผู้ปกครองและอาจารย์ วพม. ณ ห้อง
ประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม.  

• 19 ก.พ. 63 0900 การประชุมคณะทํางาน สปค. 
เพ่ือเตรยีมจัดการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
วพม. ประจําปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชมุ สปค.วพม.   

• 20-21 ก.พ. 63 การเย่ียมสํารวจเพ่ือต่ออายุการ
รับรองกระบวนการคุณภาพ รพ.รร.6   

• 20 ก.พ. 63 1300 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
ผู้เรยีนตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ ณ ภาควชิาออร์โธปิ
ดิกส์ กศ.วพม. ณ ห้องสุปรชีา ชั้น 3 อาคารมหาวชิราลง
กรณ รพ.รร.6 

• 21 ก.พ. 63 1100 พิธีรับมอบการบังคับบัญชา 
นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 4 กลับมาอยู่ในการบังคับ
บัญชาของ วพม. หลังเสร็จส้ินการฝึกแลกเปลี่ยนและการ
ฝึกภาคสนามของ กฝร.รอ./ เหล่าทัพ 63 ณ พ้ืนท่ี จว.ป.จ. 
และ จว.ส.ก. ระหว่างวันท่ี 11-20 ก.พ. 63 
 

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

 - ตรวจแก้ไขแล้ว/ แจกจ่ายได้ 
  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 
                        (ดุสิต สถาวร) 
  รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร  
   23 ก.พ. 63   
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