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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ที่ 15 ของปีงบประมาณ 2564 และฉบับที่ 
1 ของปี พ.ศ. 2564 หัวข้อข่าวสําคัญในฉบับนี้ มีดังนี้   
ผบ.ทบ. เป็นประธานในงานวันสถาปนากรมแพทย์
ทหารบก ครบรอบ 121 ปี ณ กรมแพทยท์หารบก เมือ่ 
7 ม.ค. 64   

 เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 64 พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้ว
แท้ ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางมาเป็นประธานในงาน 
“วันสถาปนากรมแพทย์ทหารบก ครบรอบ 121 ปี” โดยมี 
พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก พร้อม
ด้วยผู้บังคับบัญชาหน่วยสายแพทย์กองทัพบก ให้การ
ต้อนรับ ณ อาคารกองบัญชาการ กรมแพทย์ทหารบก 
ถนนพญาไท กรุงเทพฯ ภายในงานมีพิธีบําเพ็ญกุศล โดย 
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ เป็นประธานในพิธีสงฆ์  
 หลังจากนั้นพลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้
บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลหน่วย
สายแพทย์ดีเด่น ประจําปี 2564 ได้แก่  

- โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
(ประเภทโรงพยาบาลระดับกองทัพภาค)   

- โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม (ประเภท
โรงพยาบาล 200 เตียง)  

- โรงพยาบาลค่ายกาวลิะ (ประเภทโรงพยาบาล 
90 เตียง) 

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมหารอื เร ื่อง แนว
ทางการจัดการเรยีนการสอนในช่วงที่ปิดสถานศึกษา 
ผ่านทางระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud 
Meetings ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 4 ม.ค. 64   
 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 4 ม.ค. 64 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุมหารอื เร ื่อง แนวทางการจัดการเรยีนการสอนในช่วง
ที่ปิดสถานศึกษาตามประกาศ กทม. เร ื่อง ปิดสถานที่เป็น
การช่ัวคราว (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 2 ม.ค. 64 ผ่านทางระบบ
ออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ  
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ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
โดยข้อสรุปจากการประชุม มีดังนี้  
 -  ช้ันปีที่ 2-3 งดการเรยีนในช้ันเรยีน ปรับเป็นการ
สอนผ่านทางระบบออนไลน์ งดดูงานนอกสถานที่ ปรับเปลี่ยน
ช่ัวโมงปฏิบัติการที่ลงมือปฏิบัติเป็นรูปแบบอื่น หรอืเลื่อน
ออกไปก่อนหากสามารถทําได้ 
 - ช้ันปีที่ 3 เลื่อนการฝึกภาคสนามในรายวชิาเวชศาสตร์
ชุมชนจากเดิม 15-21 ก.พ. 64 เป็น 3-9 พ.ค. 64  
 - ช้ันปีที่ 4-6 ข้ึนปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลตามปกติ
งดการไปดูงานนอกสถานที่  
 - ช้ันปีที่ 4 กรณียืนยันเลื่อนการฝึก กฝร.พตท. 64 
จากกําหนดการเดิม ให้เลื่อนรายวชิา เวชศาสตร์ทหาร รายวชิา
เวชศาสตร์ชุมชน และตารางหมุนเวยีนการปฏิบัติงานทาง
คลินิกข้ึนมาก่อน และถ้าไม่มีการเลื่อนการฝึกออกไป ให้เลื่อน
รายวชิาถัดไปข้ึนมาโดยการฝึกภาคสนาม (1 สัปดาห์) ใน
รายวชิา เวชศาสตร์ชุมชน ให้เลื่อนออกไปก่อน  
 - ช้ันปีที่ 6 กลุ่มที่ทางโรงพยาบาลสมทบส่งกลับมา
จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้รายงานตัวข้ึนปฏิบัติงานในภาควชิา
ที่เกี่ยวข้อง สําหรับกลุ่มที่ปฏิบัติงานใน รพ.สมทบ อื่น  ๆให้
ปฏิบัติต่อไปตามตารางเดิม  
 - รอง ผอ.กศ.วพม. แจ้งให้ทราบว่า ม.เกษตรศาสตร์ ขอ
เลื่อนการจัดการประชุมร่วมระหว่าง ม.เกษตรศาสตร์ กับ วพม. 
ออกไปก่อน  
 - รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบเร ื่อง
ข้อกําหนด คําสั่ง ประกาศของ ศบค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ออกโดยอาศัยอํานาจของ พรก. การบรหิารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉินฯ และ พรบ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2548 รวมทั้ง
วทิยุด่วนที่สุดของ กพ.ทบ. ลง 30 ธ.ค. 63 
 - ร่างประกาศ วพม. จํานวน 2 ฉบับ ได้แก่ ร่าง
ประกาศ วพม. เร ื่อง การจัดการเรยีนการสอนและการปฏิบัติ
ในช่วงการระบาดของ COVID-19 และ ร่างประกาศ วพม. 
เร ื่อง การปฏิบัติตามแนวทางการจัดกําลังพลปฏิบัติราชการ
ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่  
 - รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ แจ้งให้ทราบว่าทาง 
กสพท จะจัดการประชุมวสิามัญของคณะกรรมการอํานวยการ 
กสพท ในวันที่ 5 ม.ค. 64 เวลา 1000 เพื่อหารอืร่วมกันถึง
แนวทางการบรหิารจัดการด้านการศึกษาและเร ื่องอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง   
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
บรหิารทรัพยากร วพม. คร้ังที่ 3/64 ผ่านทางระบบ
ออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา เมื่อ 5 ม.ค. 64 

 เมื่อเวลา 1000 ของวันที่ 5 ม.ค. 64 พลตรหีญงิ ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารทรัพยากร วพม. คร้ังที่ 3/64 ผ่านทาง
ระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ 
ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  
 ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามกลยุทธ์
ทั้ง 4 ของแผนยุทธศาสตร์ วพม. พ.ศ. 2565-2570 ให้กับ
โครงการต่าง  ๆที่จะบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ 2565 

ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุมหารอืเช้าวันพธุประจํา
สัปดาห์ ผ่านทางระบบออนไลนโ์ดยใช้โปรแกรม Zoom 
Cloud Meetings ณ ห้ อ งณีณา -นิ รันด ร์  ชั้ น  3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 6 ม.ค. 64 
 เมื่อเวลา 0800 ของวันที่ 6 ม.ค. 64 พลตรสีรุศกัดิ ์
ถนัดศีลธรรม ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุมหารอืเช้า
วันพุธประจําสัปดาห์ ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคาร
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พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมีคณะผู้บรหิาร หน.นขต.วพม. 
เข้าร่วมทางระบบออนไลน์และ on-site โดยพร้อมเพรยีงกัน  
 ในโอกาสนี้ ผอ.กศ.วพม. ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบสรุป
แผนการจัดการเรยีนการสอนในช่วงที่ปิดสถานศึกษาตาม
ประกาศ กทม. เร ื่อง ปิดสถานที่เป็นการช่ัวคราว (ฉบับที่ 16) 
ลงวันที่ 2 ม.ค. 64 จากการประชุมหารอื หน.ภาควชิาฯ เมื่อ
วันที่ 4 ม.ค. 64  
 รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ข้อกําหนด ประกาศ และคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจของ 
พรก. การบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และ พรบ. 
โรคติดต่อฯ รวมทั้งการปฏิบัติตามแนวทางการจัดกําลังพล
ปฏิบัติราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
รอบใหม่ ของ ทบ. ที่ให้แบ่งกําลังพลเป็น 2 ผลัด เพื่อปฏิบัติ
ราชการ ณ ที่ต้ังหน่วย และที่พักอาศัย ซ่ึงมีผลต้ังแต่ 4 ม.ค. 
64 เป็นต้นไป 
 รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ แจ้งผลการประชุมวสิามัญ
ของ คกก อาํนวยการ กสพท โดยมีสาระสําคัญ คือ 
 - กสพท โดยความเห็นชอบของแพทยสภา จะมีหนังสือ
ไปยัง อว. เพื่อขออนุมัติใช้อาคารในการเรยีนการสอน หมายถึง 
นศพ. ช้ันปีที่ 4-6 ที่ข้ึนปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย โดยให้งด 
elective สําหรับ นศพ. ทั้ง inbound และ outbound การ
ส่ง นศพ. ไป รพ.สมทบ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและ
ความจําเป็น หากจําเป็นต้องเปลี่ยน หรอืเพิ่ม รพ.สมทบ ให้
ประเมินความพร้อมตามเกณฑ์ และรายงานให้แพทยสภาทราบ 
เพื่อขอการรับรองสถาบันร่วมผลิต 
 - ศ.ร.ว. ขออนุมัติจัดสอบ NL 1-2 ตามกําหนดเดิม แต่
จะปรับเปลี่ยนโดยลด/งดเว้นการเดินทาง และจัดให้มีการ
ป้องกันความเสี่ยงในระดับสูงสุด 
 ผอ.วพม. เน้นย้ําให้ หน.นขต.วพม. แจ้งให้กําลังพลทุก
นายดูแลสุขภาพของตนเอง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
อย่างเคร่งครัด (D-M-H-T-T) และงดเดินทางไปในพื้นที่ที่
เสี่ยง  
 

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม นขต.กศ.วพม. 
ประจําเดือน ม.ค. 64 ผ่านทางระบบออนไลน์โดยใช้
โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องณณีา-นิ
รันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 6 
ม.ค. 64 

 เมื่อเวลา 0945 ของวันที่ 6 ม.ค. 64 พลตรหีญงิ ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม 
นขต.กศ.วพม. ประจําเดือน ม.ค. 64 ผ่านทางระบบออนไลน์
โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องณีณา-
นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา มีสาระสําคัญ 
ดังนี้  
 - ประกาศ กศ.วพม. เร ื่อง แนวทางการจัดการศึกษาใน
สถานการณ์ที่มีการระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ 
 - ศ.ร.ว. ประกาศเลื่อนการสอบข้ันตอนที่ 3 (OSCE) ใน
วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 และการสอบอัตนัยประยุกต์ 
(MEQ) ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 ออกไปก่อน 
 - คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล เลื่อนการสอบ
ประมวลความรอบรู้ฯ รอบพิเศษ ออกไปเป็น มี.ค. 64 (เดิม
กําหนดไว้ 30 ม.ค. 64) 
 - เลื่อนการตรวจเย่ียมบัณฑิตแพทย์ วพม. (ที่บรรจุใน 
รพ.สธ.) ณ โรงพยาบาลอ่างทอง จากเดิมกําหนดไว้วันที่ 13 
ม.ค. 64 
 - การหารอืเร ื่อง ปฏิทินการตัดสินผลการศึกษาของ 
นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้สามารถ
รับรองการสําเร็จการศึกษาในที่ประชุมสภา วพม. และสภา
มหาวทิยาลัยมหิดลได้ตามกรอบเวลา (เม.ย. - พ.ค. 64)  
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 - รายงานความคืบหน้าของการปฏิบัติตามข้ันตอนการ
ขออนุมัติหลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ของ วพม.  
 - เลื่อนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร ื่อง การพัฒนา
ข้อสอบ MCQ/ MEQ (เขาใหญ่) จากเดิมที่กําหนดไว้วันที่ 
28-29 ม.ค. 64  
 - กําหนดจัดการประชุมเพื่อนําเสนอรายละเอียดของ
รายวชิาในหลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ในวันที่ 11 ม.ค. 64 
ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud 
Meetings ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา  
 - กําหนดการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
คร้ังที่ 1/ 64 ในวันที่ 23 ก.พ. 64 
 - กําหนดจัดการประชุมในหัวข้อ Moving forward 
to new normal in medical research and innovation 
ในวันที่ 2 ก.พ. 64 ณ ห้องประชุม 25 ปี ช้ัน 7 อาคารเจ้าฟ้า
เพชรรัตน  
 - เชิญชวนส่งโครงการวจิัยด้านแพทยศาสตรศึกษาเพื่อ
ขอรับทุนสนับสนุนภายใน 24 ก.พ. 64  
 - สรุปผลการสอบฯ ศ.ร.ว. ข้ันตอนที่ 1 และข้ันตอนที่ 2 
ของ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 4-6  
 - รายงานการตัดสินผลการศึกษาของ นพท./นศพ.วพม. 
ช้ันปีที่ 5 (ตารางพิเศษ) ปีการศึกษา 2563  
 - รายงานการตัดสินผล นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 - นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2 ลาพักการศึกษา จํานวน 
2 นาย  
 - แผนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีนตามมาตรฐาน
ผลการเรยีนรู้ ประจําปีการศึกษา  2563 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุมกอง
อํานวยการ วพม. และหนว่ยทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่กาํหนดแนวทาง
ปฏิบัตใินชว่งปิดสถานศกึษา ณ ห้องประชมุ กอ. ชั้น 3 ตกึ
อํานวยการ วพม. เมื่อ 4 ม.ค. 64  
  เมื่อเวลา 1130 ของวันที่ 4 ม.ค. 64 พันเอก ผศ.ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุมกอง

อํานวยการ วพม. และหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติในช่วงปิดสถานศึกษา ณ ห้องประชุม กอ. ช้ัน 3 ตึก
อํานวยการ วพม. โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 - แผนการจัดการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ในช่วงที่มี
คําสั่งปิดสถานศึกษาของ กศ.วพม.  
 - การปฏิบัติตามแนวทางการจัดกําลังพลปฏิบัติ
ราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบ
ใหม่ ระยะที่ 2 (ปฏิบัติงาน ณ ที่ต้ังปกติของหน่วยและที่พัก
อาศัย)  
 - การเพิ่มห้องถ่ายทอดการเรยีนการสอน ณ ห้องสมุด
มยุร ีพลางกูร  
 - ระบบการรายงานยอดและสถานะสุขภาพของกําลังพล
และครอบครัวประจําวันในช่วงที่มีการปฏิบัติงานเป็น 2 ผลัด  

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 2 ของปี 
พ.ศ. 2564 (2/64) คือ 11-17 ม.ค. 64  

• 11 ม.ค. 64 0900 การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรรายวชิา (Course director) ระดับปรคีลินิก เพื่อ
นําเสนอรายละเอียดของรายวชิา ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้
โปรแกรม Zoom Cloud Meetings  

• 11 ม.ค.64 1330 การประชุมพิจารณาการคัดแยก
อัตราข้าราชการพลเรอืนกลาโหมของ วพม. ณ ห้อง
ประชุม พบ. ช้ัน 2  

• 13 ม.ค.64 0910 การประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการประกันคุณภาพการศึกษา วพม. ผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings 

• 13 ม.ค.64 1030 การประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ วพม. ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom 
Cloud Meetings 

• 14 ม.ค.64 1000 การประชุมคณะกรรมการบรหิาร
ทรัพยากร วพม. ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom 
Cloud Meetings 

• 15 ม.ค.64 1100 การประชุมคณะกรรมการจัดทํา
หลักสูตรวทิยาศาสตร์ระบบสุขภาพ (Health Systems 
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Science, HSS) ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม 
Zoom Cloud Meetings 

• 15 ม.ค.64 1330 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีน
ตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ ภภว.กศ.วพม. ผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
 

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

 

 

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