
1 VOL. 5 NO.35 (WEEK 35: AUG 30-SEP 5, 2021) 
 

 

 

PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ที่ 49 ของปีงบประมาณ 2564 และฉบับ
ที่ 35 ของปี พ.ศ. 2564 หัวข้อข่าวสําคัญในฉบับนี้ มี
ดังนี้   

จก.พบ. เป็นประธานการประชุม นขต.พบ. ประจําสัปดาห์ 
ผ่านระบบ VTC จากห้องประชุม พบ. ชั้น 2 เมื่อ 2 ก.ย. 
64  
 เมื่อเวลา 0920 วันที่ 2 ก.ย. 64 พลโท ชาญชัย 
ติกขะปัญโญ จก.พบ. เป็นประธานการประชุม นขต.พบ. 
ประจําสัปดาห์ ผ่านระบบ VTC จากห้องประชุม พบ. ใน
โอกาสนี้ ผอ.วพม. ผอ.กศ.วพม. และ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร  
เข้าประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน 
 สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้  

- เร ื่องแจ้งของฝ่ายอํานวยการ พบ. และ นขต.ศพม.  
- กกพ.พบ. แจ้งให้ทราบกําหนดการรับสมัครและ

สอบสัมภาษณ์แพทย์ประจําบ้าน ประเภททุน ทบ. รอบที่ 1 
- กสวป.พบ. ช้ีแจงกรณี ศบค. และ กพ.ทบ. ให้ นขต.

ทบ. และหน่วยรอง ที่ ต้ังอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวด ปฏิบัติตามมาตรการ COVID-free setting ซ่ึง
กําหนดให้มีการตรวจคัดกรองด้วยวธีิ Antigen Test Kit 
สําหรับกําลังพลที่ปฏิบัติราชการ ณ ที่ต้ังหน่วย ทุกสัปดาห์ 
ให้รอการแจกจ่ายชุด ATK ชนิด Home Use ที่องค์การ
เภสัชกรรมดําเนินการอยู่ในขณะนี้ 

- กสวป. ช้ีแจง ทบ. สั่งการให้ พบ. สนับสนุนการตรวจ
คัดกรองเชิงรุกให้แก่กําลังพลกลุ่มเสี่ยงที่มาปฏิบัติราชการ ณ 
ที่ต้ัง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม บก.ทบ. และกลุ่ม ศคย.ศปม.ทบ./ กอง
การฌาปนกิจ สก.ทบ.  

- สยศ.พบ. ช้ีแจงการจัดพิธีเทิดเกียรติและอําลาชีวติ
ราชการกําลังพลเหล่าทหารแพทย์ (21 ก.ย. 64)  

- ผอ.วพม./รพ.รร.6 รายงานสถานการณ์จํานวน
ผู้ป่วยโควดิ 19 ที่นอนรักษาภายในโรงพยาบาล 

- วพม. ช้ีแจงการเลื่อนกําหนดการจัดการประชุม
วชิาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนา วพม. ครบรอบ 46 ปี 

เป็นวันที่  10 พ.ย. 64 และเลื่อนพิ ธี ไหว้ครู ประจําปี
การศึกษา 2564 เป็นวันที่ 9 ธ.ค. 64   
ผอ.กศ.วพม. และคณะผูบ้รหิาร ร่วมเป็นกรรมการสมัภาษณ์
ผู้แสดงความจํานงขอรับทุนการศึกษาประจําปี สําหรับ 
นิสิตเตรยีมแพทย์ และ นพท./นศพ.วพม. ที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud 
Meetings จากห้องประชุมกลุ่มย่อย LRC ชั้น 3 อาคาร
เจ้าฟ้าเพชรรัตน เมื่อ 30 และ 31 ส.ค. 64 

 เมื่อวันที่ 30 และ 31 ส.ค. 64 พลตรหีญิง ผศ.จันทรา
ภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. พร้อมด้วยคณะผู้บรหิาร วพม. 
ร่วมเป็นกรรมการสัมภาษณ์ผู้แสดงความจํานงขอรับ
ทุนการศึกษาประจําปี สําหรับ นิสิตเตรยีมแพทย์ และ นพท./
นศพ.วพม. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้
โปรแกรม Zoom Cloud Meetings จากห้องประชุมกลุ่ม
ย่อย LRC ช้ัน 3 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน 
 ในปีนี้ทางคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา 
นพท./นศพ.วพม. ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้พัฒนา
เว็บไซต์และ web-based application เพื่อให้เป็นระบบ
ฐานข้อมูลที่ นพท./นศพ.วพม. สามารถย่ืนความจํานงโดยตรง
ผ่านเว็บไซต์ และกรรมการสัมภาษณ์สามารถเข้าถึงข้อมูลของ
ผู้ขอรับทุนรายบุคคลได้จากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งสอง
ระบบ (iOS, android)  
ผอ.กศ.วพม. และคณะผู้บรหิาร พบ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปี
ที่  6 ที่ ปฏิบั ติ งานในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า 
โรงพยาบาลร่วมสอน และโรงพยาบาลสมทบ ผ่านระบบ
ออนไลน ์เมื่อ 31 ส.ค. 64 
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 เมื่อเวลา 1200 วันที่ 31 ส.ค. 64 พลตรหีญิง ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. พร้อมด้วยคณะผู้บรหิาร 
วพม. พบ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 6 ที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลร่วมสอน และ
โรงพยาบาลสมทบ ผ่านระบบออนไลนโ์ดยใช้โปรแกรม Zoom 
Cloud Meetings จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมี หน.ภาควชิาช้ันคลินิก เข้าประชุม
ทางระบบออนไลน์โดยพร้อมเพรยีงกัน    
 สาระสําคัญของการประชุมฯ มีดังนี้  
 - ประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลต่าง ๆ  
ของ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที ่6 
 - การแจง้กําหนดการสอบสําคัญ ได้แก ่การสอบ
ประมวลความรอบรู้ ร่วมกับ นศพ. คณะแพทยศาสตร์ศิรริาช
พยาบาล การสอบ ศ.ร.ว. ข้ันตอนที่ 1 และ 2 
 - การปรับตารางการศกึษา ช้ันปีที่ 6 ปีการศกึษา 
2564 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19  
 - ปรับกําหนดการสอบ OSCE MEQ ประจําปีการศกึษา 
2564 เป็นวนัที ่29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 64 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม นขต.กศ.วพม. คร้ังที่ 
9/64 ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 1 ก.ย. 64 

 เมื่อเวลา 0900 วันที่ 1 ก.ย. 64 พลตรหีญิง ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม 
นขต.กศ.วพม. คร้ังที่ 9/64 ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี 
สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมีคณะ

ผู้บรหิาร วพม. และ หน.ภาควชิา เข้าประชุมทางระบบ
ออนไลน์โดยพร้อมเพรยีงกัน 
 สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้  
 - เลื่อนกําหนดการจัดประชุมวชิาการเนื่องในโอกาส
วันสถาปนา วพม. ครบรอบ 46 ปี 
 - เลื่อนกําหนดวันจัดพิธีไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 
2564 ของ วพม. เป็นวันที่ 9 ธ.ค. 64  
 - ประกาศ กศ.วพม. เร ื่อง การกําหนดให้ปีการศกึษา 
2564 เป็นปีแห่งการรณรงค์การพัฒนาพฤตินิสัย เจตคติ 
คุณธรรมและจรยิธรรมแห่งวชิาชีพแพทย์  
 - ประกาศ กศ.วพม. เร ื่อง แนวทางการดําเนินการ
ตามนโยบายการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564  
 - ประกาศ กศ.วพม. ว่าด้วยแนวทางการจัดสอบ
ประมวลความรอบรู้ เพื่อการสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558   
 - กํ าหนดจั ดอบรมบุคลากรสนั บสนุ นด้ าน
แพทยศาสตรศึกษา วันที่ 9-10 ก.ย. 64  
 - กําหนดจัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
รายละเอียดของรายวชิา (มคอ.3) และรายละเอียด
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ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ของหลั กสู ตร
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ใน
วันที่ 28 ต.ค. 64 
 - การเตรยีมความพร้อมสําหรับการขอรับการรับรอง
หลักสูตรฯ จากแพทยสภา (ผ่าน สมพ.)  
 - Update สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-
19 ข้อกําหนด ประกาศ และคําสั่งฯ และภารกิจที่เกี่ยวข้อง   

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการสวัสดิการ วพม. ผ่านระบบออนไลน ์จากหอ้ง
ประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. เมื่อ 30 
ส.ค. 64  
 เมื่อเวลา 1000 วันที่ 30 ส.ค. 64 พันเอก ผศ.ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการสวัสดิการ วพม. ผ่านระบบออนไลน์ จากห้อง
ประชุมกองอํานวยการ ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ วพม. โดยมีรอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ และกรรมการเข้าประชุมโดยพร้อม
เพรยีงกัน  
 สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้  

 - รายงานความคืบหน้าการลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ
บรษัิท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) สําหรับการดําเนินการ
ร้านค้าสวัสดิการ วพม. “ร้านสะดวกซ้ือ (7-Eleven)” โดยทาง
บรษัิทฯ มอบอาคารสิ่งปลูกสร้างให้เป็นกรรมสิทธ์ิของ วพม. 
และมอบเงินให้ปรับปรุงทัศนียภาพโดยจัดวางกระถางต้นไม้ 
(ต้นไทรเกาหลี) ที่ด้านข้างและตรงช่องทางเดินลัดระหว่างอาคาร
หอพักแพทย์ประจําบ้านกับตัวร้าน 
 - แผนการขอเข้าพื้นที่เพื่อดําเนินการปรับปรุงร้านค้า
สวัสดิการ “ร้านกาแฟ Café Amazon” ของบรษัิท ปตท. 
นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) ระยะเวลาก่อสร้าง 15 
ก.ย. 64 – 31 ต.ค. 64 
 - ทบ. เห็นชอบให้ใช้พื้นที่ด้านข้างร้านสะดวกซ้ือ 7-11 
เพื่อติดต้ังเคร ื่อง ATM ของธนาคารทหารไทยธนชาติ (ttb) 
 - ขอยกเลิกโครงการการสร้างอาชีพเสรมิเพื่อสร้างรายได้
ให้กําลังพล วพม.  
 - ทบ. อนุมัติใช้ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การพักอาศัยใน
บ้านพักของทางราชการ พ.ศ. 2564   
 - ความคืบหน้าโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล วพม. 
ซ่ึงส่งไปขอความเห็นชอบแบบที ่ยย.ทบ.  
 - ความคืบหน้าโครงการปรับปรุงสระว่ายนํ้า วพม. และ
การจัดหาตู้ล็อกเกอร์ทดแทนของเดิม  
 - สรุปการจัดหาชุดยังชีพเพื่อช่วยเหลือกําลังพลทีถ่กูกกั
ตัวหลังเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จํานวน 81 ชุด  
 - รายงานการใช้อาคารที่พกัของโครงการที่พกัตากอากาศ
ฯ บางปู ที่อยู่ในความดูแลของ วพม. เป็น community 
isolation (CI) ของ อบจ. สมุทรปราการ 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการบรรยายพิเศษ 
ในหัวข้อ แนวทางการขอดํารงตําแหน่งทางวชิาการ วพม./ 
รพ.รร.6 ผ่านทางระบบออนไลน์ เมื่อ 30 ส.ค. 64 
  เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 64 พันเอก ศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวชิาการ วพม. เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยาย
พิเศษ ในหัวข้อ แนวทางการขอดํารงตําแหน่งทางวชิาการ วพม./ 
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รพ.รร.6 ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าประชุม 
จํานวน 107 คน ในโอกาสนี้ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ ให้
เกียรติบรรยายในหัวข้อ คุณภาพของงานวจิัยสําหรับการขอ
ตําแหน่งทางวชิาการ และการเขียนตํารา-หนังสือ กับการขอ
ตําแหน่งทางวชิาการ 
 หัวข้อการบรรยายอื่น ๆ  มีดังนี้  
 -  ข้ันตอนการขอดํารงตําแหน่งทางวชิาการ วพม. โดย 
พันโทหญิง ผศ.วรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
คกก.พิจารณาตําแหน่งทางวชิาการ วพม.  
 - การใช้เว็บไซต์ตําแหน่งทางวชิาการ วพม. และการ
จัดทําแฟ้มเพื่อขอดํารงตําแหน่งทางวชิาการ โดย พันโท รศ.เจน
ยุทธ ไชยสกุล เลขานุการ คกก.พิจารณาตําแหน่งทางวชิาการ 
วพม. 
 ในช่วงท้ายของการบรรยายมีการซักถามแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างวทิยากรและผู้เข้าฟังการบรรยาย โดยมีคําถามที่
น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการขอดํารงตําแหน่งทางวชิาการ 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานในพิธีเปิดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การบรหิารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน วพม. ผ่านระบบออนไลนจ์ากห้องระพ ี
สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกลา้เวชวทิยา วพม. เมื่อ 31 
ส.ค. 64 
  เมื่อเวลา 1300 วันที่ 31 ส.ค. 64 พันเอก ผศ.ดสุติ สถาวร 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ในหัวข้อ การบรหิารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน วพม. ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 

อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. ในโอกาสนี้ ผอ.กศ.วพม. 
และ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ ได้เข้าประชุมด้วย  
 หัวข้อการประชุมที่สําคัญ มีดังนี้  
 - ระบบการควบคุมภายใน วพม. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 - ระบบบรหิารความเสี่ยง วพม.  
 - การจัดทําบัญชีความเสี่ยงสําคัญระดับหน่วยงานย่อย  
 - การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดทํารายงานผลการ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจําปี 2564 (ปค.1 ปค.4 
และ ปค.5)   
 - Web-based application สําหรับการจัดทํารายงาน
ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการบรกิารทางวชิาการแก่สังคม วพม. ผ่าน
ระบบออนไลนจ์ากห้องรับรองสดศร ีชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้า
เพชรรัตน วพม. เมื่อ 1 ก.ย. 64 
  เมื่อเวลา 1330 วันที่ 1 ก.ย. 64 พันเอก ศ.มฑรุิทธ มุง่ถิน่ 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
บรกิารทางวชิาการแก่สังคม วพม. ผ่านระบบออนไลน์จากห้อง
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รับรองสดศร ีช้ัน 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. โดยมี พันเอก  
อํานาจ ชัยประเสรฐิ ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายบรกิารทางวชิาการแก่
สังคม เป็นเลขานุการ ในโอกาสนี้ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร ได้
เข้าประชุมด้วย 
  หัวข้อการประชุมที่สําคัญ มีดังนี้  
 - รายงานผลการดําเนินการของโครงการบรกิารทาง
วชิาการแก่สังคมของภาควชิาต่าง ๆ  ในปีงบประมาณ 2564 ซ่ึง
สํานักงานวทิยบรกิาร วพม. (สวบ.วพม.) ทําหน้าที่ดูแล ได้แก่ 
โครงการส่งเสรมิสุขภาพและสนับสนุนบรกิารทางวชิาการสู่
ประชาชน เช่น วันส่งเสรมิสุขภาพต่าง ๆ  โครงการเย่ียมบ้านของ
ภาควชิาเวชศาสตร์ฟื้ นฟู โครงการชีวเคมีของภาควชิาชีวเคมี, 
โครงการส่งเสรมิสุขภาพและสนับสนุนบรกิารวชิาการทาง
การแพทย์แก่บุคลากรทางการแพทย์, โครงการจัดทําตําราอิเล็ก
โทรนิค, และโครงการชมรมผู้ป่วยจําลองเพื่อการเรยีนรู้  
 - รายงานผลตัวช้ีวัดของงานบรกิารทางวชิาการแก่สังคม  
 - รายงานผลการดําเนินการของศูนย์สถานการณ์จําลอง
ทางการแพทย์ทหาร โดยพันโท ปณิธาน กวางวโรภาส 
 - การประชาสัมพันธ์ให้ติดตามงานด้านบรกิารทาง
วชิาการแก่สังคมของ วพม. ผ่าน Facebook เพจวทิยบรกิาร 
วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เช่น เมื่อ 26 ส.ค. 64 มี
การจัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “ปัญหาสุขภาพระดับโลก กระดูก
พรุน เร ื่องใกล้ ตัวที่ ต้องดูแล ก่อนจะสายเกินไป” ผ่าน 
Facebook Live โดยกองอายุรกรรม กองออร์โธปิดิกส์ คลินิก
ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และมูลนิธิกระดูกพรุน
แห่งประเทศไทย 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร และทีมงานที่เกี่ยวข้อง ไปเยี่ยม
ชมตัวอย่างห้องพกัทีโ่ครงการก่อสร้างอาคารหอพัก นรพ.ว
พบ./ นพท.วพม. บรเิวณวทิยาลัยพยาบาลกองทัพบก เมื่อ 
3 ก.ย. 64 
 เมื่อเวลา 0900 วันที่ 3 ก.ย. 64 พันเอก ผศ.ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร พร้อมด้วย รอง ผอ.วพม. 
ฝ่ายวชิาการ และทีมงานที่เกี่ยวข้อง ไปเย่ียมชมห้องพัก
ตัวอย่างที่ โครงการก่อสร้างอาคารหอพัก นรพ.วพบ./ 

นพท.วพม. บรเิวณวทิยาลัยพยาบาลกองทัพบก โดยมี พันเอก
หญิง ผศ.ดร.สายสมร เฉลยกิตติ รอง ผอ.วพบ. ร่วมคณะด้วย  
 อาคารหอพักหลังใหม่เป็นอาคาร 18 ช้ัน โดยช้ัน 8-18 
เป็นห้องพักที่กําหนดให้อยู่ในความรับผิดชอบของ วพม. โดย
ห้องพักแต่ละห้องมีขนาด 45 ตารางเมตร ภายในห้อง มีชุด
เตียง 2 ช้ัน จํานวน 2 ชุด มีชุดตู้เสื้อผ้าและโต๊ะอ่านหนังสือ 
จํานวน 4 ชุด มีห้องอาบนํ้าและห้องสุขาภายในห้อง บรเิวณ
ช้ัน 2 มีพื้นที่เตรยีมไว้สําหรับเปิดร้านอาหาร พร้อมที่นั่ง
รับประทานอาหาร บรเิวณช้ัน 1 มีพื้นที่เตรยีมไว้สําหรับ
ติดต้ังเคร ื่องซักผ้าแบบหยอดเหรยีญ    
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชมุ หน.นขต. 
ที่เกี่ยวข้อง และคณะทํางานจัดทําแผนการใช้อาคารหอพัก
แห่งใหม่ ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 ตึก
อํานวยการ วพม. เมื่อ 3 ก.ย. 64 
  เมื่อเวลา 1000 วันที่ 3 ก.ย. 64 พันเอก ผศ.ดสุติ สถาวร 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม หน.นขต. ที่
เกี่ยวข้อง และคณะทํางานจัดทําแผนการใช้อาคารหอพักแห่ง
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ใหม่ ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ วพม. 
ในโอกาสนี้ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ ได้เข้าประชุมด้วย 
 หัวข้อสําคัญที่มีการหารอื มีดังนี้  
 - สรุปข้อมูลอาคารหอพักฯ โดย หก.กสน.วพม.  
 - การพิจารณาแผนการใช้อาคารโดย รอง หน.กปค.วพม.  
 - การพิจารณาร่างระเบียบฯ การบรหิารจัดการอาคารฯ 
และแผนด้านการเงิน (รายรับ-รายจ่าย) ที่เกี่ยวข้อง  

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 36 ของปี 
พ.ศ. 2564 (36/64) คือ 6-12 ก.ย. 64  

• 6 ก.ย. 64 1000 การประชุมหารอืคณะทํางานของ วพบ. 
และ วพม. เร ื่อง การกําหนดแนวทางการบรหิารหอพัก นรพ.ว
พบ./ นพท.วพม. แห่งใหม่ ผ่านระบบออนไลน ์

• 6 ก.ย. 64 1330 การประชุมคณะทํางานเตรยีมความ
พร้อมสําหรับการตรวจประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรฯ ของแพทย
สภา (โดย สมพ.)  

• 8 ก.ย. 64 1000 การประชุมคณะอนุกรรมการบ้านพัก 
วพม. ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ วพม.  

• 8 ก.ย. 64 1330 การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ศูนย์สถานการณ์จําลองทางการแพทย์ทหาร ผ่านระบบออนไลน์
จากห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 9-10 ก.ย. 64 การอบรมบุคลากรสนับสนุนด้าน
แพทยศาสตรศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ โดย นพศ.วพม.  

 

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

 

- ตรวจแก้ไขแล้ว/ แจกจ่ายได้ 
  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 
               (ดุสิต สถาวร) 
  รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร   
   5 ก.ย. 64  
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