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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ที่ 50-51 ของปีงบประมาณ 2564 และ
ฉบับที่ 36-37 ของปี พ.ศ. 2564 หัวข้อข่าวสําคัญใน
ฉบับนี้ มีดังนี้   

ร า ช กิ จ จ า นุ เ บ ก ษ า  เ ผ ย แ พ ร่ ป ร ะ ก า ศ สํ า นั ก
นายกรัฐมนตร ีเร ื่อง ให้นายทหารรับราชการ เมื่อ 14 
ก.ย. 64   

 เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 64 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ีเร ื่อง ให้นายทหารรับราชการ 
ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จํานวน 771 นาย 
โดยมีรายนาม ผบช. ทีไ่ด้รับโปรดเกล้าฯ ดังนี้  
 - พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ จก.พบ. เป็น ผทค.
พิเศษ ทบ. (อัตรา พลเอก) 
 - พลตร ีสุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ รอง จก.พบ. เป็น 
จก.พบ.  
 - พลตร ีเกษม ภิญโญชนม์ ผอ.รพ.ค่ายวชิราวุธ เป็น 
รอง จก.พบ. 
 - พลตร ีมานะพล เล็กสกุล ผทค.ทบ. เป็น เสธ.ศพม.  
 - พันเอก ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. เป็น ผอ.กศ.วพม.  
 - พันเอก ชูสิทธ์ิ ศรอีุทโยภาส รอง ผอ.รพ.อปร. เป็น 
ผอ.รพ.อ.ป.ร 
 - พันเอก สุรชัย รัศมีจิวานนท์ รอง ผอ.สวพท. เป็น 
ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

 - พันเอก โชคชัย ขวัญพิชิต รอง ผอ.ค่ายวชิราวุธ เป็น 
ผอ.รพ.ค่ายวชิราวุธ  
 - พันเอกหญิง สายสมร เฉลยกิตติ รอง ผอ.วพบ. เป็น 
ผอ.วพบ.  
 - พันเอกหญิง ปรยินันท์ จารุจินดา รอง ผอ.รพ.รร.6 
เป็น ผอ.สพธ.ศพม. . 
จก.พบ. เป็นประธานการประชุม นขต.พบ. ประจํา
สัปดาห์ ผ่านระบบออนไลน์จากห้องประชุม พบ. ชั้น 2 
เมื่อ 16 ก.ย. 64  
 เมื่อเวลา 0900 วันที่ 16 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 มีดังนี ้

- เร ื่องแจ้งของฝ่ายอํานวยการ พบ. และ นขต.ศพม.  
- การเตรยีมจัดพิธีเทิดเกียรติและอําลาชีวติราชการ

กําลังพลเหล่าทหารแพทย์  
- กกบ.พบ. รายงานความคืบหน้าโครงการปรับปรุง 

negative-pressure ward และ negative-pressure 
ICU ของ รพ.รร.6 รวมทั้งโครงการปรับปรุงหอมรกต 

- การจัดทําแนวทางการตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยชุด
ตรวจ ATK ที่ไม่เป็นภาระด้านงบประมาณให้แก่หน่วยและ
ทุกหน่วยสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 

- การติดตามความคืบหน้า เร ื่อง การเบิกจ่ายเบ้ีย
เลี้ยงให้แก่กําลังพลที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่าง ๆ  
ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุม นขต.วพม. คร้ังที่ 
12/2564 ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ชั้น 
3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 15 ก.ย. 64 
 เมื่อเวลา 1330 วันที่ 15 ก.ย. 64 พลตร ีสุรศักดิ ์ถนดั
ศีลธรรม ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุม นขต.วพม. คร้ังที่ 
12/2564 ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา ในโอกาสนี้คณะผู้บรหิารและ 
หน.นขต.วพม. เข้าประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน 
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 สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้ 
 - ผอ.วพม. กล่าวขอบคุณ ผอ.กศ.วพม. และรอง ผอ.กศ. 
วพม. ในโอกาสการประชุมคร้ังสุดท้ายของปีงบประมาณ ซ่ึง
ได้ทุ่มเทให้กับการพัฒนา วพม. ให้มีความก้าวหน้ามาอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับ รอง ผอ.วพม. ฝ่าย
บรหิาร ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็น ผอ.กศ.วพม.  
 - ศบค. มีมติให้คงพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สี
แดงเข้ม) (รวม กทม. และปรมิณฑล) พร้อมกับให้คงมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรคตามข้อกําหนดฯ ฉบับที่ 32 ไปจนถึงวันที่ 
30 ก.ย. 64 รวมทั้งคงมาตรการ WFH และเพิ่มความเข้มข้น
ในการควบคุมกํากับตามมาตรการ COVID Free Setting 
และสื่อสารให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคข้ัน
สูงสุด (Universal Prevention) 
 - วทิยุด่วน กพ.ทบ. 31 ส.ค. 64 เร ื่อง การปฏิบัติตาม
ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักของ
ข้าราชการและลกูจ้างประจําในสังกัด ทบ. พ.ศ. 2564  
 - รายงานผลการประชุม คกก. ดําเนินการศูนย์  

สถานการณ์จําลองทางการแพทย์ทหาร วพม.  

 - ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารหอพัก นรพ. 
วพบ./ นพท./นศพ.วพม.  
 - รายงานผลการประชุมคณะทํางานเตรยีมความพร้อม
สําหรับการตรวจประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาแพทยศาสตร์ (ระดับแพทยศาสตรบัณฑติ)  
 - กําหนดจัดงานมุทิตาจิตคณาจารย์ผู้ เกษียณอายุ
ราชการ ประจําปี 2564 ของ วพม./รพ.รร.6 วันที่ 23 ก.ย. 64 
 - กําหนดการจัดงานเกษียณอายุราชการกําลังพล วพม. 
วันที่ 27 ก.ย. 64 
 - กําหนดพิธีมอบทุนการศึกษา ในวันที่ 27 ต.ค. 64 
 - กําหนดจัดการประชุมวชิาการเนื่องในโอกาสวัน
สถาปนา วพม. ครบรอบปีที่ 46 วันที่ 10 พ.ย. 64 
 - กําหนดจัดพิธีไหว้ครู วพม. ประจําปีการศึกษา 
2564 วันที่ 9 ธ.ค. 64 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานเปิดการอบรมบุคลากร
สนับสนุนด้านแพทยศาสตรศกึษา ประจําปี 2564 ผ่าน
ระบบออนไลน ์ระหว่างวันที่ 9-10 ก.ย. 64 
 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 9 ก.ย. 64 พลตรหีญิง ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานเปิดการอบรม
บุคลากรสนับสนุนด้านแพทยศาสตรศึกษา ประจําปี 2564 
ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี พันเอกหญิง นวพร หิรัญววิัฒน์
กุล รอง ผอ.กศ.วพม. เป็นผู้กล่าวรายงาน  
 หัวข้อการอบรม มีดังนี้  
 - หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และนโยบายด้าน
การศึกษา วพม. ประจําปี 2564 โดย ผอ.กศ.วพม 
 - ความสําคัญของบุคลากรสายสนับสนุนต่อการ
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนของ วพม. โดย รอง ผอ.กศ.วพม. 
 - กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การ
สนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน และการประเมินภาคทฤษฎี 
โดย พันตร ีผศ.อนุพงษ์ กันธิวงค์  
 - การประเมินภาคปฏิบัติ และการใช้โปรแกรมคลัง
ข้อสอบ โดย พันเอก พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวนิ ผช.ผอ.วพม. 
ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา   
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 - การส่งข้อมูลเพื่อวเิคราะห์ข้อสอบ พันเอกหญิง ระ
ววีรรณ เอกสิทธ์ิ หน.ผปว.กอ.วพม.  
 - การใช้โปรแกรมออนไลน์ในการจัดการเรยีนการสอน 
และการวัดและประเมินผลทางการศึกษา โดยพันโท ธนกฤต วชิา
ศิลป์ 
ผอ.กศ.วพม. ตรวจเยี่ยมการจัดสอบประมวลความรอบรู้
ระดับคลินิก ภาคทฤษฎี ประเภท MCQ ร่วมกับคณะ
แพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล ผ่านระบบออนไลน์ สําหรับ 
นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 6 ณ ห้องปฏิบัติการ ศสท.วพม. 
ชั้น 8 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน เมื่อ 10 ก.ย. 64 
 เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 64 พลตรหีญิง ผศ.จันทราภา ศร ี
สวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เย่ียมชมและให้กําลังใจคณะกรรมการจัด
สอบประมวลความรอบรู้ระดับคลินิก ภาคทฤษฎี ประเภท 
MCQ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล ผ่านระบบ
ออนไลน์ ณ ห้องปฏิบัติการ ศสท.วพม. ช้ัน 8 อาคารเจ้าฟ้า
เพชรรัตน โดยมี นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 6 เข้าสอบที่ สนาม
สอบ วพม. จํานวน 64 นาย ในปีนี้ทางคณะแพทยศาสตร์ศิร ิ
ราชพยาบาล เห็นชอบให้ วพม. จัดสนามสอบเพิ่มเติมให้แก่ 

นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 6 ซ่ึงหมุนเวยีนไปฝึกปฏิบัติงานที่
โรงพยาบาลสมทบ 3 แห่ง ได้แก่ สนามสอบ รพ.ศูนย์สกลนคร 
(14 นาย) สนามสอบ รพ.มหาราชนครราชสีมา (14 นาย) และ
สนามสอบ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิต์ิ (12 นาย) โดยเป็น
การสอบผ่านระบบออนไลน์พร้อมกับสนามสอบกลางที่คณะ
แพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล  
 คณะกรรมการจัดการสอบฯ ประกอบด้วย พันเอก 
พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวนิ ประธานการจัดสอบ พันโท ธนกฤต 
วชิาศิลป์ ประธานฝ่ายดูแลระบบการสอบออนไลน์ และมี
อาจารย์หัวหน้าสนามสอบ 4 ท่าน ได้แก่ พันเอก คงกระพัน 
ศรสีุวรรณ (วพม.) พญ.นรศิรา สุนนท์ (รพ.ศูนย์สกลนคร) 
นพ.ณัฐกุล แย้มประเสรฐิ (รพ.มหาราชนครราชสีมา) และ น.อ.
จิระพงศ์ พฤกษ์พิจารณ์ (รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิ ต์ิ) 
นอกจากนี้มีผู้ประสานงานกลางและกรรมการคุมสอบจาก 
บก.กศ.วพม. ผปว.กอ.วพม. และ ศสท.วพม.  

เสธ.ศพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดําเนนิงาน
ร่วมบรหิารจัดการอาคารหอพกันกัเรยีนพยาบาล วพบ. และ
นักเรยีนแพทย์ วพม. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศพม. เมื่อ 13 
ก.ย. 64   
 เมื่อเวลา 1000 วันที่ 13 ก.ย. 64 พลตร ีอารมย์ ขุน
ภาษี เสธ.ศพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานร่วมบรหิารจัดการอาคารหอพักนักเรยีนพยาบาล 
วพบ. และนักเรยีนแพทย์ วพม. ณ ห้องประชุมช้ัน 2 ศพม. 
โดยมีคณะกรรมการและผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม
โดยพร้อมเพรยีงกัน  
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 ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาร่างระเบียบฯ การบรหิาร
จัดการอาคารหอพักนักเรยีน วทิยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
และนักเรยีนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ วทิยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า หมายเลข .... พ.ศ. 2564 รวมทั้ง
หารอืเร ื่องการเก็บค่าบํารุงหอพัก และการจัดทําประมาณการ
รายจ่ายของอาคารหอพักฯ  

วพม. เป็นสนามสอบส่วนกลางของ ศ.ร.ว. สําหรับการสอบ
เพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบ
วชิาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจําปี 2564 เมื่อ
วันที่ 11 และ 12 ก.ย. 64  
 เมื่อวันที่ 11 และ 12 ก.ย. 64 วทิยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า เป็นสนามสอบส่วนกลางของ ศ.ร.ว. สําหรับ
การสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการ
ประกอบวชิาชีพเวชกรรม ข้ันตอนที่ 1 และ 2 ประจําปี 2564 
ณ ห้องประชุมสดศร ี(ช้ัน 1) ห้องประชุม 25 ปี (ช้ัน 7) และ
ห้องปฏิบัติการ ศสท.วพม. (ช้ัน 8) อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน 
วพม. โดยมี พลตรหีญิง รศ.ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ เป็น  
กรรมการกลางของ ศรว. และ พนัเอกหญิง ผศ.อัญชลี วศิวโภ

คา เป็นหัวหน้าสนามสอบ วพม. ซ่ึงการสอบคร้ังนี้เลื่อนมา
จากกํ าหนดเดิมเมื่ อวันที่ 24-25 เม.ย. 64 เนื่ องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 การสอบคร้ังนี้มี
ผู้เข้าสอบ ข้ันตอนที่ 1 จํานวน 135 คน และข้ันตอนที่ 2 
จํานวน 69 คน  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร และคณะ จัดการประชมุหารอืกบั
คณะทํางานของ วพบ. เพื่อทบทวนร่างระเบียบฯ การ
บรหิารจัดการอาคารหอพัก นรพ.วพบ. และ นพท.วพม. 
ผ่านระบบออนไลน์จากห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 
ตึกอํานวยการ วพม. เมื่อ 6 ก.ย. 64  
 เมื่อเวลา 1000 วันที่ 6 ก.ย. 64  พันเอก ผศ.ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร และคณะทํางานของ วพม. 
ได้ประชุมหารอืกับคณะทํางานของ วพบ. นําโดย พันเอก
หญิง ผศ.สายสมร เฉลยกิตติ รอง ผอ.วพบ. เพื่อทบทวนร่าง
ระเบียบฯ การบรหิารจัดการอาคารหอพัก นรพ.วพบ. และ 
นพท.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ จากห้องประชุมกองอํานวยการ 
ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ วพม. โดยมีรอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ 
เข้าร่วมประชุมด้วย  
 ที่ประชุมฯ ได้พิจารณา-ร่าง-ระเบียบฯ การบรหิาร
จัดการอาคารหอพักฯ พ.ศ. 2564 เพื่อเตรยีมนําไปเสนอต่อ
คณะทํางานร่วมฯ ที่ม ีเสธ.ศพม. เป็นประธาน ต่อไป  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะทํางานเตรยีมความพร้อมสาํหรับการตรวจประเมนิเพือ่
รับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
แพทยศาสตร์ (ระดับแพทยศาสตรบัณฑิต) ของแพทยสภา
ผ่านระบบออนไลน์  เมื่อ 6 ก.ย. 64  
 เมื่อเวลา 1330 วันที่ 6 ก.ย. 64  พันเอก ผศ.ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะทํางานเตรยีมความพร้อมสําหรับการตรวจประเมินเพื่อ
รับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
แพทยศาสตร์ (ระดับแพทยศาสตรบัณฑิต) ของแพทยสภา
ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี พันเอก ผศ.ธรรมนูญ ศรสีอ้าน ผช.
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ผอ.วพม. ฝ่ายประกันคุณภาพ วพม. เป็นเลขานุการ ในโอกาส
นี้ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เข้าร่วมประชุมด้วย   
 สาระสําคัญของการประชุมฯ มีดังนี้  
 - ทบทวนข้ันตอนการย่ืนเพื่อขอรับการรับรอง
หลักสูตรจากแพทยสภา (ผ่าน สมพ.) 

 - แผนการเตรยีมความพร้อมสําหรับการแสดงความ
จํานงขอรับการตรวจประเมินจาก สมพ.  
 - การแบ่งมอบความรับผิดชอบในการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองฯ 
 - กําหนดการประชุมคร้ังต่อไปในช่วงต้น ต.ค. 64 

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาและจัดสรรบ้านพัก วพม. คร้ังที่ 
2/2564 ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้ น 3 ตึก
อํานวยการ วพม. เมื่อ 8 ก.ย. 64  
 เมื่อเวลา 1000 วันที่ 8 ก.ย. 64  พันเอก ผศ.ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาและจัดสรรบ้านพัก วพม. คร้ังที่ 
2/2564 ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ 
วพม. โดยมีรอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ และ รอง ผอ.กศ.วพม. 
เข้าประชุมด้วย 
 สาระสําคัญของที่ประชุมฯ มีดังนี้  
 - หน.ผสก.กอ.วพม. แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบ 
ทบ. ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําในสังกัด ทบ. พ.ศ. 2564 

 - รายช่ือ น.สัญญาบัตร น.ประทวน และลกูจ้างประจํา
ที่ เกษียณอายุราชการและหมดสิทธิการเข้าพักอาศัยใน
บ้านพักฯ ประจําปีงบประมาณ 2564  
 - รายนามกํ าลั งพล วพม. ที่ ขอบ้านพักฯ ใน
ปีงบประมาณ 2565  
 - การพิจารณาและจัดสรรบ้านพักฯ ให้แก่กําลังพลที่
ขอบ้านพัก 
 - แนวทางการดําเนินการตามระเบียบ ทบ. ฯ ที่
กําหนดให้ผู้หมดสิทธิพักอาศัยจะต้องย้ายออกจากห้องพัก
ภายใน 30 กันยายนของปีที่เกษียณอายุราชการ  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานศูนย์สถานการณ์จําลองทาง
การแพทย์ทหาร คร้ังที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์จาก
ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกลา้เวชวทิยา 
วพม. เมื่อ 8 ก.ย. 64  
 เมื่อเวลา 1330 วันที่ 8 ก.ย. 64  พันเอก ผศ.ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานศูนย์สถานการณ์จําลองทาง
การแพทย์ทหาร คร้ังที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์จาก
ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
วพม. โดยมี รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ และ พลตร ีคเชนทร์ 
ป่ินสุวรรณ ที่ปรกึษาฯ และกรรมการเข้าประชุมโดยพร้อม
เพรยีงกัน 
 สาระสําคัญของการประชุมฯ มีดังนี้  
 - รายงานผลการดําเนินการของศูนย์สถานการณ์
จําลองทางการแพทย์ทหาร ในปีงบประมาณ 2564 
 - รายงานการใช้สถานที่ศูนย์สถานการณ์จําลอง ฯ 
ช่ัวคราว ในห้วง ต.ค. 63 - ส.ค. 64 
 - สรุปรายรับ-รายจ่าย ในห้วง ต.ค. 63 - ส.ค. 64 
 - รายงานสถานะบัญชีศูนย์สถานการณ์จําลอง ฯ 
เดือน ส.ค. 64 
 - รายงานความคืบหน้าการจัดทํา website ของศูนย์
สถานการณ์จําลอง ฯ 
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 - รายงานความคืบหน้าการจัดซ้ือเคร ื่อง 
Defibrillator 
 - แนะนําเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์สถานการณ์จําลอง ฯ 
 - สรุปผลการเย่ียมชมโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
สถานการณ์จําลองฯ  เมื่อ 6 ส.ค. 64  
 - รายการห้องประชุมและพื้นที่ซ่ึงพร้อมใช้งานหลัง
การตรวจรับอาคารฯ  
 - โครงการปรับปรุงรายการก่อสร้างฯ ช้ัน 7  
 - แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาระบบสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต ระบบเช่ือมต่อสัญญาณภาพ เสียง และระบบ
ถ่ายทอดภาพและเสียง และระบบรักษาความปลอดภัย 
 - การหารอืแผนการใช้อาคารศูนย์สถานการณ์จําลองฯ 
หลังการตรวจรับอาคารฯ ระยะที่ 1  
 - แผนการจัดอบรมในปีงบประมาณ 2565 
 - การเลื่อนจัดอบรม เร ื่อง ผู้ป่วยจําลอง 
(Standardized patient)  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุมหารอื
ความคืบหน้าการจัดทําโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 
(Smart Lab) ชั้น 2 และชัน้ 3 อาคารเจา้ฟ้าเพชรรัตน โดย
ใช้งบประมาณของโครงการผลิตแพทย์เพิ่มฯ ประเภทงบ
ลงทุน ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชชวทิยา เมื่อ 15 ก.ย. 64  
 เมื่อเวลา 1000 วันที่ 15 ก.ย. 64  พันเอก ผศ.ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
หาร ือความคืบหน้ าการจั ดทํ าโครงการปรับปรุ ง
ห้องปฏิบัติการ (Smart Lab) ช้ัน 2 และช้ัน 3 อาคารเจ้าฟ้า
เพชรรัตน โดยใช้งบประมาณของโครงการผลิตแพทย์เพิ่มฯ 
ประเภทงบลงทุน ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมีรอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เข้า
ประชุมด้วย 
 ที่ประชุมฯ รับทราบความคืบหน้าของการออกแบบใน
ส่วนของโครงสร้าง การจัดแบ่งพื้นที่รองรับการเรยีน
ปฏิบัติการในรูปแบบต่าง ๆ รายการครุภัณฑ์สําคัญ ซ่ึง
นอกจากการปรับปรุงเชิงโครงสร้างและครุภัณฑ์แล้วยังมี

ส่วนของการพัฒนาชุดอุปกรณ์ที่จะเช่ือมโยงภาพจากกล้อง
จุ ลทรรศน์ กั บระบบถ่ ายทอดภาพและเสี ยงของ
ห้องปฏิบัติการ เพื่อส่งเสรมิการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่าง
กลุ่มผู้เรยีน    

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะทํางานด้านการคลัง วพม. คร้ังที่ 4/64 ณ ห้อง
ประชุมกองอาํนวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. เมื่อ 16 
ก.ย. 64  
 เมื่อเวลา 1300 วันที่ 16 ก.ย. 64 พันเอก ผศ.ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
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คณะทํางานฝ่ายการคลัง คร้ังที่ 4/64 ณ ห้องประชุมกอง
อํานวยการ ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ วพม. โดยมี พันตร ีภาณุ
พันธ์ ศรสีุกใส หน.ผกง.กอ.วพม. เป็นเลขานุการ  
 หัวข้อสําคัญของการประชุม มีดังนี้  
 - ความคืบหน้าการดําเนินการตาม มติ ครม. เร ื่อง 
มาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาของครัวเรอืนและประชาชน (ลดค่าบํารุงการศึกษา 
ร้อยละ 50) 
 - การจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ประจําปี 2564    
 - แผนพัฒนาระบบการเงินอิ เล็ กทรอนิกส์ ใน
ปีงบประมาณ 2565 
 - แผนดําเนินการด้านการเงินสําหรับรายรับจากงาน
บรกิารวชิาการแก่สังคม (สํานักวทิยบรกิาร วพม. และศูนย์
สถานการณ์จําลองทางการแพทย์) 
 - ระบบการเสนอความต้องการงบประมาณสําหรับ
แผนงานโครงการประจําปี 2566 ตามแผนยุทธศาสตร์ วพม. 
พ.ศ. 2565-2570 
 - รายงานผลการดําเนินการประจําปี 2562 และ 2563 
ของ วพม. 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม
คณะทํางานด้านการจดัการความรู้ วพม. คร้ังที่ 3/64 ผา่น
ระบบออนไลน์ จากห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 17 ก.ย. 64  
 เมื่อเวลา 1330 วันที่ 17 ก.ย. 64 พันเอก ศ.มฑิรุทธ 
มุ่งถิ่น รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม
คณะทํางานด้านการจัดการความรู้ วพม. คร้ังที่ 3/64 ผ่าน
ระบบออนไลน์ จากห้องประชุม สปค.วพม. ช้ัน 5 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยาโดยมี พันเอก ผศ.ธรรมนูญ ศรสีอ้าน ผช.
ผอ.วพม. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเลขานุการ
คณะทํางาน  
 หัวข้อสําคัญของการประชุม มีดังนี้  
 - สรุปผลการดําเนินการตามแผนงานประจําปีด้านการ
จัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2564 

 - ความคืบหน้าของโครงการพัฒนาคลังความรู้ วพม. 
เพื่อให้เข้าถึงได้ตลอดเวลา (24/7) 
 - แผนงานด้านการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 
2565 

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 38 ของปี 
พ.ศ. 2564 (38/64) คือ 20-26 ก.ย. 64  

• 20-21 ก.ย. 64 การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การ
ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์ตามหลักการ OECD GLP ผ่านทางระบบออนไลน์  

• 20 ก.ย. 64 1000 การประชุมคณะกรรมการพิจารณา
และจัดสรรทุนการศึกษา วพม. ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ 
ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ วพม. 

• 20 ก.ย. 64 1330 การประชุม คกก.ดําเนินงานจัดการ
ประชุม IMRC 2021 ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 21 ก.ย. 64 0900 พิธีเทิดเกียรติและอําลาชีวติราชการ
กําลังพลเหล่าทหารแพทย์ ประจําปี 2564 ณ ห้องประชุม
มงกุฎเวช ช้ัน 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม.  
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• 22 ก.ย. 64 1300 งานมุทิตาจิตคณาจารย์เกษียณอายุ
ราชการ ประจําปี 2564 ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ช้ัน 4 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 

• 23 ก.ย. 64 1330 การประชุมสภาวทิยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา 

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

 

 

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