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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ที่ 22 ของปีงบประมาณ 2564 และฉบับที่ 
8 ของปี พ.ศ. 2564 หัวข้อข่าวสําคัญในฉบับนี้ มีดังนี้   

รมช.กห. เป็นประธานเปิดการประชุมวชิาการประจําปี
และประชุมใหญ่สามัญประจําปี คร้ังที่ 63 ของสมาคม
แพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์ณ 
วทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้ เมื่อ 25 ก.พ. 64   

 เมื่อเวลา 0830 ของวันที่ 25 ก.พ. 64 พลเอก ชัย
ชาญ ช้างมงคล รมช.กห. เดินทางมาเป็นประธานเปิด
การประชุมวชิาการประจําปีและประชุมใหญ่สามัญประจําปี 
คร้ังที่ 63 ของสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ภายใต้หัวข้อหลัก “การใช้วัคซีนโควดิใน
ประเทศไทย” ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ช้ัน 4 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้แก่สมาชิกใหม่กับผู้แทนสี่
เหล่าทัพ โดยม ีพลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์
ทหารบก ในฐานะนายกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรอื นายแพทย์
ใหญ่ รพ.ตํารวจ และผู้แทน จก.พอ. ให้การต้อนรับ 
 การประชุมวชิาการคร้ังนี้ประกอบด้วยการเสวนาใน
หัวข้อ ชนิดของวัคซีนโควดิ การจัดหา การนําเข้า และ
แผนการแจกจ่ายวัคซีน โดยวทิยากร 3 ท่าน คือ ศ.นพ. 
เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อํานวยการบรหิารโครงการพัฒนา
วัคซีนโควดิ-19 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

พญ.จุไร วงศ์สวัสด์ิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 
และ เภสัชกร ดร.สุชาติ จองประเสรฐิ ผู้อํานวยการกองยา 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
 การบรรยายพิเศษก่อนรับประทานอาหารกลางวันใน
หัวข้อ “เร ื่องที่ท่านควรรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควดิ-19” โดย ศ.
นพ. ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้าน
ไวรัสว ทิยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย นับเป็นหัวข้อที่อยู่ในความสนใจของคนไทย 
ทําให้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าประชุมในห้องประชุมและ
ผู้ สนใจที่ รับชมผ่ านการถ่ายทอดสดผ่ านโปรแกรม 
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Facebook Live แบบเรยีลไทม์เป็นจํานวนมาก โดยมี พัน
เอก รศ. วรีะชัย วัฒนวรีเดช หัวหน้าภาควชิาจุลชีววทิยา 
กศ.วพม. เป็นผู้ดําเนินการอภิปราย  
 ปิดท้าย เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจําปี คร้ังที่ 
63 ของสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ โดยมี พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรม
แพทย์ทหารบก ในฐานะนายกสมาคมแพทย์ทหารแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พลโท ธารา พูนประชา 
ผอ.ศพม. ในฐานะเหรัญญิกสมาคมฯ และพลตร ีวเิชษฐ์ 
รัตนจรัสโรจน์ เลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้รายงานผลการ
ดําเนินการงานของสมาคมฯ  
จก.พบ. ในฐานะนายกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีทาํบุญอุทศิส่วน
กุศลแด่สมาชิกทีล่ว่งลบัไปแล้ว ณ ห้องนิรันดร์วชิย ชัน้ 2 
อาคารพระมงกุฎเกลา้เวชวทิยา เมื่อ 25 ก.พ. 64 
 เมื่อเวลา 0700 ของวันที่ 25 ก.พ. 64 พลโท ชาญ
ชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ในฐานะนายก
สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์

เป็นประธานในพิธีทําบุญอุทิศส่วนกุศลแด่สมาชิกที่ล่วงลับ
ไปแล้ว ณ ห้องนิรันดร์วชิย ช้ัน 2 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา โดยมี เจ้ากรมแพทย์ทหารเรอื นายแพทย์ใหญ่ รพ.
ตํารวจ และผู้แทน จก.พอ. รวมทั้งคณะกรรมการและสมาชิก
สมาคมฯ เดินทางมาร่วมพิธีในคร้ังนี้ด้วย   

คณะผู้บรหิาร วพม. ขอแสดงความยนิดกีบั ผอ.ศพม. และ 
ผอ.วพม. ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ประจําปี 
2564 ข อ ง ส ม า ค ม นิ สิ ต เ ก่ า ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภท นักบรหิารระดับสูง
ในภาครัฐ/ ราชการ/ รัฐวสิาหกิจ  
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 ใน โอกาสที่ สมาคมนิ สิ ต เก่ า ว ิทยาศาสต ร์  
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรายช่ือผู้ได้รับรางวัล
นิสิตเก่าดีเด่น ประจําปี 2564 เมื่อ 15 ก.พ. 64 โดย พลโท 
ธารา พูนประชา ผอ.ศพม. และ พลตร ีสุรศักดิ์ ถนัด
ศีลธรรม ผอ.วพม./ รพ.รร.6 ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น 
ประจําปี 2564 ในฐานะผู้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การ
งานระดับสูง ประเภท นักบรหิารระดับสูงในภาครัฐ/ 
ราชการ/ รัฐวสิาหกิจ คณะผู้บรหิาร วพม. ขอแสดงความ
ยินดีกับผู้บังคับบัญชาทั้งสองท่านมา ณ โอกาสนี้  

ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับ
สภาพและพัฒนาบุคลิกภาพทางทหารของ นพท./
นศพ.วพม. ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา เมื่อ 24 ก.พ. 64 
 เมื่อเวลา 0930 ของวันที่ 24 ก.พ. 64 พลตร ีสุรศกัดิ ์
ถนัดศีลธรรม ผอ.วพม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการปรับสภาพและพัฒนาบุคลิกภาพทางทหารของ 
นพท./นศพ.วพม. ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมี พันเอก ปีติรัตน์ หิรัญรัศมี 

หก.กปค.วพม. เป็นเลขานุการและผู้ดําเนินการการประชุม ใน
โอกาสนี้คณะผู้บรหิาร วพม. และกรรมการ ได้เข้าประชุมโดย
พร้อมเพรยีงกัน สาระสําคัญของการประชุมมีดังนี้  
 - พันเอก รศ. ธวัชชัย ลีฬหานาจ หน.ภจป.กศ.วพม. 
บรรยาย ในหัวข้อ แนวทางการปฏิบัติที่ เหมาะสมเพื่อ
ป้องกันการบาดเจ็บจากการปรับสภาพนักเรยีนใหม่และการ
สร้างการรับรู้ของผู้ปกครอง: มุมมองทางจิตเวช 
 - กปค.วพม. นําเสนอแนวคิดและวธีิจัดการฝึก แผน
นิ รภั ยการฝึ ก  (heat stroke, trauma, COVID-19 , 
other medical conditions) รวมทั้งระบบรายงานการ
เจ็บป่วยและสรุปสถิติการเจ็บป่วยรายวัน (ที่ดําเนินการใน
รุ่น 45) ซ่ึงจะต่อยอดให้เป็นระบบที่ เข้าถึงได้โดยใช้ 
username & password   
 - พันเอก ศ. มฑิรุทธ มุ่งถิ่น ประธานคณะกรรมการ
หลักสูตรช้ันก่อนคลินิก อธิบายแผนการจัดการเรยีนการ
สอน และการประเมินผลของ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2 ใน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
 - แนวทางป้องกันปัญหาเล็บขบ (Paronychia) ที่
พบในห้วงการฝกึนักเรยีนใหม่  
 - แผนนิรภัยการฝึกในปีนี้จะเพิ่มหัวข้อการป้องกัน
ภาวะการเจ็บป่วยทางจิตเวช โดยให้ทีมงานของ ภจป.กศ. 
วพม. เข้ามาจัดกิจกรรมพบนักเรยีนใหมเ่ป็นระยะ ๆ  
 - แผนพัฒนาให้ห้องตรวจโรคของ กปค.วพม. เป็น
หน่วยบรกิารของ รพ.รร.6 ที่สามารถสั่งใช้ยาผ่านระบบ
ออนไลน์ได้   
 - การช้ีแจงแผนการปรับสภาพนักเรยีนใหม่ การฝึก
วชิาทหาร 1 และวชิาทหาร 2 (รร.จปร.) ให้ผู้ปกครองและ
นิสิตเตรยีมแพทย์ช้ันปีที่ 1 รุ่นที่ 46 ทราบในกิจกรรมสาน
สัมพันธ์ผู้ปกครองฯ รวมทั้งกิจกรรม Open  House และ
กิจกรรมค่ายตะกายฝันฯ ที่จัดให้แก่นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
คณะผู้บรหิารและกําลังพล วพม. เข้ารับการตรวจ
สุขภาพประจําปี 2564 ณ ห้องนิรันดร์วชิย ชั้น 2 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 22-24 ก.พ. 64  
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 เมื่อวันที่ 22-24 ก.พ. 64 ผู้บรหิารและกําลังพล 
วพม. นําโดย พลตรหีญิง ผศ. จันทราภา ศรสีวัสดิ์ 
ผอ.กศ.วพม. เข้ารับการตรวจสุขภาพประจําปี 2564 ณ 
ห้องนิรันดร์วชิย ช้ัน 2 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดย
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ จัดกําลังพล
เข้ารับการตรวจเพียงวันละ 150 นาย และรักษาระยะห่าง
ระหว่างบุคคลในทุกข้ันตอนของการตรวจสุขภาพ 
ผอ .กศ .วพม .  เ ป็นประธานการประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลกัสตูร วพม. คร้ังที่ 1/ 2564 ณ ห้องระ
พี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 
23 ก.พ. 64  
 เมื่อเวลา 0930 ของวันที่ 23 ก.พ. 64 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วพม. คร้ังที่ 1/ 2564 
ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้  

 - การประชุม ศบค. ชุดใหญ่ เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 64 
มีมติให้ผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับย้ัง
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ระลอกใหม่ โดยปรับระดับสีจังหวัดและพื้นที่ควบคุม
โรคโควดิ-19 โดย กทม. ปรับลดเป็นพื้นที่ควบคุม (สีส้ม)  
 - สรุปผลการดําเนินการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและงาน
ระบบที่สําคัญในพื้นที่ วพม. ในห้วงปีงบประมาณ 2563-64 
 - ปฏิทนิปีการศึกษา 2563  

• 19 เม.ย. 64 ปัจฉิมนิเทศ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปี
ที่ 6 (รุ่นที ่41)  

• 21 เม.ย. 64 การประชุม คกก. การศกึษา วพม.  
เพื่อเห็นชอบผลการศกึษาของช้ันปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563    

• 22 เม.ย. 64 การประชุม สภา วพม. คร้ังที่ 1/64  
• 27 พ.ค. 64 พิธีประดับยศนายทหารใหมท่ี่สําเร็จ

การศึกษาจาก วพม./วพบ. (Tentatively) 
• 27-28 พ.ค. 64 โครงการกา้วสูว่ชิาชีพแพทย์ 

สําหรับ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 3 (รุ่นที่ 44) 
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 - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของ นพท./นศพ. ช้ันปีที่ 1-
3 ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2563  
 - แผนการจัดสอบประมวลความรอบรู้ของ นพท./
นศพ.วพม. ในปีการศึกษา 2563 ได้แก่  

• การสอบประมวลความรอบรู้ของ นพท./นศพ.วพม. 
ช้ันปีที่ 3    

• การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ของ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปีที ่6  

• การสอบทกัษะทางคลินกิ (Clinical skills) ของ 
นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 6    

• การสอบทกัษะหัตถการ (Manual skills) ของ 
นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที ่6 
 - สรุปผลการสอบ NL-1 และ NL-2 ของ นพท./
นศพ.วพม. ในปีการศึกษา 2563 
 - กําหนดการสอบประเมินความรู้ความสามารถใน
การประกอบวชิาชีพเวชกรรม ของ ศ.ร.ว.  

• 21 ก.พ. 64 สอบ OSCE ศ.ร.ว. คร้ังที ่1/64  
• 28 ก.พ. 64 สอบ MEQ ศ.ร.ว. คร้ังที่ 1/64 
• 7 มี.ค. 64 สอบ OSCE ศ.ร.ว. คร้ังที่ 2/64 
• 28 มี.ค. 64 สอบ OSCE ศ.ร.ว. คร้ังที่ 3/64 
• 4 เม.ย. 64 สอบ MEQ ศ.ร.ว. คร้ังที่ 2/64 
• 18 เม.ย. 64 การสอบ OSCE ศ.ร.ว. คร้ังที่ 4/64 
• 25-26 เม.ย. 64 สอบ NL-1, NL-2 คร้ังที่ 1/64  
• 26-27 ก.ค. 64 สอบ NL-1, NL-2 รอบพิเศษ   

 - สรุปผลการประเมินบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต วพม. 
ที่สําเร็จการศกึษาในปีการศึกษา 2562 (แพทย์ใช้ทุนปีที ่1) 

 - ร่างนโยบายด้านการศกึษาของ วพม. ประจําปี
การศึกษา 2564 
 - ความคืบหน้าการขออนุมัติหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการ
พิจารณาของคณะกรรมการพจิารณากลั่นกรองหลักสูตร
ระดับต่ํากว่าปรญิญาตรแีละปรญิญาตร ีม.มหิดล  
 - ปฏิทินปีการศึกษา 2564  

• 10 เม.ย. 64 สอบวชิาเฉพาะของ กสพท  
• 1 พ.ค. 64 โครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง นพท./

นศพ.วพม. รุ่นที่ 46  
• 24 พ.ค. 64 ทําสัญญาเข้าเป็น นพท./นศพ.วพม. 

ช้ันปีที่ 2 (รุ่นที่ 46) 
• 26 พ.ค. 64 ประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ 3/1  
• 1 มิ.ย. 64 ประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ 3/2 
• 4 มิ.ย. 64 ตรวจสุขภาพและทดสอบสุขภาพจิต 
• 8 มิ.ย. 64 สอบสัมภาษณ์ฯ 
• 9 มิ.ย. 64 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาใน

รอบที่ 3 
 - ปฏิทินกิจกรรมอื่น  ๆทีส่ําคัญ  

• 2 มี.ค. 64 ประชุมร่วม ม.เกษตรศาสตร์-วพม. ณ 
คณะวทิยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 

• 16 มิ.ย. 64 วันสถาปนา วพม.  
• 30 มิ.ย.-2 ก.ค. 64 สัมมนาผู้บรหิาร วพม./รพ.รร.6  
• 15-16 ก.ค. 64 ประเมินสถาบันอย่างเป็นระบบ 

ประจําปี 2564 
• 4-5 ส.ค. 64 มหกรรมคุณภาพการศึกษาฯ ปี 64 

 - ปฏิทินการศึกษา 2564 กําหนดห้วงเวลาการศึกษา
ต้ังแต่ 17 พ.ค. 64 ถึง 5 มิ.ย. 65 รวม 55 สัปดาห์ โดย
กําหนดเปิดการศึกษาในแต่ละช้ันปี มีดังนี้ 

• ช้ันปีที่ 2 วันที่ 7 มิ.ย. 64   
• ช้ันปีที่ 3 วันที่ 7 มิ.ย. 64  
• ช้ันปีที่ 4 วันที่ 31 พ.ค. 64   
• ช้ันปีที่ 5 วันที่ 7 มิ.ย. 64 
• ช้ันปีที่ 6 วันที่ 17 พ.ค. 64  
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 - แผนการประเมินสมรรถนะทางวชิาชีพของ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันคลินิกตามกรอบ EPA ในปีการศึกษา 2564 
 - แผนการประเมินทักษะหัตถการระดับ พบ. 1 ในปี
การศึกษา 2564 
 - แผนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้ เร ยีนตาม
มาตรฐานผลการเรยีนรู้ในปีการศึกษา 2563 จะดําเนินการ
รวม 26 รายวชิา โดยให้นํ้าหนักความสําคัญกับการพัฒนา
คลังข้อสอบ ความเช่ือมโยงการจัดทํารายละเอียดของรายวชิา
กับรายงานผลการดําเนินการของรายวชิา 
 - แผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2563  
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรยีนตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้รายวชิา พยาธิวทิยา
คลินิก โลหิตวทิยา และมะเร็งวทิยา (วพมบก 305)  
ผ่านทางระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud 
Meetings จากห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 23 ก.พ. 64 

 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 23 ก.พ. 64 พลตรหีญิง ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีนตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้รายวชิา 
พยาธิวทิยาคลินิก โลหิตวทิยา และมะเร็งวทิยา (วพมบก 305) 
ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud 
Meetings จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวทิยา 
 คณะกรรมการฯ ได้ช่ืนชมและฝากข้อเสนอแนะที่
สําคัญไว้ ดังนี้  

 - มีการพัฒนา digital slide ทดแทน peripheral 
blood smear (PBS) เพื่อให้ นพท./นศพ.วพม. ฝึกการอ่าน 
PBS 
 - ควรออกแบบการเรยีนรู้ให้สอดคล้องกับการนําสิ่ง
ที่เรยีนรู้ไปใช้ประโยชน์ เช่น รูปแบบการแปลผล complete 
blood count (CBC), venous clotting time, 
Tourniquet test, bleeding time, clot retraction, clot 
lysis, liver function test, tumor markers  
 - ควรทบทวนการเลือกใช้เคร ื่องมือสําหรับวัดและ
ประเมินผลในกิจกรรม case-based discussion และ PBL 
เพื่อให้ครอบคลุมการประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และทักษะการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 - ควรทบทวนผลกระทบที่มีต่อผลการเรยีนรู้ของผู้เรยีน
อันสืบเนื่องจากการงดกิจกรรรมการเรยีนการสอนในช่วงที่
ต้องสอนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อจัดกิจกรรมเสรมิให้แก่ผู้เรยีน 
อาทิเช่น นัดให้ นพท./นศพ.วพม. ข้ึนฝึกทําหัตถการสําคัญ 
เช่น การฝึกเจาะเลือดจากหลอดเลือดดํา การเจาะเลือดจาก
ปลายนิ้ว และการสเมียร์เลือด 
 - ขอให้พัฒนาแนวทางการประเมินทักษะหัตถการที่
ต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยเฉพาะการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการที่จัดการเรยีนการสอนในรายวชิานี้ตาม
กรอบแนวคิด EPA ของ วพม. ในปีการศึกษาต่อไป 
(EPA2: แนะนําและแปลผลการตรวจเพื่อวนิิจฉัยโรคและการ
ตรวจคัดกรองที่ใช้บ่อย และ EPA 5 ทักษะหัตถการที่ต้อง
ลงมือปฏิ บั ติ ด้วยตนเอง โดยเฉพาะการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ)  
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังการ
นําเสนอรายละเอียดของรายวชิาในชั้นก่อนคลินิกของ
หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑติ ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ณ 
ห้องประชุมสดศร ีชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน เมื่อ 
24 ก.พ. 64 
 เมื่อเวลา 1030 ของวันที่ 24 ก.พ. 64 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุมเพื่อรับฟังการนําเสนอรายละเอียดของรายวชิาในช้ัน
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ก่อนคลินิกของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสดศร ีช้ัน 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชร
รัตน โดยมีทีมผู้บรหิาร และคณาจารย์ร่วมรับฟังและ
ซักถามเพิ่มเติมโดยพร้อมเพรยีงกัน  

พระอาจารย์สุรศักดิ์ จรณธัมโม วัดผาณิตาราม พร้อมดว้ย
คณะวทิยากรมาติดตามและประเมนิผลการนาํสิง่ทีไ่ด้เรยีนรู้
จากการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจ คุณธรรม และ
จรยิธรรม ไปใช้ประโยชน์ ของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 2 
ณ ห้องประชุม 25 ปี ชั้น 7 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน เมื่อ 
24 ก.พ. 64 

 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 64 พระอาจารย์สุรศักด์ิ จรณธัม
โม วัดผาณิตาราม จว.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะวทิยากร 
ได้มาพบปะพูดคุยกับ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2 ณ ห้อง
ประชุม 25 ปี ช้ัน 7 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. เพื่อ
ติดตามและประเมินผลการนําสิ่งที่ได้เรยีนรู้ไปใช้ประโยชน์
จากการที่ได้ไปปฏิบัติธรรมในโครงการศึกษาและปฏิบัติ
ธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจ และคุณธรรม จรยิธรรม (การพัฒนา
จิตใจให้เกิดปัญญาและสันติสุข) สําหรับ นพท./นศพ.วพม. 

ช้ันปีที่ 2 ซ่ึงจัดข้ึนเมื่อ 7-13 ธ.ค. 63 ณ วัดผาณิตาราม 
จว.ฉะเชิงเทรา โดยมี พล.ท.หญิง ศ.เกียรติคุณ ทิพย์ ศร ี
ไพศาล ประธานที่ปรกึษาโครงการปฏิบัติธรรม นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2 มากราบนมัสการและร่วมสนทนาธรรม
ในคร้ังนี้ด้วย 

กจิกรรมสาํคญัของ วพม. ในหว้งสปัดาหท์ี ่9 ของปี 
พ.ศ. 2564 (9/64) คอื 1-7 ม.ีค. 64  

• 1 มี.ค. 64 การสอบประมวลความรอบรู้ ระดับคลินิก 
ภาคทฤษฎี ประเภท MCQ สําหรับ นพท./นศพ. ช้ันปีที่ 5 ปี
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การศึกษา 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศสท.วพม. ช้ัน 
8 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. 

• 1 มี.ค. 64 1000 การประชุมเตรยีมความพร้อมเพื่อ
จัดการฝึกเตรยีมความพร้อมในที่ต้ัง สําหรับ นพท./นศพ.วพม. 
ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 ศพม.  

• 2 มี.ค.64 1000 การประชุมร่วมคณะวทิยาศาสตร์ม.
เกษตรศาสตร์ กับ วพม. ณ ห้องประชุม 341 ช้ัน 3 อาคาร 
45 ปี คณะวทิยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 

• 2 มี.ค.64 1400 การประชุมหารอืแนวทางเข้าร่วม
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ วพม. ณ 
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาติ 

• 3 มี .ค.64 0800 การประชุมหารอืเช้าวันพุธ 
ประจําสัปดาห์ ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 3 มี .ค.64 0930 การประชุม นขต.กศ.วพม. 
ประจําเดือนมีนาคม ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 3 มี.ค.64 1300 การประชุมช้ีแจงการปฏิบัติหลังได้รับ
แจ้งจัดสรรงบประมาณ และสาธิตการตรวจสอบวงเงินแจ้ง
จัดสรรงบประมาณปี 2565 ผ่าน web-based application 
แก่ภาควชิา กศ.วพม./นขต.วพม. ณ ห้องปฏิ บั ติการ
คอมพิวเตอร์ ช้ัน 8 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน 

• 4 มี.ค. 64 การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การ
ประเมินสมรรถนะทางวชิาชีพของ นศพ. ช้ันคลินิก ตาม
กรอบแนวคิด EPA ให้แก่อาจารย์แพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง 
ณ รพ.เจรญิกรุงประชารักษ์  

• 5 มี.ค.64 1000 การประชุม คกก. กํากับการใช้
เคร ื่องปรับอากาศของ นพท./นศพ.วพม. ณ ห้องประชุม
กองอํานวยการ ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ วพม.   

• 5 มี . ค . 64 1330 ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ค ร ื อ ข่ า ย
สถาบันอุดมศึกษาพญาไท ณ ห้องประชุม สปค.วพม. ช้ัน 
5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 7 มี.ค. 64 การสอบ OSCE (NL-3) ของ ศ.ร.ว. 
คร้ังที่ 2/ 2564 

 

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

 

 

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