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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 5
ของปีงบประมาณ 2565 และฉบับที่ 44 ของปี พ.ศ. 
2564 หัวข้อข่าวสําคัญในฉบับนี้ มีดังนี้   
ผช.ผบ.ทบ.(2) และคณะ ตรวจเยี่ยมด้านการส่งกําลัง
บํารุงของกรมแพทย์ทหารบก ณ กองบัญชาการกรม
แพทย์ทหารบก เมื่อ 4 พ.ย. 64  

 เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 64 พลเอก ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง 
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจ
เย่ียมด้านการส่งกําลังบํารุงของกรมแพทย์ทหารบก โดยมี 
พลโท สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก 
และคณะผู้บังคับบัญชา ให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการ
กรมแพทย์ทหารบก โดยได้รับฟังการบรรยายสรุป เย่ียมชม
อุปกรณ์สายแพทย์ประกอบเฮลิคอปเตอร์พยาบาล (ฮ.ท.145) 
ซ่ึงใช้ในการสนับสนุนภารกิจส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ 
และบรกิารทางการแพทย์ฉุกเฉิน จากนั้นได้เดินทางตรวจ
เย่ียมคลังเวชภัณฑ์สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ก่อนเดินทางไป
ตรวจเย่ียมโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาแพทย์และ
นักเรยีนพยาบาล ณ วทิยาลัยพยาบาลกองทัพบก โดยมี 
ผอ.วพม. และ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เข้าร่วมต้อนรับ ผช.
ผบ.ทบ. ณ พื้นที่โครงการก่อสร้างฯ ด้วย 
 ในโอกาสนี้ พลเอก ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้ช่วยผู้
บัญชาการทหารบก ได้ช่ืนชมบุคลากรทางการแพทย์ของกรม
แพทย์ทหารบก ในการทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และเสียสละใน
การปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-
19 เป็นอย่างดีย่ิง จนสามารถพิทักษ์รักษาชีวติของกําลังพล

และครอบครัวของกองทัพบก รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้เป็น
อย่างดีด้วย การตรวจเย่ียมในคร้ังนี้เป็นส่วนหนึ่งในแผนงาน
ด้านการส่งกําลังบํารุงของกองทัพบก มีวัตถุประสงค์ให้
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ติดตาม
ความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน 
สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์การแพทยท์หาร (สวพท.) จัดการ
ประชุมวชิาการ AFRIMS 60th Anniversary Summit 
ภายใต้ความร่วมมือของ สวพท. ฝ่ายไทย และฝ่ายสหรัฐฯ 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี สวพท. ณ Bangkok 
Marriott Hotel The Surawongse เมื่อ 4 พ.ย. 64 

 เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 64 พลโท สุพัษชยั เมฆะสวุรรณดษิฐ ์
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการ
ประชุมวชิาการ AFRIMS 60th Anniversary Summit 
ภายใต้ความร่วมมือของ สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์การแพทย์
ทหาร (สวพท.) ฝ่ายไทยและฝ่ายสหรัฐฯ เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 60 ปี สวพท. ณ Bangkok Marriott Hotel The 
Surawongse ในโอกาสนี้  Chargé d'Affaires Michael 
Heath อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต หน่วยงาน
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สหรัฐอเมรกิาประจําประเทศไทย ให้เกียรติร่วมกล่าวเปิดการ
ประชุมคร้ังนี้ด้วย  
 หัวข้อการประชุมวชิาการที่น่าสนใจ มีดังนี้ 

- A brief history of 60 years journey of 
AFRIMS  

- Dengue hemorrhagic fever in a Thai cohort  
- Research in SARS-Co-V-2 and COVID-19 

vaccine  
- Role of RTA in Malaria Prevention and 

Control, and elimination 
-  Promising new tools to fight mosquito 

vectors in Thailand  
- Advancement of Chikungunya surveillance  
- Transborder disease surveillance efforts 

and drug resistance  
ผอ.วพม. ให้การต้อนรับประธานคณะกรรมการเพื่อการ
จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และคณะ ที่มา
ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ระดับชั้นปรคีลินิก ณ วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระ
มงกุฎเกล้า เมื่อ 4 พ.ย. 64 
 เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 64 พลตร ีสุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม 
ผอ.วพม. พร้อมด้วยทีมผู้บรหิาร วพม. ให้การต้อนรับ รศ.ดร.
สมหวัง ขันตยานุวงศ์ ประธานคณะกรรมการเพื่อการจัดตั้ง
คณะแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และคณะ ที่มาศึกษาดู
งานการจัดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ระดับช้ันปรคีลินิก ณ วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
โดยทาง วพม. ได้จัดการบรรยายสรุปในหัวข้อต่าง  ๆดังนี้  

 - ชมวดีิทัศน์จุดเด่นของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
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 - แนะนําหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับช้ันปร ี
คลินิก โดย พันเอก ศ.วรีะชัย วัฒนวรีเดช ประธาน คทง.
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ช้ันปรคีลินิก/ ผช.ผอ.วพม. 
ฝ่ายวจิัย 
 -  แนะนําการบรหิารงบประมาณ วพม. โดย พันโท 

หญิง ขนิษฐา ลือนาม หน.ฝงป.วพม.   
 - แนะนําสถานที่ ห้องเรยีน ห้องปฏิบัติการ และห้อง
ประชุม โดย พันโทหญิง วราพร วฒันกิจ หน.ผฝว.กสน.วพม.  
 ในโอกาสนี้ พลตร ีผศ.ดุสิต สถาวร ผอ.กศ.วพม. พัน
เอก ศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร พันเอก ศ.

ราม รังสินธ์ุ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ และ พันเอก ผศ.
ธรรมนูญ ศรสีอ้าน รอง ผอ.กศ.วพม. ได้ร่วมให้ข้อมูลและ
ตอบข้อซักถามของคณะศึกษาดูงานฯ ด้วย   
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 หลังจากนั้นคณะศึกษาดูงานฯ ได้เย่ียมชมสถานที่
อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน ห้องประชุม 25 ปี ห้องเรยีนกลุ่มย่อย 
(LRC) ห้องปฏิบัติการ ช้ัน 3 และปิดท้ายด้วยการเย่ียมชม 
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สถานการณ์จําลองทาง
การแพทย์ทหาร วพม. ที่เพิ่งตรวจรับงานจากทางบรษัิท 
เบ็ญจมาศ 

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะทํางานเตรยีม
ความพร้อมสาํหรับการตรวจประเมนิเพื่อขอรับการรับรอง 

หลักสูตรจากแพทยสภา (สมพ.) คร้ังที่ 3 และ 4/2564 
ผ่านระบบออนไลน์จากหอ้งระพ ีสาครกิ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 1 และ 5 พ.ย. 64 

 เมื่อเวลา 1300 ของวันที่ 1 พ.ย. 64 พลตร ีผศ.ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะทํางานเตรยีม
ความพร้อมสําหรับการตรวจประเมินเพื่อขอรับการรับรอง
หลักสูตรจากแพทยสภา (สมพ.) คร้ังที่ 3/ 2564 ผ่านระบบ
ออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา วพม. โดยมีคณะผู้บรหิาร และกรรมการ เข้าประชุมโดย
พร้อมเพรยีงกัน โดยที่ประชุมฯ ทบทวนร่างรายงานการ

ประเมินตนเองในองค์ประกอบ 3 การประเมินผลนิสิต
นักศึกษา และรับข้อเสนอแนะจากผู้บรหิารและคณาจารย์ เพื่อ
นําไปปรับปรุงให้รายงานฯ มีความสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน 
 ต่อมาในวันที่ 5 พ.ย. 64 คณะทํางานฯ ได้จัดประชุม 
คร้ังที่ 4/ 2564 เพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินตนเอง
ในองค์ประกอบ 4 นิสิตนักศึกษา และองค์ประกอบที่ 7 การ
ประเมินหลักสูตร และรับข้อเสนอแนะจากผู้บรหิารและ
คณาจารย์ เพื่อนําไปปรับปรุงให้รายงานฯ มีความสมบูรณ์ 

มากย่ิงข้ึน 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการตรวจเยี่ยมและประเมิน
สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะแพทย์ เครอืข่ายที่ 15 
ณ โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ ผ่านระบบออนไลนจ์ากห้อง
ระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 
เมื่อ 2 พ.ย. 64 

 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 2 พ.ย. 64 พลตร ีผศ.ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการตรวจเย่ียมและประเมิน
สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะแพทย์ เครอืข่ายที่ 15 ณ 
โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ ผ่านระบบออนไลน์ จากห้องระพี 
สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมี 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร รอง ผอ.กศ.วพม. หน.ภาควชิา 
ผู้แทนกรมแพทย์ทหารบก นพ.สุวัฒน์ เลิศสุขประเสรฐิ ผู้แทน
แพทยสภา และ พลอากาศตร ีอิทธพร คณะเจรญิ เลขาธิการ
แพทยสภา เข้าร่วมประเมินในคร้ังนี้ โดยมี พันเอก วรนิทร 
ทานาค ผอ.รพ.ค่ายธนะรัชต์ ให้การต้อนรับ และมีพันเอก ชรัท 
นาคทรงศักด์ิ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ บรรยายสรุป
ผ่านระบบออนไลน์  
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 รพ.ค่ายธนะรัชต์ มีศักยภาพรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะได้ 
6 คน ในปี 2563 ได้รับการจัดสรรแพทย์ใช้ทุน จํานวน 4 
คน ชาย 3 คน หญิง 1 คน 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการตรวจเยี่ยมและประเมิน
สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะแพทย์ เครอืข่ายที่ 15 
ณ โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ผ่านระบบออนไลน์จาก
ห้องระพ ีสาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกฎุเกลา้เวชวทิยา วพ
ม. เมื่อ 4 พ.ย. 64 

 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 4 พ.ย. 64 พลตร ีผศ.ดุสติ 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการตรวจเย่ียมและประเมิน
สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะแพทย์ เครอืข่ายที่ 15 ณ 
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ผ่านระบบออนไลน์ จากห้องระพี 
สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมี 
รอง ผอ.กศ.วพม. หน.ภาควชิา ผู้แทนกรมแพทย์ทหารบก นพ.
สุวัฒน์ เลิศสุขประเสรฐิ ผู้แทนแพทยสภา และ พลอากาศตร ี
อิทธพร คณะเจรญิ เลขาธิการแพทยสภา เข้าร่วมประเมินใน
คร้ังนี้ โดยมี พันเอก เสรมิพงษ์ จารุเลิศวุฒิ ผอ.รพ.ค่ายจิร
ประวัติ ให้การต้อนรับ และมีพันตร ีต่อพงศ์ แม่นสํารวจการ 
ผู้ประสานงานโครงการฯ บรรยายสรุปผ่านระบบออนไลน์  
 รพ.ค่ายจิรประวัติ มีศักยภาพรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
ได้ 6 คน ในปี 2563 ได้รับการจัดสรรแพทย์ใช้ทุน จํานวน 4 
คน ชาย 3 คน หญิง 1 คน 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม นขต.กศ.วพม. คร้ังที่ 
11/ 2564 ผ่านระบบออนไลน์ จากห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกลา้เวชวทิยา วพม. เมื่อ 3 พ.ย. 64 

 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 3 พ.ย. 64 พลตร ีผศ.ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม นขต.กศ.วพม. คร้ังที ่
11/ 2564 ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  
 สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้  
 - ตารางการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของ 
นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2-6 สัปดาห์ที่ 25-28 
 - คําสั่ง วพม. เร ื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษา
ประจําช้ันปี 2-6 ปีการศึกษา 2564  
 - แผนการปรับเปลี่ยนช่ือคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ 
(แพทยศาสตรบัณฑิต)  
 - ข้อเสนอแนะ 3 เร ื่อง จากการประชุม คกก. บรหิาร
แพทยศาสตรศึกษา เมื่อ 25 ต.ค. 64 ได้แก่ 1) พิจารณาเพิ่ม
จํานวน รพ.สมทบ 2) พัฒนาวธีิคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง
พัฒนาบัณฑิตแพทย์ของหลักสูตรใหม่ 3) สร้างความ
ตระหนักให้ นพท./นศพ.วพม. เล็งเห็นถึงความสําคัญของการ
พัฒนาพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจรยิธรรมแห่งวชิาชีพ
แพทย์ และทักษะหัตถการต่าง  ๆ
 - ข้อมูลป้อนกลับจากการตรวจเย่ียมและประเมิน
สถาบันปฏิ บั ติงานเพิ่ มพูนทักษะแพทย์  ขอให้ เพิ่ ม
ความสําคัญของการพัฒนาให้บัณฑิตมีทักษะการคิดเชิง
วพิากษ์ ระเบียบวธีิวจิัย ชีวสถิติ และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์  
(EBM) การตัดสินใจเลือกการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และ



6 VOL. 5 NO.44 (WEEK 44: NOV 1-7, 2021) 
 

 

 

การตัดสินใจเลือกแนวทางการบรบิาลและการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล (RDU) 
 - ผลการเลือกสถานที่ปฏิ บั ติงานชดใช้ทุนของ 
นศพ.วพม. (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มฯ) รอบแรก จํานวน 99 
นาย  
 - ประกาศ ศรว. ที่ 20/2564 เร ื่อง การประเมิน
ความรู้ความสามารถทางด้านทักษะทางคลินิก (OSCE) 
ประจําปี พ.ศ. 2565 
 - ประกาศ ศรว. เพิ่มรอบการสอบ MEQ อีก 1 รอบ ใน
วันที่ 4 ธ.ค. 64 โดย นพท./นศพ.วพม.ช้ันปีที่ 6 ที่สอบผ่าน NL-
1 และ NL-2 สามารถย่ืนขอสมัครสอบได้ โดยสมัครผ่านสถาบัน   
 - กําหนดการสอบประมวลความรอบรู้ระดับคลินิกของ
คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล รอบพิเศษ วันที่ 21 พ.ย. 64 
 - ผช.ผบ.ทบ.(2) กําหนดการตรวจเย่ียมทางด้านการส่ง
กําลังบํารุงของ พบ. วันที่ 4 พ.ย. 64 โดยคณะของ ผช.ผบ.ทบ. 
จะตรวจเย่ียมโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาแพทย์และ
นักเรยีนพยาบาล ณ วทิยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
 - ผช.ผบ.ทบ.(1) กําหนดการตรวจเย่ียมฯ เพื่อรับทราบ
ข้อมูลของหน่วยศึกษา ณ วพม. และ วพบ. วันที่ 25 พ.ย. 64 
 - มติ คกก.บรหิาร ศ.ร.ว. เร ื่อง การจัดสอบข้ันตอนที่ 3 
การประเมินความรู้ความสามารถทางด้านทักษะทางคลินิก 
( Objective Structured Clinical Examination, OSCE) 
ประจําปี พ.ศ. 2565 เมื่อ 4 ต.ค. 64 

- ศ.ร.ว. ประกาศเพิ่มรอบการจัดสอบอัตนัยประยุกต์ 
(MEQ) ประจําปีการศึกษา 2564 (พ.ศ. 2565) โดยจัดการสอบ
ในเดือนธันวาคม 64 

- คณะแพทยศาสตร์ มอ. ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ ม.
นราธิวาสราชนครนิทร์ และคณะแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 21st Thai Medical Education 
Conference (TMEC 2022) ภายใต้หัวข้อการประชุมหลัก 
Job Roles of the 2030 Medical Educator: 
Imagineering the Education Futurists” วั นที่  26-28 
มกราคม 2565 โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดการประชุมได้
ทาง https://tmec2022.medicine.psu.ac.th/  

- กําหนดการจัดการประชุมวชิาการ เนื่องในโอกาส
วันสถาปนา วพม. ครบรอบปีที่ 46 ซ่ึงจะมีพิธีมอบรางวัลที่
สําคัญจํานวนมาก โดยเฉพาะโล่ประกาศเกียรติคุณ PCM 
Lifetime Achievement in Medical Education “ครู
แพทย์ดีเด่น” “บุคลากรสนับสนุนดีเด่น” “ศิษย์เก่า วพม. 
ดีเด่น” ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ศ. และ ศ.คลินิก 

- รายงานความก้าวหน้าการจัดประชุม IMRC 
2021 ในเดือน ธ.ค. 64 และพิธีมอบรางวัล “ครูแพทย์ดีเด่น
แห่งชาติ” ของ กสพท  

- การนําเสนอผลงานวชิาการและนวัตกรรมของ วพ
ม. ในวันนิทรรศการวชิาการ โรงเรยีนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 2564 ณ รร.จปร. เขาชะโงก จว.นครนายก 

- ความคืบหน้าการเตรยีมความพร้อมเพื่อย่ืนความ
จํานงขอรับการประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรจากแพทยสภา 
ตามเกณฑ์มาตรฐานสากลสําหรับการศึกษาแพทยศาสตร์ 
(แพทยศาสตรบัณฑิต) โดย สมพ. 

- แผนการตรวจเ ย่ี ยมและประเมิ นสถาบัน
ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะแพทย์ เครอืข่ายที่ 15 ของแพทย
สภา (รพ.ในสังกดั กห.) ประจําปี 2564 ในห้วง ต.ค. - พ.ย. 
64 

- การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในหัวข้อ Ecosystem 
สําหรับการศึกษาแพทยศาสตร์ โดย ผอ.กศ.วพม.  

- ปฏิทินงานประชุมสําคัญและพิธีการของ วพม. 
ในห้วง พ.ย. - ธ.ค. 64 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการตรวจรับงาน
ก่อสร้างอาคารศูนย์สถานการณ์จําลองทางการแพทย์ทหาร 
ร่วมกับคณะกรรมการของ ทบ. ณ บรเิวณพื้นที่โครงการ
ก่อสร้างฯ วพม. เมื่อ 2 พ.ย. 64 
 เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 64 พันเอก ศ.ราม รังสินธุ์ รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ ในฐานะประธานการตรวจรับงานจ้าง
ก่อสร้างอาคารศูนย์สถานการณ์จําลองทางการแพทย์ทหาร 
ได้ดําเนินการตรวจรับฯ ร่วมกับคณะกรรมการของ ทบ. โดย
ทางบรษัิท เบ็ญจมาศ จํากัด ผู้รับจ้างก่อสร้าง และบรษัิท 
ดีไซน์+ดีเวลลอป จํากัด ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ได้ส่งมอบ

https://tmec2022.medicine.psu.ac.th/
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อาคารและได้รับการตรวจรับเป็นที่เรยีบร้อย โดยทางทั้งสอง
บรษัิทจะออกจากพื้นที่โครงการภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ 
ภายหลังการส่งมอบอาคาร 
สถาบันวจิยัวทิยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (สวพท.) จัด
งานเลี้ยงฉลองความร่วมมือของ สวพท. ฝ่ายไทยและ
ฝ่ายสหรัฐฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี สวพท. ณ 
สวนโรมัน วังพญาไท เมื่อ 3 พ.ย. 64 

เมื่ อ 3 พ.ย. 64 พลตร ี ธํ ารงโรจน์  เต็มอุดม 
ผู้อํานวยการสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 
(สวพท.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานเลี้ยงฉลองความร่วมมือ
ของ สวพท. ฝ่ายไทยและฝ่ายสหรัฐฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 
60 ปี แห่งการก่อต้ัง สวพท. ณ สวนโรมัน วังพญาไท ใน 

โอกาสนี้  Chargé d'Affaires Michael Heath อุปทูต
รักษาการแทนเอกอัครราชทูต หน่วยงานสหรัฐอเมรกิา
ประจําประเทศไทย อดีตผู้บังคับบัญชา ผอ.ศพม. รอง จก.
พบ.(1) ผอ.สพธ. ผอ.วพบ. และ ผอ.กศ.วพม. ให้เกียรติ
ร่วมงานเลี้ยงคร้ังนี้ด้วย     

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานจัดการประชุมวชิาการ เนื่องใน
โอกาสวันสถาปนาวทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
ครบรอบปีที่ 46  ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 ตึก
อํานวยการ วพม. เมื่อ 4 พ.ย. 64 
  เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 4 พ.ย. 64 พันเอก ศ.ราม 
รังสินธุ์ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานจัดการประชุมวชิาการ เนื่องใน
โอกาสวันสถาปนาวทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
ครบรอบปีที่ 46 ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ช้ัน 3 ตึก
อํานวยการ วพม. โดยมี พันเอก ศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อเตรยีมความ
พร้อมในการจัดการประชุม และมอบหมายงานให้แก่ฝ่าย
ต่าง ๆ เพื่อความเรยีบร้อยในการจัดการประชุม  
 ที่ประชุมฯ กําหนดให้มีการซ้อมพิธีการในวันที่ 8 พ.ย. 
2564 เวลา 1400 ที่ห้องประชุมมงกฎเกล้าเวชวทิยา  

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 45 ของปี 
พ.ศ. 2564 (45/64) คือ 8-14 พ.ย. 64  

• 8 พ.ย. 64 1000 การประชุมหารอื เร ื่อง ข้อมูลด้าน
งบประมาณสําหรับขออนุมัติเพิ่มจํานวนทุนกองทัพบก เพื่อ
รับสมัครเข้าเป็น นพท.วพม. ณ ห้องประชุม กอ. ช้ัน 3 ตึก
อํานวยการ วพม. 

• 8 พ.ย. 64 1300 การประชุม นขต.พบ. และหน่วยสาย
แพทย์ในสังกัด ทบ. ประจําเดือน พ.ย. 64 ผ่านระบบ VTC 
จากห้องประชุม พบ. ช้ัน 4    

• 8 พ.ย. 64 1300 การประชุมคณะทํางานเตรยีมความ
พร้อมรับการประเมินหลักสูตรฯตามเกณฑ์ WFME คร้ังที่ 
5/2564 ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 

• 9 พ.ย. 64 0900 การเย่ียมชมเพื่อรับฟังข้อมูลความ
พ ร้ อมในการจั ดการ เ ร ียนการสอนนิ สิ ตแพท ย์  
มหาว ิทยาลั ยเกษตรศาสตร์  ณ คณะว ิทยาศาสตร์  
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  
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• 10 พ.ย. 64 0845 การประชุมวชิาการเนื่องในโอกาส
วันสถาปนา วพม. ครบรอบปีที่ 46 ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช 
ช้ัน 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 

• 11 พ.ย. 64 0900 การตรวจเย่ียมและประเมินสถาบัน
ปฏิ บั ติงานเพิ่ มพูนทักษะแพทย์ เคร อืข่ายที่  15 ณ 
โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี 
สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 

• 12 พ.ย. 64 0900 การตรวจเย่ียมและประเมินสถาบัน
ปฏิ บั ติงานเพิ่ มพูนทักษะแพทย์ เคร อืข่ายที่  15 ณ 
โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี 
สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 

• 12 พ.ย. 64 1330 การประชุมคณะกรรมการจัดทํา
วารสารภาษาอังกฤษ (J of Southeast Asian Medical 
Journal, J SEA Med) วพม. ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 
 
 

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

 

 

- ตรวจแก้ไขแล้ว/ แจกจ่ายได้ 

 
  พลตร ีผศ.ดุสิต สถาวร 
               (ดุสิต สถาวร) 
 ผอ.กศ.วพม.  
   8 พ.ย. 64  
 
 
  



9 VOL. 5 NO.44 (WEEK 44: NOV 1-7, 2021) 
 

 

 
 


