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 PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนํา    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ท่ี 26 ของปีงบประมาณ 2563 และฉบับท่ี 
13 ของปี พ.ศ. 2563 หัวข้อข่าวสําคัญในสัปดาห์นี้ มีดังนี้   
คํ าสั่ งการจากผู้บัญชาการทหารบก ถึงกํ าลั งพล
กองทัพบกทุกนาย ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกองทัพบก
และส่งผ่านตามสายการบังคับบัญชา เมื่อ 25 มี.ค. 63 

 เมื่อช่วงเช้าของวันท่ี 25 มี.ค. 63 เว็บไซต์ของ ทบ. 
เผยแพร่เสียงและเนื้อหาของคําส่ังการจาก พลเอก อภิรัชต์ 
คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ถึงกําลังพลกองทัพบก
ทุกนาย โดยคําส่ังการดังกล่าวได้ส่งมาให้ ผบ. หน่วย ผ่าน
วธีิการส่ือสารท่ีเร็วท่ีสุดตามสายการบังคับบัญชา โดยมี
สาระสําคัญรวม 7 ข้อ ดังนี้  
 1. กําลังพลท่ีพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ ให้
หลีกเลี่ ยงการออกนอกบร เิวณโดยไม่ จํ าเป็น ห้ามนํ า
บุคคลภายนอกเข้ามาพักอาศัยโดยเด็ดขาด ห้ามกลับเข้าบ้านพัก
ของทางราชการเกินเวลา 2100 น. 
 2. กําลังพลทุกระดับปฏิบัติหน้าท่ีในท่ีตั้งปกติ การ
เดินทางออกนอกพ้ืนท่ี กทม. หรอื จังหวัดหนึ่ง ไปยังอีกจังหวัด
หนึ่ง กระทําได้ในเฉพาะกรณีเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีตามคําส่ัง  
 3. การปรับปรุงอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมในหน่วยให้
เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น โรงยิม ใต้ถุนกองร้อย สโมสรของหน่วย 
เพ่ือลดความแออัดและลดความเส่ียงในการแพร่ระบาดของโรค
ให้กับกําลังพล  

 4. ให้หน่วยปรับเปลี่ยนระเบียบปฏิบัติประจําวันเพ่ือ
ป้องกันโรคตามคําแนะนําของกองทัพบก และรักษาวนิัยเร ื่องนี้
อย่างเคร่งครัด 
 5. งดการปล่อยลาพักของทหารกองประจําการ เพ่ือ
ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค และจัดให้มีการเย่ียมญาติ
ได้ 
 6. ให้ทุกหน่วยจํากัดทางเข้า-ออกของหน่วยทหาร แปร
สภาพกองรักษาการณ์เป็นจุดคัดกรอง 
 7. ผู้บังคับกองร้อยและผู้บังคับกองพัน เป็นผู้ควบคุม
การปฏิบัติอย่างใกล้ชิด และผู้บังคับหน่วยต้องทุ่มเท เสียสละ 
ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเฉพาะพลทหารอย่างดีท่ีสุด   
 ซ่ึงในการประชุม นขต.วพม. ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร ได้แจ้งให้ หน.นขต.วพม. ไปส่ือสาร
เพ่ือทําความเข้าใจกับกําลังพลและเจ้าหน้าท่ีทุกนาย เพ่ือให้
ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด   
ผอ.ศพม. ลงนามในประกาศ วพม. เร ื่อง ขยายเวลาปิดการ
เรยีนการสอนในชั้นเรยีนสําหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 
2-5 และให้ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่  6 สิ้นสุดการ
ปฏิบัติงานทางคลินิก เมื่อ 23 มี.ค. 63 
 ประกาศ วพม. ลงวันท่ี 23 มี.ค. 63 เร ื่อง ขยายเวลา
ปิดการเรยีนการสอนในชั้นเรยีนสําหรับ นพท./นศพ.วพม. 
ชั้นปีท่ี 2-5 และให้ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 6 ส้ินสุดการ
ปฏิบัติงานทางคลินิก ออกเผยแพร่เมื่อ 24 มี.ค. 63 มี
สาระสําคัญ ดังนี้   
 1. ให้ วพม. ขยายเวลาปิดการเรยีนการสอนในชั้น
เรยีน ห้องปฏิบัติการ และการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย
ของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 2-5 จากเดิมท่ีส้ินสุดในวันท่ี 
31 มี.ค. 63 ออกไปจนถึงวันท่ี 12 เม.ย. 63 โดยให้ นพท./
นศพ.วพม. ลงทะเบียนเข้ามาฝึกศึกษาผ่านระบบการเรยีน
การสอนแบบออนไลน ์  
 2. ให้ วพม. เลื่อนวันส้ินสุดของการปฏิบัติงานทาง
คลินิกของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 6 ทุกนาย มาเป็นวันท่ี 
24 มี.ค. 63 เวลา 1630 โดยให้ภาควชิาท่ีเก่ียวข้องจัดการ
เรยีนการสอนในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การมอบหมายงาน การ
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ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านระบบการเรยีนการสอน
แบบออนไลน์ จนถึงวันปิดการศึกษา คือ วันท่ี 3 เม.ย. 63 
 3. ให้ วพม. จัดรถไปรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 6 
ท่ีฝึกปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนท่ีต่างจังหวัด ในวันพุธท่ี 25 มี.ค. 
63 
ผอ.วพม. ลงนามในประกาศ วพม. เร ื่อง การปฏิบัติตาม
มาตรการให้กําลังพลและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่บ้าน ตาม
มติ ครม. เมื่อ 17 มี.ค. 63 และแนวการจัดกําลังพลปฏิบัติ
ราชการในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของ ทบ. เมื่อ 26 มี.ค. 63 
 เมื่อวันท่ี 26 มี.ค. 63 พลตร ีสุพัษชัย เมฆะสุวรรณ
ดิษฐ์ ผอ.วพม. ได้ลงนามในประกาศ วพม. เร ื่อง การปฏิบัติ
ตามมาตรการให้กําลังพลและเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานท่ีบ้าน 
ท้ังนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับมติ ครม. เมื่อ 17 มี.ค. 63 และ
แนวทางการจัดกําลังพลปฏิบัติราชการในห้วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
19) ของ ทบ. ลง 25 มี.ค. 63 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้   
 1. ให้ปรับลดกําลังพลท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานลง 2 
ใน 3 โดยกําหนดความเร่งด่วนในการปรับลดกําลังพลท่ีไม่
มีท่ีพักอาศัยในบ้านพักข้าราชการ วพม./รพ.รร.6 หรอื พบ. 
โดยให้สามารถดํารงสภาพหน่วยได้  
 2. กรณีมีภารกิจจําเป็น ผบช. สามารถส่ังการให้มา
ปฏิบัติราชการท่ีสํานักงานได้ตลอดเวลา 
 3. ผู้ ปฏิบั ติ ราชการท่ีบ้ านต้ องปฏิบัติ หน้ า ท่ี
เช่นเดียวกันกับท่ีปฏิบัติท่ีสํานักงานโดยปกติ โดยรายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจําวันต่อ ผบช. ทุกวันตามแนวทางท่ี 
ผบช. กําหนด และปฏิบัติตามหนังสือ กพ.ทบ. ด่วนท่ีสุด ท่ี 
กห 0401/471 ลงวันท่ี 19 มี.ค. 63 อย่างเคร่งครัด  
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมหารอืเพื่อเตรยีมขยาย
เวลาปิดการเร ยีนการสอนในชั้นเร ยีนตามประกาศ
กรุงเทพมหานคร เมื่อ 22 มี .ค. 63 ให้ขยายเวลาปิด
สถานศึกษาทุกระดับออกไปจนถึง 13 เม.ย. 63 ณ 
ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
เมื่อ 23 มี.ค. 63 

 เมื่อเวลา 0830 ของวันท่ี 23 มี.ค. 63 พลตรหีญิง 
ผศ. จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุมหารอืทีมผู้บรหิารเพ่ือเตรยีมออกประกาศ วพม. เร ื่อง 
ขยายเวลาปิดการเรยีนการสอนในชั้นเรยีนของ นพท./
นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 2-5 จากเดิมท่ีส้ินสุดในวันท่ี 31 มี.ค. 63 
ไปจนถึง 12 เม.ย. 63 และให้ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 6 
ส้ินสุดการปฏิบัติงานทางคลินิกก่อนกําหนด และจัดการ
เรยีนการสอนแบบออนไลน์ในห้วงเวลาท่ีเหลือก่อนปิดภาค
การศึกษา ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา โดยมีรอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ รอง ผอ.กศ.วพม. ทีมงานของ 
กศ.วพม. เข้าประชมุโดยพร้อมเพรยีงกัน 
ผอ.กศ.วพม. จัดประชุมหัวหน้าภาควชิาเพื่อชี้แจงเร ื่อง การ
ขยายเวลาปิดสถานศึกษา และการให้ นพท./นศพ.วพม. ชั้น
ปีที่ 6 หยุดขึ้นปฏิบัติงานทางคลินิกและจัดกิจกรรมการ
เรยีนรู้ทดแทนแบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดผ่านโปรแกรม 
Zoom ณ ห้องประชมุ 1 ศนูยก์ารเรยีนรูแ้ละวจิยัเวชศาสตร์
ชุมชน ชั้น 1 อาคารศูนย์ประวัติฯ เมื่อ 23 มี.ค. 63  
 เมื่อเวลา 1300 ของวันท่ี 23 มี.ค. 63 พลตรหีญิง 
ผศ. จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุมหัวหน้าภาควชิาเพ่ือชี้แจงเร ื่อง การขยายเวลาปิด
สถานศึกษา และการให้ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 6 หยุด
ข้ึนปฏิบัติงานทางคลินิกและจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ทดแทน
แบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้อง
ประชุม 1 ศูนย์การเรยีนรู้และวจิัยเวชศาสตร์ชุมชน ชั้น 1 
อาคารศูนย์ประวัติฯ โดยมีรอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ และรอง ผอ.กศ.วพม. เข้าประชุมโดย
พร้อมเพรยีงกัน 
 ท่ีประชุมฯ ได้ซักซ้อมความเข้าใจกับหัวหน้าภาควชิา
ทางคลินิกเพ่ือขอให้จัดกิจกรรมการเรยีนรู้ทดแทนแบบ
ออนไลน์ในห้วงเวลาท่ีให้ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 6 หยุด
ข้ึนปฏิบัติงานทางคลินิก รวมท้ังปรบัการวัดและประเมินผล
ให้สอดคล้องกับกิจกรรมดังกล่าว  
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ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม หน.นขต.วพม. ณ 
ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
พร้อมถ่ายทอดสัญญาณผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อ 25 
มี.ค. 63 
 เมื่อเวลา 1330 วันท่ี 25 มี.ค. 63 พลตรหีญิง ผศ. 
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม 
หน.นขต.วพม. ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา พร้อมถ่ายทอดสัญญาณผ่านโปรแกรม 
Zoom โดยมีสาระสําคัญดังนี้  
 - ประกาศ ศ.ร.ว. ท่ี 9/2563 เร ื่อง การเลื่อนการจัด
สอบข้ันตอนท่ี 3 (OSCE) ในวันอาทิตย์ท่ี 29 มีนาคม 
2563 และการจัดสอบข้ันตอนท่ี 1 และ 2 ประจําปี พ.ศ. 
2563 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 25 และ 26 เมษายน 2563 ออกไป
ก่อนจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย ท้ังนี้ ศรว.จะกําหนด
วันสอบและแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขอให้ติดตามข้อมูลผ่าน
ทางเว็บไซต์ www.cmathai.org 
 - ศ.ร.ว. มีมติมอบหมายให้แต่ละสถาบันผลิตแพทย์
เป็นผู้รับรองความรู้ความสามารถของนิสิตนักศึกษาแพทย์
ท่ีสังกัดในสถาบันตนและสมัครสอบในรอบดังกล่าวเป็น
กรณีพิเศษ เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อระบบการบรกิารทาง
การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ จากการงดจัดการ
สอบ OSCE ปีการศึกษา 2562 ครั้งท่ี 4 ในวันท่ี 29 
มีนาคม 2563 ซ่ึงส่งผลให้นิสิตนักศึกษาแพทย์ท่ีสมัครสอบ
ในรอบดังกล่ าว ไม่สามารถรับการประเมินเพ่ือรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรมเพ่ือไปปฎิบัติงาน
ชดใช้ทุนในฐานะแพทย์ได้ตามกําหนดเวลา โดยขอให้สถาบัน
ผลิตแพทย์ประเมินนิสิตนักศึกษาแต่ละคนตามแบบฟอร์ม
การประเมินฯ ในทักษะเจ็ดด้านท่ีกําหนด โดยอาศัยข้อมูล
จากการปฏิบัติงาน ข้อมูลการสอบท่ีผ่านมาแล้ว หรอืการ
ประเมินในรูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสมกับบรบิทของสถาบัน โดย
ไม่จําเป็นต้องจัดสอบข้ึนมาใหม่ ท้ังนี้ขอให้รวบรวมข้อมูลไว้
เป็นหลักฐานพร้อมแสดง สาหรับกรณีท่ี ศรว. ต้องการ
ข้อมูลเพ่ิมเติมด้วย 

 - กสพท มีความเห็นพ้องกันว่าสําหรับปีการศึกษา
ใหม่ท่ีจะเร ิ่มในเดือนพฤษภาคมนั้น นศพ. ชั้นปีท่ี 6 ควรจะ
ข้ึนปฏิบัติงานทางคลินิกเช่นเดิม โดยหลีกเลี่ยงการดูแล
ผู้ป่วยกลุ่มเส่ียง ท้ังนี้บางสถาบันมีแผนจะไม่ส่ง นศพ. ไป
ปฏิบัติงานท่ี รพ.สมทบ ในต่างจังหวัด และสถาบันส่วน
ใหญ่จะดูแลให้ นศพ. ชั้นปีท่ี 6 ได้รับการประกันเพ่ือ
คุ้มครองกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
 - ประกาศ วพม. ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2563 เร ื่อง 
การปฏิบัติตามมติ ครม. วันท่ี 17 มี.ค. 2563 ให้งดการ
เรยีนการสอนในชั้นเรยีน ห้องปฏิบัติการ และการฝึก
ปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 2-5 
และให้จัดการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ สําหรับ นพท./
นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 6 ให้ข้ึนฝึกปฏิบัติงานตามปกติ แต่งด
ข้ึนเวรนอกเวลาราชการท่ีห้องฉุกเฉินและงดออกตรวจท่ีห้อง
ตรวจโรคของทุกแผนก  
 - ประกาศ วพม. ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2563 เร ื่อง 
ขยายเวลาปิดการเรยีนการสอนในชั้นเรยีนสําหรับ นพท./
นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 2-5 จากเดิมท่ีส้ินสุดในวันท่ี 31 มีนาคม 
2563 ออกไปจนถึงวันท่ี 12 เมษายน 2563 และให้ นพท./
นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 6 ส้ินสุดการปฏิบัติงานทางคลินิกใน
วันท่ี 24 มีนาคม 2563 เวลา 1630 หลังจากนั้นให้ภาควชิา
ท่ีเก่ียวข้องจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลน์โดยอาจ
มอบหมายงาน หรอืการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้จนถึง
วันปิดการศึกษา คือ วันท่ี 3 เมษายน 2563 
 - ให้ หน.นขต. เตรยีมพร้อมเพ่ือปฏิบัติตามนโยบาย
ของ ทบ. ให้ปรับลดกําลังพลท่ีปฏิบัตงิานในสํานักงานลง 2 
ใน 3 โดยให้กําลังพลท่ีปฏิบัติราชการท่ีบ้านปฏิบัติหน้าท่ี
เช่นเดียวกันกับท่ีปฏิบัติท่ีสํานักงานโดยปกติ หรอืภารกิจท่ี
ได้รับการมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และต้องรายงานผล
การปฏิบัติงานประจําวันต่อ ผบช. ทุกวันตามแนวทางท่ี 
ผบช. กําหนด โดยให้ติดตามประกาศอย่างเป็นทางการอีก
ครั้ง 
 - ขอให้ หน.นขต.วพม. ส่งข้อมูลการเฝ้าระวังการติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกําลังพลและเจ้าหน้าท่ี รวมท้ัง

http://www.cmathai.org/
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ยอดผู้สัมผัสโรคเส่ียงสูงและผลการทดสอบหาเชื้อ ภายใน 
0800 ของทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
 - แจ้งเลื่อนการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ในวันท่ี 30 มี.ค. 63 ออกไปก่อน  
 - หก.กสน.วพม. รายงานความคืบหน้าของโครงการ
ก่อสร้างศูนย์สถานการณ์จําลองทางการแพทย์ทหาร และ
การติดตั้งสายไฟเมนและเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าของ กฟน. 
รวมท้ังโครงการก่อสร้างหอพักสูง 18 ชั้น ของ นรพ.วพบ. 
และ นพท./นศพ.วพม.  
 - ขอให้ นขต.วพม. ส่งรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน   
 - กําหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การ
ประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับอาจารย์ใหม่ โดย
ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ วันท่ี 27 มี.ค. 63  
  - สปค.วพม. จะเปิดระบบให้ อจ.วพม. ท่ีเป็นผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน เลือกวันท่ีจะไปตรวจประเมิน
ภาควชิา ในห้วงวันท่ี 30 มี.ค. – 10 เม.ย. 63   

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning 
Day ต้านภัยไวรัส Covid-19 ณ ลานด้านหน้าอาคาร
เจ้าฟ้าเพชรรัตน เมื่อ 26 มี.ค. 63  

 เมื่อเวลา 0845 ของวันท่ี 26 มี.ค. 63 พลตรหีญิง ผศ. 
จันทราภา ศรสีวัสดิ ์ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานเปิด  กิจกรรม Big 
Cleaning Day ต้านภัยไวรัส Covid-19 ณ ลานด้านหน้าอาคาร
เจ้าฟ้าเพชรรัตน โดยม ีพันเอก ชาญชัย บัววรรณ หก.กสน.วพม./
เลขานุการคณะกรรมการ 7 ส พลัส เป็นผู้กล่าวรายงาน ในโอกาส
นี้ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ รอง 

ผอ.กศ.วพม. และผู้แทนหัวหน้าภาควชิา ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิด
ด้วย  
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 กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งนี้ ประกอบด้วย 
3 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 1) กิจกรรมทําความสะอาดและฆ่าเชื้อ
ภายในพ้ืนท่ีสํานักงานของหน่วยต่าง ๆ ซ่ึงได้ดําเนินการมา
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 9 มี.ค. 63 เป็นต้นมา 2)  กิจกรรมทํา
ความสะอาดและฆ่าเชื้อภายนอกพ้ืนท่ี สนง. ได้แก่ พ้ืนท่ีห้อง
ประชุม ห้องบรรยาย ห้องจัดกิจกรรมต่าง ๆ พ้ืนท่ีทางเดิน 
บันใด ลิฟต์โดยสาร ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีดําเนินการในวันท่ีทํา
กิจกรรม (26 มี.ค. 63) ประกอบด้วย 6 พ้ืนท่ี ดังนี้ 1. 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 2. อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน 
3. ตึกอํานวยการ 4. อาคาร กปค. และโรงประกอบเลี้ยง 5. 
อาคารศูนย์ประวัติฯ 6. ยานพาหนะ 3) กิจกรรมทําความ
สะอาดและฆ่าเชื้ออาคารหอพักนักเรยีนแพทย์และอาคารโรง
พลศึกษา ซ่ึงจะดําเนินการภายหลังส่งกําลังพลไปรับการ
อบรมและฝึกทักษะจาก วศ.ทบ.  
 ผู้บรหิารขอขอบคุณกําลังพลและเจ้าหน้าท่ีทุกนายท่ี
ได้ทุ่มเทกําลังกายและกําลังใจให้กับกิจกรรมในครั้งนี้ เพ่ือ
ทําให้สถานท่ีทํางานและส่ิงแวดล้อมโดยรอบ วพม. ของเรามี
ความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยสําหรับทุกคน 
รวมท้ัง นพท./นศพ.วพม. ด้วย   

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมสามัญมูลนิธิเพื่อ 
วพม. ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 26 มี.ค. 63  

 เมื่อเวลา 1330 ของวันท่ี 26 มี.ค. 63 พลตรหีญิง 
ผศ. จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุมสามัญมูลนิธิเพ่ือ วพม. ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีณ ห้องระพี 
สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  
 ท่ีประชมุฯ ได้พิจารณาเห็นชอบ 1) ผลการดําเนินงาน
ของมูลนิธิฯ ประจําปี 2562 2) งบการเงินของมูลนิธิฯ 
ประจําปี 2562 3) ผลการตรวจสอบงบการเงินประจําปี 
2562 4) การอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจําปี 
2563 และ 5) พิจารณาโครงการและงบประมาณประจําปี 
2563 

ผอ.กศ.วพม. ให้เกียรติเข้าฟังการอบรมอาจารย์ใหม่ซึ่ง
ปรับเปลี่ยนมาจัดโดยการถ่ายทอดสดผ่านระบบ
ออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings 
ผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อการประกันคุณภาพ
การศึกษาสาํหรับอาจารย์ใหม่ เมื่อ 27 มี.ค. 63 

 เมื่อเวลา 1330 ของวันท่ี 27 มี.ค. 63 พลตรหีญิง 
ผศ. จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. ให้เกียรติเข้าฟังการ
อบรมอาจารย์ใหม่ในหัวข้อ การประกันคุณภาพการศึกษา
สําหรับอาจารย์ใหม่  ซ่ึงปรับเปลี่ ยนมาจัดโดยการ
ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM 
Cloud Meetings โดยมีทีมผู้บรหิาร วพม. ประกอบด้วย 
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รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ และ
รอง ผอ.กศ.วพม. เข้าร่วมประชุมด้วย หัวข้อของการ
แลกเปลี่ยนกับอาจารย์ใหม่ท่ีเข้าอบรม มีดังนี้ 
  - บรบิทต่าง ๆ  ของ วพม. ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา 
 - กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
 - ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของ วพม. 
 - การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีนตามมาตรฐานผล
การเรยีนรู้ กับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน: ความ
เหมือนและความต่าง 
 - กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ระดับอุดมศึกษา 
(Professional standard framework, PSF) กับการพัฒนา
ความเชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตรศึกษาของอาจารย์ใหม ่
 พันเอก ผศ. ธรรมนูญ ศรสีอ้าน หน.ภปส.กศ.วพม. 
และ ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้เชิญชวน
ให้อาจารย์ใหม่ ท่ีสนใจเตรยีมสมัครเข้ามาร่วมเป็นผู้
สังเกตการณ์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในซ่ึงจะ
เร ิ่มดําเนินการในห้วง เมษายน-พฤษภาคม ท่ีจะถึงนี้   
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการ 7 ส พลัส ณ ห้องประชมุกองอาํนวยการ 
ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. เมื่อ 23 มี.ค. 63 
 เมื่อเวลา 1030 ของวันท่ี 23 มี.ค. 63 พันเอก ผศ. 
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการ 7 ส พลัส ณ ห้องประชุมกอง
อํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. โดยมี รอง ผอ.วพม. 
ฝ่ายวชิาการ เข้าร่วมประชุมด้วย  
 ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาเลื่อนกําหนดการจัดกิจกรรม 
Big Cleaning Day ครั้งท่ีสองของปีงบประมาณ 2563 
มาจัดในวันท่ี 27 มี.ค. 63 โดยตั้งชื่อว่า “กิจกรรม Big 
Cleaning Day ต้านภัยไวรัส Covid-19” เพ่ือให้สอดคล้อง
กับส่ังการของ ผบ.ทบ. ท้ังนี้โดยปฏิบัติตามหลัก social 
distancing อย่างเคร่งครัด     

นายกรัฐมนตรปีระกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราช
กําหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
2548 เมื่อ 25 มี.ค. 63 
 เมื่อวันท่ี 25 มี.ค. 63 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตร ีได้ออกแถลงการณ์ เร ื่อง การประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกําหนดการบรหิารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มีสาระสําคัญดังนี้   
 ตามท่ีนายกรัฐมนตรดี้วยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรใีนการประชมุเมื่อวนัท่ี 24 มี.ค. 63 และตาม
คําแนะนําของผู้บรหิารและนักวชิาการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข ได้อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่ง
พระราชกําหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ี
ท่ัวราชอาณาจักร ตั้งแต่วันท่ี 26 มี.ค. 63 จนถึงวันท่ี 30 
เม.ย. 63   
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กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 14 ของปี 
พ.ศ. 2563 (14/63) คือ 30 มี.ค. – 5 เม.ย. 63  
 กิจกรรมสําคัญในสัปดาห์ท่ี 27 ของปีงบประมาณ 
2563 มีดังนี้   

• 30 มี.ค. 63 0900 การประชุมคณะอนุกรรมการ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ 
ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา   

• 30 มี .ค. 63 1330 การประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกครูแพทย์ดีเด่น ณ ห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 

• 31 มี .ค. 63 1000 การประชุมคณะกรรมการ
สวัสดิการ วพม. ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 ตึก
อํานวยการ วพม. 

• 31 มี.ค. 63 พิธีรับ-ส่งหน้าท่ี ผอ.ศพม. ณ บรเิวณ
ชั้น 2 พระท่ีนั่งอุดมวนาภรณ์ วังพญาไท  

• 31 มี .ค. 63 1330 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
ผู้ เรยีนตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ ภกว.กศ.วพม. ณ 
ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
วพม.   

• 1 เม.ย. 63 0900 การประชุม หน.นขต.กศ.วพม. 
ประจําเดือน เมษายน ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 

• 1 เม.ย. 63 0900 การประชุมรับฟัง ตอบข้อซักถาม 
และดูสถานท่ีของผู้ประกอบการท่ีสนใจมาซ้ือซองประกวด
ราคาเคร ื่องปรับอากาศสําหรับติดตั้งท่ีหอพัก นพท.วพม. ท่ี 
กปค. และอาคารศูนย์ประวัติฯ  

• 1 เม.ย. 63 1330 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีน
ตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ ภรส.กศ.วพม. ณ ห้องณีณา-นิ
รันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม.  

• 2 เม.ย. 63 0900 การประชุมคณะทํางานทบทวน
ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย วพม. พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมกอง
อํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม.  

• 2 เม.ย. 63 1330 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีน
ตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ ภวฟ.กศ.วพม. ณ ห้องณีณา-นิ
รันดร์ ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม.  

• 3 เม.ย. 63 0900 การอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน หน่วยสนับสนุน ประจําปี 2563 ณ 
ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
วพม.  
   

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

 

 

- ตรวจแก้ไขแล้ว/ แจกจ่ายได้ 
  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 
               (ดุสิต สถาวร) 
  รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร   
   5 เม.ย. 63   
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