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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนํา    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ท่ี 27 ของปีงบประมาณ 2563 และฉบับท่ี 
14 ของปี พ.ศ. 2563 หัวข้อข่าวสําคัญในสัปดาห์นี้ มี
ดังนี้   
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานเคร ื่องมือแพทย์พระราชทาน เพื่อรับมือ
สถานการณ์โควดิ-19 ให้แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
โดยมี จก.พบ. ผอ.ศพม. และ ผอ.วพม./รพ.รร.6 เป็น
ผู้แทนรับมอบ เมื่อ 3 เม.ย. 63 

 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเคร ื่องช่วยหายใจและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
เพ่ือรับมือสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (Covid-19) โดยม ีพลโท ชาญชัย ติกขะปญัโญ 
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก พลโท ธารา พูนประชา ผู้อํานวยการ
ศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า พลตร ีสุพัษชัย เมฆะ
สุวรรณดิษฐ์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ
คณะผู้บรหิารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นผู้แทนรับ
มอบเคร ื่ องช่ วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์
พระราชทาน ประกอบด้วย เคร ื่องช่วยหายใจ Draeger 
จํานวน 3 เคร ื่อง เคร ื่องช่วยหายใจ Puritan Bennett 
จํานวน 4 เคร ื่อง เคร ื่องช่วยหายใจ Event จํานวน 4 
เคร ื่อง เคร ื่องช่วยหายใจ Maquet จํานวน 1 เคร ื่อง รวม 
12 เคร ื่อง และเคร ื่องวัดออกซิเจนแบบปลายนิ้ว จํานวน 13  
เคร ื่อง เมื่อวันศุกร์ท่ี 3 เมษายน 2563 เวลา 1030 ณ ห้อง

ประชุมดุ สิตธานี  ชั้ น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
 การได้รับพระราชทานในครั้งนี้ ยังความปลาบ
ปลื้ ม ปิ ติ ใ น พ ร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ เ ป็ น ล้ น พ้ น ท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อบุคลากรทาง
การแพทย์ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์
ทหารบก ตลอดจนประชาชนท่ัวไป อย่างหาท่ีสุดมิได้ 

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการแพทย์พระ
มงกุฎเกล้า (ผอ.ศพม.) ณ บรเิวณชั้น 2 พระที่นั่งอุดม
วนาภรณ์ วังพญาไท เมื่อ 31 มี.ค. 63  

 เมื่อช่วงเช้าของวันท่ี 31 มี.ค. 63 ท่ีสํานักงานศูนย์
อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ชั้น 2 พระท่ีนั่งอุดมวนา
ภรณ์ วังพญาไท ได้มีการจัดพิธีรับ-ส่งหน้าท่ี และมอบการ
บังคับบัญชาตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการแพทย์
พระมงกุฎเกล้า ระหว่าง พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ ใน
ฐานะ ผอ.ศพม.ท่านเดิม ซ่ึงจะไปรับตําแหน่งเจ้ากรมแพทย์
ทหารบก และ พลโท ธารา พูนประชา ผอ.ศพม. ท่านใหม่ 
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โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ศพม. เข้าร่วมพิธี โดย
การจัดเปน็ไปแบบเรยีบง่ายตามนโยบายของ ผบ.ทบ.  
  ก่อนท่ีจะเร ิ่มพิธีรับ-ส่งหน้าท่ี ผู้บังคับบัญชาท้ังสอง
ท่านได้ไปถวายเคร ื่องสักการะส่ิงศักดิ์สิทธ์ิในพระราชวัง
พญาไท ได้แก่ พระมหานาคชินะวร วรานุสรณ์มงกุฎราช ศาล
ท่านท้าวหิรัญพนาสูร (ศาลใหญ่) ศาลฤาษีเขาช้าง และศาล
ท่านท้าวหิรัญพนาสูร (ศาลเล็ก) 
 พิธีรับ-ส่งหน้าท่ี ผอ.ศพม. เร ิ่มด้วยการลงนามใน
เอกสารรับ-ส่งหน้าท่ีของ ผอ.ศพม. และ ผอ.ศพม. (ท่าน
ใหม่ ) ณ พระท่ีนั่ งอุดมวนาภรณ์ โดยหลังจาก ผอ.
กกพ.ศพม. อ่านประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ีพลโท ชาญ 
ชัย ติกขะปัญโญ ผอ.ศพม. ได้กล่าวมอบหน้าท่ีและการ
บังคับบัญชา รวมท้ังมอบธงประจําหน่วยให้แก่ ผอ.ศพม. 
(ท่านใหม่) จากนั้น ผอ.ศพม. (ท่านใหม่) กล่าวรับมอบ
หน้าท่ีและการบังคับบัญชา และมอบของท่ีระลึกให้แก่ ผอ.
ศพม. ก่อนท่ีท้ังสองท่านจะเดินทางไปวางพานพุ่มสักการะ
พระบรมราชานุสาวรย์ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว  

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
หลักสูตร วพม. ระดับชั้นคลินิก เพื่อหารอืแนวทางการ
จัดการเรยีนการสอนของชั้นปีที่ 4-6 สําหรับปีการศึกษา 
2563 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 30 มี.ค. 63 
 เมื่อเวลา 0900 ของวันท่ี 30 มี.ค. 63 พลตรหีญิง 
ผศ. จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการหลักสูตร วพม. ระดับชั้นคลินิก 
เพ่ือหารอืแนวทางการจัดการเรยีนการสอนของชั้นปีท่ี 4-6  
สําหรับปีการศึกษา 2563 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. ท่ีประชุมได้หารอืแนว
ทางการจัดตารางการศึกษาในปีการศึกษา 2563   
 ผอ.กศ.วพม. ชี้แจงให้ทราบว่าท่ีประชุม คกก. 
อํานวยการ กสพท ให้คงกําหนดการเปิดปีการศึกษาใหม่
ของแต่ละสถาบันไว้เช่นเดิม แต่เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
ทําให้จําเป็นต้องนํามาตรการเพ่ิมระยะห่างทางสังคม 
(social distancing) มาใช้ ซ่ึงคาดว่ามาตรการนี้จะยังคง
มีความจําเป็นต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 3 เดือน ดังนั้นขอให้ทุก
สถาบันปรับตารางการศึกษาให้สามารถจัดการเรยีนการ
สอนแบบออนไลน์ในช่วงแรกได้ 
 หลังจากได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและพิจารณาข้อดี-
ข้อเสียแล้ว ท่ีประชุมฯ ได้ตกลงใจท่ีจะจัดตารางการศึกษา
ของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 4-5 ในปีการศึกษา 2563 
โดยแบ่งเป็น 2 ห้วง ห้วงแรกเป็นการเรยีนภาคทฤษฎีของ
ทุกรายวชิาตามจํานวนหน่วยกิต ซ่ึงทุกภาควชิาจะต้อง
เตรยีมจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ และห้วงท่ีสอง 
เป็นการหมุนเวยีนข้ึนปฏิบัติงานในชั้นคลินิก 
 สําหรับชั้นปีท่ี 4 ห้วงแรก เร ิ่มตั้งแต่ 15 มิ.ย. จนถึง 
18 ต.ค. 63 (18 สัปดาห์) หลังจากนั้นจะเร ิ่มฝึกภาคปฏิบัติ
ในรายวชิาหลักการเรยีนรู้ทางคลินิก (PCL) แล้วจึง
หมุนเวยีนข้ึนปฏิบัติงานในภาควชิาต่าง ๆ สําหรับชั้นปีท่ี 5 
ห้วงแรกเร ิ่มตั้งแต่ 22 มิ .ย.-4 ต.ค. 63 (15 สัปดาห์) 
หลังจากนั้นจะหมุนเวยีนข้ึนปฏิบัติงานในภาควชิาต่าง ๆ  
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 ผอ.กศ.วพม. มอบหมายให้ หน.ภาควชิา กลับไป
ประชุมหารอืร่วมกับคณะกรรมการรายวชิา เพ่ือร่วมกันวาง
แผนการจัดการเรยีนการสอน การวัดและประเมนิผล รวมท้ัง
พิจารณาปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ สําหรับท้ังอาจารย์ ผู้เรยีน 
และส่ือการสอนต่าง ๆ ในห้วงเวลาของการเรยีนภาคทฤษฎี
ตามแผนการศึกษาดังกล่าว  
 นัดหมายการประชุมครั้งต่อไปในวันท่ี 15 เม.ย. 63 
เพ่ือให้ทุกภาควชิาได้นําแผนการจัดการศึกษาดังกล่าวมา
นําเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบและแลกเปล่ียนเรยีนรู้ท่ีอาจ
แตกต่างกันในแต่ละภาควชิา  

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
สวัสดิการ วพม. ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 ตึก
อํานวยการ วพม. เมื่อ 31 มี.ค. 63 
 เมื่อเวลา 1000 ของวันท่ี 31 มี.ค. 63 พลตรหีญิง 
ผศ. จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ วพม. ณ ห้องประชุมกอง
อํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. สาระสําคัญของการ
ประชุม มีดังนี้  

- การนําเสนอแผนธุรกิจของผู้ประกอบการท่ีมีความ
ประสงค์ขอเช่าพ้ืนท่ีของ วพม. เพ่ือดําเนินการร้านสะดวกซ้ือ
และร้านขายอาหารและเคร ื่องดื่ม/กาแฟ จํานวน 4 บรษิัท   

- แนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้า
สวัสดิการ วพม. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  

- การพิจารณาข้อเสนอในการขอแก้ไขระเบียบ วพม. 
เฉพาะในส่วนของคณะกรรมการจัดสวัสดิการ วพม.  

- รายงานสรุปผลการดําเนินการโครงการ วพม. 
ห่วงใย ใส่ใจ กําลังพล (กิจกรรมเย่ียมบ้านพักและกิจกรรม
ผู้บังคับบัญชาพบปะกําลังพลชั้นผู้น้อย วพม.)  

- การจัดจําหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดในช่วง
ส้ินเดือน เพ่ือช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพ่ิมทางเลือกให้
กําลังพลและเจ้าหน้าท่ีได้เลือกซ้ือ 

- การตั้งคณะทํางานจัดทําข้อกําหนดในการย่ืนความ
จํานงค์เพ่ือดําเนินการร้านค้าสวัสดิการในพ้ืนท่ี วพม.  

ผอ.กศ.วพม. พร้อมด้วยคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรยีนตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ไป
ทวนสอบฯ รายวชิา ระบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อ 1 
(วพมบก 203) และ 2 (วพมบก 206) ณ ห้องณีณา-
นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 
เมื่อ 31 มี.ค. 63 
 เมื่อเวลา 1330 ของวันท่ี 31 มี.ค. 63 พลตรหีญิง 
ผศ. จันทราภา ศรสีวัสดิ์  ผอ.กศ.วพม. พร้อมด้วย
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีนตามมาตรฐาน
ผลการเรยีนรู้ไปทวนสอบฯ รายวชิา ระบบโครงกระดูกและ
กล้ามเนื้อ 1 และ 2 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมีพันเอก เรอืงวทิย์ ตันติ
แพทยางกูร เป็นประธานคณะกรรมการฯ และมีกรรมการ
บางท่านเข้าร่วมผา่นโปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
 คกก.ทวนสอบฯ ชื่นชมท่ี คกก.รายวชิา มีการประเมนิ
ความก้าวหน้าในการพัฒนาผลการเรยีนรูโ้ดยวธีิจัดสอบท้าย
ชั่วโมง (QUIZ) และนําผลมาพัฒนาผู้เรยีน มีการใช้รูปแบบ
การเรยีนรู้ท่ีหลากหลาย และใช้เคร ื่องมือใหม่ ๆ ในการวัด
และประเมนิผล (rubric score)  
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมหารอืเช้าวันพุธ เร ื่อง 
แผนการจดัสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพผู้มสีิทธิ์เข้าสอบ
สัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ในรอบที่ 3 ของ TCAS ณ 
ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
วพม. เมื่อ 1 เม.ย. 63 
 เมื่อเวลา 0800 ของวันท่ี 1 เม.ย. 63 พลตรหีญิง 
ผศ. จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุมหารอืเช้าวันพุธ เร ื่อง แผนการจัดสอบสัมภาษณ์และ
ตรวจสุขภาพผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ใน
รอบท่ี 3 ของ TCAS เพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ของ วพม. ในปีการศึกษา 2563 ณ ห้องณีณา-นิ
รันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม.  
 ผอ.กศ.วพม. แจ้งให้ทราบว่าทาง TCAS และ กสพท 
จะประกาศผลรอบท่ี 3 ในวันท่ี 8 พ.ค. 63 โดยทาง กสพท 
กําหนดห้วงเวลาท่ีจะให้แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ฯ คือ 
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11-15 พ.ค. 63 ซ่ึงท่ีประชุมฯ สรุปว่า วพม. จะจัดสอบ
สัมภาษณ์และตรวจสุขภาพในวันท่ี 14 พ.ค. 63 โดยแบ่ง
นักเรยีนเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มเช้าและบ่ายตามเวลาท่ีสอบ
สัมภาษณ์ ดังนี้   
 กลุ่มเช้า เร ิ่มด้วยการเจาะเลือด/ เอกซเรย์ (0700-
0800) หลังจากนั้นแบ่งกลุ่มสอบสัมภาษณ์ พักเท่ียง แล้ว
บ่ายสลับไปตรวจร่างกาย  
 กลุ่มบ่าย เร ิ่มด้วยเจาะเลือด/เอกซเรย์ (0830-
0930) ตรวจร่างกาย พักเท่ียง แล้วบ่ายสลับไปแบ่งกลุ่ม
สอบสัมภาษณ์  
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
หลักสูตร วพม. เพื่อหารอืแนวทางการจัดการเรยีนการสอน
ในชั้นปรคีลินิกสําหรับปีการศึกษา 2563 ณ ห้องณีณา-นิ
รันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 1 
เม.ย. 63 
 เมื่อเวลา 0900 ของวันท่ี 1 เม.ย. 63 พลตรหีญิง 
ผศ. จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการหลักสูตร วพม. ระดับชั้นปรคีลินิก
เพ่ือหารอืแนวทางการจัดการเรยีนการสอนในชั้นปีท่ี 2-3 
ในปีการศึกษา 2563 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. ซ่ึงท่ีประชุมฯ ได้หารอืเร ื่อง
การจัดตารางการศึกษาในปีการศึกษา 2563   
 ผอ.กศ.วพม. ชี้แจงผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
ส่งผลให้จําเป็นต้องปิดสถานศึกษาและนํามาตรการเพ่ิม
ระยะห่างทางสังคม (social distancing) มาใช้ ซ่ึงคาดว่า
มาตรการดังกล่าวจะยังคงมีความจําเป็นไปอีกไม่น้อยกว่า 3 
เดือน ดังนั้นจึงจําเป็นต้องปรับตารางการศึกษาเพ่ือให้
สามารถจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ในห้วงท่ี
มาตรการ social distancing ยังจําเป็นต้องบังคับใช้  
 หลังจากได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและพิจารณาข้อดี-
ข้อเสียแล้ว ท่ีประชุมฯ ได้ตกลงใจเร ื่อง ตารางการศึกษา
ของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 2 ในปีการศึกษา 2563 โดย
ภาคการศึกษาท่ี 1 เปิดวันท่ี 15 มิ.ย. 63 เป็นการเรยีนการ

สอนภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ในรายวชิาท่ีไม่ต้องใช้ Lab 
Gross Anatomy จํานวน 20 หน่วยกิต ท้ังนี้โดยเลื่อน
กําหนดการฝึกปรับสภาพนักเรยีนใหม่ การเรยีนวชิาทหาร 1 
และทหาร 2 (รวม 6 สัปดาห์) ไปหลังจบการศึกษาในภาค
การศึกษาท่ี 1 (2 พ.ย. 63 – 13 ธ.ค. 63) หลังจากนั้นปิด
เทอมนาน 2 สัปดาห์ จนถึง 27 ธ.ค. 63 สําหรับภาค
การศึกษาท่ี 2 มีเวลา 19 สัปดาห์ ตั้งแต่ 28 ธ.ค. 63 – 9 
พ.ค. 64 หลังจากนั้นปิดภาคการศึกษานาน 4 สัปดาห์ 
ตั้งแต่วันท่ี 10 พ.ค. - 6 มิ.ย. 64 
 สําหรับตารางการศึกษาของชั้นปีท่ี 3 ปีการศึกษา 
2563 กําหนดเปิดการศึกษาในวันท่ี 6 ก.ค. 63 ท่ีประชุมฯ 
ขอให้ พันเอก ศ. มฑิรุทธฯ พิจารณาจัดให้ก่อน และนํามา
พิจารณาในการประชมุครั้งต่อไป  
ผอ.กศ.วพม. พร้อมด้วยคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรยีนตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ไป
ทวนสอบฯ รายวชิา รังสีวทิยาคลินิก ณ ห้องณีณา-นิ
รันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 
1 เม.ย. 63 
 เมื่อเวลา 1330 ของวันท่ี 1 เม.ย. 63 พลตรหีญิง 
ผศ. จันทราภา ศรสีวัสดิ์  ผอ.กศ.วพม. พร้อมด้วย
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีนตามมาตรฐาน
ผลการเรยีนรู้ไปทวนสอบฯ รายวชิา รังสีวทิยาคลินิก (วพมรส 
501) ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา วพม. โดยมีพันเอก เรอืงวทิย์ ตันติแพทยางกูร เป็น
ประธานคณะกรรมการฯ และมีกรรมการบางท่านเข้าร่วม
ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings  
 คกก.ทวนสอบฯ ชื่ นชมท่ี  คกก.รายว ิชา ให้
ความสําคัญกับการพัฒนาทักษะในการแปลผลภาพรังสี
พ้ืนฐานท่ีสําคัญตามท่ีเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวชิาชีพเวช
กรรมฯ กําหนด รวมท้ังทักษะพ้ืนฐานของการใช้เคร ื่องอัล
ตราซาวน์ท่ีผู้ใช้บัณฑิตให้ข้อมูลป้อนกลับไว้ และแผนในการ
ติดตามประเมินความก้าวหน้าของผู้เรยีนให้เร็วข้ึน เพ่ือให้ 
นพท./นศพ.วพม. ทราบข้อบกพร่องและสามารถพัฒนาให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของรายวชิา  
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ผอ.กศ.วพม. พร้อมด้วยคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรยีนตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ไป
ทวนสอบฯ รายวชิา เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ณ ห้องณีณา-นิ
รันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 2 
เม.ย. 63 
 เมื่อเวลา 1330 ของวันท่ี 2 เม.ย. 63 พลตรหีญิง 
ผศ. จันทราภา ศรสีวัสดิ์  ผอ.กศ.วพม. พร้อมด้วย
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีนตามมาตรฐาน
ผลการเรยีนรู้ไปทวนสอบฯ รายวชิา เวชศาสตร์ ฟ้ืนฟู 
(วพมวฟ 501) ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมีพันเอก เรอืงวทิย์ ตันติแพทยาง
กูร เป็นประธานคณะกรรมการฯ และมีกรรมการบางท่าน
เข้าร่วมผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings  
 คกก.ทวนสอบฯ ชื่นชมท่ี คกก.รายวชิา จัดให้มี
กิจกรรมการเย่ียมบ้านผู้ป่วยท่ีพิการ ทําให้ นพท./
นศพ.วพม. ฝึกการนําความรู้ความเข้าใจและทักษะการ
ปฏิบัติทางด้านเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูไปใช้ได้อย่างครบถ้วน 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะทํางานทบทวนระเบียบ ทบ. ว่าด้วย วทิยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม
กองอํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. เมื่อ 2 เม.ย. 63  
 เมื่อเวลา 0930 ของวันท่ี 2 เม.ย. 63 พันเอก ผศ. 
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการ
ประชุมคณะทํางานทบทวนระเบียบ ทบ. ว่าด้วย วทิยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม
กองอํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. โดยมี รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เข้าร่วมประชุมด้วย  
 ท่ีประชุมฯ ได้มุ่งพิจารณาในประเด็นท่ีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิของสภา วพม. ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ โดยเฉพาะ
ประเด็นการทําสัญญาของผู้ปกครองและผู้รับรอง รวมท้ัง
การชดใช้ค่าปรับกรณีนักศึกษาแพทย์ถูกถอนทะเบียนออก
จากการเป็นนักศึกษาแพทย์ และกรณีลาออกก่อนท่ีจะชดใช้
ทุนครบตามสัญญา 

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการอบรมผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยสนับสนุน 
ประจําปี 2563 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 3 เม.ย. 63 

 เมื่อเวลา 0900 วันท่ี 3 เม.ย. 63 พันเอก ผศ. ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการอบรม
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วย
สนับสนุน ประจําปี 2563 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. พร้อมถ่ายทอด
สัญญาณผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings โดยมี
สาระสําคัญดังนี้   
 - ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของ 
วพม. โดย พันเอก ผศ. ธรรมนูญ ศรสีอ้าน  
 - การใช้ประโยชน์จากรายงานการประเมินตนเอง
ของหน่วยสนับสนุนเพ่ือประเมินคุณภาพภายในของหน่วย
สนับสนุน โดย พันเอก ผศ. ดสิุต สถาวร 
 - การอภิปรายกลุ่มย่อยเร ื่อง ความคาดหวังของ
ผู้ตรวจประเมินต่อการตอบคําถามในรายงานประเมินตนเอง  
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รอง.ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการเชิดชูเกียรติอาจารย์ วพม. ผ่านทาง
ร ะบบออน ไ ลน์ โ ด ย ใ ช้ โ ป รแก รม  Zoom Cloud 
Meetings เมื่อ 30 มี.ค. 63 

 เมื่อเวลา 1300 ของวันท่ี 30 มี.ค. 63 พันเอก ธํารง
โรจน ์เต็มอุดม รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการเชิดชูเกียรติอาจารย์ วพม. ผ่านทาง
ระบบออนไลนโ์ดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
โดยคณะกรรมการส่วนหนึ่งจัดประชุมอยู่ท่ีห้องประชุม 
สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา ใน
โอกาสนี้ พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่าย
บรหิาร ได้เข้ารว่มประชุมด้วย  
 ท่ีประชุมฯ ได้ทบทวนและพัฒนาหลักเกณฑ์ รวมท้ัง
วธีิการคัดเลือก “ครูแพทย์ดีเด่น” ในสาขาตา่ง ๆ  
ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นวทิยากรให้แก่รายการคืน
คุณให้แผ่นดิน ออกอากาศทางสถานีวทิยุโทรทัศน์
กองทัพบก (ททบ.5) เมื่อ 3 เม.ย. 63 

 เมื่อวันท่ี 3 เม.ย. 63 พันเอก ผศ. ราม รังสินธุ์ 
หน.ภทช.กศ.วพม. และ ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็น
วทิยากรให้แก่รายการ “คืนคุณให้แผ่นดิน” ในหัวข้อ “ไม่ใช่
ทุกคนจะติดเชื้อโควดิ 19” ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านระบาด
วทิยา เพ่ือให้เกิดความกระจ่างชัดเจนในทุกประเด็น โดย
ออกอากาศทางสถานีวทิยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) มี 
คุณสุรย์ีพร ดวงทอง และ คุณภูวฤทธ์ิ พุ่มพวง เป็นพิธีกร
ดําเนินรายการ 

นายกรัฐมนตรอีาศัยอํานาจตามมาตรา 9 ของพระราช
กําหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
2548 ประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ เร ิ่มมีผลตั้งแต่ 3 
เม.ย. 63 เมื่อ 2 เม.ย. 63  
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 เมื่อช่วงบ่ายของวันท่ี 2 เม.ย. 63 พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ีอาศัยอํานาจตามมาตรา 9 ของ
พระราชกําหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 ประกาศเคอร์ฟิวท่ัวประเทศ ห้ามบุคคลใดท่ัว
ราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 2200-0400 
ของวันรุ่งข้ึน โดยให้เร ิ่มมีผลตั้งแต่ 3 เม.ย. 63 
ประกาศกระทรวงการคลัง เร ื่อง ขยายกําหนดเวลาการ
ยื่นรายการและชําระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา สําหรับเงินได้พึงประเมินประจําปีภาษี 
พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) เมื่อ 31 มี.ค. 63 
 เมื่อวันท่ี 31 มี.ค. 63 ประกาศกระทรวงการคลัง 
เร ื่อง ขยายกําหนดเวลาการย่ืนรายการและชําระภาษีให้แก่ผู้
มีหน้าท่ีเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สําหรับเงินได้พึง
ประเมินประจําปีภาษี พ.ศ. 2562 (ฉบับท่ี 2) ให้ขยายเวลา
ย่ืนแบบและชําระภาษีเป็นการท่ัวไป ดังนี้ 

- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สําหรับปีภาษี 2562  
(แบบ ภ.ง.ด.90 แบบ ภ.ง.ด.91 และ แบบ ภ.ง.ด.95) ท่ี
ต้องย่ืนภายในวันท่ี 31 มี.ค. 63 ได้ขยายเวลาออกไปอีก
จนถึงวันท่ี 31 ส.ค. 63 
กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 15 ของปี 
พ.ศ. 2563 (15/63) คือ 6-12 เม.ย. 63  
 กิจกรรมสําคัญในสัปดาห์ท่ี 28 ของปีงบประมาณ 
2563 มีดังนี้   

• 7 เม.ย. 63 0930 การประชุมเพ่ือเตรยีมจัดงานสาน
สัมพันธ์ผู้ปกครอง และการทําสัญญาเข้าเป็น นพท./นศพ.วพม. 
รุ่นท่ี 45 ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ 

• 8 เม.ย. 63 1330 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีนตาม
มาตรฐานผลการเรยีนรู้ ภนว.กศ.วพม. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ 
ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม.   

• 9 เม.ย. 63 1030 การประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ทุนการศึกษาบุตรกําลังพล วพม. ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ 
ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม.  

• 10 เม.ย. 63 การประกาศผลการประกวดราคาโครงการ
ติดตั้งเคร ื่องปรับอากาศของหอพัก นพท.    

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

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



8 VOL. 4 NO. 14 (WEEK 14: MAR 30 - APR 5, 2020) 
 

 

 
  



9 VOL. 4 NO. 14 (WEEK 14: MAR 30 - APR 5, 2020) 
 

 

   



10 VOL. 4 NO. 14 (WEEK 14: MAR 30 - APR 5, 2020) 
 

 

 
  



11 VOL. 4 NO. 14 (WEEK 14: MAR 30 - APR 5, 2020) 
 

 

 
  



12 VOL. 4 NO. 14 (WEEK 14: MAR 30 - APR 5, 2020) 
 

 

 

 


