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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนํา    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ท่ี 29 ของปีงบประมาณ 2563 และฉบับท่ี 
16 ของปี พ.ศ. 2563 หัวข้อข่าวสําคัญในสัปดาห์นี้ มี
ดังนี้   
รอง ผบ.ทบ. เดินทางไปตรวจเยี่ยมชุดคัดกรองและชุด
ปฐมพยาบาล ซึ่งเป็นกําลังพลจาก พัน สร.1 พล 1 รอ. 
และ รร.สร.พบ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ที่เดินทางกลับจาก
ต่างประเทศ ณ สถานที่เฝ้าระวังและสังเกตอาการของรัฐ 
(State Quarantine) ณ พื้ นที่ ของโรงแรมภั ทรา 
พระรามเก้า เมื่อ 18 เม.ย. 63  

 เมื่อวันท่ี 18 เม.ย. 63 พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ 
รองผู้บัญชาการทหารบก เดินทางไปตรวจเย่ียมชุดคัดกรอง 
และชุดปฐมพยาบาลจากกรมแพทย์ทหารบก ซ่ึงเป็นกําลัง
พลจากกองพันเสนารักษ์ท่ี 1 กองพลท่ี 1 รักษาพระองค์ 
และโรงเรยีนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี
ดูแลผู้ ท่ีเดินทางกลับจากต่างประเทศและมาพักอยู่ ณ  
สถานท่ี เฝ้ าระวั งและสังเกตอาการของรั ฐ (State 
Quarantine) ณ พ้ืนท่ีของโรงแรมภัทรา พระรามเก้า ใน
โอกาสนี้ พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ จก.พบ. พร้อมคณะ 
ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงานให้รองผู้
บัญชาการทหารบกทราบ 
 ท้ังนึ้ รอง ผบ.ทบ. ได้ซักถามปัญหาข้อขัดข้อง 
พร้อมให้กําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี โดยขอให้ทุกคนมีความ
อดทนทําหน้าท่ีท่ีมีคุณค่านี้เพ่ือให้ภารกิจลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 กองทัพบก ใช้กลไก “ศูนย์บรหิารสถานการณ์โควดิ-
19 กองทัพบก” และกรมแพทย์ทหารบก เข้าบรหิารจัดการ
ท้ังด้านการแพทย์และการดูแลสถานท่ีเฝ้าระวังและสังเกต
อาการของรัฐ (State Quarantine) ในพ้ืนท่ีส่วนกลางท่ี
รัฐบาลมอบให้กองทัพบกดูแล ได้แก่ โรงแรมเดอะภัทรา 
กทม.  โรงแรมแอมบาสเดอร์ กทม. และโรงแรมแอมบาส
เดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จว.ชลบุร ีเพ่ือดูแลคนไทยท่ีเดินทาง
กลับจากต่างประเทศเพ่ือเฝ้าระวังและสังเกตอาการ 

จก.พบ. และคณะ ลงพื้นที่บรเิวณอนุสาวรยี์ชัยสมรภูมิ 
เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อโควดิ-19 ด้วย
การแจกแอลกอฮอล ์70% สําหรับทําความสะอาดฆา่เชือ้ที่
มือให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา เมื่อ 13 เม.ย. 63 

 เมื่อวันท่ี 13 เม.ย. 63 พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ 
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก พร้อมด้วยพลโท ธารา พูนประชา 
ผู้อํานวยการ-ศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า (ศพม.) 
และพลตร ีธไนนิธย์ โชตนภูติ ผู้อํานวยการ-สถาบันวจิัย
วทิยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (สวพท.)นําคณะข้าราชการ
จากท้ัง 3 หน่วยงาน ร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้าน
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โรคโควดิ-19 เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ของไทย 
พร้อมท้ังแจกจ่ายแอลกอฮอล์ 70% ขนาดพกพา ขวดละ 
100 มล. จํานวน 1 พันขวด สําหรับใช้ทําความสะอาดฆ่า
เชื้อท่ีมือให้แก่ประชาชนท่ีสัญจรไปมาในบรเิวณทางเดิน
เชื่อมสกายวอล์คของสถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรย์ีชัย
สมรภูมิ เกาะราชวถีิ เกาะพญาไท เกาะดินแดง และเกาะ
พหลโยธิน พร้อมให้คําแนะนําในการล้างมืออย่างถูกวธีิ   

ผอ.วพม. ลงนามในประกาศ วพม. เร ื่อง การขยายเวลาปิด
การเรยีนการสอนในชัน้เรยีนสําหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้น
ปีที่ 2-4 เมื่อ 13 เม.ย. 63  
 เมื่อวันท่ี 13 เม.ย. 63 พลตร ีสุพัษชัย เมฆะสุวรรณ
ดิษฐ์ ผอ.วพม. ลงนามในประกาศวทิยาลัยแพทยศาสตร์พระ
มงกุฎเกล้า เร ื่อง การขยายเวลาปิดการเรยีนการสอนในชั้น
เรยีนสําหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 2-4 จากเดิมท่ีส้ินสุด
ในวันท่ี 13 เม.ย. 63 ออกไปจนถึงวันท่ี 30 เม.ย. 63 เพ่ือให้
สอดคล้องกับประกาศ กทม. ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 ท้ังนี้ในช่วงเวลาท่ีปิดการเรยีนการสอนในชั้นเรยีน
ดังกล่าวให้ นพท./นศพ.วพม. ลงทะเบียนเข้ามาฝึกศึกษา
ผ่านระบบการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ท่ีคณะกรรมการ
รายวชิาจัดข้ึน และนับเป็นเวลาเรยีนของรายวชิานั้น ๆ ซ่ึง
เป็นไปตามประกาศของกระทรวงอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ 
วจิัยและนวัตกรรม (ฉบับท่ี ๓) ลงวันท่ี 17 มี.ค. 63 ท่ีให้
ปรับการเรยีนการสอนเป็นแบบออนไลน์โดยปรับรูปแบบ
การสอบและการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพให้สอดคล้อง
กับรูปแบบการสอนแบบออนไลน์ดังกล่าว 

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
หลักสูตรฯ ระดับคลินิก ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 13 เม.ย. 63 

 เมื่อเวลา 0900 ของวันท่ี 13 เม.ย. 63 พลตรหีญิง 
ผศ. จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ ระดับคลินิก โดยมี พันเอก
หญิง นวพร หิรัญววิัฒน์กุล รอง ผอ. กศ.วพม. ในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมการหลักสูตรฯ ระดับคลินิก และพัน
เอก พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาว นิ ผช.ผอ.วพม. ฝ่ าย
แพทยศาสตรศึกษา พันเอก อํานาจ ชัยประเสรฐิ หน.
ภาควชิาอายุรศาสตร์ กศ.วพม. เข้าประชุม ณ ห้องณีณา-นิ
รันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. รวมท้ัง
กรรมการท่านอ่ืน ๆ เข้าร่วมประชุมผ่านทางโปรแกรม 
Zoom Cloud Meetings 
 กําหนดเปิดการศึกษาของชั้นปีท่ี 4-6 มีดังนี้ 

- ชั้นปีท่ี 6 คือ 18 พ.ค. 63 
- ชั้นปีท่ี 5 22 มิ.ย. 63 
- ชั้นปีท่ี 4 15 มิ.ย. 63 

 การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของชั้นปีท่ี 6 ในช่วง
แรกจะเป็นการฝึกปฏิบัติท่ี รพ.รร.6 โดยจะหมุนเวยีนออกไป
ฝึกปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลสมทบในวันท่ี 13 ก.ค. 63   
 การเรยีนในช่วงแรกของชั้นปีท่ี 4 และ 5 ก่อนท่ีจะ
ข้ึนฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกจะเป็นการเรยีนทางระบบ
ออนไลน์ ในชั้นปีท่ี 4 มี 5 รายวชิา ได้แก่ อายุรศาสตร์ 
ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สูติศาสตร์นรเีวชวทิยา และ
จิตเวชศาสตร์ สําหรับชั้นปีท่ี 5 มี 12 รายวชิา ได้แก่ จักษุ
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วทิยา โสต นาสิก ลารงิซ์วทิยา ออร์โธปิดิกส์ เวชศาสตร์
ฟ้ืนฟู อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ วสัิญญีวทิยา กุมารเวช
ศาสตร์ เวชศาสตร์ครอบครัว รังสีวทิยา นิติเวชศาสตร์ และ
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยมีห้วงเวลาดังนี้  

- ชั้นปีท่ี 4 คือ 15 มิ.ย. - 11 ต.ค. 63 
- ชั้นปีท่ี 5 คือ 22 มิ.ย. – 27 ก.ย. 63 

 ท่ีประชุมฯ เห็นชอบกับตารางการศึกษาในช่วงหลัง
การเรยีนทางระบบออนไลน์ของชั้นปีท่ี 4 และ 5 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
หลักสูตรฯ ระดับปรคีลนิกิ ณ ห้องณีณา-นริันดร์ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 15 เม.ย. 63 

 เมื่อเวลา 0900 ของวันท่ี 15 เม.ย. 63 พลตรหีญิง 
ผศ. จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ ระดับปรคีลินิก โดยมี พัน
เอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร พันเอก 
ธํารงโรจน์ เต็มอุดม รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ พันเอก
หญิง นวพร หิรัญววิัฒน์กุล รอง ผอ. กศ.วพม. พันเอก ศ 
มฑิรุทธ มุ่งถ่ิน หน.ภาควชิาเภสัชวทิยา กศ.วพม. ในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมการหลักสูตรฯ ระดับปรคีลินิก และ 
พันเอกหญิง ผศ. อลิสา เสนามนตร ีอาจารย์ประจําชั้นปีท่ี 
2 เข้าประชุม ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. และพันเอก พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์
นาวนิ ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา รวมท้ัง
กรรมการท่านอ่ืน ๆ เข้าร่วมประชุมผ่านทางโปรแกรม 
Zoom Cloud Meetings 

 กําหนดเปิดการศึกษาของชั้นปีท่ี 2-3 มีดังนี้ 
- ชั้นปีท่ี 2 คือ 15 มิ.ย. 63 
- ชั้นปีท่ี 3 คือ 6 ก.ค. 63 

 การเรยีนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ของ
ชั้นปีท่ี 2 และ 3 จะเป็นการเรยีนทางออนไลน์ โดยเลือกรายวชิา
ท่ีไม่ได้เรยีนกับร่างอาจารย์ใหญ่และสามารถดัดแปลงการเรยีน
ทางห้องปฏิบัติการไปเป็นการเรยีนทางออนไลน์ได้  
 ชั้นปีท่ี 2 มี 7 รายวชิา ได้แก่ การศึกษาวชิาแพทย์
และวชิาชีพแพทย์ วทิยาศาสตร์การแพทย์ข้ันแนะนํา ชีวเคมี
และชีววทิยาระดับโมเลกุล ระบบต่อมไร้ท่อ ประสาท
วทิยาศาสตร์การแพทย์ 1 ประสาทวทิยาศาสตร์การแพทย์ 2 
จิตวทิยา และวชิาเลือก หลังจากนั้นจะเป็นการปรับสภาพ
ร่างกายนักเรยีนใหม่ ศึกษาวชิา ทหาร 1 และวชิา ทหาร 2 
แล้วปิดภาคการศึกษาท่ี 1  
 ชั้นปีท่ี 3 มี 4 รายวชิา ได้แก่ หลักการทางเภสัช
วทิยา โรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกันวทิยา 1 โรคติดเชื้อและ
ภูมิคุ้มกันวทิยา 2 และโรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกันวทิยา 3 
และกลับมาเรยีนในชั้นเรยีนหลังจากนั้น ซ่ึงทักษะทาง
ห้องปฏิบัติการสําคัญท่ีจะต้องมาฝึกปฏิบัติภายหลัง ได้แก่ 
Gram’s stain, Malaria blood picture (Thick & thin 
film), Stool exam 
 คณะกรรมการรายวชิาต้องกลับไปเตรยีมจัดทํา
รายละเอียดรายวชิา (มคอ.3) ของแต่ละรายวชิาสําหรับปี
การศึกษา 2563 
 คณะกรรมการรายวชิาขอให้ทาง วพม. จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ Just-In-Time learning: Share & 
Learn ในหัวข้อเร ื่อง แนวทางจัดการเรยีนการสอนทาง
ออนไลน์ (เนื้อหาบรรยาย ห้องปฏิบัติการ ทักษะทางคลินกิ) 
รูปแบบและเทคนิคท่ีใช้วัดและประเมินผล วธีิให้นักเรยีนฝึก
สะท้อนคิดการเรยีนการสอนทางออนไลน ์  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการทําสัญญาเข้าเป็น นพท./นศพ.วพม. ปี
การศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 
ตึกอํานวยการ เมื่อ 14 เม.ย. 63 
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 เมื่อเวลา 1000 วันท่ี 14 เม.ย. 63 พันเอก ผศ. ดสุติ 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม 
คณะกรรมกรทําสัญญาเข้าเป็น นพท./นศพ.วพม. ปี
การศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 ตึก
อํานวยการ วพม. โดยมีสาระสําคัญดังนี้   
 - การนําเสนอกําหนดการและลําดับข้ันตอนของงาน
สานสัมพันธ์ผู้ปกครอง นพท./นศพ.วพม. รุ่นท่ี 45 และ
กําหนดการและลําดับข้ันตอนการทําสัญญาเข้าเป็น นพท./
นศพ.วพม. ปีการศึกษา 2563 ท่ีสอดคล้องกับมาตรการรักษา
ระยะห่างทางสังคม (social distancing) และประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินฯ 
 - การแบ่งมอบงานให้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ไป
เตรยีมรายละเอียดการทํางานของมานําเสนอในการประชุม
ครั้งต่อไปในวันท่ี 30 เม.ย. 63  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะทํางานปรับปรุงระเบียบ ทบ. ว่าด้วย วพม. พ.ศ. 
2562 ณ ห้องประชมุกองอาํนวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ 
วพม. เมื่อ 16 เม.ย. 63 
 เมื่อเวลา 0900 วันท่ี 16 เม.ย. 63 พันเอก ผศ. 
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการ
ประชุมคณะทํางานปรับปรุงระเบียบ ทบ. ว่าด้วย วพม. 
พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 ตึก
อํานวยการ วพม. โดยประเด็นสําคัญในการแก้ไข คือ 
ประเด็นการทําสัญญาและการชดใช้ค่าปรบัตามสัญญาของ
นักศึกษาแพทย์ นอกจากนี้คณะทํางานฯ ยังได้พิจารณา
ประเด็นปลีกย่อยอ่ืน ๆ ท่ีสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมอีกด้วย 
 ท่ีประชุมฯ ได้จัดทําตารางสรุปข้อเสนอท่ีให้แก้ไข
เปรยีบเทียบกับข้อความเดิม เพ่ือนําเข้าพิจารณาในการ
ประชุมของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจรยิธรรม วพม. 
ในวันท่ี 20 เม.ย. 63   
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะทํางานกําหนดขอบเขตและข้อกําหนดของร้านค้า
สวัสดิการ วพม. ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 ตึก
อํานวยการ วพม. เมื่อ 16 เม.ย. 63 

 เมื่อเวลา 1330 วันท่ี 16 เม.ย. 63 พันเอก ผศ. ดสุติ 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะทํางานกําหนดขอบเขตและข้อกําหนดของโครงการ
ร้านค้าสวัสดิการ วพม. ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 
3 ตึกอํานวยการ วพม. ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาร่างขอบเขต
และข้อกําหนดของโครงการร้านค้าสวัสดิการ วพม. ประเภท
ร้านสะดวกซ้ือและร้านอาหาร-เคร ื่องดื่ม เพ่ือนําร่างดังกล่าว
ไปเสนอในการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการจัด
สวัสดิการภายใน วพม. ในวันท่ี 28 เม.ย. 63   
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพล
เรอืนเข้าเป็นนายทหารประทวน ณ ห้องประชุมกอง
อํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. เมื่อ 17 เม.ย. 63 
 เมื่อเวลา 0930 วันท่ี 17 เม.ย. 63 พันเอก ผศ. ดสุติ 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพล
เรอืนเข้าเป็นนายทหารประทวน ณ ห้องประชุมกอง
อํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. โดยมีสาระสําคัญ
ดังนี้   
 - กําหนดแนวทางการจัดสอบภาควชิาการ ซ่ึง
แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สําหรับผู้ท่ีผ่านการ
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  
 - กําหนดการสอบสัมภาษณ์สําหรับผู้ท่ีผ่านการสอบ
ภาควชิาการ  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม นขต.
กอ.วพม. ประจําเดือนเมษายน ณ ห้องประชุมกอง
อํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. เมื่อ 17 เม.ย. 63 
 เมื่อเวลา 1000 วันท่ี 17 เม.ย. 63 พันเอก ผศ. ดสุติ 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม 
นขต.กอ.วพม. ประจําเดือนเมษายน ณ ห้องประชุมกอง
อํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. โดยมีสาระสําคัญ
ดังนี้   
 - การทบทวนความรู้เร ื่อง 3 ระยะของการแพร่ระบาด 
และยืนยันว่าขณะนี้ประเทศไทยยังอยู่ในระยะท่ี 2 ของการ
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ระบาดของโรคโควดิ-19 เพ่ือให้กําลังพลให้ความสําคัญกับ
การยับย้ังไม่ให้มีการแพร่ระบาดเข้าสู่ระยะท่ี 3 
 - การกําชับให้ หน.นขต. ชี้แจงให้กําลังพลและ
เจ้าหน้าท่ีทุกคนปฏิบัติตามส่ังการ ผบ.ทบ. และมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 อย่างเคร่งครัด 
โดยเฉพาะมาตรการควบคุมพ้ืนท่ีของบ้านพักข้าราชการในการ
คัดกรองอุณหภูมิกาย และห้ามเข้า-ออกจากเขตบ้านพัก
ข้าราชการฯ หลังเวลา 2100  
 - การเตรยีมจัดงานสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง นพท./
นศพ.วพม. รุ่นท่ี 45 และการทําสัญญาเข้าเป็น นพท./
นศพ.วพม. ประจําปี 2563 
 - การเตรยีมจัดสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ปีการศึกษา 2563  
 - การประดับยศนายทหารใหม่ผู้สําเร็จการศึกษาจาก 
วพม. และ วพบ.  
 - การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรกําลังพลและ
เจ้าหน้าท่ี วพม. ประจําปี 2563  
 - การติดตามเร ื่องสืบเนื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะโครงการ
ก่อสร้างศูนย์สถานการณ์จําลองทางการแพทย์ทหาร  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการวชิาการ วพม. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 
3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 7 เม.ย. 63 
 เมื่อเวลา 1330 วันท่ี 7 เม.ย. 63 พันเอก ธํารงค์
โรจน์ เต็มอุดม รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการวชิาการ วพม. ณ ห้องณีณา-นิ
รันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมี
ประเด็นสําคัญ ดังนี ้
 - การเลื่อนจัดการประชมุวชิาการเนื่องในโอกาสวัน
สถาปนา วพม. ออกไปก่อน   
 - การเลื่อนการจัดประชมุ IMRC 2020 ออกไป
เป็นช่วงปลายปี (11-13 ธันวาคม)  
 - การจัดการเรยีนการสอนออนไลน์  
 - การปรับข้อกําหนดการจัดพิมพ์หนังสือโครงการ
ตํารา วพม.  

 - การใช้งานฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์  
 - การปฏิบัติตามระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการใช้
สัตว์ทดลอง 
 - การต้อนรับกรรมการใหม ่ร้อยเอกหญิง ธิษณา
ภา วุฒิรณฤทธ์ิ เป็นผู้ช่วยเลขานุการท่านท่ี 2    
อาจารย์ วพม. ได้รับทุนวจิัยของแพทยสภา (กองทุนพล
ตํารวจเอก นายแพทย์ จงเจตน์ อาวเจนพงษ์) ประจําปี 
2562 เพื่อสนบัสนนุงานวจิยัเป็นเวลา 3 ปี เมื่อ 9 เม.ย. 63 
 เมื่อวันท่ี 9 เม.ย. 63 พันเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
เจตนา เรอืงประทีป อาจารย์ภาควชิาพยาธิวทิยา กอง
การศึกษา วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้รับ
อนุมัติ ทุนวจิัยของแพทยสภา (กองทุนพลตํารวจเอก 
นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์) ประจําปี 2562 เพ่ือ
ดําเนินการวจิัยในโครงการ "การศึกษาเปรยีบเทียบการ
แปรผันของจํานวนชุดในดีเอ็นเอท่ีถูกปล่อยอย่างอิสระจาก
เซลล์ในร่างกายสู่กระแสโลหิตระหว่างผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
กับสตร สุีขภาพดี  (A comparison study on copy 
number variations in circulating cell-free DNA 
between breast cancer patients and healthy 
women)" ระยะเวลาวจิัย 3 ปี คณะผู้บรหิาร วพม. ขอ
แสดงความยินดีกับอาจารย์เจตนา มา ณ โอกาสนี้  
กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 17 ของปี 
พ.ศ. 2563 (17/63) คือ 20-26 เม.ย. 63  
 กิจกรรมสําคัญในสัปดาห์ท่ี 30 ของปีงบประมาณ 
2563 มีดังนี้   

• 20 เม.ย. 63 0930 การประชุมหารอื เร ือ่ง พิธีประดับ
เคร ื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
จาก วพม. และ วพบ.  ณ ห้องประชุม กอ.ศพม. ชั้น 2   

• 20 เม.ย. 63 1030 การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิ
บาลและจรยิธรรม วพม. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 20 เม.ย. 63 1330 การประชุมคณะกรรมการตัดสิน
ผลการเรยีน ชั้นปีท่ี 6 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  
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• 21 เม.ย. 63 0900 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาควชิาพยาธิวทิยา กศ.วพม. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ 
ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 21 เม.ย. 63 1300 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาควชิาออร์โธปิดิกส์ กศ.วพม. ณ ห้องณีณา-นิ
รันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 22 เม.ย. 63 1000 การลงนามในสัญญาจัดซ้ือและ
จ้างติดตั้งเคร ื่องปรับอากาศหอพัก นพท./นศพ.วพม. ระหว่าง
สมาคมผู้ปกครองฯ กับ บรษิัท พีเซค จํากัด ณ ห้องประชุม
กองอํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. 

• 22 เม.ย. 63 1330 การประชุม นขต.วพม. ณ ห้องระพี 
สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 23 เม.ย. 63 0900 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาควชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู กศ.วพม. ณ ห้องณีณา-นิ
รันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 23 เม.ย. 63 1330 การประชุม สภา วพม. ครั้งท่ี 
2/2563 ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวทิยา  

• 24 เม.ย. 63 0900 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาควชิารังสีวทิยา กศ.วพม. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ 
ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 24 เม.ย. 63 1045 การประชุมหารอื เร ื่อง การบรหิาร
จัดการร่วมของหอพัก นรพ.วพบ./ นพท.วพม. ณ ห้องประชุม 
กอ.ศพม. ชั้น 2   

• 24 เม.ย. 63 1300 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาควชิาอายุรศาสตร์ กศ.วพม. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ 
ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  
    

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

 

 

 

 

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