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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนํา    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ท่ี 30 ของปีงบประมาณ 2563 และฉบับ
ท่ี 17 ของปี พ.ศ. 2563 หัวข้อข่าวสําคัญในสัปดาห์นี้ มี
ดังนี้   
ผช.ผบ.ทบ. (๒) เป็นประธานรับมอบโครงการปรับปรุงหอ
ผู้ ป่ ว ย ร ว ม ค ว า ม ดั น ล บ  ( Negative-pressure 
Isolation Ward) และหออภิบาลผู้ ป่วยความดันลบ 
(Negative-pressure ICU) โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ 
จากบรษิทั ซัยโจ เดนกิ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด ที่จัดเตรยีม
ไว้เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคโควดิ-19 เมื่อ 20 เม.ย. 63  

 เมื่อวันท่ี 20 เม.ย. 63 พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้ว
แท้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานรับมอบโครงการ
ปรับปรุงหอผู้ป่วยรวมความดันลบ (Negative-pressure 
Isolation Ward) และหออภิบาลผู้ ป่ วยความดั นลบ 
(Negative-pressure ICU) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
จากบรษิัท ซัยโจ เดนกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ท่ีจัดเตรยีม
ไว้เพ่ือรองรับผู้ป่วยโรคโควดิ-19 ในโอกาสนี้ พลเอก ณฐพนธ์ 
ศรสีวัสดิ์  ท่ีปรกึษาพิเศษกองทัพบก พลโท ชาญชัย 
ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก พลตร ีสุพัษชัย เมฆะ
สุวรรณดิษฐ์ ผู้ อํานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
นายแพทย์ ทวศีิ ลป์  ว ษิณุ โยธิน โฆษกศูนย์บร หิาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(ศบค.) และนายสมศักดิ์ จิตติพลังศร ีกรรมการผู้จัดการ
บรษิัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด นายเอกมล 
เจียรประดิษฐ์ สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

และนักวชิาการจากมหาวทิยาลัยต่าง ๆ ให้เกียรติเข้าร่วมใน
การรับมอบครั้งนี้ด้วย  
(https://www.facebook.com/thvi5ion/videos/220155
256080729/) หรอื
https://www.facebook.com/SMARTSoldiersStrongAr
my/videos/511737322831087/)  

 โครงการปรับปรุงหอผู้ป่วยความดันลบนี้เป็นโครงการ
ท่ีกองทัพบกโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ภาคจุลชีววทิยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 
และบรษิัท ซัยโจ เดนกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ปรับปรุง
หอผู้ป่วยอุบัติเหตุเก่า อาคารท่านผู้หญิง ประภาศร ีกําลัง
เอก (ตึกอุบัติเหตุ) ซ่ึงมีอายุกว่า 37 ปี ให้เป็นหอผู้ป่วยโค
วดิ-19 โดยพัฒนาระบบระบายอากาศด้วยเทคโนโลยีการนํา 
Fresh air 100% (ไม่มีการนําอากาศมาหมุนวนแบบท่ัวไป) 
และทําให้ห้องเป็น True Negative Pressure เพ่ือความ
ปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ รวมท้ังสามารถควบคุม
ความเย็นและความชื้นในหอผู้ป่วยได้ตามมาตรฐานของ WHO 
และ CDC และให้ความสําคัญกับการกําจัดอากาศเสียจากหอ

https://www.facebook.com/thvi5ion/videos/220155256080729/)
https://www.facebook.com/thvi5ion/videos/220155256080729/)
https://www.facebook.com/SMARTSoldiersStrongArmy/videos/511737322831087/
https://www.facebook.com/SMARTSoldiersStrongArmy/videos/511737322831087/
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ผู้ป่วยด้วยการต่อท่อ exhaust air และกรองด้วย HEPA 
filter ในทุกเตียงของผู้ป่วย เพ่ือคืนอากาศดีต่อส่ิงแวดล้อม 
นอกจากนี้ยังนําเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) มา
ใช้ควบคุมและบรหิารจัดการสภาวะอากาศภายในห้องผู้ป่วย 
รวมท้ังดูแลรักษาระบบปรับอากาศผ่านหน้าจอ Centralized 
Control ซ่ึงประกอบไปด้วยข้อมูลต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ 
ความชื้นสัมพัทธ์ ปรมิาณฝุ่น PM2.5 แรงดันภายในห้อง 
อัตราการหมุนเวยีนอากาศขาเข้า อัตราการหมุนเวยีนอากาศ
ขาออก และประสิทธิภาพของระบบฟอกอากาศ เพ่ือการดูแล
รักษาระบบฟอกอากาศให้มีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน 
จก.พบ. เป็นประธานการประชุมสภาวทิยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 23 เม.ย. 63 

 เมื่อวันท่ี 23 เม.ย. 63 พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ 
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานการประชุมสภา
วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ครั้งท่ี 2/2563 ณ 
ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพ
ม. โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านเข้าประชุมทาง
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม (Zoom Cloud Meetings) วาระ
การประชุมท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 -  รายงานผลการประชุ มร่ วม  วพม .  และ
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562 
 - รายงานการจัดการเรยีนการสอนในช่วงปลายปี
การศึกษา 2562 และแผนการศึกษา ปีการศึกษา 2563  
 - กรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ และนโยบายการ
กํากับดูแลองค์การท่ีดี ประจําปีงบประมาณ 2563 

 - นิสิตเตรยีมแพทยศาสตร์ ชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 
2562 ลาออกจากการศึกษา เพ่ือไปเรยีนสาขาบัญชีฯ  
 - การเลื่อนจัดการประชุมนานาชาติ เร ื่อง การวจิัยของ
นักศึกษาแพทย์ หรอื IMRC 2020 ออกไปเป็นเดือน ธ.ค. 63 
 - สรุปผลงานวจิัยประจําปี 2562 ของ วพม./
รพ.รร.6 โดย หน.สพว.รพ.รร.6/ วพม. 
 - รายงานการสําเร็จการศึกษาของ นพท./นศพ.วพม. 
ชั้นปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562  
 - แผนการรับนิสิตเตรยีมแพทยศาสตร์ ชั้นปีท่ี 1 เข้า
เป็น นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
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 - ร่างการขอแก้ไขระเบียบ ทบ. ว่าด้วย วทิยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2562  
 - การรับรองผลงานทางวชิาการ เพ่ือขอแต่งตั้งดํารง
ตําแหน่งทางวชิาการ จํานวน 4 คน ได้แก่  
 1) พันเอกหญิง ผศ.ศุภขจี แสงเรอืงอ่อน (รศ.) 
 2) พันเอก ปัญญา สุรย์ิจามร (ผศ.) 
 3) พันเอก วริยิะ แก้วกังสดาล (ผศ.พิเศษ) 
 4) พันโทหญิง สิรวิมิล ไทรแจ่มจันทร์ (ผศ.พิเศษ) 

รอง จก.พบ.(1) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและจรยิธรรม วพม. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ 
ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 20 เม.ย. 63 
 เมื่อเวลา 1000 ของวันท่ี 20 เม.ย. 63 พลตร ีนมิติร์ 
สะโมทาน รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก (1) เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจรยิธรรม วพม. ณ 
ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
วพม. เพ่ือพิจารณาประเด็นท่ีคณะทํางานแก้ไขระเบียบฯ 
ของ วพม. เสนอเพ่ือขอแก้ไขระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย 
วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2562 โดยมี
นายทหารพระธรรมนูญของ ศพม. และ พบ. เข้าร่วม
พิจารณาด้วย ก่อนท่ีจะนําเข้าสู่การพิจารณาของสภา
วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าในวันท่ี 23 เม.ย. 63 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชมุตัดสินผลการเรยีน
ของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 6 ณ ห้องณีณา-นริันดร์ 
ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 20 
เม.ย. 63 
 เมื่อเวลา 1330 ของวันท่ี 20 เม.ย. 63 พลตรหีญิง 
ผศ. จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุมตัดสินผลการเรยีนของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 6 
ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา วพม. โดยมีกรรมการบางส่วนประชุมทางออนไลน์
ผ่านโปรแกรม (Zoom Cloud Meetings) 
 ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาผลการเรยีนของ นพท./
นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 6 รุ่นท่ี 40 ปีการศึกษา 2562 ซ่ึงมีวชิา
ท่ีเรยีนท้ังส้ิน 12 รายวชิา รวม 44 หน่วยกิต ในปีนี้มี 

นพท./นศพ. ชั้นปีท่ี 6 เข้าศึกษารวมท้ังส้ิน 100 นาย มี 
นพท./นศพ.วพม. สําเร็จการศึกษาและมีคุณสมบัติอยู่ใน
เกณฑ์ได้รับปรญิญาแพทยศาสตรบัณฑิต จํานวน 97 นาย 
แบ่งเป็นเกียรตินิยมอันดับ 1 จํานวน 39 นาย เกียรตินิยม
อันดับ 2 จํานวน 31 นาย และปร ิญญาแพทยศาสตร
บัณฑิต จํานวน 27 นาย และยังไม่สําเร็จการศึกษาอีก
จํานวน 3 นาย 

เสธ.ศพม. เป็นประธานการประชุมหารอืผู้แทนหน่วยที่
เกี่ยวข้อง เร ื่อง พิธีประดับยศนายทหารใหม่ที่สําเร็จ
การศึกษาจาก วพม./ วพบ. เมื่อ 20 เม.ย. 63 
 เมื่อวันท่ี 20 เม.ย. 63 พลตร ีผศ.อารมย์ ขุนภาษี 
เสธ.ศพม. เป็นประธานการประชุมหารอื เร ื่อง พิธีประดับยศ
นายทหารใหม่ท่ีสําเร็จการศึกษาจาก วพม./ วพบ. โดยมี 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ รอง 
ผอ.วพบ. ผอ.กศ.วพบ. และ หน.กปค.วพม. เข้าร่วมหารอื  
 ท่ีประชุมฯ มีความเห็นร่วมกันท่ีจะขอให้เลื่อนการจัด
พิธีประดับยศนายทหารใหม่ฯ ออกไปก่อน เนื่องจาก
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-
19 ของรัฐบาลและกองทัพบก ทําให้ไม่สามารถจัดในรูป
แบบเดิมซ่ึงมีผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีเป็นจํานวนมากได้ 
ดังนั้นจึงเห็นว่าควรเลื่อนการจัดพิธีออกไปก่อนจนกว่าจะ
สามารถกระทําพิธีประดับยศได้อย่างสมเกียรติและมี
ผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีได้   
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาควชิาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ กศ.วพม. ผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สปค.วพม. 
ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 21 เม.ย. 63 
 เมื่อเวลา 0900 ของวันท่ี 21 เม.ย. 63 พลตรหีญงิ 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิาศัลยศาสตร์
ออร์ โธปิดิ กส์  กศ.วพม. ผ่ านระบบออนไลน์  โดย
ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมีพันเอก รศ.สมภพ ภู่พิทยา หน.
ภาควชิาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ กศ.วพม. บรรยายสรุป
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ภาพรวมการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2562 หลังจาก
นั้นเป็นการสัมภาษณ์ จนท.ภาควชิา นพท./นศพ.วพม. 
แพทย์ประจาํบ้าน และคณาจารย์ 
เสธ.ศพม. ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการลงนามในสญัญา
จัดหาและติดตั้งเคร ื่องปรับอากาศ หอพัก นพท.วพม. 
ระหว่ างสมาคมผู้ปกครองและอาจารย์  ว ิทยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและบรษิัท พีเซค จํากัด ณ 
ห้องประชุม กองอํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. 
เมื่อ 22 เม.ย. 63 
 เมื่อเวลา 1000 ของวันท่ี 22 เม.ย. 63 พลตร ีผศ.
อารมย์ ขุนภาษี เสธ.ศพม. ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการ
ลงนามในสัญญาจัดหาและติดตั้งเคร ื่องปรับอากาศ หอพัก 
นพท.วพม. ระหว่างสมาคมผู้ปกครองและอาจารย์ วทิยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(ผู้ว่าจ้าง) โดย พลอากาศตร ี
ธวัชชัย ใจเอ้ือ ในฐานะนายกสมาคมผู้ปกครองฯ และบรษิัท 
พีเซค จํากัด (ผู้รับจ้าง) โดยคุณ ปานชัย ศิรวิมิล กรรมการ
ผู้จัดการบรษิัทฯ ณ ห้องประชุม กองอํานวยการ ชั้น 3 ตึก
อํานวยการ วพม. โดยมี พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร และพันเอก ธํารงโรจน์ เต็มอุดม รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ คณะอนุกรรมการจัดทําขอบเขตของ
งานและข้อกําหนดฯ และกรรมการบรหิารสมาคมผู้ปกครอง
ฯ ให้เกียรติร่วมพิธีด้วย 
 เคร ื่ องปรับอากาศท่ี ได้ รับการคัดเลื อกจาก
คณะอนุกรรมการจัดทําขอบเขตของงานและข้อกําหนด
การจัดหาและติดตั้งเคร ื่องปรับอากาศฯ ครั้งนี้  คือ 
เคร ื่องปรับอากาศย่ีห้อ Daikin แบบ Spit Type with 

Inverter จํานวน 250 เคร ื่อง โดยกําหนดให้งานติดตั้ง
ท่ีหอพัก กปค. และหอพักอาคารศูนย์ประวัติฯ แล้วเสร็จ
ภายใน 90 วัน หลังลงนามในสัญญาฯ  
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม หน.นขต.วพม. และ
คณะกรรมการการศึกษา วพม. ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 
3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา พร้อมถ่ายทอด
สัญญาณผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อ 22 มี.ค. 63 
 เมื่อเวลา 1330 วันท่ี 22 เม.ย. 63 พลตรหีญิง ผศ. 
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม 
หน.นขต.วพม. และคณะกรรมการการศึกษา วพม. ณ ห้อง
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ระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา พร้อม
ถ่ายทอดสัญญาณผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีสาระสําคัญ
ดังนี้   
 - รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตัดสินผล
การเรยีนของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 6  
 - แผนการศึกษาสําหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 2-6 
ในปีการศึกษา 2563 
 - แผนการรายงานตัว สอบสัมภาษณ์ และตรวจ
สุขภาพผู้ท่ีมีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ฯ TCAS รอบ 3 และ 4 
 - ผลการสํารวจความคิดเห็นของ นพท./นศพ.วพม. 
ชั้นปีท่ี 6 ท่ีมีต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง 
พ.ศ. 2556 
 - ชี้แจงให้ หน.นขต. กําชับให้กําลังพลปฏิบัติตาม
คําส่ัง ส่ังการ มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ และระเบียบ
ปฏิบัติประจําของกําลังพลและหน่วยทหารของ ทบ. ท่ี
เก่ียวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด  
 - แผนการจัดงานสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง นพท./
นศพ.วพม. รุ่นท่ี 45 และการทําสัญญาเข้าเป็น นพท./
นศพ.วพม. ประจําปีการศึกษา 2563  
 - ความคืบหน้าของโครงการเปลี่ยนสายเมนหลักและ
หม้อแปลงไฟฟ้า และโครงการติดตั้งเคร ื่องปรับอากาศท่ี
หอพัก นพท.วพม.  
 - แผนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ Just-In-
Time Learning: Share & Learn ใ น หั ว ข้ อ  PCM 
Online Teaching & Learning: Sharing our 
experiences  
 - แผนการประชุมคณะกรรมการบรหิารทรัพยากร 
เพ่ือติดตามผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ และ
การใช้งบประมาณประจําปี 2563  
23 เม.ย. 63 0900 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ภาควชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู กศ.วพม. โดยใช้โปรแกรม Zoom 
Cloud Meetings ณ ห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาควชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู กศ.วพม. ผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 23 เม.ย. 63 

 เมื่อเวลา 0900 ของวันท่ี 23 เม.ย. 63 พลตร ี
หญิง ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิาเวชศาสตร์
ฟ้ืนฟู กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจาก
ห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา โดยมีพันเอก รศ.วภูิ กําเนิดดี หน.ภาควชิาเวช
ศาสตร์ฟ้ืนฟู กศ.วพม. บรรยายสรุปภาพรวมการจัด
การศึกษาในปีการศึกษา 2562 หลังจากนั้นเป็นการ
สัมภาษณ์ จนท.ภาควชิา นพท./นศพ.วพม. แพทย์ประจํา
บ้าน และคณาจารย์  
เสธ.ศพม. เป็นประธานการประชุมหารอื เร ื่อง การ
บรหิารจัดการร่วมของหอพัก นรพ.วพบ./ นพท.วพม. 
ณ ห้องประชุม กอ.ศพม. ชั้น 2 เมื่อ 24 เม.ย. 63 
 เมื่อเวลา 1045 ของวันท่ี 24 เม.ย. 63 พลตร ีผศ.
อารมย์ ขุนภาษี เสธ.ศพม. เป็นประธานการประชุมหารอื 
เร ื่อง การบรหิารจัดการร่วมของหอพัก นรพ.วพบ./ 
นพท.วพม. ณ ห้องประชุม กอ.ศพม. ชั้น 2 โดยมี รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ ายบรหิาร รอง ผอ.วพบ. ผอ.กศ.วพบ.  
หน.กปค.วพม. และ หก.กสน.วพม. เข้าร่วมหารอืด้วย ท่ี
ประชุมฯ ได้รับทราบความคืบหน้าของการทํางานของทีม
ฝ่ายอํานวยการและผู้แทนของ วพบ. และ วพม.  
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ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาควชิารังสวีทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน ์โดย
ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 24 เม.ย. 63 

 เมื่อเวลา 0900 ของวันท่ี 24 เม.ย. 63 พลตร ี
หญิง ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิารังสีวทิยา 
กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจากห้อง
ประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
โดยมีพันเอกหญิง ผศ.บุษบง หนูหล้า หน.ภาควชิารังสี
วทิยา กศ.วพม. บรรยายสรุปภาพรวมการจัดการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2562 หลังจากนั้นเป็นการสัมภาษณ์ จนท.
ภาควชิา นพท./นศพ.วพม. แพทย์ประจําบ้าน และ
คณาจารย์  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประเมนิคณุภาพ
การศึกษาภายใน ภาควชิาพยาธิวทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 21 เม.ย. 63 

 เมื่อเวลา 0900 ของวันท่ี 21 เม.ย. 63 พนัเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิาพยาธิวทิยา 
กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจากห้อง
ประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
โดยมีพันเอก ผศ.พิพัฒน์ ศรธีนาบุตร หน.ภาควชิาพยาธิ
วทิยา กศ.วพม. บรรยายสรุปภาพรวมการจัดการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2562 หลังจากนั้นเป็นการสัมภาษณ์ จนท.
ภาควชิา นพท./นศพ.วพม. และคณาจารย์  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ภาควชิาอายุรศาสตร์ กศ.วพม. ผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 23 เม.ย. 63 

 เมื่อเวลา 0900 ของวันท่ี 23 เม.ย. 63 พันเอก ธํารง
โรจน์ เต็มอุดม รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิาอายุรศาสตร์ 
กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม 
สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมีพัน
เอก อํานาจ ชัยประเสรฐิ หน.ภาควชิาอายุรศาสตร์ กศ.วพม. 
บรรยายสรุปภาพรวมการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2562 
หลังจากนั้นเป็นการสัมภาษณ์ จนท.ภาควชิา นพท./
นศพ.วพม. แพทย์ประจําบา้น และคณาจารย์  
แผนกธุรการกําลังพล กอ.วพม. จัดสอบคัดเลือกทหาร
กองหนุนและบุคคลพลเรอืนเข้าเป็นนายทหารประทวน 
ตําแหน่งเสมียน (ชกท 710) วพม. (อัตรา ส.อ.) เมื่อ 22 
และ 24 เม.ย. 63 
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 แผนกธุรการกําลังพล กอ.วพม. ได้จัดการสอบ
คัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรอืนเข้าเป็น
นายทหารประทวน ในตําแหน่งเสมียน (ชกท 710) วพม. 
(อัตรา ส.อ.) โดยการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เมื่อ 22 
เม.ย. 63 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสอบภาควชิาการ 
เมื่ อ  23 เม .ย .  63 สํ าหรั บการสอบภาคว ิชาการ
ประกอบด้วย การสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ณ 
ห้องปฏิบัติการ ศสท. ชั้น 8 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน โดย
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันท่ี 27 
เม.ย. 63 
กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 18 ของปี 
พ.ศ. 2563 (18/63) คือ 27 เม.ย.- 3 พ.ค. 63  
 กิจกรรมสําคัญในสัปดาห์ท่ี 31 ของปีงบประมาณ 
2563 มีดังนี้   

• 27 เม.ย. 63 0820 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ภาควชิาชีวเคมี กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม 
Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 27 เม.ย. 63 1300 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ภาควชิาวสัิญญีวทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้
โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุม สปค.วพม. 
ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 27 เม.ย. 63 1300 รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร พบ
นายทหารประทวนชั้นยศนายสิบ วพม. ณ ห้องประชุมกอง
อํานวยการ ชั้น 3 ตึกกองอํานวยการ วพม.   

• 28-30 เม.ย. 63 การอบรมในหัวข้อ Enhancing 
technologies to education in disruptive era โดยการ
ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud 
Meetings 

• 28 เม.ย. 63 0820 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาควชิาปาราสิตวทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์โดย
ใช้ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุ ม 
สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 28 เม.ย. 63 0900 การประชุม คกก. หลักสูตรฯ ระดับ
คลินิก ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud 
Meetings ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวทิยา  

• 28 เม.ย. 63 1100 การประชุมคณะกรรมการจัด
สวัสดิการภายใน วพม. ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 ตึก
กองอํานวยการ วพม.   

• 28 เม.ย. 63 1300 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัว กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้
โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุม สปค.วพม. 
ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 30 เม.ย. 63 0820 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาควชิานิติเวชวทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้
โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุม สปค.วพม. 
ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 30 เม.ย. 63 1300 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ภาควชิาจุลชีววทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม 
Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 30 เม.ย. 63 1300 การประชุมคณะกรรมการจัดทํา
สัญญาเข้าเป็น นพท./นศพ.วพม. ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ 
ชั้น 3 ตึกกองอํานวยการ วพม.   

• 1 พ.ค. 63 0820 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ภาควชิาจิตเวชและประสาทวทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์
โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุม 
สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

****************************** 
 
- ตรวจแก้ไขแล้ว/ แจกจ่ายได้ 
  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 
               (ดุสิต สถาวร) 
  รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร   
   4 พ.ค. 63   
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