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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนํา    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ท่ี 32 ของปีงบประมาณ 2563 และฉบับท่ี 
19 ของปี พ.ศ. 2563 หัวข้อข่าวสําคัญในสัปดาห์นี้ มี
ดังนี้   
จก.พบ. เป็นประธานการประชุม หน.นขต.พบ. และหน่วย
สายแพทย์ ทบ. ประจําเดือน พ.ค. 63 ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) จากห้องประชุม พบ. 
ชั้น 2 กรมแพทย์ทหารบก เมื่อ 5 พ.ค. 63  

 เมื่อวันท่ี 5 พ.ค. 63 พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ 
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานการประชุม หน.นขต.
พบ. และหน่วยสายแพทย์ ทบ. ประจําเดือน พ.ค. 63 ผ่าน
ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) จากห้อง
ประชุม พบ. ชั้น 2 กรมแพทย์ทหารบก โดยมี พลตรหีญิง 
ผศ.จนัทราภา ศรสีวัสดิ ์ผอ.กศ.วพม. เข้าประชุมครั้งนี้ด้วย  
 สาระสําคัญจากการประชุมฯ มีดังนี้  

- ผบ.ทบ. ขอบคุณกําลังพลสายแพทย์ท่ีได้ร่วมกัน
สนับสนุนรัฐบาลและปฏิบัติตามมาตรการของกองทัพบก
ในการแก้ไขสถานการณ์ไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด 
ทําให้สามารถควบคุมและป้องกันการติดเชื้อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ขอให้ติดตามสถานการณ์และดํารงความ
เข้มงวดในมาตรการต่าง ๆ ต่อไป 

- การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนของศูนย์
บรหิารสถานการณ์ COVID-19 ควบคู่ไปกับการดูแล
ช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัส 
COVID-19 ให้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพของ
หน่วย ขอให้ทุกหน่วยได้เสียสละทุ่มเทดําเนินการต่อไป 
โดยเฉพาะในห้วงต่อจากนี้ท่ีอาจเกิดความผันผวนท้ังด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และมิติอ่ืน ๆ จากผลกระทบของไวรัส 
COVID-19 จําเป็นท่ีผู้บังคับหน่วยและกําลังพลจะต้อง
ศึกษาและเตรยีมรับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน 
และต้องเคร่งครัดในมาตรการท่ีมีอยู่โดยเฉพาะเร ื่องการมี
วนิัย 

- กรมแพทย์ทหารบก มีวสัิยทัศน์ในการเป็นองค์กร
ทางด้านแพทย์ทหารท่ีเป็นท่ีเชื่อมั่นของกองทัพ ประชาชน 
และภูมภิาค โดยมีประเดน็ยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น คือ 
 1. เป็นองค์กรสมรรถนะสูง มีนโยบายในการให้
หน่วยสายแพทย์กองทัพบกทุกแห่ง มีการพัฒนาคุณภาพ
เพ่ือมีการรับรองคุณภาพระบบงานต่าง ๆ ท้ังในประเทศ
และระบบรับรองคุณภาพสากล สนับสนุนให้มีการวจิัย 
พัฒนา สร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อกองทัพบกอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 2. เป็นเลิศในการบรกิารทางการแพทย์ในท่ีตั้ง 
เน้นพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพท้ังด้านความรวดเร็ว 
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และผู้รับผลงานมีความพึงพอใจ 
โดยมุ่งเน้นการสร้างเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคท้ัง
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (โรคเร ื้ อรังซ่ึงเกิดจาก
พฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสม) พยายามให้เกิดความ
พอเพียงของบุคลากรทางการแพทย์ท่ีจะดํารงมาตรฐาน
วชิาชีพ ส่งเสรมิให้ รพ .รักษาสมดุลของการเงิน รพ. เพ่ือ
ไม่เป็นปัญหาในการบรหิารจัดการในระยะยาวด้วยการ
กํากับดูแลการจัดหายา ส่ิงอุปกรณ์ทางการแพทย์
ตามลําดับความเร่งด่วน ตลอดจนการลงทุนในการ
ก่อสร้างอาคารท่ีเหมาะสมกับภาระงานของแต่ละพ้ืนท่ี 
 3. เป็นเลศิในการบรกิารทางการแพทย์ในสนาม  
โดยเน้นการฟ้ืนฟู และพัฒนาหน่วยแพทย์เสนารักษ์ การ
บรกิารทางการแพทย์ในสบามอย่างมีประสิทธิภาพ คงอัต
ลักษณ์ของความเป็นหน่วยแพทย์ทหาร ให้กําลังพลและ
หน่วยงานสายแพทย์ในสังกัดกองทัพบก ให้มีความ
ทันสมัยทางวชิาการ เข้มแข็งอย่างทหารอาชีพ สามารถทํา
การรั กษาพยาบาลได้ อย่ างรวดเร็ ว เหมาะสมใน
สถานการณ์ท่ีจํากัด สนับสนุนให้นายสิบเสนารักษ์มี
คุณวุฒิในด้านเวชกิจฉุกเฉิน เพ่ือเตรยีมพร้อมสําหรับ
ภารกิจฉุกเฉินท้ังในยามปกติและยามสถานการณ์ความไม่
สงบ ส่งเสรมิให้พลทหารเสนารักษ์มีองค์ความรู้ค้นการ
ดูแลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน มีทักษะในการช่วยฟ้ืนคืนชีพใน
เบื้องต้น( Basic life support ) 
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 4. มีบทบาทนําด้านการแพทย์ทหารในภูมิภาค 
สนับสนุนการดําเนินงานผ่านศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน 
เพ่ือดํารงบทบาทนําและแสวงหาแนวทางปฏิบัติทางการ
แพทย์ท่ีเป็นมาตรฐานร่วมกันในชาติอาเซียน อันจะนําไปสู่
ความร่วมมือช่วยเหลือกันทางการแพทย์ในกลุ่มสมาชิก 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาควชิาโสต นาสิก ลารงิซ์วทิยา กศ.วพม. ผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
ถ่ายทอดจากห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา 5 พ.ค. 63 

 เมื่อเวลา 0900 ของวันท่ี 5 พ.ค. 63 พลตรหีญิง ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิาโสต นาสิก ลารงิซ์วทิยา 
กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud 
Meetings ถ่ายทอดจากห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมีพันเอก สุธี รัตนาธรรมวัฒน์ 
หน.ภาควชิาโสต นาสิก ลารงิซ์วทิยา กศ.วพม. บรรยายสรุป
ภาพรวมการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2562 หลังจากนั้น
เป็นการสัมภาษณ์ จนท.ภาควชิา นพท./นศพ.วพม. แพทย์
ประจําบ้าน และคณาจารย์  
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม หน.นขต.กศ.วพม. 
ประจําเดือน พ.ค. 63 ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้
โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องณีณา-นิ
รันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 7 
พ.ค. 63 

 เมื่อเวลา 0900 ของวันท่ี 7 พ.ค. 63 พลตรหีญิง 
ผศ. จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุม หน.นขต.กศ.วพม. ประจําเดือน พ.ค. 63 ผ่านระบบ
ออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ 
ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
โดยมีเนื้อหาการประชุมท่ีสําคัญ ดังนี้  
 - กสพท ได้ออกข้อเสนอแนะ เร ื่อง การจัดการเรยีน
การสอน การวัด และประเมินผลตามหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โควดิ-19) ซ่ึงครอบคลุมสําหรับท้ังผู้บรหิาร
สถาบัน อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาแพทย์ทุกชั้นปี  
 - วพม. ได้ส่งผลคะแนนการสอบ Technical skills 
และ Long case รวมท้ังผลการสอบ OSCE ของ นพท./
นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 6 ท่ีเดิมต้องเข้าสอบข้ันตอนท่ี 3 ของ 
ศ.ร.ว. ในเดือนมีนาคม ให้ทาง ศ.ร.ว. ครบทุกคนแล้ว 
 - แผนการศึกษาสําหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 
2-6 ในปีการศึกษา 2563 ท่ีคณะอนุกรรมการหลักสูตรฯ 
ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว (กําหนดเปิดการศึกษา ตารางการ
จัดการศึกษา)  
 - แผนการรายงานตัว สอบสัมภาษณ์ และตรวจ
สุขภาพนักเรยีนท่ีมีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ฯ ของ วพม. 
กําหนดไว้ ในช่วงวันท่ี 12-14 พ.ค. 63 ในปีนี้ จะสอบ
สัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ท้ังภาคเช้าและภาคบ่ายของ
วันท่ี 14 พ.ค. 63 โดยมีคณะอนุกรรมการฯ 6 ชุด สําหรับ
การตรวจเลือด/ปัสสาวะ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ปอด 
จะแบ่งนักเรยีนเป็น 3 กลุ่ม เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อกําหนด
ตามมาตรา 9 ของ พรก. การบรหิารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันท่ี 1 พ.ค. 63 
 - ศรว. เชิญชวนให้ อจ.วพม. ออกข้อสอบสําหรับการ
ประเมินเพ่ือรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบว ิ
ขาขีพเวชกรรม ข้ันตอนท่ี 1 และ 2 
 - กําหนดจัดงานสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง นพท./
นศพ.วพม. รุ่นท่ี 45 ในวันท่ี 9 พ.ค. 63 (กําหนดผู้เข้าร่วม 
จํานวน  ๕๐ คน) มีการถ่ายทอดสดทางระบบออนไลน์โดย
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ใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings สําหรับกําหนดวัน
ทําสัญญา คือ 8 มิ.ย. 63 (อาจปรับเป็น 2 วัน ถ้ายังคง
มาตรการห้ามไม่ให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมาก) 
 - กําหนดจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรยีนรู้ Just-In-
Time Learning: Share & Learn ครั้งท่ี 3/63 ในหัวข้อ 
PCM Online Teaching & Learning: Sharing our 
experiences วันท่ี 15 พ.ค. 63 เวลา 1300 โดยการ
ถ่ายทอดสดผ่าน ZOOM Cloud Meetings  
 - กลุ่มบรษิัทในเครอืซีพี มอบหน้ากากอนามัยให้แก่
นักศึกษาแพทย์ปีท่ี 6 ของทุกสถาบันใช้ โดยทะยอยส่งมอบ
ให้ทุกเดือนจนกว่าสถานการณ์ของโรคโควดิ-19 จะดีข้ึน  
 - กสพท เชิญชวน อจ.วพม. ส่งบทเรยีน e-learning 
เข้าไป pool เพ่ือให้ นศพ. ของทุกสถาบันเข้าไปเรยีนรู้
เพ่ิมเติมด้วยตนเอง  
 - นพท./นศพ.วพม. ท่ี สําเร็จการศึกษาและมี
คุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ได้รับปรญิญาแพทยศาสตรบัณฑิต 
มีจํานวน 97 นาย แบ่งเป็นเกียรตินิยมอันดับ 1 จํานวน 39  
นาย เกียรตินิยมอันดับ 2 จํานวน 31 นาย และปรญิญา
แพทยศาสตรบัณฑิต จํานวน 27 นาย 
 - ทบทวนประกาศ กศ. ว่าด้วยระเบียบในการขอ
อุทธรณ์ผลการสอบและการขอตรวจผลคะแนนสอบฯ พ.ศ. 
2559 ท่ีแบ่งการอุทธรณ์เป็น 2 กรณี ได้แก่  
 1. อุทธรณ์ระดับรายวชิา เร ื่อง ผลการสอบและขอตรวจ
ผลคะแนนสอบภายใน 7 วัน หลังประกาศผลคะแนนสอบ 
 2. อุทธรณ์เมื่อส้ินสุดปีการศึกษา เป็นการอุทธรณ์
กับ บก.กศ.วพม. เร ื่อง ขอให้ตรวจสอบเกรดท่ีส่งมาจาก
ภาควชิาและเกรดเฉลี่ยท่ีคํานวณจากระบบ ภายใน 7 วัน 
หลังประกาศผลอย่างเป็นทางการ 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
โครงการตํารา วพม. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 7 พ.ค. 63  
 เมื่อเวลา 1130 ของวันท่ี 7 พ.ค. 63 พลตรหีญิง ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการโครงการตํารา วพม. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ 

ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณา
เร ื่องสําคัญ ดังนี้  
 - อนุมัติสนับสนุนการจัดพิมพ์ตํารา ของภาควชิา

ศัลยศาสตร์ และ ภาควชิาวสัิญญีวทิยา 
 - ปรับปรุงคู่มือ/ระเบียบปฏิบัติของโครงการตํารา  
วพม. 
 - แผนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อการสร้าง
บทเรยีน e-learning ให้น่าสนใจ โดย ดร. วรสรวง ดวง
จินดา ในวันท่ี 4 ม.ิย. 63 1300-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์
ของมหาวทิยาลัยศรปีทุม รับผู้เข้าประชุมจํานวน 40 คน 

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินผล
การเรยีนของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 5 ณ 
ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
เมื่อ 8 พ.ค. 63 
 เมื่อเวลา 0900 ของวันท่ี 8 พ.ค. 63 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลการเรยีนของ นพท./
นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 3 และ ชั้นปีท่ี 5 ณ ห้องณีณา-นิ
รันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดย นพท./
นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 5 ท่ีได้รับการเลื่อนชั้นข้ึนเป็น นพท./
นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 6 จะเปิดการศึกษาในวันท่ี 18 ก.ค. 63 
สําหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 3 ท่ีได้รับการเลื่อนชั้น
ข้ึนเป็น นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 4 จะเปิดการศึกษาใน
วันท่ี 5 มิ.ย. 63    
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ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานเปิดงานสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง 
นพท./นศพ.วพม. รุ่นที่ 45 ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ชั้น 4 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 9 พ.ค. 63 

  เมื่อเวลา 0830 ของวันท่ี 9 พ.ค. 63 พลตรหีญิง ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานเปิดงานสาน
สัมพันธ์ผู้ปกครอง นพท./นศพ.วพม. รุ่นท่ี 45 ณ ห้อง
ประชุมมงกุฎเวช ชั้น 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดย
กิจกรรมนี้ ถ่ายทอดสดผ่านระบบส่ือทางอิเล็กทรอนิกส์ 
Zoom Cloud Meetings เพ่ือให้ผู้ปกครองเข้าถึงผ่านทาง
ระบบออนไลน์ การจัดกิจกรรมนี้มี วัตถุประสงค์เพ่ือให้
ผู้ปกครองรับทราบและเข้าใจข้อมูลสําคัญ ดังต่อไปนี้  

- ข้อมูลพ้ืนฐานของ วพม.   
- การศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
- สิทธ์ิของผู้รับทุน ทบ. และทุนโครงการผลิตแพทย์

เพ่ิมแห่งประเทศไทย  
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- การปกครองบังคับบัญชา ชีวติความเป็นอยู่ และ
อาคารหอพักของกองการปกครอง วพม.   

- การแนะนําสมาคมผู้ปกครองและอาจารย์ วพม.  
- ค่าใช้จ่ายในการเข้าเป็น นพท./นศพ.วพม.   
- การตอบข้อซักถาม และปัญหาข้อขัดข้อง 

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานในพิธีประดับ
เคร ื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน 
วพม. ณ ห้องประชุม กอ.วพม. ชั้น 3 ตึกอํานวยการ เมื่อ 5 
พ.ค. 63 

 เมื่อเวลา 0930 ของวันท่ี 5 พ.ค. 63 พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานใน
พิธีประดับเคร ื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรและ
นายทหารประทวน วพม. ท่ีได้เลื่อนยศสูงข้ึน จํานวน 4 
นาย เพ่ือเป็นการสร้างขวัญกําลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ในการนี้ รอง ผอ.วพม. ได้กล่าวให้โอวาทแก่กําลังพลเพ่ือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป ณ ห้องประชุม 
กอ.วพม. ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม.  

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต วพม. ประจําปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมกอง
อํานวยการ ชั้น 3 ตึกกองอํานวยการ วพม. เมื่อ 5 พ.ค. 63  

 เมื่อเวลา 1000 ของวันท่ี 5 พ.ค. 63 พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ประจําปีการศึกษา 2563 ใน

รอบท่ี 3 ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 ตึกกอง
อํานวยการ วพม. โดยสรุปแผนการดําเนินการ มีดังนี้  
 - เมื่อนักเรยีนแวะมาท่ีเว็บไซต์ของ วพม. จะได้รับ
คําแนะนําการปฏิบัติฯ เร ิ่มจากการสแกน QR code เข้า
เป็นสมาชิกกลุ่มไลน์ “สัมภาษณ์สุขภาพ363วพม” (Line 
official account) เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการรับข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับข้ันตอนการปฏิบัติเพ่ือรายงานตัว สอบ
สัมภาษณ์ รวมท้ังการเตรยีมความพร้อมสําหรับการเจาะ
เลือดและตรวจสุขภาพ   
 - กรอกข้อมูลตามแบบรายงานตัว วพม. 001 และ/
หรอื แบบแสดงความจํานงการสมัครขอรับทุนกองทัพบก 
วพม. 002 (เฉพาะเพศชาย) ผ่าน Google Form 
 - ตอบแบบทดสอบทางจิตวทิยา โดยดาวน์โหลด
แบบสอบถามจากเว็บไซต์ของ วพม. และส่งกลับทาง e-
mail address ท่ีกําหนด  
 - ชําระค่าธรรมเนียมการสัมภาษณ์และตรวจ
สุขภาพฯ เป็นเงิน 3,700.- บาท 

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กศ.วพม. ผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
ถ่ายทอดจากห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา เมื่อ 5 พ.ค. 63 
 เมื่อเวลา 1300 ของวันท่ี 5 พ.ค. 63 พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจาก
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ห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา มีพันเอก ภาสกร วริาวรรณ หน.ภาควชิาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน กศ.วพม. บรรยายสรุปภาพรวมการจัดการศึกษา
ในปีการศึกษา 2562 หลังจากนั้นเป็นการสัมภาษณ์ 
จนท.ภาควชิา นพท./นศพ.วพม. แพทย์ประจําบ้าน และ
คณาจารย์  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ กศ.วพม. ผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สปค.วพม. 
ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 8 พ.ค. 63 

 เมื่อเวลา 1300 ของวันท่ี 8 พ.ค. 63 พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร์ กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม 
Zoom Cloud Meetings ถ่ ายทอดจากห้องประชุม 
สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา มี พัน
เอก เรอืงวทิย์ ตันติแพทยางกูร หน.ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร์ กศ.วพม. บรรยายสรุปภาพรวมการจัดการศึกษา
ในปีการศึกษา 2562 หลังจากนั้นเป็นการสัมภาษณ์ 
จนท.ภาควชิา พท./นศพ.วพม. แพทย์ประจําบ้าน และ
คณาจารย์ของภาควชิา 

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 20 ของปี 
พ.ศ. 2563 (20/63) คือ 11-17 พ.ค. 63  
 กิจกรรมสําคัญในสัปดาห์ท่ี 33 ของปีงบประมาณ 
2563 มีดังนี้   

• 12 พ.ค. 0700 การตรวจสุขภาพผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบ
สัมภาษณ์ฯ รอบ 3 กลุ่มท่ี 1 ณ ห้องสดศร ีชั้น 1 อาคาร
เจ้าฟ้าเพชรรัตน ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 12 พ.ค. 63 1030 การประชุมคณะทํางานโครงการ
พลขับปลอดโรค ผู้โดยสารปลอดภัย ณ ห้องประชุม กอ. 
ชั้น 2 ศพม.   

• 12 พ.ค. 63 1430 การประชุมหารอืผู้แทน นขต.พบ. 
เร ื่อง การจัดกําลังพลเข้าพักท่ีอาคารสงเคราะห์ ทบ. 
(ส่วนกลาง) พ้ืนท่ีเทิดดําร ิณ ห้องประชุม พบ. ชั้น 2 กรม
แพทย์ทหารบก  

• 13 พ.ค. 0700 การตรวจสุขภาพผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบ
สัมภาษณ์ฯ รอบ 3 กลุ่มท่ี 2 ณ ห้องสดศร ีชั้น 1 อาคาร
เจ้าฟ้าเพชรรัตน  

• 13 พ.ค. 63 1000 การประชุมคณะกรรมการบรหิาร
ทรัพยากร วพม. ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 13 พ.ค. 63 1300 การสัมภาษณ์แพทย์ประจําบ้าน
และแพทย์ใช้ทุนปีท่ี 2 ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 13 พ.ค. 63 1400 การทดสอบระบบการสัมภาษณ์
ทางระบบออนไลน์ ณ ห้องสมุด และ LRC อาคารเจ้าฟ้า
เพชรรัตน  

• 13 พ.ค. 63 การเย่ียมบ้านครอบครัวท่ีมีคู่สมรส บตุร 
หรอืบุพการท่ีีมีความพิการ ณ บ้านพักข้าราชการ รพ.รร.6 

• 14 พ.ค. 0700 การตรวจสุขภาพผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบ
สัมภาษณ์ฯ รอบ 3 กลุ่มท่ี 3 ณ ห้องสดศร ีชั้น 1 อาคาร
เจ้าฟ้าเพชรรัตน  

• 14 พ.ค. 0800 การประชุมคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ เ พ่ื อคัดเลื อกบุ คคลเข้ าศึ กษาหลั กสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 15 พ.ค. 1000 การประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. 
ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
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• 15 พ.ค. 1300 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรยีนรู้ Just-In-
Time Learning: Share & Learn ใ น หั ว ข้ อ  PCM 
Online Learning: Sharing our experience โดยการ
ถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings  
    

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

 

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