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 PCM Executive Newsletter: เกริ่นนำ    
 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับนี้เปนฉบับท่ี ๓ 
ของป พ.ศ. ๒๕๖๓ และสัปดาหท่ี ๑๖ ของปงบประมาณ 
๒๕๖๓ ซึ่งตรงกับวันกองทัพไทยและวันกองทัพบก หัวข
hอขาวท่ีสำคัญ มีดังนี้   

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนาง

เจาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธี

สวนสนามถวายสัตยปฏิญาณของทหารและตำรวจ 

เนื ่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 

๒๕๖๒ และวันกองทัพไทย ณ ศูนยการทหารมา 

คายอดิศร จังหวัดสระบุรี เม่ือ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓  

 เมื ่อเวลา ๑๖๐๐ วันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ  
พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพรอมดวยสมเด็จ
พระเจาลูกเธอเจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปในพิธี
สวนสนามถวายสัตยปฏิญาณของทหารและตำรวจ 
จำนวน ๖,๘๑๒ นาย จาก ๓๙ กองพัน ท่ัวประเทศ เนื่อง

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และ
วันกองทัพไทย ณ ศูนยการทหารมา คายอดิศร จังหวัด
สระบุรี 

 การจัดกำลังสวนสนามแบงออกเปนกำลังภาคพ้ืน  
๑๐  กรมส ว นสนาม  แล ะ  ๑  กองพ ั นทหา รม า  
ประกอบดวย ๗ กรมสวนสนามเดินเทา (กรมละ ๔ กอง
พัน ) ๒ กรมยานยนตสวนสนาม และ ๑ กองพันทหาร
ม า  รวมถ ึ งกำล ั งทางอากาศจำนวน ๓๗  เคร ื ่ อง 
ประกอบดวยหมูบิน AU-23 บินปลอยควันสีรูปธงชาติ 
ตามดวยหมูบินเฮลิคอปเตอร ๔ เหลาทัพ โดยบินแบบ
หมู ๖ และหมู ๙ รวมถึงหมูเครื่องบินรบ ทำการบินแบบ
หมู ๙ และ หมู ๑๐ 

 สำหรับยุทโธปกรณที่นำมาสวนสนามในสวนของ
กองทัพบก ประกอบดวย ยานเกราะลอยาง stryker 
BTR-3E1 รถถัง M60A3 ปนใหญ ๑๐๕ มม. ๑๕๕ มม. 
ปตอ. ๓๕ มม. รถบรรทุกจรวด จรวดหลายลำกลอง 
รถถัง OPLOT รถถัง VT-4 กองทัพเรือ เชน รถสะเทิน
น้ำสะเทินบก AAVP ยานเกราะลอยาง BTR-3E1 จรวด 
TOW ปนใหญ ๑๕๕ มม. กองทัพอากาศ เชน เครื่องบิน 
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F-5 ,F-16, T-50 , Gripen JAS-39 และ เฮลิคอปเตอร 
แบบ EC 725 
        ในโอกาสนี้กรมแพทยทหารบก ได สน ับสนุน
ภารกิจเตรียมความพรอมใหบริการทางการแพทยกรณี
ฉุกเฉิน โดยจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่มีขีดความสามารถ 
ACLS, ER, ICU/CCU, Stroke fast track, 
Burn/Trauma unit และหองผาตัด ณ โรงพยาบาลคาย
อดิศร โดยใชกำลังพลสายแพทยรวมท้ังยานพาหนะ และ
อุปกรณทางการแพทยจาก รพ.ทบ. ในพื้นที่ ทภ.๑ และ 
พัน สร. และประสานความรวมมือกับหนวยสายแพทย
ของกระทรวงสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 
ผอ.ศพม. เปนประธานการประชุมเตรียมการใน
ที่ตั ้ งสำหรับการฝก กฝร.รอ./ เหลาทัพ ๖๓ ณ 
หองประชุม ช้ัน ๒ ศพม. เม่ือ ๑๕ ม.ค. ๖๓ 

 เมื ่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ พลโท ชาญชัย 
ต ิกขะปญโญ ผอ.ศพม. เป นประธานการประชุม
เตรียมการในท่ีตั้งสำหรับการฝก กฝร.รอ./ เหลาทัพ ๖๓ 
ณ หองประชุม ชั้น ๒ ศพม. โดยมี รอง ผบ.รร.สร.พบ. 
รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร รอง ผอ.รพ.รร.๖ (๑) ผอ.ก
ศ.วพบ. ผอ.กยข.พบ. ผอ.กกพ.พบ. ผอ.กกบ.พบ. ผอ.ก
คง.พบ. ผอ.กผง.ศพม. ผอ.กกพ.ศพม. ผอ.กกบ.ศพม. 
ผูแทน วพม. ผูแทน วพบ. ผูแทน วพร. ผูแทน วพอ. เขา
รวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน  
 ที ่ประชุมฯ รับทราบความพรอมและแนวทาง
ปฏิบัติของพิธีเปดการฝก การฝกแลกเปลี่ยน (CTX) ท้ัง 
๖ สถานี ท้ังในท่ีตั้งและในภาคสนาม  
  

ผอ.วพม. เปนประธานในพิธีเปดการประชุมรวม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและ วพม. ประจำป
การศึกษา ๒๕๖๒ ณ หองสดศรี ชั้น ๑ อาคารเจา
ฟาเพชรรัตน เม่ือวันท่ี ๑๕ ม.ค. ๖๓  

 เมื่อเวลา ๐๘๓๐ ของวันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๓ พลตรี 
สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ ผอ.วพม. เดินทางมาเปน
ประธานพิธีเปดการประชุมรวมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และ วพม. ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หองสดศรี ชั้น ๑ 
อาคารเจาฟาเพชรรัตน การประชุมครั ้งนี ้ม ีผ ู เขาร วม
ประช ุม จำนวน ๑๐๐ คน ประกอบด วย ผ ู บร ิหาร 
คณาจารย และเจาหนาท่ี วพม./รพ.รร.๖ จำนวน ๗๐ นาย 
ผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาท่ี มก. จำนวน ๑๙ นาย 
และนิสิตเตรียมแพทยชั้นปท่ี ๑ จำนวน ๑๑ นาย 
 หลังพิธ ีเป ดเปนการบรรยายพิเศษ เร ื ่อง The 
Humanization of Medical School: Significance 
and How to?  โดย ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี
คณะแพทยศาสตรศ ิร ิราชพยาบาล ม.มหิดล ทานได
กล  าวถ ึ งการร ั กษาพยาบาลท ี ่ ดำเน ินมาถ ึ งย ุคท่ี
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรมีบทบาทมากจนมุงรักษา



3 VOL. 4 NO. 3 (WEEK 3: JAN 13-19, 2020) 
 

 

 

โรคและใหความสำคัญกับจิตใจนอยลง ทำใหเกิดภาวะ 
“Dehumanization”  ซ่ึงหนทางหนึ่งในการแกไข คือ การ
ป ล ู ก ฝ  ง  “ Non-technical Skills” ซ ึ ่ ง ท า ง ค ณ ะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาลไดเริ ่มดำเนินมากวา ๓ ป 
แลวใน ๘ องคประกอบ คือ Empathy, Coaching & 
Mentoring, Personality Development, Motivation, 
Negotiation, Time Management, Creativity แ ล ะ 
Communication ผานกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีกำหนดให
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมควบคูกับการทำ Reflection 

 หลังพักรับประทานอาหารวางเปนการบรรยาย 
เรื ่อง Humanization in New Medical Curriculum of 
PCM: Vision and Plan โดย พันเอกหญิง นวพร หิรัญ
วิวัฒนกุล รอง ผอ.กศ.วพม. ซึ่งไดกลาวถึงวิสัยทัศนและ
แผนการพัฒนาดาน Humanized Medicine ของ วพม. 
ในหลักสูตรฯ ปรับปรุง ที ่อยู ระหวางดำเนินการจัดทำ
รายละเอียดซึ ่งจัดไวในหลักสูตรรายวิชา วิทยาศาสตร
ระบบส ุขภาพ (Health System Science) ซ ึ ่ งจะเริ่ม
ต ั ้งแต ช ั ้นป ท ี ่  ๑ จนถึงช ั ้นป ท ี ่  ๖ ควบคู ก ับการทำ 
reflection 

 ภาคบายเปนการสัมมนากลุมยอย ๓ กลุม ดังนี้  
 - กลุมที่ ๑ เรื ่อง การพัฒนาหลักสูตรฯ ปรับปรุง 
พ.ศ. .... โดยปรับลดจำนวนหนวยกิตในชั้นเตรียมแพทย 
มุงเนนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน
ทางการแพทย โดยวางแผนจัดทำคอรสระยะสั้นหรือ e-
learning เพื่อปูพ้ืนฐาน เชน ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร
การแพทย ภาษาตางประเทศ (เลือกตามความสนใจ) เพ่ิม
รายวิชาศาสตรแหงแผนดิน และวิทยาศาสตรการแพทย
กับความเปนมนุษย 

 - กลุ มที ่ ๒ เรื ่อง การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
วิทยาศาสตรระบบสุขภาพ Health System Science ท่ี
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มุงเนนดาน Humanization และ Non-technical skills 
โดย พ.อ. ผศ. รามฯ บรรยายสรุปแนวความคิดในการจัด
เนื้อหารายวิชานี้ โดยเชื่อมโยงกับรายวิชา วิทยาศาสตร
การแพทยกับความเปนมนุษย ในปที่ ๑ โดยทางกลุมได
ชวยก ันระดมความค ิดเก ี ่ยวก ับร ูปแบบการเร ียนท่ี
หลากหลายแทนการสอนดวยวิธีบรรยาย  
 - กลุมที่ ๓ เรื่อง ความรวมมือดานการวิจัย ไดแก 
๑) การพัฒนา Diagnostic test ๒) Data science and 
machine learning ๓ )  Development of medical 
application และ ๔) Functional food ทั ้งโครงการท่ี
ไดรับทุนวิจัยและมีผลงานวิจัยเปนรูปธรรมแลว โครงการ
ท่ีอยูระหวางการของบวิจัย และโครงการท่ีมีแผนพัฒนา
เพ่ิมเติมในอนาคต 

 ในชวงทาย พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสดิ์ 
เปนประธานในพิธีปดการประชุม และมอบของที่ระลึกให 
รศ.ดร. อภิสิฎฐ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร ม.
เกษตรศาสตร โดย วพม. ไดมอบหนังสือ “เรื ่องนารู
สำหรับคูแพทย” ท่ีจัดทำโดย นพศ.วพม. ใหแกคณาจารย 
มก. ท่ีรวมประชุมครั้งนี้ดวย 

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุมคณะทำงาน
พัฒนาหลักสูตร เพ ื ่อต ิดตามความกาวหนาของ
รายวิชา วิทยาศาสตรระบบสุขภาพ ณ หองประชุม   
นพศ.วพม. ชั ้น ๕ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 
เม่ือวันท่ี ๑๓ ม.ค. ๖๓  

เมื่อเวลา ๑๒๐๐ ของวันที่ ๑๓ ม.ค. ๖๓ พลตรี
หญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสดิ ์ ผอ.กศ.วพม. เปน
ประธานการประช ุมคณะทำงานพัฒนาหลักส ูตรฯ 
ปรับปรุง พ.ศ. .... ณ หองประชุม นพศ.วพม. ชั ้น ๕ 
อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา โดยสาระสำคัญของการ
ประชุม คือ การติดตามความกาวหนาของการราง
หลักสูตรของรายวิชา วิทยาศาสตรระบบสุขภาพ ๑-๕ 
(Health System Science 1-5) ซ่ึงในการประชุมรวม
ระหว างมหาว ิทยาล ัยเกษตรศาสตร และว ิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 
ในวันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๓ ซึ่ง วพม. เปนเจาภาพ จะนำเรื่อง
นี ้เขาหารือในการประชุมกลุ มยอยในชวงบาย เพ่ือ
พิจารณารายละเอียดของรายวิชา ..... ซึ ่งทางคณะ
ว ิทยาศาสตร มก. จ ัดการเร ียนการสอน ทั ้งน ี ้ เ พ่ือ
เชื่อมโยงกับรายวิชา วิทยาศาสตรระบบสุขภาพ ที่ทาง 
วพม. อยูระหวางการพัฒนาใหเปนรายวิชาตอเนื่องในชั้น
ปท่ี ๒-๖  

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา วพม. ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๓ ณ หองณีณา-นิรันดร ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎ
เกลาเวชวิทยา เม่ือ ๑๓ ม.ค. ๖๓  
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 เมื ่อเวลา ๑๕๐๐ ของวันที ่ ๑๓ ม.ค. ๖๓ พลตรี
หญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เปนประธาน
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพ
การศึกษา วพม. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ ณ หองณีณา-นิรันดร ชั้น 
๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา โดยสาระสำคัญของการ
ประชุมมีดังนี้  
 - แผนการประก ันค ุณภาพการศ ึกษา วพม. 
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒  
 - ความคืบหนาการสมัครขอรับรางวัล TQA ของ 
วพม. ตามแผนปฏิบัติราชการ ป ๖๒ 
 - การประเมินคุณภาพการศึกษา โดย ยศ.ทบ. และ 
สปท. 
 - แผนการจัดการความรู ประจำป ๒๕๖๓ และการ
จัดมหกรรมคุณภาพการศึกษา ประจำป ๒๕๖๓ 
 - นโยบายการบูรณาการเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ
การศ ึกษาของ วพม. (TQA-PMQA-EdPEx-WFME-
TQF-PSF)  

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุมคณะกรรมการ
ตัดสินผล นพท./นศพ.วพม. ช้ันปท่ี ๒ ณ หองณีณา-นิ
รันดร ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เมื่อ ๑๖ 
ม.ค. ๖๓   

 เมื ่อเวลา ๑๓๐๐ ของวันที ่ ๑๖ ม.ค. ๖๓ พลตรี
หญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เปนประธาน
การประชุมคณะกรรมการตัดสินผล นพท./นศพ.วพม. ชั้นป
ท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หองณีณา-
นิรันดร ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา โดยมี พ.อ. 

ผศ.ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม.ฝายบริหาร พ.อ.ธำรงโรจน 
เต็มอุดม รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ และ พ.อ.หญิง นวพร 
หิรัญวิวัฒนกุล รอง ผอ.กศ.วพม. เขารวมประชุม  
 สำหรับภาคการศึกษาท่ี ๑ ของชั้นปท่ี ๒ มีการเรียน
ท้ังหมด ๙ รายวิชา จำนวนหนวยกิตรวม ๑๙ หนวยกิต มีผู
เข าศ ึกษา ๙๘ นาย ในโอกาสนี้ ผอ.กศ.วพม. ขอให
คณาจารยชักชวน นพท./นศพ.วพม.ที่มีผลการเรียนดีเดน 
มีความประพฤติดี สนใจงานวิจัย เขารวมโครงการเพชร
พระมงกุฎ เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย  
เสธ.ศพม. เปนประธานการประชุมหารือ เรื ่อง การ
พัฒนางานดานการสงกำลังบำรุงของ วพม. ณ หอง
ประชุม กอ.วพม. ช้ัน ๓ เม่ือ ๑๗ ม.ค. ๖๓  

 เมื่อเวลา ๑๑๐๐ ของวันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๓ พลตรี 
ผศ.อารมย ขุนภาษี เสธ.ศพม. เปนประธานการประชุม
ผูแทนจาก ๓ หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดหาสิ่ง
อุปกรณ ไดแก ผบร.กสน.วพม. กกบ.ศพม. และแผนกสง
กำลัง กกบ.พบ. เพื ่อหารือแนวทางการปรับลดจำนวน
โครงการจัดพิมพคู ม ือของ วพม. เพื ่อใหเปนไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวของ ทั้งนี้โดยอางอิงแหลงเงินงบประมาณ 
(งบฝกศึกษา ทบ. และ งบ ผพพ.) รวมทั้งรายละเอียดท่ี
เก่ียวของในกระบวนการสงกำลังบำรุง 

รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เปนประธานการประชุม
คณะกรรมการแตงปญหาสอบ เพื่อคัดเลือกนายทหาร
ประทวนช้ันยศ จ.ส.อ. เปน จ.ส.อ.(พ.) ณ หองประชุม
กองอำนวยการ ชั้น ๓ ตึกอำนวยการ วพม. เมื่อวันท่ี 
๑๓ ม.ค. ๖๓  

 เมื่อเวลา ๑๐๐๐ น. ของวันที่ ๑๓ ม.ค. ๖๓ พันเอก 
ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เปนประธาน
การประชุมคณะกรรมการแตงปญหาสอบ เพื่อคัดเลือก
นายทหารประทวนชั้นยศ จ.ส.อ. เปน จ.ส.อ.(พ.) ณ หอง
ประชุมกองอำนวยการ ชั้น ๓ ตึกอำนวยการ วพม. โดยมี 
พันโทหญิง ณัชชนม เจริญผล รรก.หน.ผธก.กอ.วพม. เสนอ
รูปบบและขั้นตอนการคัดเลือกฯ ซึ่งคาดวาจะดำเนินการ
เสร็จสิ้นในชวงเดือนมีนาคมนี้  



6 VOL. 4 NO. 3 (WEEK 3: JAN 13-19, 2020) 
 

 

 

รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เขาประชุม ฝยก.ทก.
แพทยสนาม กฝร.รอ./เหลาทัพ ๖๓ เพื่อเตรียม
ความพรอมในสวนของการฝกของเหลาแพทย ณ 
หองประชุม พบ. ช้ัน ๒ เม่ือ ๑๓ ม.ค. ๖๓  

 เมื ่อวันท่ี ๑๓ ม.ค. ๖๓ พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร 
รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร พรอมดวย หน.ผตก.กอ.วพม. 
หก.กสน. หก.กปค. และคณะ เขาประชุม ฝยก.ทก.แพทย
สนาม กฝร.รอ./เหลาทัพ ๖๓ เพ่ือเตรียมความพรอมในสวน
ของการฝกของเหลาแพทย โดยมี พลตรี ธารา พูนประชา 
รอง จก.พบ. (๑) เปนประธาน ณ  หองประชุม พบ. ชั้น ๒ 
เพ่ือรับทราบและชี้แจงในสวนท่ีเก่ียวของ ดังนี้  
 - กรอบการดำเนินการฝก กฝร.รอ./ เหลาทัพ ๖๓  
 - แผนการฝกแลกเปลี่ยน (CTX) ในพ้ืนท่ี จ.ว.ป.จ.    
 - แผนการฝกในพ้ืนท่ีสวนหนา ในชวง FTX จ.ว.ส.ก. 
 - แผนการฝกในพ้ืนท่ีสวนหลัง ในชวง FTX จ.ว.ป.จ. 
 - การแบงความรับผิดชอบเปน ๓ สวน คือ ฝายบง
การ ฝายประเมินผล ฝายสนับสนุนการฝก 

รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เขาประชุมคณะกรรมการ
สมาคมผูปกครองและอาจารย วพม. ณ หองประชุม 
กอ.วพม. ช้ัน ๓ เม่ือ ๑๔ ม.ค. ๖๓  

 เม่ือเวลา ๑๗๓๐ ของวันท่ี ๑๔ ม.ค. ๖๓ พันเอก ผศ. 
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เขาประชุม
คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและอาจารย วพม. ณ หอง
ประชุม กอ.วพม. ชั้น ๓ โดยมี พลอากาศตรี ธวัชชัย ใจเอ้ือ 
นายกสมาคมผ ู ปกครองและอาจารย   วพม. โดยมี
สาระสำคัญ ดังนี้   
 - การรายงานผลการไปนำเสนอผลงานวิจัยในการ
ประช ุ ม  EAMSC 2020 ท ี ่ ป ร ะ เทศอ ิ น เ ด ี ย  ของ 
นพท.วพม. ชั้นปที่ ๒ ซึ่งไดรับรางวัล 2nd Position ของ 
Oral presentation 
 - รายงานผล คกก.จ ัดทำ ToR สำหร ับจ ัดซ้ือ
เครื่องปรับอากาศของสมาคมฯ ท่ีดำเนินการเรียบรอยแลว 

 - รายงานความกาวหนาของการขออนุมัติเปลี ่ยน
สายเมนหลักและหมอแปลงไฟฟาอาคารหอพัก นพท.วพม. 
หมายเลข 187/39 และ 135/23  
 - ยอดเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศบรรลุ
เปาหมาย คือ ๗ ลานบาท และดำเนินการผาน e-donation 
เรียบรอยแลว 
 - สมาคมฯ รวบรวมเงินบริจาคในโอกาสทำบุญ
ประจำปของหอพัก กปค. เม่ือ ๑๑ ม.ค. ๖๓ เพ่ือสนับสนุน
การจัดหาเกาอี้พลาสติก จำนวน ๑๘๐ ตัว ใหแกโรงเรียน
และวัดในพ้ืนท่ี อ.สนามชัยเขต จว.ฉะเชิงเทรา ซ่ึงเปนพ้ืนท่ี
ฝกภาคสนามของวิชาเวชศาสตรทหารและชุมชนของ ภท
ช.กศ.วพม.  
 - สมาคมฯ รวมทำบุญเปนเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือ
นำไปทอดผาปาใหแกวัดใน อ.สนามชัยเขต ในโอกาสท่ี 
นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๓ ออกฝกภาคสนามของวิชาเวช
ศาสตรทหารและชุมชนของ ภทช.กศ.วพม. ระหวางวันท่ี 
๒๒-๒๙ ม.ค. ๖๓   

รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เปนประธานการประชุม
คณะทำงานจ ัดงานปใหม  วพม. ณ หองประชุม 
กอ.วพม. ช้ัน ๓ เม่ือ ๑๗ ม.ค. ๖๓  

 เม่ือเวลา ๐๙๐๐ ของวันท่ี ๑๗ ม.ค. ๖๓ พันเอก ผศ. 
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เปนประธานการ
ประชุมคณะทำงานจัดงานปใหม วพม. เพื่อสรุปผลการ
ดำเนินงาน วิเคราะหสิ ่งที ่ทำไดดี รวมทั ้งโอกาสในการ
พัฒนาการจัดงานใหดีย ิ ่งขึ ้น โดยมี พันเอกหญิง ผศ. 
อนุสรา วัฒนจันทร ผช.ผอ.วพม. ฝายการคลัง ในฐานะ
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เลขานุการคณะทำงานเปนผูรายงานสรุป ณ หองประชุม 
กอ.วพม. ชั้น ๓    

รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนประธานการประชุม
คณะกรรมการวิชาการ วพม. ณ หองระพี สาคริก 
ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เมื่อ ๑๔ 
ม.ค. ๖๓   

 เมื ่อเวลา ๑๓๓๐ ของวันที ่ ๑๔ ม.ค. ๖๓ พันเอก 
ธำรงโรจน เต็มอุดม รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปน
ประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วพม. ณ หองระ
พี สาคริก ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา โดยมี
คณะกรรมการฯ เข  าประช ุมโดยพร อมเพร ี ยงกัน 
สาระสำคัญของการประชุม มีดังนี้   

- การจัดประชมุวิชาการเนื่องในวันสถาปนา วพม. 
๔๕ ป ในวันท่ี ๑๖ มิ.ย. ๖๓  

- การปรับปรุงระบบบริหารจัดการกระบวนการ
พิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการพิจารณา
ตำแหนงทางวิชาการ วพม.  

- การสรรหาและคัดเลือก “ครูแพทยดีเดน”  
- งานวเิทศสัมพันธ  

ร อ ง  ผ อ . วพม .  ฝ  า ย ว ิ ช า ก า ร  เ ข  า ป ร ะ ช ุ ม
คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการ
บร ิหาร  กสพท ณ คณะแพทยศาสตร  ศ ิ ร ิ ร าช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือ ๑๗ ม.ค. ๖๓   

 เมื ่อเวลา ๑๐๐๐ ของวันที ่ ๑๗ ม.ค. ๖๓ พันเอก 
ธำรงโรจน เต็มอุดม รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เขา
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร 
กสพท โดยมี ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปน
ประธานการประชุม 

ผช.ผอ.วพม. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ นำผลงาน
เรื่อง การใชชุดอุปกรณ Drone เพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอนวิชา เวชปฏิบัติการยุทธ-ปฏิบัติการเพชราวุธ 
ของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๖ ในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือขาย

สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 40 (WUNCA 
40th) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เมื่อ ๑๕-๑๗ 
ม.ค. ๖๓ 

 เมื ่อวันที ่ ๑๕-๑๗ ม.ค. ๖๓ พันเอก กศม ภังคา
นนท ผช.ผอ.วพม. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมดวย 
พันเอก พันธุดิศ ทองอุปการ ไดนำผลงานเรื่อง การใชโดรน
เพื่อสนับสนุนการฝกภาคสนามในรายวิชา เวชปฏิบัติการ
ยุทธ-ปฏิบัติการเพชราวุธ ของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๖ 
และแนวโนมการใชงานภาคสนามสำหรับแพทยทหารใน
อนาคต ไปนำเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนความรูในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื ่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือขาย
สารสนเทศเพื ่อพัฒนาการศึกษา ครั ้งที ่ 40 (WUNCA 
40th) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งไดรับความ
สนใจจากผูเขาประชุมเปนอยางมาก นับเปนความรวมมือ
ระหวางสถาบันกับเครือขายฯ ที่จะสงเสริมและสนับสนุน
การดำเนินงานรวมกันตอไป 

WUNCA 40th เปนการประชุมที่จัดขึ้นเพื่อใหเปน
เวทีสำหรับมหาวิทยาลัยและสถาบันที ่เปนสมาชิกบน
เครือขายสารสนเทศเพื ่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได
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แลกเปลี ่ยนขอมูล ประสบการณในการดูแลระบบ และ
บริหารจัดการเครือขายที่จะตองใชงานรวมกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยผูสนับสนุนหลัก คือ กระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (อ.ว.)   

ผช.ผอ.วพม. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา เขา
รวมงานเสวนา TQA Journey : Change in Criteria 
2020-2021 ซึ ่งจ ัดโดยสำน ักงานรางว ัลค ุณภาพ
แหงชาติ ณ หองแกรนดบอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมดิ เอม
เมอรรัลด กรุงเทพมหานคร เม่ือ ๑๖ ม.ค. ๖๓    

 เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๓ พันเอก ธรรมนูญ ศรีสอาน 
ผช.ผอ.วพม. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา เขา
รวมงานเสวนา “เสนทางการบริหารจัดการสูความเปน
เ ล ิ ศ  - TQA Journey : Change in Criteria 2020-
2021” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ 
ณ หองแกรนดบอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมดิ เอมเมอรรัลด 
กรุงเทพมหานคร 
 โดยเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓-
๒๕๖๔ ได ปร ับปร ุงเพื ่อให เหมาะสมกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของโลก ตลอดจน
ใหสอดคลองกับเนื้อหาของเกณฑ MBNQA (Baldrige 
Excellence Framework 2019-2020)  

รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนประธานการประชุม
คณะกรรมการวิชาการ วพม. ณ หองระพี สาคริก 
ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เมื่อ ๑๔ 
ม.ค. ๖๓   
 เมื ่อเวลา ๑๓๓๐ ของวันที ่ ๑๔ ม.ค. ๖๓ พันเอก 
ธำรงโรจน เต็มอุดม รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปน

ประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วพม. ณ หองระ
พี สาคริก ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา โดยมี
คณะกรรมการฯ เข  าประช ุมโดยพร อมเพร ี ยงกัน 
สาระสำคัญของการประชุม มีดังนี้   

นพท./ นศพ.วพม. ช ั ้นปท ี ่  ๓ ควารางวัลที ่  ๒ 
ประเภท Scientific paper competition จากการ
นำเสนอผลงานวิจ ัยในการประชุม East Asian 
Medical Students’ Conference 2020 ที่ประเทศ
อินเดีย  เม่ือ ๕-๑๐ ม.ค. ๖๓  

 นพท. สหรัฐ เหลี่ยมเพ็ง และ นศพ. นฤภร กรุง
ไกรเพชร นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๓ ซึ่งไดรับการคัดเลือก
จาก AMSA – Thailand ใหเปนผูแทนนักศึกษาแพทย
ไทยไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม East Asian 
Medical Students’ Conference 2020 ท ี ่ ป ร ะ เ ทศ
อินเดีย เมื ่อ ๕-๑๐ ม.ค. ๖๓ ควารางวัลรองชนะเลิศ
อ ันด ับท ี ่  ๑  (Second Place) ประเภท Scientific 
paper competition จากผลงานวิจัยเรื่อง Prevalence 
and associated factors of CVA among patients 
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with Type 2 Diabetes Mellitus: A nationwide 
cross-sectional study  

กิจกรรมสำคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหท่ี ๔ ของ

ป ๒๕๖๓ (๔/๖๓) คือ ๒๐ - ๒๖ ม.ค. ๖๓  

 กิจกรรมสำคัญในสัปดาหท่ี ๑๗ ของปงบประมาณ 
๒๕๖๓ มีดังนี้   

• ๒๑ ม.ค. ๖๓ ๑๐๐๐ การประชุม คกก.ดำเนินการ 
Sim Center วพม. ณ หองณีณา-นิรันดร ชั้น ๓ อาคาร
พระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 

• ๒๑ ม.ค. ๖๓ ๑๓๐๐ การประชุม นขต.กอ.วพม. 
ประจำเดือน ม.ค. ๖๓ ณ หองประชุมกองอำนวยการ ชั้น ๓ 
ตึกอำนวยการ วพม.  

• ๒๒ ม.ค. ๖๓ การฝกภาคสนามวิชาเวชศาสตรชุมชน 
๑ ภทช.กศ.วพม. ณ พ้ืนท่ี อ.สนามชัยเขต จว.ฉะเชิงเทรา 

• ๒๒ ม.ค. ๖๓ ๐๙๐๐ การประช ุม นขต.วพม. 
ประจำเดือน ม.ค. ๖๓ ณ หองระพี สาคริก ชั้น ๓ อาคาร
พระมงกุฎเกลาเวชวิทยา  

• ๒๒ ม.ค. ๖๓ ๑๓๐๐ ก ิจกรรม Just-in-Time 
Learning: Share & Learn ในห ั วข  อ  Systemic and 
effective course management: Sharing good 
practices ณ หองสดศรี ชั้น ๑ อาคารเจาฟาเพชรรัตน 

• ๒๓ ม.ค. ๖๓ ๑๓๓๐ การประชุม คกก. จัดการ
ความรู วพม. ณ หองประชุม สปค.วพม. ชั้น ๕ อาคารพระ
มงกุฎเกลาเวชวิทยา  

• ๒๔ ม.ค. ๖๓ ๐๘๓๐ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการท่ีเปนเลิศ 

(EdPEx) ครั้งท่ี ๑ ณ หองสดศรี ชั้น ๑ อาคารเจาฟาเพชร
รัตน 

• ๒๗ ม.ค. ๖๓ ๐๘๐๐ พิธีเปดการฝกเตรียมความ
พรอมในที่ตั้ง กฝร.รอ./ เหลาทัพ ๖๓ ณ บริเวณดานหนา
อาคารเจาฟาเพชรรัตน  

• ๒๗-๓๑ ม.ค. ๖๓ การสัมมนาอาจารยใหม เรื ่อง 
แพทยศาสตรศึกษา ณ โรงแรมไมดา จว.กาญจนบุร ี 
 
 

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

 

 

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                        (ดุสิต สถาวร) 

  รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร   

   ๒๐ ม.ค. ๖๓   
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