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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ที่ 44 ของปีงบประมาณ 2563 และฉบับที่ 
31 ของปี พ.ศ. 2563 หัวข้อข่าวสําคัญในสัปดาห์นี้ มีดังนี้   

จก.พบ. พร้อมด้วย ผอ.ศพม. รอง จก.พบ.(1) รอง จก.
พบ.(2) ผอ.รพ.รร.6/ ผอ.วพม. ผอ.สพธ. ผอ.วพบ. 
ผอ.สวพท. และ เสธ.ศพม. เข้าร่วมลงนามถวายพระพร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทยัสมาคม พระบรมมหารราชวัง 
เมื่อ 28 ก.ค. 63  

 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 28 ก.ค. 63 พลโท ชาญ
ชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก พร้อมด้วย ผอ.
ศพม. รอง จก.พบ.(1) รอง จก.พบ.(2) ผอ.รพ.รร.6/ ผอ.วพม. 
ผอ.สพธ. ผอ.วพบ. ผอ.สวพท. และ เสธ.ศพม. เข้าร่วมลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ใน
พระบรมมหาราชวัง  
ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการศูนย์สถานการณ์จําลองทางการแพทย์ทหาร 
คร้ังที่ 1/ 2563 ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 31 ก.ค. 63 

 เมื่อเวลา 1000 ของวันที่ 31 ก.ค. 63 พลตร ีสุพัษ
ชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.วพม./รพ.รร.6 เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการศูนย์สถานการณ์จําลอง
ทางการแพทย์ทหาร คร้ังที่ 1/ 2563 ณ ห้องระพี สาครกิ  

ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมีกรรมการเข้า
ประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน สาระสําคัญของการประชุม มี
ดังนี้   

- รับทราบความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์สถานการณ์จําลองทางการแพทย์ทหาร ซ่ึงปัจจุบันการ
ก่อสร้างเร็วกว่าแผน 41 วัน สําหรับการเปลี่ยนแปลงรายการ
ก่อสร้างที่ ช้ัน 7 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบโครงการ อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 
ซ่ึงอยู่ในข้ันตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการของสภา
ผู้แทนราษฎร เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นที่แน่นอน
แล้วทาง ยย.ทบ. จึงจะขออนุมัติดําเนินการโดยเสนอต่อ กบ.
ทบ. ต่อไป  

- เห็นชอบให้ พันโท ปณิธาน กวางวโรภาส ปฏิบัติ
หน้าที่หัวหน้าศูนย์สถานการณ์จําลองทางการแพทย์ทหาร 
วพม. โดยเป็นโครงสร้างที่ข้ึนกับสํานักวทิยบรกิาร วพม. ที่มี 
หน.ภอย.กศ.วพม. ในฐานะ ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายบรกิารวชิาการ 
เป็นผู้กํากับดูแลและข้ึนกับ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ  
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- รับทราบแผนการดําเนินงานของศูนย์ฯ ในห้วง
ปีงบประมาณ 2563-64 

- เห็นชอบกับอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม
และอุปกรณ์ของศูนย์ฯ ตามที่ คกก.ดําเนินการฯ พิจารณา   

- รับทราบแผนการดําเนินงานของศูนย์ฯ ในห้วง
ปีงบประมาณ 2465-68 ซ่ึงจะใช้ศักยภาพของศูนย์ฯ ในการ
ขยายขอบเขตการจัดฝึกอบรมฯ เพื่อสร้างรายได้มาเพื่อ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเพิ่มข้ึนจากค่าสาธารณูปโภค 
ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการ
อํ านวยการสรรหาและคัดเลือกครูแพทย์ดี เด่น ณ 
ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
เมื่อ 29 ก.ค. 63 

 เมื่อเวลา 0930 ของวันที่ 29 ก.ค. 63 พลตรหีญงิ ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการอํานวยการสรรหาและคัดเลือกครูแพทย์ดีเด่น 
ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
โดยมีกรรมการเข้าประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน  
 ที่ประชุมฯ พิจารณารายช่ือของ “ครูแพทย์ดีเด่น” 
ด้านต่าง ๆ โดยมี พันเอก ผศ.ธรรมนูญ ศรสีอ้าน ผช.
ผอ.วพม. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ในฐานะเลขาฯ ของ 
คกก.อํานวยการฯ เป็นผู้นําเสนอ สําหรับพิธีประกาศรายช่ือ
และมอบรางวัล “ครูแพทย์ดีเด่น” จะกระทําในพิธีเปิดการ
ประชุมวชิาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา วพม. ครบรอบปี
ที่ 45 ซ่ึงกําหนดจัดข้ึนในวันที่ 25 ส.ค. 63 ณ ห้องประชุม
มงกุฎเวช ช้ัน 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานรับฟังการนําเสนอระบบอ่าน
มิเตอร์ไฟฟ้าอัตโนมัติของผู้แทนบรษิัท มิตซูบิชิ อีเล็คทรคิ 
ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จํากัด ณ ห้องประชุมกอง
อํานวยการ ตึกอํานวยการ ชั้น 3 เมื่อ 29 ก.ค. 63 

 เมื่อเวลา 1100 ของวันที่ 29 ก.ค. 63 พลตรหีญิง 
ผศ. จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานรับฟัง
การนําเสนอระบบอ่านมิ เตอร์ไฟฟ้าอัตโนมั ติ พร้อม
โปรแกรมออกบิลของผู้แทนบรษัิท มิตซูบิชิ อีเล็คทรคิ ออ
โตเมช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ 
ตึกอํานวยการ ช้ัน 3 โดยมีผู้บรหิารและผู้แทนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับฟัง ได้แก่ หน.ฝสภ.บร.กสน. 
หน.ฝงป.วพม. หน.ผกง.กอ. หน.ผตก.กอ.วพม. หน.ผบร.กสน. 
หก.กสน.วพม. และผู้ที่สนใจ โดยผู้แทนบรษัิทได้นําเสนอ
รายละเอียด ดังนี้  

- โครงสร้างและการทํางานของระบบ Automatic 
Meter Reading GEN3 ที่สามารถคํานวณค่าไฟตามจรงิ 
คิดค่าบรกิารระบบไฟตามหน่วยที่ใช้งานจรงิได้ จัดการออก
บิลรายเดือน ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าย้อนหลังด้วยกราฟ
ละเอียดถึง 15 นาที มีระบบต้ังค่าแจ้งเตือน เช่น ใช้ไฟฟ้า
เกินที่กําหนด ตรวจสอบดูหน่วยไฟที่ใช้แบบ real-time 
และขีดความสามารถอื่น ๆ  

- ประมาณการค่าใช้จา่ยหาก วพม. สนใจที่จะติดต้ัง 
ซ่ึงจําเป็นต้องเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าแบบจานหมุน เป็นมิเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์และเพิ่มอุปกรณ์เช่ือมต่อเข้ากับระบบ   
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรยีนตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้รายวชิาเวชศาสตร์ฉกุเฉนิ 
ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา  เมื่อ 29 ก.ค. 63 
 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 29 ก.ค. 63 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีนตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ 
รายวชิา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมีพันเอก เรอืงวทิย์ 
ตันติแพทยางกูร เป็นประธานคณะกรรมการฯ ในโอกาสนี้ 
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พันเอก ภาสกร วริาวรรณ หน.ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
กศ.วพม. บรรยายสรุปข้อมูลให้คณะกรรมการฯ ทราบ 
 คกก.ทวนสอบฯ ช่ืนชมที่ คกก.รายวชิา เน้นการเรยีน
กลุ่มย่อยโดยใช้ case-based learning มีการพัฒนาการ
สอบผ่านระบบออนไลน์แบบ open book examination 
ในกลุ่มที่ต้องจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลน์  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรยีนตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ รายวชิา 
อายุรศาสตร์ 3 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา  เมื่อ 30 ก.ค. 63 
 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 30 ก.ค. 63 พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีนตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ 
รายวชิา อายุรศาสตร์ 3 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมีพันเอก เรอืงวทิย์ 
ตันติแพทยางกูร เป็นประธานคณะกรรมการฯ ในโอกาสนี้ 
พันเอก อํานาจ ชัยประเสรฐิ หน.ภาควชิาอายุรศาสตร์ 
กศ.วพม. บรรยายสรุปข้อมูลให้คณะกรรมการฯ ทราบ 
 คกก.ทวนสอบฯ ช่ืนชมที่ คกก.รายวชิา พัฒนาระบบ
อาจารย์ที่ปรกึษาระยะยาวมาช่วยกํากับติดตามผู้เรยีนเป็น
รายบุคคล และพัฒนาคลังข้อสอบมาอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ยังเป็นภาควชิานําร่องในการประเมินสมรรถนะ
ว ิชาชีพของผู้ เร ียนตามกรอบแนวคิด EPA มี ที ม
คณะกรรมการรายวชิาที่เข้มแข็งโดยมีการวจิัยและพัฒนา
กระบวนการวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยนําผลงาน
ไปนําเสนอในการประชุมแพทยศาสตรศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ    
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการสวัสดกิาร วพม. ณ ห้องประชมุกองอาํนวยการ 
ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. เมื่อ 31 ก.ค. 63 
 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 31 ก.ค. 63  พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ วพม. ณ ห้องประชุมกอง
อํานวยการ ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ วพม. โดยมีคณะกรรมการ

เข้าประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน สาระสําคัญของการประชุม 
มีดังนี้   

- บ.ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) 
ขอใช้ประโยชน์พื้นที่ด้านข้างอาคารหอพักศูนย์ประวัติฯ เพื่อ
ดําเนินการร้านกาแฟ Café Amazon พร้อมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์โดยรอบพื้นที่ และจัดให้มีพื้นที่ทํางานร่วมกัน (co-
working space)  

- เห็นชอบร่างระเบียบ วพม. ว่าด้วย การเงินและ
การบัญชีกองทุนสวัสดิการ วพม. พ.ศ. 2563 หลังแก้ไข
เพิ่มเติม 

- เห็นชอบร่างระเบียบ วพม. ว่ าด้ วย การ
ดําเนินการเกี่ยวกับสระว่ายนํ้า พ.ศ. 2563 หลังแก้ไข
เพิ่มเติม 

- ผลการดําเนินการโครงการสวัสดิการที่พักตาก
อากาศเพื่อกําลังพลและครอบครัว วพม./รพ.รร.6 ปี 2563 

- เห็นชอบรายช่ือกําลังพล วพม. ที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการด้านกิจการสวัสดิการ วพม.   
กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 32 ของปี 
พ.ศ. 2563 (32/63) คือ 3-9 ส.ค. 63  

• 3 ส.ค. 63 0900 การสัมภาษณ์ นพท./นศพ.วพม. ที่
สมัครขอรับทุนการศึกษา ประจําปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์ที่
ห้อง LRC ช้ัน 3 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน    

• 3 ส.ค. 63 1330 การประชุมคณะกรรมการวชิาการ วพม. 
ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings  

• 3 ส.ค. 63 1700 การประชุมคณะกรรมการสมาคม
ผู้ปกครองและอาจารย์ วพม. ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ช้ัน 
3 ตึกอํานวยการ วพม.  

• 4 ส.ค. 63 0900 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร ื่อง การ
วจิัยทางแพทยศาสตรศึกษา ณ ห้องสดศร ีช้ัน 1 อาคารเจ้าฟ้า
เพชรรัตน   

• 4 ส.ค. 63 1300 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร ื่อง การ
เขียนรายละเอียดของรายวชิา (มคอ. 3/ มคอ.4) ให้สอดคล้องกับ
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ณ ห้องสดศร ีช้ัน 1 อาคาร
เจ้าฟ้าเพชรรัตน   
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• 5 ส.ค. 63 0900 การอบรมในหัวข้อ การใช้เทคโนโลยี
ด้านพลังงานเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ณ ห้องสดศร ี
ช้ัน 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน  

• 5 ส.ค. 63 0930 การประชุมหารอื เร ื่อง การจัดการ
พื้นที่สว่นกลางของอาคารหอพัก นรพ.วพบ./ นพท.วพม. ณ ห้อง
ประชุม ช้ัน 2 ศพม.    

• 5 ส.ค. 63 0900 การประชุม นขต.กศ.วพม. ประจําเดือน 
ส.ค. 63 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา  

• 5 ส.ค. 63 1330 การประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัด
มหกรรมคุณภาพการศึกษาฯ ประจําปี 2563 ณ ห้องณีณา-นิ
รันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 6 ส.ค. 63 การประชุมสัมมนา เร ื่อง การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ ภาควชิาสูติศาสตร์-นรเีวชวทิยา กศ.วพม. และกอง
สู ตินรเีวชกรรม รพ.รร.6 ณ โรงแรมกรุงศรรี เิวอร์ จว.
พระนครศรอียุธยา 

• 6 ส.ค. 63 1200 การประชุมคณะกรรมการโครงการตํารา 
วพม. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา 

• 7 ส.ค. 63 1100 การนําเสนอรายละเอียดของระบบเคร ื่อง
เสียง ระบบภาพ และระบบถ่ายทอดภาพและเสียงสําหรับห้อง
ประชุม 25 ปี ของบรษัิทที่ย่ืนความประสงค์ขอเสนอแบบและ
ราคา ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ วพม.  

• 7 ส.ค. 63 1330 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร ื่อง การ
บรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ณ ห้องสดศร ีช้ัน 1 
อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน 

• 8 ส.ค. 63 1000 พิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณี
พิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ณ ฌาปนสถาน
กองทัพบก วัดโสมนัสราชวรวหิาร    
 

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

 

 

 

 

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