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 PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนํา    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ท่ี 22 ของปีงบประมาณ 2563 และฉบับท่ี 
9 ของปี พ.ศ. 2563 หัวข้อข่าวสําคัญในสัปดาห์นี้ มีดังนี้   
รมช.กห. ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
วชิาการและประชุมใหญ่สามัญประจําปี ครั้งที่ 62 
สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และมอบรางวัลคนดีศรแีพทย์ทหาร ณ ห้อง
ประชมุมงกุฎเวช ชั้น 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
เมื่อ 27 ก.พ. 63 

 เมื่อเวลา 0830 ของวันท่ี 27 ก.พ. 2563 พลเอก 
ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม ให้เกียรติเดินทางมาเป็น
ประธานในพิธีเปิดการประชุมวชิาการและประชุมใหญ่
สามัญประจําปี ครั้งท่ี 62 สมาคมแพทย์ทหารแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมอบรางวัลคนดี
ศรแีพทย์ทหาร ครั้งท่ี 5 ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ชั้น 4 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมี พลตํารวจโท วฑูิรย์ 
นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) โรงพยาบาลตํารวจ  

นายกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ ผอ.ศพม. พลเรอื
โท วชิัย มนัสศิรวิทิยา จก.พร. และพลอากาศตร ีเกรยีง
ศักดิ์ อนุโรจน์ รอง จก.พอ. ให้การต้อนรับ 
 ในปีนี้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติ คุณให้แก่
บุคลากรท่ีมีความสามารถในสาขาการแพทย์ทหารและการ
บรกิารสังคม สาขาวชิาการและการวจิัย สาขาการบรหิาร
จัดการ รวม 7 ท่าน ดังนี้  

 สาขาวชิาการและวจิัย ได้แก่ 
 1. พลตรหีญิง ศาสตราจารย์พิเศษ อ้อยทิพย์ ณ 
ถลาง นักว จิั ยและผู้ เชี่ ยวชาญด้ านการตรวจทาง
ว ิทยาศาสตร์  การบร ิการโลหิต , Bronze Award 
สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ นักวจิัยดีเด่นผู้ท่ีมี
ผ ล ง า น ว ิ จั ย ท่ี ถู ก อ้ า ง อิ ง สู ง สุ ด ข อ ง
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์นักเทคนิคการแพทย์ดีเดน่ สภา
เทคนิคการแพทย์ ผู้มีความเพียรในการสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับวชิาชีพเทคนิคการแพทย์ 
 2. พลโท ศาสตราจารย์คลินิก บุญเติม แสงดิษฐ 
ศิษย์เก่า วพม. รุ่นท่ี 1 นักวชิาการด้านเอดส์ของกองทัพ 
ผู้รเิร ิ่มฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านอาชีวเวชศาสตร์พระ
มงกุฎเกล้า ผู้เสนอรัฐบาลให้กําหนดวันป้องกันอุบัติภัย
แห่งชาติ นักคิด นักเขียน แพทย์ดีเด่นรางวัลทุนสมเด็จ
พระวันรตั และบุคคลดีเด่น สภากาชาดไทย 
 สาขาบรหิารจัดการ ได้แก่ 
 1. พลอากาศเอก อวยชัย เปลื้องประสิทธ์ิ อดีต
เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศและนายกสมาคมแพทย์ทหาร 
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แห่งประเทศไทย ผู้เป็นนักบรหิารในองค์กรแพทย์หลาย
แห่ง หนึ่งในผู้จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัย 
นราธิวาสราชนครนิทร์ ศิษย์เก่าดีเด่นแพทย์ศิรริาช และ 
พ่อดีเด่นแห่งชาติ  
 2.พลตํารวจเอก จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ อดีต
นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจ และนายกสมาคม
แพทย์ทหารแห่งประเทศไทย นักบรหิารโรงพยาบาลดีเด่น 
นักบรหิารในองค์กรแพทย์หลายแห่งของประเทศ ผู้รเิร ิ่ม
การยกระดับโรงพยาบาลตํารวจข้ึนเป็นโรงเรยีนแพทย์ท่ีมี
มาตรฐานเพ่ือรองรับอาเซียน เจ้าของรางวัลมหิดลทยากร 
 สาขาการแพทย์ทหารและบรกิารสังคม ได้แก่  
 1. พลเรอืเอก หม่อมเจ้า ปุสาณ สวัสดิวัตน์ ผู้รเิร ิ่ม 
Ultrasound หรอืเคร ื่องมือการตรวจอวัยวะภายใน
ร่ างกายท่ี ใช้คลื่นเสียงความถ่ี สูงของประเทศไทย 
นายแพทย์ทหารผู้ถวายงานรับใช้ราชนิกูลและบําเพ็ญ
ประโยชนต์่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 
 2. พลตร ีสยม นํ้าฟ้า อายุ 87 ปี ทหารแพทย์หัวใจ
นักรบแห่งกองพันทหารพลร่ม ป่าหวาย ลพบุร ีผู้มีส่วน
ร่วมในยุทธการท้ังในและนอกประเทศ มือหนึ่งของนักดิ่ง
พสุธา มีผลงานวจิัยเร ื่อง ลดการบาดเจ็บจากการกระโดด
ร่มด้วยการปรับปรุงรองเท้าคอมแบท ผู้เชี่ยวชาญด้านเวช
ศาสตร์ป้องกันและเวชศาสตร์การบิน แพทย์เวชศาสตร์ 
การบินระดับนานาชาติ ผู้วางรากฐานและจัดทํามาตรฐาน
การตรวจร่างกายนักบินไทย เจ้าของรางวัลแพทย์ต้นแบบ
ของแพทยสภา 
 3. พลตํารวจตร ีสุรศักดิ์ จ้อยจํารูญ ผู้มีบทบาท
สําคัญในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล กรณีเกิดภัยพิบัติ

หมู่ กรณีแผ่นดินไหว และเป็นผู้วางรากฐานนิติทันตวทิยา 
มาตรฐานการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลด้วยหลักฐานทาง
ทันตกรรมของประเทศ รางวัลทันตแพทย์ดีเด่น ทันต
แพทยสภา เหรยีญเงินดิเรกคุณาภรณ์ 

 หลังเสร็จส้ินพิธีมอบรางวัลคนดีศรแีพทย์ทหารแล้ว 
รมช.กห. ได้ให้เกียรติเย่ียมชมนิทรรศการ ส่ิงประดิษฐ์และ
นวัตกรรมทางการแพทย์ รวมท้ังผลงานวจิัย ณ ห้องโถง
หน้าห้องนิรันดร์วชิย ชั้น 2 ก่อนเดนิทางกลับ  

 การประชุมวชิาการในปีนี้จัดให้มีการเสวนาพิเศษ 
เร ื่อง “กัญชา กัญชง กับแพทย์ทหารตํารวจ” โดย
วทิยากรประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.ว ิ
เชษฐ์ ลีลามานิตย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 
พันเอก เอนกวชิ เต็มบุญเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล้า และเภสัชกรหญิง ขนิษฐา ตันติศิรนิทร์ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา โดยมี นาวาอากาศเอก อา
ภัสร์ เพชรผุด ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรม
แพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้ดําเนินรายการ หลังจบการ
บรรยายเป็นการประชุมธุรการของสมาคมฯ โดยมี พล
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ตํารวจโท วฑูิรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) 
โรงพยาบาลตํารวจ นายกสมาคมฯ และ พลตร ีวเิชษฐ์ 
รัตนจรัสโรจน์ เลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้รายงานผลการ
ดําเนินการของสมาคมฯ ให้สมาชิกและผู้เข้าประชุมทราบ 
 ในช่วงท้ายของการประชุมฯ เป็นพิธีส่งมอบหน้าท่ี
นายกสมาคมฯ ระหว่างพลตํารวจโท วฑูิรย์ นิติวรางกูร 
นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) โรงพยาบาลตํารวจ นายกสมาคม
ฯ ท่านเก่า และ พลโท ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ เจ้ากรม
แพทย์ทหารบก นายกสมาคมฯ ท่านใหม่ ซ่ึงจัดได้อย่าง
สมเกียรติ โดยมีสมาชกิและผู้เข้าประชุมฯ ร่วมเป็นเกียรติ 

จก.พบ. เป็นประธานการประชุม นขต.พบ. นขต.บก.พบ. 
และหน่วยสายแพทย์ในสังกัด ทบ. ครั้งที่ 2/2563 ณ 
ห้องประชุม พบ. ชั้น 4 เมื่อ 24 ก.พ. 63 
 เมื่อเวลา 0900 วันท่ี 24 ก.พ. 63 พลโท ชาญ
ณรงค์ นาคสวัสดิ์ จก.พบ. เป็นประธานการประชุม นขต.
พบ. นขต.บก.พบ. และหน่วยสายแพทย์ในสังกัด ทบ. ครั้งท่ี 
2/2563 ณ ห้องประชุม พบ. ชั้น 4 โดยมี รอง ผอ.วพม. 
ฝ่ายบรหิาร เข้าประชุมแทน ผอ.กศ.วพม.   

 สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้  
 - ฝงป.วพม. รายงานผลการจัดสรรงบประมาณ
ประจําปี 2564 เพ่ือให้ทุกหน่วยไปจัดเตรยีมรายละเอียด
ของแผนการใชง้บประมาณ  
 - เห็นชอบแผนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ วพม. พ.ศ. 
2565-2570 ซ่ึงกําหนดจัดประชุมในท่ีตั้ง วันท่ี 11 มี.ค. 63 
และจัดประชุมสัมมนานอกท่ีตั้ง ณ โรงแรมราวนิทรา บีช ร ี
สอรท์ แอนด์ สปา จว.ชลบุร ีวันท่ี 16-17 มี.ค. 63  
 - เห็นชอบให้คณะกรรมการบรหิารทรัพยากรชุด
ปัจจุบันทําหน้าท่ีจัดประชุมเพ่ือพิจารณาแผนการใช้งบ
ลงทุนของโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมฯ ให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ วพม. ต่อไป  

ผอ.ศพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการจัดการประชุมวชิาการและการประชุมใหญ่
สามัญประจําปี ครั้งที่ 62 สมาคมแพทย์ทหารแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องณีณา-นิ
รันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 24 
ก.พ. 63  

 เมื่อเวลา 1330 ของวันท่ี 24 ก.พ. 63 พลโท ชาญ
ชัย ติกขะปัญโญ ผอ.ศพม. เป็นประธานการประชุม 
คณะกรรมการอํานวยการจัดการประชุมวชิาการและการ
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ครั้งท่ี 62 สมาคมแพทย์
ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ณ 
ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
โดยมี เสธ.ศพม. รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร และกรรมการ
ท่ีได้รับการแต่งตั้งเข้าประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน 
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 ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณารายละเอียดของข้ันตอนและ
ลําดับพิธีท่ีสําคัญ รวมท้ังรายละเอียดกําหนดการประชุม 
แผนการใช้ห้องประชุม และพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยมี 
ผอ.กวก.พบ. ในฐานะประธานฝ่ายวชิาการของสมาคม
แพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้
ชี้แจงข้อมูล  
ผอ.ศพม. เป็นประธานการประชุมหารอืระหว่างฝ่าย
อํานวยการ พบ. และ ศพม. เร ื่อง การใช้งบประมาณ
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 พระที่
นั่งอุดมวณาภรณ์ ศพม. เมื่อ 26 ก.พ. 63     
 เมื่อเวลา 1330 ของวันท่ี 26 ก.พ. 63 พลโท ชาญ
ชัย ติกขะปัญโญ ผอ.ศพม. เป็นประธานการประชุมหารอื
ระหว่างฝ่ายอํานวยการ พบ. และ ศพม. เร ื่อง การใช้
งบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 
2 พระท่ีนั่งอุดมวณาภรณ์ ศพม. โดยมี รอง ผอ.วพม. 
ฝ่ายบรหิาร และ หน.นขต.วพม. ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม 
ประเด็นท่ีหารอืนําไปสู่ข้อสรุปท่ีสําคัญ ดังนี้  
 • โครงการวจิัยและการส่งเสรมิพัฒนาการวจิัย: 
การขออนมุัติดําเนินการจําเป็นต้อง 

- ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกหมวดให้ชัดเจน 
(หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย และค่า
วัสดุ)  

- ราคาต่อหน่วยควรใช้ราคากลางท่ีเป็นปัจจุบัน 
สําหรับค่าตอบแทนต้องเป็นไปตามระเบียบฯ 
(กรณีค่าตอบแทนนอกเวลาและค่าตอบแทน
ผู้ช่วยนักวจิัย)  

 • โครงการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา: การขออนุมัติดําเนินการ
จําเป็นต้องมีรายละเอียดค่าใช้จ่ ายของโครงการท่ี
ดําเนินการเองท้ังในท่ีตั้งและนอกท่ีตั้งโดย  

- ระบุประมาณการเบิกจ่ายค่าตอบแทนท่ีมี
รายละเอียดตามระดับชั้นยศ  

- ค่า สป.3 ต้องระบุระยะทาง จํานวน/ชนิดของ
ยานพาหนะ ประเภท สป.3 และใช้ เกณฑ์
ส้ินเปลืองมาคํานวณเพ่ือประมาณการ 

- กรณีส่งบุคลากรไปเข้าร่วมประชุม/ อบรม 
นอก กห. ต้องขออนุมัติตัวบุคคลไปท่ี กพ.ทบ. 
ตามเง่ือนไขของห้วงเวลาท่ีกําหนด (ในประเทศ
ไม่น้อยกว่า 30 วัน ตปท 45 วัน) ท้ังนี้ยังไม่
รวมเวลาในการเสนอผ่าน ศพม. และ พบ. อีก
ประมาณ 1 สัปดาห์  

- กยข.พบ. จะทําหนังสือหารอืไปยัง กพ.ทบ. ถึง
ความเป็นไปได้ในการมอบอํานาจให้ จก.พบ. 
พิจารณาอนุมัติตัวบุคคลเฉพาะกรณี   

 • การเสนอขออนุมัติหลักการเพ่ือใช้งบประมาณ
ประจําปี (งบ ทบ. งบ ผพพ. รายรับสถานศึกษา) ไปยัง 
ทบ. (ผ่าน สปช.ทบ.) เพ่ือให้มีห้วงเวลาเพียงพอในการขอ
อนุมัติดําเนินการได้ทันในห้วงเวลาของโครงการ (ท่ีต้อง
ดําเนินการในช่วงต้นปีงบประมาณ) ขอให้เสนอขออนุมัติฯ 
ถึง กยข.พบ. ภายในไม่เกิน พ.ค. ของทุกปี   
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมหารอื เร ื่อง การปรับ
ตารางจัดการศึกษาของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 26 ก.พ. 63 
 เมื่อเวลา 0800 วันท่ี 26 ก.พ. 63 พลตรหีญิง ผศ. 
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม
หารอื เร ื่อง การปรับตารางจัดการศึกษาของ นพท./
นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องณีณา-นิ
รันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมีผู้แทน
หน่วยท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กปค.วพม. บก.กศ.วพม. ผตก.
กอ.วพม. ฝงป.วพม. และ ผธก.กพ.กอ.วพม.  
 ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาเง่ือนไขและผลกระทบของการ
ปรับตารางจัดการศึกษา และมอบหมายให้หน่วยท่ีเก่ียวข้อง
ไปหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือนํามาหารอืในการประชุมครั้งต่อไป 
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ผอ.กศ.วพม. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
การจัดการประชุม IMRC 2020 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ 
ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 26 ก.พ. 63 
 เมื่อเวลา 1000 วันท่ี 26 ก.พ. 63 พลตรหีญิง ผศ. 
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการการจัดการประชุม IMRC 2020 
ซ่ึงมี รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุมฯ 
ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา สาระสําคัญของการประชุมมีดังนี้  
 • การรายงานจํานวนผู้ลงทะเบียนและส่งผลงาน
บทคัดย่อมาร่วมการประชุม 
 • ความพร้อมของฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการประชุม 
รวมท้ังความต้องการงบประมาณ 
 • มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-
19 ระหว่างการประชุมตามข้อแนะนําของ สธ.  
 • แผนการดําเนินการในส่วนของกิจกรรมท่ีทาง 
นพท./นศพ.วพม. รับผิดชอบ 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานเปิดการบรรยายทางวชิาการของ
ภาควชิา เภสัชวทิยา ในหัวข้อ Cannabinoids from 
pharmacology to clinical practice: What to be 
concerned? ณ ห้องสดศร ีชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชร
รัตน เมื่อ 26 ก.พ. 63 
 เมื่อเวลา 1300 วันท่ี 26 ก.พ. 63 พลตรหีญิง ผศ. 
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานเปิดการ
บรรยายทางวชิาการของภาควชิา เภสัชวทิยา ในหัวข้อ 
Cannabinoids from pharmacology to clinical  

practice: What to be concerned? ณ ห้องสดศร ี
ชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน 

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชมุ นขต.วพม. ครั้งที่ 2/ 
2563 ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวทิยา เมื่อ 26 ก.พ. 63 
 เมื่อเวลา 1330 วันท่ี 26 ก.พ. 63 พลตรหีญิง ผศ. 
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม 
นขต.วพม. ครั้งท่ี 2/ 2563 ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยก่อนเร ิ่มการประชุม 
ผอ.กศ.วพม. ได้รับมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
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SIPIstar Music Awards ซ่ึงจัดข้ึนในงาน Hail Night 
2020: The Night of Pentacles ท่ี  NR Field 
มหาวทิยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อ 21 ก.พ. 63 จากผลงาน
ของวงดนตร ี No Silence Allowed ของ นพท./
นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 2 

 สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้  
 • ขอขอบคุณกําลังพลและเจ้าหน้าท่ีของ นขต.วพม. 
ทุกนาย ท่ีช่วยสนับสนุนให้การเตรยีมการฝึกในท่ีตั้งและ
การฝึกภาคสนามของการฝึกร่วมหน่วยทหารรักษา
พระองค์/ เหล่าทัพ ประจําปี 2563 (กฝร.รอ./ เหล่าทัพ 
63) เป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ย  
 • กําหนดสอบวชิาเฉพาะ กสพท วันเสาร์ท่ี 7 มี.ค. 
63 ท่ี ม.ธรรมศาสตร์ มี พ.อ.หญิง ผศ. อลิสา เสนามนตร ี
เป็นหัวหน้าสนามสอบ   
 • กําหนดจัดงานวันสถาปนาคณะวทิยาศาสตร์ ม.
เกษตรศาสตร์ ในวันจันทร์ท่ี 9 มี.ค. 63 มีศิษย์เก่า วพม. 
เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขานักบรหิารระดับสูงใน
ภาครัฐ/ ราชการ/ รัฐวสิาหกิจ 2 ท่าน คือ พลเอก วสุิทธ์ิ 
ศรจีันทราพันธ์ุ และพลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ   
 • มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-
19 ของ กศ.วพม. จะเป็นไปตามประกาศของ รพ.รร.6 โดย 
ผอ.วพม. ไม่อนุมัติหรอือนุญาตให้ นพท./นศพ.วพม. ท่ี
ได้รับทุนไปศึกษาวชิาเลือกใน ตปท. เดินทางไปยังประเทศ
ท่ีมีการระบาดของโรค Covid-19 จนกว่ากรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข จะเปลี่ยนแปลงคําแนะนําหรอื

ยกเลิกการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศอัน
เนื่องมาจากการระบาดของโรคนี้  
 • วพม. จะเป็นสนามสอบข้ันตอนท่ี 1 และ 2 ของ 
ศ.ร.ว. ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในวันท่ี 25-26 เม.ย. 63 
โดยใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศสท. และห้องประชุม 
25 ปี โดยจะจัดการประชุมชี้แจงในวันท่ี 2 เม.ย. 63  
 • วพม. กําหนดจัดการประชุมสัมมนาเพ่ือจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ วพม. พ.ศ. 2565-70 และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาํปี 2565 ดังนี้  
 - การสัมมนาฯ ในท่ีตั้ง วันท่ี 11 มี.ค. 63 ณ ห้อง
สดศร ีชั้น 1 อาคารเจา้ฟ้าเพชรรัตน วพม. 
 - การสัมมนาฯ ในท่ีตั้ง วันท่ี 16-17 มี.ค. 63 ณ 
ห้องสดศร ีชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. (เดิม
กําหนดจัดท่ีโรงแรมราวนิทรา บีช รสีอร์ต แอนด์ สปา อ.
สัตหีบ จว.ชลบุร)ี 
 - การสัมมนาจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
2565 วันท่ี 9-10 ก.ค. 63 ณ โรงแรมราวนิทรา บีช ร ี
สอร์ต แอนด์ สปา อ.สัตหีบ จว.ชลบุร ี(เดิมจัดในท่ีตั้ง)  
 • คณะกรรมการดําเนินงานศูนย์สถานการณ์จําลอง
ทางการแพทย์ทหารได้จัดประชุม เมื่อ 25 ก.พ. 63  
รับทราบ แผนการเปิดอบรมให้แก่บุคคลภายนอก โดยจะ
เร ิ่มจัดอบรมในเดือน ก.ค. 63 และเห็นชอบอัตราค่าใช้
สถานท่ีและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของศูนย์ฯ 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึ กษาภายใน  ระดั บภาคว ิชา  (IQA 
Assessor Training Workshop) ประจําปีการศึกษา 
2562 ณ ห้องสดศร ีชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน เมื่อ 
28 ก.พ. 63 
 เมื่อเวลา 0845 วันท่ี 28 ก.พ. 63 พลตรหีญิง ผศ. 
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานเปิดการ
อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
ภ าค ว ิช า  ( IQA Assessor Training Workshop) 
ประจําปีการศึกษา 2562 ณ ห้องสดศร ีชั้น 1 อาคารเจ้า
ฟ้าเพชรรัตน 



7 VOL. 4 NO. 9 (WEEK 9: FEB 24-MAR 1, 2020) 
 

 

 

 สาระสําคัญของส่ิงท่ีเปลี่ยนแปลง มีดังนี้  
 • รอบปีของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สําหรับปีการศึกษา 2562 มีจํานวน 12 เดือน ตั้งแต่ 
เมษายน 2562 - มีนาคม 2563 
  • ปีนี้เป็นปีท่ีสองท่ีผู้ตรวจประเมินสามารถจะเข้าไป
ศึกษารายงานการประเมินตนเองของภาควชิาท่ีจะไป
ปร ะ เ มิ น ไ ด้ ผ่ า น ร ะบบ  web-based application 
(http://iqa.oqepcm.com/) หรอืผ่านทางเว็บไซต์ของ 
สปค.วพม. (http://www.oqepcm.com/)  
 • หัวข้อในการตรวจประเมินจะครอบคลุมทุกพันธ
กิจของภาควชิา รวมท้ังการนําเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

เพ่ือการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ไปสู่การปฏิบัติ 
และผลลัพธ์ท่ีเก่ียวข้อง  

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร ให้การต้อนรับคณะของ 
ศ.ร.ว. มารับฟังแผนการจัดสนามสอบขั้นตอนที่ 1 และ 
2 ผ่ านระบบอิ เ ล็ กทรอนิกส์  (computer-based 
examination) และเยี่ยมชมห้องที่ใช้จัดการสอบของ 
วพม. เมื่อ 25 ก.พ. 63 

เมื่อวันท่ี 25 ก.พ. 63 พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร ให้การต้อนรับ ศ.เกียรติคุณ 
พญ. บุญมี สถาปัตยวงศ์ ผู้อํานวยการ ศ.ร.ว. พลตรหีญิง 
รศ. ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ และคณะ ในโอกาสท่ีมารับฟัง
แผนการจัดสนามสอบข้ันตอนท่ี 1 และ 2 ผ่านระบบ
อิ เล็ กทรอนิกส์  (computer-based examination) 
และ เ ย่ี ยมชม ห้ อง ท่ี ใ ช้ จั ดการสอบของ วพม . ท่ี
ห้องปฏิบัติการ ศสท. ชั้น 8 และ ห้อง 25 ปี ชั้น 7 
อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน โดยมี พันเอก กศม ภังคานนท์ 
ผช.ผอ.วพม. ฝ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทีมงานท่ี
เก่ียวข้อง ร่วมให้ข้อมูล 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการของศูนย์สถานการณ์จําลอง
ทางการแพทย์ทหาร ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 25 ก.พ. 63 
 เมื่อเวลา 1030 วันท่ี 25 ก.พ. 63 พันเอก ผศ. 
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการของศูนย์สถานการณ์
จําลองทางการแพทย์ทหาร ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมีสาระสําคัญของการ
ประชุม ดงันี้  
 • แผนการเปิดอบรมให้แก่บุคคลภายนอก โดยจะ
เร ิ่มเปิดอบรมในเดือน ก.ค. 63  
 • เห็นชอบอัตราค่าใช้สถานท่ีและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ของศูนย์ฯ 
 • รับทราบความก้าวหน้าของแผนบรรจุบุคลากร 

http://iqa.oqepcm.com/
http://www.oqepcm.com/
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รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการสารสนเทศ วพม. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ 
ชั้น 3 อาคารพระมงกฎุเกลา้เวชวทิยา เมื่อ 28 ก.พ. 63 
 เมื่อเวลา 1300 วันท่ี 28 ก.พ. 63 พันเอก ผศ. 
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ วพม. ณ ห้องณีณา-นิ
รันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมี
สาระสําคัญของการประชุม ดังนี ้ 
 • สถาน ท่ี ติ ดตั้ ง ของจอภาพ อั จฉร ิย ะแบบ 
interactive จํานวน 3 จอ (e-Campus) 
 • ขอบรรจกํุาลังพลทดแทน ลชค. ท่ีลาออก  
 • เปิดสอบ น.สัญญาบัตร เพ่ือมาปฏิบัติหน้าท่ีท่ี 
ศสท.วพม. ในปีงบประมาณ 2564  
 • ความก้าวหน้าของระบบ e-payment (KTB) 
และระบบ e-Register (บรกิารวชิาการ) 
 • การสนับสนุนอุปกรณ์ด้าน IT แก่ รพ.ศูนย์
สกลนคร 
 • การติดตามความก้าวหน้าของระบบฐานข้อมูล 
และ Moodle  
 • การเตร ียมแผนงบลงทุนด้ าน IT ในแผน
ยุทธศาสตร์ วพม. พ.ศ. 2565-70 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการเชิดชูเกียรติอาจารย์ วพม. ณ ห้อง
ประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา เมื่อ 27 ก.พ. 63 

 เมื่อเวลา 1400 ของวันท่ี 27 ก.พ. 63 พันเอก ธํารง
โรจน ์เต็มอุดม รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการเชิดชูเกียรติอาจารย์ วพม. ณ ห้อง
ประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
ในโอกาสนี้ พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่าย
บรหิาร ได้เข้ารว่มประชุมด้วย  
 ท่ีประชุมฯ ได้ทบทวนและพัฒนาหลักเกณฑ์ รวมท้ัง
วธีิการคัดเลือก “ครูแพทย์ดีเด่น” ประเภทต่าง ๆ โดยพิธี
มอบรางวัล “ครูแพทย์ดีเด่น” เป็นส่วนหนึ่งของงานวัน
สถาปนา วพม. ครบรอบ 45 ปี  

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 10 ของปี 
พ.ศ. 2563 (10/63) คือ 2-8 มี.ค. 63  
 กิจกรรมสําคัญในสัปดาห์ท่ี 23 ของปีงบประมาณ 
2563 มีดังนี้   

• 2 มี.ค. 63 1200 การประชุมคณะอนุกรรมการ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 
3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 

• 2 มี.ค. 63 1230 การประชุมชี้แจง เร ื่อง การรับ
สมัครนายทหารประทวนชั้นยศ จ.ส.อ. สอบคัดเลือกเป็น 
จ.ส.อ.(พ) ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 ตึก
อํานวยการ วพม.  

• 2 มี.ค. 63 1330 การประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ระบบการจัดทําสัญญา นพท./นศพ.วพม. ประจําปี 2563 
ณ ห้องประชมุกองอํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม.  

• 3 มี.ค. 63 0800 การประชุมหารอืเพ่ือปรับตาราง
การจัดการศึกษาของ นพท./นศพ.วพม. ชัน้ปีท่ี 2 ณ ห้อง
ประชุม นพศ.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 3 มี.ค. 63 0900 การประชุมหารอื เร ื่อง มาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 สําหรับ 
นพท./นศพ.วพม. กําลังพล และครอบครัว ณ ห้องประชุม 
นพศ.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 3 มี.ค. 63 1000 การประชุมพิจารณาแนวทาง
บรหิารจัดการอาคารหอพัก นพท.วพม. และ นรพ.วพบ. 
(ชาย) ณ ห้องประชุม กอ.ศพม. ชั้น 2 ศพม.  
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• 3 มี.ค. 63 1100 การสัมภาษณ์อาจารย์ผู้ขอรับทุน
ไปเสนอผลงานต่างประเทศ ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 3 มี.ค. 63 1200 การชี้แจง เร ื่อง การงดเดินทาง
ไปศึกษาวชิาเลือกในต่างประเทศของ นพท./นศพ.วพม. 
ชั้นปีท่ี 6 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา 

• 3 มี.ค. 63 1430 การประชุมคณะทํางานจัดการ
ประเมินสถาบันอย่างเป็นระบบ ณ ห้องประชุมกอง
อํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม.  

• 4 มี.ค. 63 1330 กิจกรรมเย่ียมบ้านพักกําลังพล
ชั้นผู้น้อย วพม. ณ บ้านพักข้าราชการ พบ.   

• 5 มี .ค. 63 0900 การประชุม นขต.กศ.วพม. 
ประจําเดือน มี.ค. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 6 มี.ค. 63 1000 การประชุม คกก. จัดการประชุม 
IMRC 2020 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 6 มี.ค. 63 1300 กิจกรรมผู้บังคับบัญชาพบปะ
และมอบของยังชีพแก่กําลังพลชั้นผู้น้อย ณ ห้องนิรันดร์ว ิ
ชย ชั้น 2 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 7 มี.ค. 63 การสอบวชิาเฉพาะ กสพท ท่ีสนามสอบ 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์  

• 9 มี .ค. 63 1300 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้  
Just-in-Time Learning: Share & Learn ในหั ว ข้ อ 
การจัดทําแผนกลยุทธ์อย่างมืออาชีพ: เรยีนรู้จากเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ณ ห้องสดศร ีอาคารเจ้าฟ้าเพชร
รัตน วพม. 

• 11 มี.ค. 63 0845 การทบทวนสัญญาณบ่งชี้ถึง
การเปลี่ ยนแปลงท่ี สํ าคัญ เ พ่ือเตร ยีมจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ วพม. พ.ศ. 2565-70 ณ ห้องสดศร ีชั้น 1 
อาคารเจา้ฟ้าเพชรรัตน วพม. 
 

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

 

 

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