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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่ 
๔๘ นับเปนสัปดาหที่ ๙ ของปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
สัปดาหที่ผานมามีหัวขอขาวเหตุการณและเรื่องสําคัญที่
นาสนใจ ดังน้ี    

ผ อ . ก ศ . ว พ ม .  เ ป น ป ร ะ ธ า น ก า ร ป ร ะ ช ุม

คณะกรรมการบริหารทรัพยากร วพม. ครั้งที่ ๑/

๖๒ ณ หองระพี สาคริก อาคารพระมงกุฎเกลา

เวชวิทยา เม่ือ ๒๖ พ.ย. ๖๑  

 พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ. 
กศ.วพม. เปนประธานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารทรัพยากร วพม. ครั้งที่ ๑/๖๒ ณ หองระพี 
สาคริก อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เมื ่อ ๒๖ 
พ.ย. ๖๑ โดยมีคณะกรรมการเขาประชุมโดยพรอม
เพรียงกัน  

 Highlights ของการประชุม ครั้งที่ ๑/๖๒ มีดังน้ี 

• รอง ผอ.วพม.ฝายวิชาการ ช้ีแจงภารกิจของ       
ผช.ผอ.วพม. และบทบาทของคณะกรรมการฯ  

• ที่ปรึกษา ผงป.กอ.วพม. (พ.อ.หญิง ญาติมาฯ) 
ช้ีแจงงบประมาณที่คาดวาจะไดรับในป งป. ๖๓ พรอม
ทบทวนกระบวนการจัดทํางบประมาณและบริหาร
งบประมาณ 

• พิจารณารางหลักเกณฑที่ใชพิจารณางบประมาณ
ป ๖๓ ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร วพม. พ.ศ. 

๒๕๖๐-๖๔ โดยแบงเปนงบดํารงสภาพ (งานประจํา) 
และงบตามแผนยุทธศาสตร (งบพัฒนา) ทั้ง ๑๔ กลยุทธ  

• การจัดลําดับความสําคัญในการแบงงบประมาณ
ตามกลยุทธตาง ๆ  

กําหนดการประชุมครั้งตอไป วันที่ ๓ ธ.ค. ๖๑  

ผอ.กศ.วพม. และคณะผูบริหาร พูดคุยกับ นพท./

นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๖ หลังการสอบภาษาอังกฤษ

ของ ยศ .ทบ.  ที ่ห องปฏิบ ัต ิการฯ ศสท.  ชั ้น  ๘ 

อาคารเจาฟาเพชรรัตน เม่ือ ๒๗ พ.ย. ๖๑ 

 พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ. 
กศ.วพม. พรอมดวย พันเอก ผศ. อารมย ขุนภาษี 
รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร และพันเอก ผศ. ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ พบปะพูดคุยกับ 
น พ ท . / น ศ พ . ว พ ม .  ชั ้น ป ที ่ ๖  ห ล ัง ก า ร ส อ บ
ภาษาอังกฤษของ ยศ.ทบ. เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับการ
หมุนเวียนไปฝกปฏิบัติงานชั้นคลินิกที ่ รพ.สมทบ 
โดยเฉพาะกลุมที่จะไปฝกที่ รพ.ศูนยสกลนคร เปน
กลุมแรก เนนให นพท. พัฒนาทักษะทางคลินิกของ
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ตนเอง เ พื ่อ ให สามารถปฏิบ ัต ิได ด วยความมั ่น ใจ 
ร ว ม ทั ้ง ข อ ใ ห แ ส ด ง บ ท บ า ท ห น า ที ่แ ล ะ ค ว า ม
ร ับผ ิดชอบในฐานะท ีมแพทย เ จ า ของ ไข เ พื ่อ ให
อาจารยแพทยที่ดูแลประทับใจในทุกสาขา  

ผอ. กศ.วพม. ตรวจความพรอมของการจัดสอบ

ประมวลความรอบรูประเภท OSCE ของ นพท./

นศพ.วพม. ชั ้นปที ่ ๖ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎ

เกลา เม่ือ ๒๘ พ.ย. ๖๑  

 สัปดาหนี ้เปนสัปดาหของการสอบประมวล

ความรอบรูประเภท MEQ และ OSCE ของ นพท./

นศพ .วพม .  ชั ้นป ที ่ ๖  โดยคณะทํา ง านจ ัดสอบ

ประมวลความรอบรูชั้นคลินิกประเภท MEQ ไดจัด

สอบเมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย. ๖๑ ที่หองปฏิบัติการฯ ศสท. 

และหองสดศรี อาคารเจาฟาเพชรรัตน  

 นอกจากนี้คณะทํางานจัดสอบประมวลความ

รอบรู ประเภท OSCE ไดจัดสอบ OSCE เมื ่อ ๒๘ 

พ.ย. ๖๑ ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา โดย พลตรี

หญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. และ 

รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร ไปตรวจความพรอมของการ

จัดสอบฯ ในชวงกอนเที่ยง   

ผอ.กศ .วพม.  เป นประธานตรวจประเมินและ

รับรองศักยภาพสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ   

เครือขาย ๑๐ ของแพทยสภา ณ โรงพยาบาลคาย

จักรพงษ กองทัพภาคที่ ๑ เม่ือ ๒๙ พ.ย. ๖๑  

 พลตรีหญิง ผศ.  จันทราภา ศรีสวัสดิ ์ ผอ. 
กศ.วพม.  ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจ
ประเมินและรับรองศักยภาพสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูน
ทักษะ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม เครือขายที่ ๑๐ 
เดินทางไปตรวจประเมินโรงพยาบาลคายจักรพงษ 
จั งห วัดปราจีณบุรี  โดยมี  พัน เอก คิมห  อิท ธิ กุล 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลใหการตอนรับ มีแพทยเพ่ิมพูน
ทักษะ ปฏิบัติงานจํานวน ๕ นาย เปนบัณฑิตจาก วพม.
ทั้งหมด ผลการตรวจประเมินอยูในเกณฑดี แพทยพ่ีเลี้ยง
มีความทุมเทมาก มีการพัฒนาปรับปรุงตามที่ไดรับ
คําแนะนําจากคณะกรรมการฯ เมื่อปที่แลว มีศักยภาพที่
จะรับแพทยเพ่ิมพูนทักษะ ในป ๒๕๖๒ ได ๖ นาย  

ผอ.กศ.วพม. และคณะผูบริหาร เชิญ ผอ.กกพ.

พบ. และคณะ รวมทั้ง ผอ.กกพ.ศพม. และคณะ 

เพื ่อหารือเรื ่อง ขั ้นตอนและกระบวนการบรรจุ 

นพท./นศพ. เขารับราชการใน ทบ. ณ หองระพี 

สาคริก อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เมื่อ ๓๐ 

พ.ย. ๖๑  
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 พลตรีหญิง ผศ.  จันทราภา ศรีสวัสดิ ์ ผอ. 
กศ.วพม. เปนประธานการประชุมหารือรวมกับ ผอ.
กกพ.พบ. ผอ.กกพ.ศพม. ผอ.กผง.ศพม. และทีมฝาย
อํานวยการ เรื่อง ขั้นตอนและกระบวนการบรรจุ นพท./
นศพ.วพม. เขารับราชการใน ทบ. โดยมีคณะผูบริหาร
ของ วพม. รวมหารือดวย ณ หองระพี สาคริก อาคาร
พระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เมื่อ ๓๐ พ.ย. ๖๑  

 ที่ประชุมฯ ไดรวมกันกําหนดแนวทางเพ่ือเตรียม
ความพรอมสําหรับการบรรจุ นพท.วพม. รุน ๓๙ ในป 
๖๒ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยทาง นขต.วพม.  
ที่เก่ียวของจะปรับปรุงกระบวนการภายในเพ่ือใหการ
ดําเนินการเปนไปตามกรอบเวลาที่กําหนด  

ผอ.กศ .วพม.  เป นประธานตรวจประเมินและ

รับรองศักยภาพสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 

ในส ังก ัดกระทรวงกลาโหม เคร ือข าย  ๑๐ ณ 

โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี กองทัพภาคที่ ๓ 

เม่ือ ๒๙ พ.ย. ๖๑  

 พลตรีหญิง ผศ.  จันทราภา ศรีสวัสดิ ์ ผอ. 

กศ.วพม.  ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจ

ประเมินและรับรองศักยภาพสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูน

ทักษะ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม เครือขายที่ ๑๐ 

เดินทางไปตรวจประเมินโรงพยาบาลคายสุรศักด์ิมนตรี 

จังหวัดลําปาง โดยมี พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลใหการตอนรับ มีแพทยเพ่ิมพูน

ทักษะ ปฏิบัติงานจํานวน ๕ นาย เปนบัณฑิตจาก วพม. 

ทั้งหมด ผลการตรวจประเมินอยูในเกณฑดี แตคณะ

กรรมการฯ ขอให ไปขึ้ น เวรสู ติฯ  และกุมารฯ ที่

โรงพยาบาลลําปางเพ่ิมเติม เพ่ือใหไดหัตถการในระดับ 

๒ มากขึ้น และมีศักยภาพที่จะรับแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 

ในป ๒๕๖๒ ได ๖ นาย 

ร อ ง  ผ อ . ว พ ม .  ฝ า ย บ ร ิห า ร  นํ า ท ีม ง า น ก อ ง

อํานวยการ วพม. ไปเยี่ยมอาการปวยของบิดา

กําลังพลและกําลังพล วพม. ที ่โรงพยาบาลพระ

มงกุฎเกลา เม่ือ ๒๗ พ.ย. ๖๑ 

 พันเอก ผศ. อารมย ขุนภาษี รอง ผอ.วพม. 
ฝายบริหาร นําทีมงานกองอํานวยการ วพม. ไปเย่ียม
บิดาของพันโทหญิง ณัชชนม เจริญผล ที่หอผูปวย ๑๔/
๑ และเย่ียมสิบโทหญิง รัชนีกร ปวนปอม ที่โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลา เมื่อ ๒๗ พ.ย. ๖๑  

ผช.ผอ.วพม. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  เปน

ผู แทน  วพม .  ไป เข าอบรมผู ป ระ เม ินค ุณภาพ

การศึกษา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ของกรม

ยุทธศึกษาทหารบก เม่ือ ๒๖ พ.ย. ๖๑  

 พันเอกหญิง ผศ. อนุสรา วัฒนจันทร ผช.
ผอ.วพม. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  เปนผูแทน 
วพม. ไปเขาอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๒ ของกรมยุทธศึกษาทหารบก ณ 
หองประชุม รร.กง.กง.ทบ. เมื่อ ๒๖ พ.ย. ๖๑ โดยมี
ตัวแทนจากสถานศึกษาในสังกัดของกรมยุทธศึกษา
ทหารบกเขาประชุมจํานวนทั้งสิ้น ๖๐ นาย  
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 ในวันแรกมีการบรรยายพิเศษในหัวขอเรื่อง กรอบ
แนวทา งก า รประ เ มิ น คุณภ าพภาย นอก ร อ บสี่  
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม โดยผูเช่ียวชาญจาก
สํา นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคกรมหาชน) (สมศ.) และหัวขอเรื่อง 
บทบาทของสถาบันวิชาการปองกันประเทศ (สปท.) กับ
งานประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  โดย พันเอกหญิง ฐานีย บุญศิลา ผอ.
กมศ.บก.สปท. 

ผลการแขงขันกีฬาสานสัมพันธกําลังพล นขต.ศพม. 
ประจําป ๒๕๖๑ ณ โรงพลศึกษา วพม. เมื่อ ๒๘ 
พ.ย. ๖๑ 

 เมื่อวันที่  ๒๘ พ.ย. ๖๑ มีการแขงขันกีฬา ๒ 
ประเภท ผลการแขงขัน มีดังน้ี 

• วอลเลยบอล (ทีมผสม) วพม. ชนะ รพ.รร.๖ ดวย
สกอร ๒:๑ เซต็  

• ฟุตบอล ๘ คน (ชาย) รพ.รร.๖ ชนะ วพม. ดวย
สกอร ๓:๒ 

 

ผลการประกวดสื ่อคอมพิว เตอร ที ่ส ง เ ข า ร วม
ประกวดในงานประชุมวิชาการพระมงกุฎเกลา 
ครั้งที่ ๔๖ เม่ือ ๒๐-๒๒ พ.ย. ๖๑  

 พันเอกหญิง ผศ. อลิสา เสนามนตรี ประธาน
คณะอนุกรรมการฝายจัดนิทรรศการคอมพิวเตอร
และจัดการประกวดสื ่อการสอนคอมพิวเตอร ได
ประกาศผลการประกวดสื่อคอมพิวเตอรที่สงเขารวม
ประกวดในงานประชุมวิชาการพระมงกุฎเกลา ครั้ง
ที่ ๔๖ เมื่อ ๒๐-๒๒ พ.ย. ๖๑ ดังน้ี 

ประเภทสื ่อคอมพิว เตอร ด านการเร ียนการสอน
ลักษณะรายวิชา 
 รางวัลรองชนะเลิศ: ระเบียบงานสารบรรณ 
และเบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญ โดย พันโทหญิง 
นภัสภรณ วงษจาด รร.สร.พบ. 
 รางวัลชมเชย: Medical Neuroscience II 
โดย พันตรีหญิง ปยะฉัตร จันทรเสละ ภาควิชากาย
วิภาคศาสตร กศ.วพม. 

ประเภทสื ่อคอมพิว เตอร ด านการเร ียนการสอน
ลักษณะหัวขอการสอน 
 รางวัลชนะเลิศ: Minerals โดย พันตรี 
ธนกฤต วิชาศิลป ภาควิชาชีวเคมี กศ.วพม. 
 รางวัลรองชนะเลิศ: นวัตกรรมสื่อการเรียน
การสอนเสมือนจริงในรายวิชาสุขภาพจิตและการ
พยาบาลจิตเวชศาสตร  โดย พันเอกหญิง ผศ.ดร.
สายสมร เฉลยกิตติ และคณะ วพบ.  
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 รางวัลชมเชย: Exercise for Larynx and 
Pharynx โดย พันตรีหญิง ปยะฉัตร จันทรเสละ 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร กศ.วพม. 

ประเภทสื่อคอมพิวเตอรดานการวิจัย 
 รางวัลชนะเลิศ: KPF Heatstroke 
Prevention System โดย พันเอก ชูศักด์ิ ลิ้นทอง
และคณะ รพ.คายสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช 

ประเภทสื่อคอมพิวเตอรดานสนับสนุนการเรียนการ
สอน 
 รางวัลชนะเลิศ: MedPCM Web-based 
Application โดย พันเอก อุปถัมภ ศุภสินธุ 
ภาควิชาอายุรศาสตร กศ.วพม. 
 รางวัลรองชนะเลิศ: โปรแกรมสนับสนุนการ
เรียนการสอนวิสัญญี รพ.รร.๖ โดยพันโท ณัฐธพงษ 
ภูวโชติโรจนโภคิน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา กศ.วพม. 
 รางวัลชมเชย: โปรแกรมระบบสมุดบันทึก
กิจกรรมอิเล็กทรอนิกสสําหรับแพทยประจําบานอา
ชีวเวชศาสตร โดย นพ.สุทธิศักดิ์ เดนดวงใจ เวช
ศาสตรปองกันแขนงอาชีวเวชศาสตร กตร.รพ.รร.๖ 
 รางวัลชมเชย: โปรแกรมการบริหารจัดการ 
การประเมินทักษะผูเรียนรายบุคคล โดย จ.ส.อ.
หญิง เมธาพร อยูสุข ภาควิชาสรีรวิทยา กศ.วพม. 

ประเภทสื่อคอมพิวเตอรดานสนับสนุนการบริหาร 
 รางวัลชนะเลิศ: โปรแกรมระบบรายงานผล
การนิเทศหนวยฝกทหารใหมในการเตรียมการและ

การปฏิบัติการปองกันและเฝาระวังการบาดเจ็บจาก
ความรอน โดย ส.ท.วันชัย ขันธีฤกษ รพ.คายสุรนารี 
 รางวัลรองชนะเลิศ: โปรแกรมแบบบันทึก
ภาระงานและอัตรากําลัง โดย นาย ณัฐพงศ ไพเราะ 
โรงพยาบาลคายสุรนารี  
 รางวัลชมเชย: การประยุกตใชเทคโนโลยี QR 
Code ในการควบคุมสินทรัพย รพ.คายจิรประวัติ  
 รางวัลชมเชย: ระบบสารสนเทศสุขภาพกําลัง
พลกองทัพบก โดย พันโทหญิง ธนิตา วงษจินดา 
กรมแพทยทหารบก  
 รางวัลชมเชย: E-booking Program for 
IQA Management System โดย คณะทํางาน
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. 

ประเภทสื่อคอมพิวเตอรดานสนับสนุนการบริการ
ผูปวย 
 รางวัลชนะเลิศ: นวัตกรรมแผนที่เดินดิน โดย 
คณะนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
 รางวัลรองชนะเลิศ: บันไดไลยุง โดย คณะ
นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
 รางวัลชมเชย: Application สําหรับการดูแล
ผูสูงอายุ คณะนักเรียนผูชวยพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบก 
 รางวัลชมเชย: การใชสื่ออิเล็กทรอนิกส
ใหบริการผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โดย พันเอก 
นพ.ประทิน นาคชื่น รพ.คายประจักษศิลปาคม  
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กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหตอไป คือ 
๓-๙ ธ.ค. ๖๑ (สัปดาหที่ ๔๙/๖๑)  

 กิจกรรมสําคญัในหวงสัปดาหหนา มีดังน้ี   
• ๓ ธ.ค. ๖๑ ๑๐๐๐ การประชุมคณะกรรมการ

บริหารทรัพยากร วพม. ณ หองระพี สาคริก  
• ๔ ธ.ค. ๖๑ ๐๘๓๐ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เ รื่ อ ง  การปรับปรุ งแก ไ ขข อ บั งคั บ  กห .  ว าด วย 
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย 
สถาบันการศึกษาสังกัด กห. พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศาลาวา
การกระทรวงกลาโหม จัดโดย กรมเสมียนตรา กห.   

• ๔ ธ.ค. ๖๑ ๑๐๐๐ การประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรฯ วพม. พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หองณีณา-นิ
รันดร 

• ๔ ธ.ค. ๖๑ ๑๑๐๐ การประชุมคณะทํางาน 
ASPIRE: Social accountability ณ  ห อ งณี ณ า - นิ
รันดร 

• ๔ ธ.ค. ๖๑ ๑๓๐๐ การอบรมหลักสูตร QA in 
Medical Education สํ าหรั บอาจารย ใหม  ณ  โถ ง
นิทรรศการ ช้ัน ๔ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 

• ๖ ธ.ค. ๖๑ ผอ.กศ.วพม. และคณะ ตรวจเย่ียม
แพทยเพ่ิมพูนทักษะ ณ รพ.อานันทมหิดล จว. ลพบุร ี

• ๗ ธ.ค. ๖๑ ๑๐๓๐ การประชุมคณะกรรมการ
บริหาร กสพท หองประชุมเชียงแสน ๒ อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
 

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

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

  รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ 

   ๒ ธ.ค. ๖๑  


