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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนํา    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ท่ี 35 ของปีงบประมาณ 2563 และฉบับท่ี 
22 ของปี พ.ศ. 2563 หัวข้อข่าวสําคัญในสัปดาห์นี้ มี
ดังนี้   
ผอ.ศพม. เป็นประธานการประชุมหารอืเร ื่อง แผนการฝึก
ทางทหารในปีการศึกษา 2563 สําหรับ นพท./นศพ.วพม. 
และ นรพ.วพบ. ในห้วงหลังการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-
19 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศพม. เมื่อ 25 พ.ค. 63  

 เมื่อเวลา 1030 ของวันท่ี 25 พ.ค. 63 พลโท ธารา 
พูนประชา ผอ.ศพม. เป็นประธานการประชุมหารอืเร ื่อง 
แผนการฝึกทางทหารของ วพม. และ วพบ. ในปีการศึกษา 
2563 ในสถานการณ์ท่ีรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการทาง
กฎหมายแต่ยังคงมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม ท่ี
เรยีกว่า ความปกติใหม่ หรอืนิวนอร์มัล สําหรับ นพท./
นศพ.วพม. และ นรพ.วพบ. ณ ห้องประชมุ ชั้น 2 ศพม. โดย
มี พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร 
หก.กปค.วพม. และทีมงานเข้าประชุมครั้งนี้ในฐานะผู้แทน 
วพม. โดยมีทีมผู้บรหิารและคณาจารย์ วพบ. เข้าร่วมหารอื
ครั้งนี้ด้วย  
 ผอ.ศพม. มอบนโยบายให้ วพม. และ วพบ. พัฒนา
ต้นแบบการปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติประจํา (รปจ.) 
ในห้วงเวลาต่อไปหลังจากแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เมื่อ
รัฐบาลผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายฯ ใน
ระยะท่ี 4 และเห็นชอบให้เปิดสถานศึกษาเพ่ือจัดการเรยีน
การสอนได้   

ผอ.วพม. รับมอบเงนิบรจิาคเพื่อสถานศึกษาจากนายกสมาคม
แม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องรับรองพิเศษติณ
สูลานนท์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า เมื่อ 27 พ.ค. 63  

 เมื่อเวลา 1030 ของวันท่ี 27 พ.ค. 63 พลตร ีสุพัษชัย 
เมฆะสุวรรณดิษฐ์  ผอ.วพม. รับมอบเงินบรจิาคเพ่ือ
สถานศึกษา จํานวน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
จากคุณจิราพรรณ เบญญศร ีนายกสมาคมแม่บ้าน
กองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องรับรองพิเศษติณสูลา
นนท์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในโอกาสนี้ พันเอก ผศ.ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร ได้ร่วมเป็นเกียรติด้วย  
 ในโอกาสเดียวกันนี้ พลตรหีญิง อมราภรณ์. หมีปาน 
ผอ.วพบ. รับมอบเงินบรจิาค จํานวน 100,000.- บาท (หนึ่ง
แสนบาทถ้วน) จากคุณจิราพรรณ เบญญศร ีนายกสมาคม
แม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย  
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม นขต.วพม. 
ประจําเดือน พ.ค. ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 27 พ.ค. 63 
 เมื่อเวลา 1330 ของวันท่ี 27 พ.ค. 63 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุม นขต.วพม. ประจําเดือน พ.ค. ณ ห้องระพี สาครกิ 
ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยท่ีประชุมได้รับ
ทราบและพิจารณาเร ื่องสําคัญ ดังนี้  
 - ผลการคัดเลื อกบุคคลเข้ าศึ กษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต วพม. รอบ 3  
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 - แผนการรายงานตัว สอบสัมภาษณ์ และตรวจ
สุขภาพ เพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต วพม. รอบ 4 
 - ผลการประชมุตัดสินผลการศึกษา นพท./นศพ. ชั้น
ปีท่ี 3 และ 5 
 - ประกาศ เร ื่อง ขอเลื่อนการจัดงานกีฬาเข็มสัมพันธ์
ครั้งท่ี 32 ประจําปีการศึกษา 2563  
 - การเล่ือนกําหนดการจัดการประเมินสถาบันอย่าง
เป็นระบบ จากเดิม 9-10 มิ.ย. 63 ไปเป็น 13-14 ส.ค. 63 
 - พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรกําลังพล วพม. กําหนด
จัดในวันท่ี 16 มิ.ย. 63 เวลา 0900  
 -  การปรับเง่ือนไขในการทําสัญญาเข้าเป็น นพท./ 
นศพ.วพม. ปีการศึกษา 2563 (รุ่นท่ี 45) และการปรับปรุง
กระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการทําสัญญาฯ เพ่ือให้มีความ
เป็นเอกภาพในการทํางาน ได้แก่  
  : งานสานสัมพันธ์ผู้ปกครองของนิสิตเตรยีม
แพทย์ชั้นปีท่ี 1 เมื่อ 9 พ.ค. 63  
  : การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เมื่อ 9 พ.ค. 63  
  : การ สั มภาษณ์ เ พ่ื อ คั ดเลื อกผู้ ขอรั บทุ น
กองทัพบก (เป็น นพท.วพม.) เมื่อ 21 พ.ค. 63  
  : การใช้ โปรแกรม Line Official Account 
(Line OA) เป็นช่องทางติดต่อส่ือสารกับผู้ปกครอง เพ่ือ
แจ้งรายละเอียดและข้ันตอนของการทําสัญญา ตอบข้อ
ซักถามเก่ียวกับการเตรยีมเอกสารประกอบการทําสัญญา
ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
  : การกําหนดให้การชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เป็น 2 งวด เพ่ือแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครอง  
  : การออกแบบกระบวนการทําสัญญาเพ่ือให้
สอดคล้องกับมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม  
 - การรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง
อาคาร Sim Center และอาคารหอพัก นรพ.วพบ. (ชาย)/ 
นพท.วพม.  

 - การรายงานความคืบหน้าของโครงการเปลี่ยนสาย
เมนหลักและหม้อแปลงไฟฟ้า และโครงการติดตั้ ง
เคร ื่องปรับอากาศท่ีหอพัก นพท.วพม. ท้ังสองแห่ง 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการทําสัญญาเข้าเป็น นพท./นศพ.วพม. ปี
การศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 ตึก
อํานวยการ วพม. เมื่อ 25 พ.ค. 63  
 เมื่อเวลา 0900 ของวันท่ี 25 พ.ค. 63 พนัเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการทําสัญญาเข้าเป็น นพท./นศพ.วพม. 
ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 
ตึกอํานวยการ วพม. โดยสาระสําคัญของการประชุมมี
ดังนี้  
 - ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาการชดใช้
ค่าปรับของ นพท.วพม. และ นรพ.วพบ. กรณีพ้นจากความ
เป็นนักเรยีนก่อนสําเร็จการศึกษา หรอืผิดสัญญา ณ ห้อง
ประชุม กพ.ทบ. 1 กองบัญชาการกองทัพบก เมื่อ 22 พ.ค. 
63 ซ่ึงมี พลเอก ณฐพนธ์ ศรสีวัสดิ์  ท่ีปรกึษาพิเศษ
กองทัพบก (1) เป็นประธาน 
 - การนําเสนอข้ันตอนการปฏิบัติในการทําสัญญาฯ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม เพ่ือ
ลดโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อ และทําให้มั่นใจว่า
กระบวนการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ (การใช้เคร ื่องอ่านบัตร
ประชาชนสมาร์ทการ์ด การใช้โปรแกรม Line Official 
Account การใช้ Google Form การกําหนดให้โอนเงิน
ค่าธรรมเนียมผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยงดรบัเงินสด)  
 -  การนัดประชุมเพ่ือซักซ้อมการปฏิบัติในการ
ตรวจสอบสัญญาฯ ในวันท่ี 4 มิ.ย. 63  
 - การนัดหมายการให้ข้อมูลเร ื่อง การปรับเง่ือนไขใน
การทํ าสัญญาฯ แก่ผู้ ปกครองผ่ าน Line Official 
Account และมอบหมายให้มีทีมตอบข้อซักถามต่าง ๆ  
 - การจัดทําตัวอย่างของการกรอกแบบสัญญาฯ 
ของท้ัง นพท./นศพ.วพม. ผู้ปกครอง และผู้ค้ําประกัน  
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รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุมหารอืผู้ที่
เกี่ยวข้อง เร ื่อง การจัดทําระเบียบการใช้เคร ื่องปรับอากาศ
ของหอพัก วพม. ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 ตึก
อํานวยการ วพม. เมื่อ 25 พ.ค. 63  

 เมื่อเวลา 1330 ของวันท่ี 25 พ.ค. 63 พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการ
ประชุมหารอืผู้ท่ีเก่ียวข้อง เร ื่อง การจัดทําระเบียบการใช้
เคร ื่องปรับอากาศของหอพัก วพม. ณ ห้องประชุมกอง
อํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. โดยมีพันเอก ชาญชัย 
บัววรรณ หก.กสน.วพม. นําเสนอข้อมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้องให้
ท่ีประชุมทราบ ได้แก่ 
 - หนังสืออนุมัติหลักการของ ทบ. ให้ วพม. ติดตั้ง
เคร ื่องปรับอากาศประจําหอพัก นพท./นศพ.วพม. สําหรับ
อาคารหอพักฯ หมายเลข 187/39 และ 135/23 โดยใช้
งบประมาณจากสมาคมผู้กครองฯ และให้ วพม. ดําเนินการใน
ส่วนท่ีเก่ียวข้องตามการพิจารณาของ กบ.ทบ. ลง 22 ส.ค. 63 
 - ความคืบหน้าของโครงการเปลี่ยนสายเมนหลักและ
หม้อแปลงไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง และโครงการติดตั้ง
เคร ื่องปรับอากาศท่ีหอพัก นพท.วพม. ของทางสมาคม
ผู้ปกครองและอาจารย์ วพม.  
 - แนวทางการกําหนดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าต่อหน่วยท่ีจะ
เรยีกเก็บจํานวนหน่วยท่ีเกินจากเกณฑ์ส่วนลดค่าไฟฟ้าของ 
นพท./นศพ.วพม. ตามท่ีทาง กบ.ทบ. กําหนดไว้ในหนังสือ
อนุมัติหลักการฯ ของ ผบ.ทบ.  

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการจัดสวัสดิการภายใน วพม. ณ ห้องประชุมกอง
อํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. เมื่อ 27 พ.ค. 63 

 เมื่อเวลา 1000 ของวันท่ี 27 พ.ค. 63 พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการจัดสวัสดิการภายใน วพม. ณ ห้อง
ประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. โดยมี
สาระสําคัญจากการประชุม ดังนี้  

 - พิจารณาหนังสือขออนุญาตใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีเพ่ือ
ดําเนินการกิจการภายใน วพม. ตามข้อกําหนดการขอใช้พ้ืนท่ี
ของเอกชนฯ ท่ีคณะกรรมการจัดสวัสดิการภายใน วพม. 
กําหนด   
 -  พิจารณาร่างระเบียบ วพม. ว่าด้วย การเงินและการ
บัญชี กองทุนสวัสดิการ วพม. พ.ศ. 2563 และร่างระเบียบ 
วพม. ว่าด้วย การดําเนินการเก่ียวกับสระว่ายนํ้า วพม. พ.ศ. 
2563  
 - พิจารณาให้กําลังพล วพม. ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการด้านกิจการสวัสดิการ วพม. (สนามฟุตบอล วพม. และ
สระว่ายนํ้า วพม.)  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะทํางาน EdPEx Task Force หมวด 1 ผ่านระบบ
ออนไลน์  โดยใช้ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
ถ่ายทอดจากห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา เมื่อ 28 พ.ค. 63 
 เมื่อเวลา 1300 ของวันท่ี 28 พ.ค. 63 พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการ
ประชุมคณะทํางาน EdPEx Task Force หมวด 1 ผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
ถ่ายทอดจากห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา ท่ีประชุมฯ ทบทวนโครงร่างองค์กรโดยเพ่ิมเติม
สาระสําคัญ ดังนี้ 
 - ทบทวนผลิตภัณฑ์หลักขององค์กรให้ครอบคลุมท้ัง
3 พันธกิจ ได้แก่ การศึกษา บรกิารวชิาการแก่สังคม และ
การวจิัย  
 - ทบทวนสมรรถนะหลักขององค์กร โดย clarify 
ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านเวชศาสตร์ทหารให้ชัดเจนมากข้ึน 
 - ทบทวนลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักตามกลุ่ม
พันธกิจ (รวมท้ังความต้องการและความคาดหวัง)  
 - ทบทวนการเปลี่ยนแปลงภายนอกท่ีสําคัญซ่ึงมีผล
ต่อการแข่งขันขององค์กร  
 - ทบทวนคู่แข่งและคู่เทียบท่ีเหมาะสม  
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 - ทบทวนบรบิทเชิงกลยุทธ์ (ความได้เปรยีบเชิงกล
ยุทธ์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และโอกาสเชิงกลยุทธ์)  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต รอบ 4 ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ 
ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. เมื่อ 29 พ.ค. 63 
 เมื่อเวลา 1330 ของวันท่ี 29 พ.ค. 63 พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบ 4 ณ ห้องประชุมกอง
อํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. โดยมีสาระสําคัญจาก
การประชุม ดังนี้ 
 - ข้ันตอนการปฏิบัติของนักเรยีน ไดแ้ก่ การรายงาน
ตัว การตรวจสุขภาพ และการสอบสัมภาษณ ์ 
 - การประชมุคณะกรรมการอํานวยการคัดเลอืกฯ 
เพ่ือพิจารณาผลการสอบสัมภาษณแ์ละการตรวจสุขภาพ 
รอบ 4 
 - การส่งผลการสอบสัมภาษณ์และการตรวจสุขภาพ 
รอบ 4 ให้แก่ ทปอ.  

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 23 ของปี 
พ.ศ. 2563 (23/63) คือ 1-7 มิ.ย. 63  
 กิจกรรมสําคัญในสัปดาห์ท่ี 36 ของปีงบประมาณ 
2563 มีดังนี้   

• 1 มิ.ย. 63 1330 การประชุมคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควชิา ผ่านระบบ
ออนไลน์  โดยใช้ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
ถ่ายทอดจากห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา  

• 2 มิ.ย. 63 1000 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563  

• 2 มิ.ย. 63 การรายงานตัว สอบสัมภาษณ์ และตรวจ
สุขภาพ เพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต วพม. รอบ 4 (TCAS รอบท่ี 4)  

• 4 มิ.ย. 63 0900 การประชุมคณะกรรมการตรวจ
สัญญาเข้าเป็น นพท./นศพ.วพม. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ 
ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 4 มิ.ย. 63 1300 การอบรม ในหัวข้อ การออกแบบ 
e-learning เพ่ือการสอนนักศึกษาแพทย์ให้สนุกและน่า
ติดตาม โดย ดร.วรสรวง ดวงจินดา จัดโดยโครงการตํารา 
วพม.   

• 5 มิ.ย. 63 25 0900 การประชุมตัดสินผล นพท./
นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 2 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 5 มิ.ย. 63 25 1030 การประชุม คกก. อํานวยการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. 
ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 5 มิ.ย. 63 25 1130 การประชุมคณะกรรมการทํา
สัญญาเข้าเป็น นพท./นศพ.วพม. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 
3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 5 มิ .ย. 63 25 1130 การประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาทุนการศึกษา วพม. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
 

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

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