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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับนี้เปนฉบับท่ี 
๑๓  ของป  พ.ศ.  ๒๕๖๒ และสัปดาห ท่ี  ๒๖  ของ
ปงบประมาณ ๒๕๖๒ สัปดาหนี้เปนสัปดาหสุดทายของ
เดือนมีนาคม นั่นคือ เราเดินทางมาถึงครึ่งทางของ
ปงบประมาณแลวนะครับ สัปดาหท่ีผานมามีหัวขอขาว
เหตุการณและเรื่ องสํ า คัญท่ีน าสนใจจํ านวนมาก 
โดยเฉพาะมติ ครม. เม่ือ ๒๖ มี.ค. ๖๒ ดังนี้  

ค ณ ะร ัฐ มน ต ร ีม ีม ต ิเ ห ็น ช อบ ใ น ห ล ัก ก า ร ก า ร

ดําเนินงานโครงการผลิตแพทยเพิ่มแหงประเทศ

ไทยป พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๗๐ (ดําเนินการเฉพาะใน

ร ะ ย ะ ที ่ ๑  พ . ศ .  ๒ ๕ ๖ ๑ - ๖ ๔ )  แ ล ะอน ุม ัต ิใ ห

ดําเนินการตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ 

เม่ือ ๒๖ มี.ค. ๖๒  

 เม่ือวันท่ี ๒๖ มี.ค. ๖๒ เวลา เวลา ๐๙๐๐ พลเอก 
ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี ณ หองประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการ 
๑ ทําเนียบรัฐบาล ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใน
หลักการการดําเนินงานโครงการผลิตแพทยเพ่ิมแหง
ประเทศไทยป พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐ (ดําเนินการเฉพาะ
ในระยะท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑-๖๔) และอนุมัติใหดําเนินการ
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ คือ  โครงการ
ผลิตแพทยเพ่ิมแหงประเทศไทย ป พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐ 
โดยเนนการพัฒนาหลักสูตรโดยใชชุมชนเปนฐานการ
ผลิต (Community based) เพ่ือใหเกิดความผูกพันกับ

ชุมชนและสามารถอยูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีไดอยางยาวนาน 
รับนักเรียนในพ้ืนท่ีเขาศึกษาและจัดสรรไปปฏิบัติงานใน
พ้ืนท่ีมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในเขตสุขภาพท่ีมีการขาด
แคลนแพทยเปนจํานวนมาก โดยมีเปาหมายท่ีจะ
สามารถรับนักศึกษาแพทยเพ่ิมจากแผนการรับปกติ
จํ านวน ๙,๑๖๘  คน รวมท้ังขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการผลิตนักศึกษาแพทยดังกลาว โดยขอ
เบิกจ ายในลักษณะเ งินอุดหนุน ท่ัว ไป รวมท้ังสิ้น 
๓๔ ,๘๓๘.๔ ล านบาท ผูก พันงบประมาณตั้ ง แต
ป ง บป ร ะมาณ  พ . ศ .  ๒๕๖๑ - ๒๕๗๐  แบ ง เ ป น
งบดําเนินการผลิตบัณฑิตในอัตรา ๓๐๐,๐๐๐.- บาท/
คน/ป  หรือ ๑.๘ ลานบาท/คน/หลักสูตร  วงเ งิน 
๑๖,๕๐๒.๔ ลานบาท และงบลงทุนเพ่ือสนับสนุน
โครงสร าง พ้ืนฐานการจัดการเรียนการสอนด าน
การแพทยในอัตรา ๒ ลานบาท/คน/หลักสูตร วงเงิน 
๘,๓๓๖ ลานบาท ซ่ึงเปนอัตราเดิมท่ีไดรับการสนับสนุน
ในการดําเนินโครงการผลิตแพทยเพ่ิมท่ีผานมา 

รอง จก.พบ. (๑) เปนประธานการประชุม เรื ่อง 

การพิจารณาบันทึกขอตกลงความรวมมือตาม

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทยและแพทย

ประจําบานระหวางวิทยาลัยแพทยศาสตรพระ

มงกุฎเกลาและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา กับ

โรงเรียนแพทยแหงเมืองรีโน มหาวิทยาลัยเนวาดา 

มลรัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งท่ี ๑/๖๒ 

ณ หองประชุม พบ. ช้ัน ๒ เม่ือ ๒๕ มี.ค. ๖๒  

 เม่ือวันท่ี ๒๕  มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๓๓๐ พลตรี ชาญ
ชัย ติกขะปญโญ รอง จก.พบ. (๑) เปนประธานการ
ประชุม เรื่อง การพิจารณาบันทึกขอตกลงความรวมมือ
ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทยและแพทย
ประจําบานระหวางวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ
เกลาและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา กับโรงเรียนแพทย
แหงเมืองรีโน มหาวิทยาลัยเนวาดา มลรัฐเนวาดา 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งท่ี ๑/๖๒ ณ หองประชุม พบ. 
ชั้น ๒โดยมี พันเอก ผศ.อารมย ขุนภาษี รอง ผอ.วพม. 
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ฝายบริหาร พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝาย
วิชาการ และพันเอกหญิง ปาจรีย ธิติวงศ ผช.ผอ.วพม. 
ฝายวิเทศสัมพันธ เขาชี้แจง ๑) ความเปนมาของการ
จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบันท้ังสอง
สถาบัน ๒) ความจําเปนและประโยชนท่ี ทบ. รวมท้ัง 
นพท./นศพ.วพม. และ แพทยประจําบาน รพ.รร.๖ จะ
ไดรับจากบันทึกขอตกลงความรวมมือฉบับนี้ ๓) ชี้แจง
ขอสังเกตตาง ๆ ท่ีทางฝายอํานวยการ พบ. ไดกําหนด
ประเด็นไว 
 ขอสรุปจากการประชุมฯ 

- เนื่องจากบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง
สถาบันท้ังสองสถาบัน เปนบันทึกขอตกลงความรวมมือ
ระหวางประเทศกับหนวยงานในตางประเทศ จึงตอง
ไดรับอนุมัติหลักการจาก ผบ.ทบ. และความเห็นชอบ
จาก รมว.กห.  

- ขอตกลงดังกลาวไมถือเปนสัญญาผูกมัดใช
สําหรับความตกลงท่ีมีขอบเขตจํากัดและไมมีลักษณะ
ถาวร 

- ขอใหทาง  วพม.  ดํ า เนินการแก ไ ขตาม
ขอสังเกตตาง ๆ ท่ีเห็นพองกันในท่ีประชุมฯ และสงให
ทาง กยข.พบ. เพ่ือดําเนินการตอไป  

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุมอาจารย
ผู ร ับผ ิดชอบหลักสูตร  วพม.  ครั ้ง ที ่ ๑/  ๖๒ ณ 
หองณีณา -นิร ันดร  อาคารพระมงกุฎ เกลา เ วช
วิทยา วพม. เม่ือ ๒๖ มี.ค. ๖๒   

 เม่ือวันท่ี ๒๖  มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พลตรีหญิง 
ผศ. จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เปนประธาน
การประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร วพม. ครั้งท่ี 
๑/ ๖๒ ณ หองณีณา-นิรันดร อาคารพระมงกุฎเกลาเวช
วิทยา วพม. โดยสาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้  

๑) การประชุมครั้งท่ี ๑ มีวัตถุประสงคเพ่ือกํากับ
ติดตาม ก) ผลการเรียนในภาคการศึกษาท่ี ๑/๖๑ ข) ผล
การสอบท่ีสําคัญภายในสถาบัน ค) ผลการสอบ ศ.ร.ว. ง) 
ผลการประเมินผูใชบัณฑิต จ) ผลการประเมินตนเองของ

บัณฑิตท่ีออกไปปฏิบัติหนาท่ีเปนแพทยเพ่ิมพูนทักษะ ฉ) 
ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ี
ไดดําเนินการไปแลว รวมท้ังวางแผนการจัดการศึกษาใน
ภาคการศึกษาท่ี ๒/ ๖๑ กําหนดปฏิทินการจัดการศึกษา 
๒๕๖๒ และรับทราบแผนการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอกสถาบัน  

๒) แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. 
๒ ๕ ๕ ๘  ข อ ง  ว พ ม .  ใ ห ส อ ด ค ล อ ง กั บ ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร  เม่ือ ๒๘ พ.ย. ๖๑ 

๓) ความคืบหนาการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ วพม.  

๔) แผนการพัฒนาหลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ชั้นปรีคลินิก และชั้นคลินิก  

๕) ความคืบหนาการประเมินความกาวหนาของการ
พัฒนาทักษะทางคลินิกโดยใชแนวคิด Entrustable 
Professional Activity (EPA)  

๖) แผนการจัดการศึกษาชั้นปท่ี ๒-๖ ของ วพม. ในป
การศึกษา ๒๕๖๒  

๗) แผนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูในปการศึกษา ๒๕๖๑  

๘) สรุปผลการประชุมรวม ม.เกษตรศาสตร - วพม. 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑  

๙) สรุปผลการฝกรวมหนวยทหารมหาดเล็กรักษา
พระองค/ เหลาทัพ ประจําป ๒๕๖๒  

๑๐) แผนการจัดทํา มคอ.๗ ปการศึกษา ๒๕๖๑  
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ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุมอาจารยที่
ป ร ึกษา  (Mentor) ของ โคร งการ  “ เพชรพระ
มงกุฎ” ณ หองณีณา-นิรันดร อาคารพระมงกุฎ
เกลาเวชวิทยา วพม. เม่ือ ๒๖ มี.ค. ๖๒   

 เม่ือวันท่ี ๒๖  มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๒๐๐ พลตรีหญิง 
ผศ. จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เปนประธาน
การประชุมอาจารยท่ีปรึกษา (Mentor) ของโครงการ 
“เพชรพระมงกุฎ” ณ หองณีณา-นิรันดร อาคารพระ
มงกุฎเกลาเวชวิทยา วพม. โดยท่ีประชุมฯ ขอใหอาจารย
ท่ีปรึกษาใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนเพ่ือชวยให
โครงการนี้ประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน ซ่ึงคณะทํางาน
ฯ จะนําขอเสนอแนะดังกลาวไปดําเนินการกอนท่ีจะ
ประกาศให นพท./นศพ.วพม. ท่ีสนใจสมัครเขารวม
โครงการ โดยจะเปดรับสมัครในปการศึกษา ๒๕๖๒ 
ประมาณเดือน พ.ค.-มิ.ย. ๖๒   
ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุมวิชาการใน
หัวขอ “แนวทางการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต วพม. พ.ศ. ๒๕๖๓” ณ หองสดศรี อาคาร
เจาฟาเพชรรัตน วพม. เม่ือ ๒๖ มี.ค. ๖๒ 

 เม่ือวันท่ี ๒๖ มี.ค. ๖๑ ๑๓๐๐ พลตรีหญิง ผศ. 
จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เปนประธานเปดการ
ประชุมวิชาการ ในหัวขอ แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต วพม. พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หองสดศรี 
อาคารเจาฟาเพชรรัตน วพม. ซ่ึงจัดโดย นพศ.วพม. เพ่ือ
เปดใหเปนเวทีสําหรับการสื่อสารและรับฟงขอคิดเห็น
ระหวางคณะทํางานหลักสูตรฯ และคณาจารย โดยมี
อาจารยสนใจเขาฟงการประชุมจํานวนมาก สําหรับ
สาระสําคัญท่ีทีมวิทยากรแนะนําใหคณาจารยผู เขา
ประชุมครั้งนี้ มีดังนี้  

- อ.ราม แนะนําแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตของสถาบันผลิตแพทยท่ีมีชื่อเสียง
ในตางประเทศ  

- อ.มฑิรุทธ และ อ.อนุพงษ แนะนําแนวทาง
การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของ วพม. โดย
เชื่อมโยงกับผลการสํารวจขอคิดเห็นของ นพท./
นศพ.วพม. รวมท้ังขอเสนอแนะของบัณฑิตและผูใช
บัณฑิต  

- อจ.หน.ภาควิชาหลัก ไดแก ภอย.กศ.วพม./ 
ภศศ.กศ.วพม./ ภสน.กศ.วพม./ ภกม.กศ.วพม./ ภอธ. 
กศ.วพม. ให มุมมองของอาจารยระดับคลินิกและ
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม 

- รอง ผอ. กศ.วพม. ชี้แแจงกรอบเวลาของการ
ดําเนินการเพ่ือจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร โดยมี
แผนท่ีจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในเดือน มิ.ย. ๖๒ 
ตามท่ีทาง นพศ.วพม. แจงใหท่ีประชุมทราบ 
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 ผอ.กศ.วพม. และคณาจารยภาควิชาเวชศาสตร
ทหารและช ุมชน  กศ . วพม .  เ ด ินทาง ไป เ ยี ่ยม
โรงพยาบาลสนามชัยเขต และโรงพยาบาลบาง
คลา จว.ฉะเชิงเทรา ในฐานะโรงพยาบาลสมทบ
ของ วพม. เม่ือวันท่ี ๒๗ มี.ค. ๖๒    

 เม่ือวันท่ี ๒๗  มี.ค. ๖๒ พลตรีหญิง ผศ. จันทรา
ภา ศรีสวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. และคณาจารยภาควิชาเวช
ศาสตรทหารและชุมชน กศ.วพม. เดินทางไปเยี่ยม
โรงพยาบาลสนามชัยเขต และโรงพยาบาลบางคลา จว.
ฉะเชิงเทรา ซ่ึงท้ังสองโรงพยาบาลเปน รพ.สมทบของ 
วพม. โดยภาควิชาเวชศาสตรชุมชน กศ.วพม. ใชเปน
แหลงฝกศึกษาในรายวิชาเวชศาสตรชุมชน ๓ (วพมทช 

๖๐๑) เพ่ือให นพท./นศพ.วพม. เขาใจระบบบริการ
สาธารณสุขในระดับอําเภอท่ีอยูในความรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลชุมชน รวมถึงบริการในระดับสาธารณสุขมูล
ฐาน โดยมีผูบริหารของโรงพยาบาลท้ังสองแหงใหการ
ตอนรับเปนอยางดี  

 ในโอกาสนี้ไดเยี่ยม นพท./นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๖ ท่ี
ฝกปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลท้ังสองแหงอยูดวย 

สมาคมศิษยเกาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ
เกลา จัดการประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๖๑  
ณ หองประชุมกุมาร ชั้น ๑๐ อาคารพัชรกิติยาภา 
รพ.รร.๖ เม่ือ ๒๖ มี.ค. ๖๒ 
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 เม่ือวันท่ี ๒๖ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๓๐๐ พลเอก รศ.
ชุมพล เปยมสมบูรณ นายกสมาคมศิษยเกาวิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เปนประธานการประชุม
ใหญสามัญประจําป ๒๕๖๑ ของสมาคมศิษยเกาวิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา โดยวาระการประชุมท่ี
สําคัญ คือ การแถลงผลงานของคณะกรรมการบริหาร
สมาคมฯ และการประกาศผลการลงคะแนนเลือกต้ัง
นายกสมาคมศิษยเกาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ
เกลา วาระ ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ดังนี ้

- จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีสงกลับมี ๑๖๗ ใบ 
- จํานวนบัตรท่ีเลือกหมายเลข ๑ (พลเอก 

สาโรช เขียวขจี) มี ๑๑๑ ใบ 
- จํานวนบัตรท่ีเลือกหมายเลข ๒ (พลเอก 

โสภณ สงวนวงษ) มี ๓๙ ใบ 
- จํานวนบัตรท่ีเลือกหมายเลข ๓ (พลโท วิสุทธิ์ 

ศรีจันทราพันธุ) มี ๑๔ ใบ 
- จํานวนบัตรท่ีไมไดกาเลือกผูสมัคร มี ๓ ใบ 

 ดังนั้นผู ท่ีไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงนายก
สมาคมศิษยเกาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 
วาระ ๒๕๖๒-๒๕๖๓ คือ พลเอก สาโรช เขียวขจี ทาง
คณะผูบริหาร วพม. ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้  

รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนวิทยากรในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนามาตรฐาน
ระบบบริการผู ป วยนอกตามบริบท รพ.ทบ. ณ 
โรงแรมแจซโซเทลแบงคอก  กรุง เทพมหานคร  
เม่ือ ๒๘ มี.ค. ๖๒       

 เ ม่ือ ๒๘ มี.ค. ๖๒ ๑๐๑๕ พันเอก ผศ.ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ ไปเปนวิทยากรใน
หัวขอ Quality Improvement at OPD: Raising the 
bar ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
มาตรฐานระบบบริการผูปวยนอกตามบริบทของ
โรงพยาบาลกองทัพบก ซ่ึงจัดโดย กวก.พบ. ซ่ึงจัดข้ึน
ระหวางวันท่ี ๒๘-๓๐ มี.ค. ๖๒ ณ โรงแรมแจซโซเทล 
แบงคอก กรุงเทพมหานคร  

ร อ ง  ผ อ . ก ศ . วพม  เ ป น ป ร ะ ธ า น ก า ร ป ร ะช ุม
พิจารณาแกไขอัตราโครงสรางตาม อฉก. และ 
การปรับแกไข ชกท. เม่ือ ๒๙ มี.ค. ๖๒       

 เม่ือ ๒๙ มี.ค. ๖๒ ๑๓๓๐ พันเอกหญิง นวพร 
หิรัญวิวัฒนกุล รอง ผอ.กศ.วพม.  เปนประธานการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับโครงสรางและแกไข 
ชกท. เพ่ือใหเหมาะสมกับงานและใหเกิดความทันสมัย
มากข้ึน โดยมี รรก.หน.ผธก.กพ.กอ.วพม. เปนเลขานุการ 
ณ หองระพี สาคริก ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวช
วิทยา วพม. ซ่ึงจะตองรวบรวมขอเสนอท่ีขอแกไขจากแต
ละภาควิชา/ กอง เพ่ือนําเสนอในภาพของ วพม. และสง
ให กกพ.พบ. ดําเนินการตอไป  

วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ขอแสดง
ความยินดีกับศิษยเกา วพม. ทุกทานท่ีไดรับรางวัล
นักเวชศาสตรปองกันดีเดน ประจําป ๒๕๖๑ จาก
สมาคมเวชศาสตรปองกันแหงประเทศไทย เมื่อ 
๒๕ มี.ค. ๖๒       

 วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ขอแสดง
ความยินดีกับศิษยเกา วพม. ๒ ทาน คือ พลโท พรชัย 
แยมกล่ิน ท่ีไดรับรางวัลนักเวชศาสตรปองกันดีเดน 
ประจําป ๒๕๖๑ แขนงเวชศาสตรทางทะเล และ นาวา
อากาศเอก วรงค ลาภานันต ท่ีไดรับรางวัลนักเวช
ศาสตรปองกันดีเดน ประจําป ๒๕๖๑ แขนงเวชศาสตร
การบิน จากสมาคมเวชศาสตรปองกันแหงประเทศไทย 
โดยไดรับโลประกาศเกียรติคุณจาก ศ.คลินิก เกียรติคุณ 
นพ.ปยะสกล สกลสัตยาทร รมว.กระทรวงสาธารณสุข 
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ในงานประชุมวิชาการประจําป กรมควบคุมโรค สมาคม
เวชศาสตรปองกันแหงประเทศไทย และมูลนิธิการแพทย
ฉุกเฉินแหงชาติ ณ หองประชุมอัจฉรา สถาบันบําราศ
นราดูร จังหวัดนนทบรุี เม่ือ ๒๕ มี.ค. ๖๒  

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหที่ ๑๔ 
ของป ๒๕๖๒ (๑๔/๖๒) คือ ๑-๗ เม.ย. ๖๒  

 กิจกรรมสําคัญในหวงสัปดาหนี้ ซ่ึงเปนสัปดาห
แรกของหวงครึ่งปหลังของปงบประมาณ ๒๕๖๒ มีดังนี้   

• ๑ เม.ย. ๖๒ ผอ.กศ.วพม. และคณาจารย ภทช. 
กศ.วพม. ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลทาวุง โรงพยาบาลทา
หลวง และโรงพยาบาลพัฒนานิคม จว.ลพบุรี 

• ๑ เม.ย. ๖๒ ๐๙๐๐ การซอมใหญพิธีพระราชทาน
กระบี่แกผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ 
สถานศึกษาทางการทหารในตางประเทศ และวิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ณ หองประชุมชั้น ๒ 
อาคารเอนกประสงค สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
กองบัญชาการกองทัพไทย 

• ๒ เม.ย. ๖๒ ๑๓๐๐ การประชุม นขต.กศ.วพม. 
ครั้งท่ี ๔/ ๖๒  

• ๓ เม.ย. ๖๒ ๑๕๓๐ พิธีพระราชทานกระบี่แก
ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ สถานศึกษา
ทางการทหารในตางประเทศ และวิทยาลัยแพทยศาสตร
พระมงกุฎเกลา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังสวน
จิตรลดา  

• ๔ เม.ย. ๖๒ ผอ.กศ.วพม. และคณาจารย ภทช. 
กศ.วพม. ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลชลบุรี จว.ชลบุรี 

• ๔ เม.ย. ๖๒ ๑๒๐๐ การประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ วพม.  

• ๗ -๑๐  เม .ย .  ๖๒ การประชุม 2019 World 
Federation of Medical Education World 
Conference ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต  

• ๙ เม.ย. ๖๒ ๐๙๐๐ พิธีปจฉิมนิเทศ นพท./
นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๖ หองสดศรี อาคารเจาฟาเพชรรัตน 
วพม.  
 

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

 

 

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

  รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ  

   ๓๑ มี.ค. ๖๒ 
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