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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่ ๒ 
ของป พ.ศ. ๒๕๖๒ และสัปดาหที่ ๑๕ ของปงบประมาณ 
๒๕๖๒ สัปดาหที่ผานมามีหัวขอขาวเหตุการณและเรื่อง
สําคัญที่นาสนใจ ดังน้ี  

ผบ.ทบ. เปนประธานเปดกิจกรรมทางทหารเนื่อง

ในงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๒ ซึ่งจัดขึ้น

ภายในกองพลทหารมาที่ ๒ รักษาพระองค สนาม

เปา เม่ือ ๑๒ ม.ค. ๖๒  

 พลเอก อภิรัชต คงสมพงษ ผบ.ทบ. เปนประธาน
เปดกิจกรรมทางทหารเน่ืองในงานวันเด็กแหงชาติ 
ประจําป ๒๕๖๒ โดยนอมนําศาสตรพระราชาและ
เสริมสรางการมีจิตอาสาเปนแนวทางหลักในการจัด
กิจกรรม ควบคูไปกับการปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนมี
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสรางความรัก ความสามัคคี 
และเทิดทูนสถาบันหลักแหงชาติ ซึ่ งภายในงานมี
นายทหารช้ันผูใหญ ผูบังคับหนวยขึ้นตรงกองทัพบก 
และผูแทนองคกรภาคเอกชนที่รวมใหการตอนรับ 

 ในโอกาสน้ี ผบ.ทบ. ไดเดินเย่ียมชมซุมกิจกรรม
ของหนวยทหารตาง ๆ รวมทั้งถายภาพรวมกับเด็ก ๆ 
ที่มาเที่ยวงานบนที่น่ังนักบินเฮลิคอปเตอร AW149  

 ในปน้ี นพท./นศพ.วพม. ไดรวมจัดซุมกิจกรรม
เพ่ือสรางความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน และ
ความสุขใหกับเด็ก ๆ ที่มารวมงานครั้งน้ีดวย 

ผช.ผบ.ทบ.(๑) เปนประธานในงาน “วันคลายวัน

สถาปนากรมแพทยทหารบก ครบรอบ ๑๑๙ ป” 

ณ อาคารกองบัญชาการ กรมแพทยทหารบก ถนน

พญาไท กรุงเทพฯ เม่ือ ๗ ม.ค. ๖๒ 

 เมื่อวันที่ ๗ ม.ค. ๖๒ พลเอก วิจักขฐ สิริบรรสพ 
ผช.ผบ.ทบ. (๑) ไดเดินทางมาเปนประธานในงาน “วัน
คลายวันสถาปนากรมแพทยทหารบก ครบรอบ ๑๑๙ 
ป” ณ อาคารกองบัญชาการ กรมแพทยทหารบก ถนน
พญาไท กรุงเทพฯ ภายในงานมีพิธีบําเพ็ญกุศล โดยมี 
สมเด็จพระวันรัต เจาอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร 
เปนประธานฝายสงฆ มีพิธีมอบรางวัลหนวยสายแพทย 
และกําลังพลเหลาทหารแพทยดีเดน ประจําป ๒๕๖๑ 

 ในโอกาสน้ี ผช.ผบ.ทบ. (๑) ไดกรุณาเดินทางมา
ตรวจเย่ียมหอพัก นพท.วพม. เพ่ือดูสถานที่และติดตาม
ความคืบหนาของโครงการติดต้ังเครื่องปรับอากาศใหแก
หองพักของ นพท./นศพ.วพม. ทั้งที่หอพัก กปค. (๑๖๖ 
หอง) และอาคารศูนยประวัติฯ (๘๐ หอง)  
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จก.พบ. เชิญผูแทน นขต.พบ. และ นขต.ศพม. ที่

เกี่ยวของหารือเพื่อติดตามการเตรียมความพรอม

สําหร ับการฝกร วมหนวยทหารร ักษาพระองค  

ประจําป ๖๒ (กฝร.รอ. ๖๒) ณ หองประชุม พบ. 

ชั้น ๒ เม่ือ ๘ ม.ค. ๖๒  

พลโท ชาญณรงค นาคสวัสด์ิ จก.พบ. เชิญผูแทน 
นขต.พบ. และ นขต.ศพม. ที่เก่ียวของหารือเพ่ือเตรียม
ความพรอมสําหรับการฝกรวมหนวยทหารรักษาพระองค 
ประจําป ๖๒ ณ หองประชุม พบ. ช้ัน ๒ เมื่อ ๘ ม.ค. ๖๒ 
โดยมีผูแทนของ กยข.พบ. และ กกพ.พบ. บรรยายสรุป
เก่ียวกับภาพรวมของแผนการฝกฯ และแนวทางเตรียม
ความพรอมของ นพท./นศพ.วพม. เพ่ือใหมั่นใจวาการ
ฝกจะเปนไปอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด 
และใหลําดับความสําคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของผู
เขารับการฝก  

ในโอกาสน้ี ผอ.วพม. ผอ.กศ.วพม. และ รอง 
ผอ.วพม. ฝายวิชาการ ไดเขาประชุมหารือครั้งน้ีดวย ทํา
ใหทราบวาแผนการฝกครั้งน้ีสอดคลองกับหลักการทาง
แพทยศาสตรศึกษา กลาวคือ ไดกําหนดวัตถุประสงคไว
ชัดเจน เลือกใชรูปแบบและแนวทางการฝกที่หลากหลาย 
มีการแบงพ้ืนที่การฝกที่สอดคลองกับสถานการณจริง 
(พ้ืนที่การรบ และพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบ) มีการจัดทํา
แผนการสอน เตรียมพัฒนาผูประเมินและเครื่องมือที่ใช
ในการประเมิน โดยการประเมินผลมีทั้งการประเมิน
ความกาวหนาของผู เรียน (formative evaluation) 
และการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการฝก (summative 
evaluation)  

ผอ.ศพม.เปนประธานเปดกิจกรรม “งานวันเด็ก 
ประจําป ๒๕๖๒” ของกองและภาควิชากุมารฯ ณ 
หองตรวจโรคเด็ก อาคารพัชรกิติยาภา เมื่อ ๑๑ 
ม.ค. ๖๒   

  เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ พลโท วิสุทธิ์ ศรี
จันทราพันธุ ผอ.ศพม. ไดเดินทางไปเปนประธานเปด 

“งานวันเด็ก ประจําป ๒๕๖๒” ณ หองตรวจโรคเด็ก 
อาคารพัชรกิติยาภา ซึ่ง กองกุมารเวชกรรม รพ.รร.๖ 
และภาควิชากุมารเวชศาสตร กศ.วพม. รวมกับมูลนิธิ
กุมารฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ในพระอุปถัมภของ
พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา จัดขึ้น เพ่ือ
สรางความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน และความสุข 
ใหกับเด็ก ๆ ที่ปวยเน่ืองในวันเด็กแหงชาติ โดยมี
ประชาชนพาบุตร-หลานเขารวมงานอยางคึกคัก  

 ภายในงานมี กิจกรรมสันทนาการและมอบ
ของขวัญให กับเ ด็ก  ๆที่ป วยและนอนรักษาอยู ใน
โรงพยาบาลอีกดวย 
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ผอ . วพม .  มอบพรป ใ หม ใ ห แ ก กํา ล ัง พ ล แ ล ะ
เจาหนาที ่ของ วพม. ในงานปใหม วพม. ในธีม 
PCM Neon Night Party 2019 ณ บร ิเ วณลาน
ดานหนาอาคารเจาฟาเพชรรัตน เม่ือ ๙ ม.ค. ๖๒   
 พลตรี นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม. มอบพรปใหม
ใหแกกําลังพลและเจาหนาที่ของ วพม. ในงานปใหมที่จัด
ขึ้ น ภ า ย ใ ต ธี ม  PCM Neon Night Party 2019 ณ 
บริเวณลานดานหนาอาคารเจาฟาเพชรรัตน เมื่อ ๙ ม.ค. 
๖๒ โดยภายในงานมีการแสดงของกําลังพลและ
เจาหนาที่จากหนวยตาง ๆ พรอมแจกของขวัญปใหม
จํ านวนมาก ทางกองบรรณาธิการจึ งขอนําภาพ
บรรยากาศภายในงานมาใหชมกัน 

 ในปน้ีมีรางวัลใหญ ๆ มีผูไดรับรางวัลกระจายไป
ตามหนวยงานตาง ๆ อยางทั่วถึง สําหรับผูที่มีช่ือไดรับ
รางวัลแตไมไดมารวมงาน ไมตองเสียใจสามารถแกตัวได
ในงานปใหม ๒๕๖๓ ครั้งหนานะครับ   
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ผอ.วพม./รพ.รร.๖ เปนประธานเปดกิจกรรมสาน
สัมพันธเนื่องในวันปใหม ดวยรักและหวงใยจาก
ผูบังคับบัญชาและชมรมแมบาน รพ.รร.๖ สําหรับ
บุตรที่มีความตองการพิเศษและครอบครัว ณ หอง
ประชุมกุมาร ชั ้น ๑๐ อาคารพัชรกิติยาภา เมื่อ 
๑๐ ม.ค. ๖๒ 

 พลตรี นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม./ รพ.รร.๖ เปน
ประธานเปดกิจกรรมสานสัมพันธเน่ืองในวันปใหม ดวย
รักและหวงใยจากผู บังคับบัญชาและชมรมแมบาน 
รพ.รร.๖ สําหรับบุตรที่มีความตองการพิเศษและ
ครอบครัว ของ รพ.รร.๖/วพม. ณ หองประชุมกุมาร ช้ัน 

๑๐ อาคารพัชรกิติยาภา เมื่อ ๑๐ ม.ค. ๖๒ ในโอกาสน้ี
คุณ สุมนรัตน สะโมทาน ประธานชมรมแมบาน รพ.รร.๖ 
และคณาจารยที่เกี่ยวของไดรวมเปนเกียรติในงานน้ีดวย  

ผอ.กศ.วพม. ไปตรวจเยี่ยม นพท./นศพ.วพม. ที่
ไปฝ กปฏิบ ัต ิงานทางคลิน ิกที ่โ รงพยาบาลศูนย
สกลนคร เม่ือ ๗ ม.ค. ๖๒ 

   พลตรีหญิง  ผศ .  จ ันทราภา ศรีสว ัส ดิ ์ ผอ . 
กศ.วพม. พรอมดวย อจ.หน.ภาควิชาชั้นคลินิก และ
คณะ เด ินทางไปตรวจเ ยี ่ยม  นพท./นศพ.วพม . 
จํานวน ๑๑ นาย ที่ไปฝกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลศูนย
สกลนคร เมื่อ ๗ ม.ค. ๖๒ เพ่ือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น
กับอาจารยแพทย รวมทั้ง นพท./นศพ.วพม.  
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 จากการสัมภาษณพบวา นพท./นศพ. ไดฝกทักษะ

ทางหัตถการไดครบทุกสาขา อาจารยดูแลและเอาใจใสเปน

อยางดี ขึ้นเวร ๘ ชม. ไดอยูเวร ER ดวย ชอบเพราะไดทํา

หัตถการเปนจํานวนมาก  

การประชุมรวม วพม. -มก. ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๑ จัดขึ้นพรอมกับการประชุมวิชาการ Data 
Science Forum ครั้งที่ ๒ ณ อาคารวิทยาศาสตร
ก า ย ภ า พ  ๔ ๕  ป  ค ณ ะ ว ิท ย า ศ า ส ต ร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (บางเขน) เมื่อ ๑๐ 
ม.ค. ๖๒ 

   พลตรีหญิง  ผศ .  จ ันทราภา ศรีสว ัส ดิ ์ ผอ . 
กศ.วพม. พรอมดวยคณะผู บริหารและคณาจารย 
ว พ ม .  ไ ป เ ข า ร ว ม ก า ร ป ร ะ ช ุม ว ิช า ก า ร  Data 
Science Forum ครั ้งที ่ ๒ ซึ ่งจัดขึ ้นพรอมกับการ
ประชุมรวม วพม.-มก. ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ อาค า ร ว ิท ย าศ าสตร ก า ยภาพ  ๔๕  ป  คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (บางเขน) 
เมื่อ ๑๐ ม.ค. ๖๒ 

 การบรรยายพิเศษในชวงเชาที ่นาสนใจ คือ 
ห ัว ข อ  Data Science: Initiative for Thailand 
โดย รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล  รักษาการแทนผู ช วย
อธ ิการบดีฝ ายนว ัตกรรมและภาค ีความร วมม ือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) 
ซึ่งไดปูความรูพื้นฐานเรื่อง Data Science ใหแกผู
เขาประชุมเปนอยางดี หลังจากนั้นมีการบรรยายอีก
๒ หัวขอ ไดแก Big data for precision medicine 
โดย ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา จากศูนยพันธุวิศวกรรม

และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ และ Big data for 
better quality of life โดย นพ.อนันต กนกศิลป 
ผอ.ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สธ.  

 หลังจากนั้น รศ.ดร.อภิสิฏฐ คงสะเสน คณบดี
คณะวิทยาศาสตร เปนประธานเปดการประชุมรวม 
วพม.-มก. โดยแบงหัวขอการประชุมกลุมยอย ดังน้ี 

• กลุมที่ ๑ การบริหารการจัดการศึกษา 
• กลุมที่ ๒ วิชาการ 
• กลุมที่ ๓ การพัฒนาสังคม จิตอาสา และ

สุนทรียศาสตร  
• กลุมที่ ๔ ความรวมมือดานการวิจัย 

หลังการนําเสนอผลการประชุมของแตละกลุม 
รศ.ดร.อภิสิฏฐ คงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
ไดสรุปและปดการประชุม  
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รอง ผอ.วพม.  ฝายวิชาการ เปนประธานการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงวิชาการ 
วพม. เพื่อแกไขปรับปรุงระเบียบ วพม. วาดวย
การพิจารณาผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ วพม. 
พ.ศ. ๒๕๕๔ เม่ือ ๘ ม.ค. ๖๒ 

 พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝาย
วิชาการ เปนประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงวิชาการ วพม. เพ่ือแกไขปรับปรุงระเบียบ วพม. 
วาดวยการพิจารณาผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ วพม. 
พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อ ๘ ม.ค. ๖๒ โดย-ราง- ระเบียบฯ ใหม 
จะนําเขาพิจารณาในการประชุม นขต.วพม. วันที่ ๑๖ 
ม.ค. ๖๒ กอนที่จะนําเขาสูการพิจารณาของ สภา วพม. 
ตอไปในวันที่ ๒๔ มค. ๖๒  

รอง  ผอ .วพม .  ฝ ายว ิชาการ  เป นว ิทยากรใน
ก ิจ ก ร ร มแล ก เ ป ลี ่ย น เ ร ีย น รู ใ น ห ัว ข อ  ก ร อ บ
มาตรฐานสมรรถนะอาจารย ระด ับอ ุดมศ ึกษา 
(Professional Standard Framework, PSF) ณ 
หองระพี สาคริก ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวช
วิทยา เม่ือ ๙ ม.ค. ๖๒ 

 พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝาย
วิชาการ เปนประธาน และเปนวิทยากรในกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอ กรอบมาตรฐานสมรรถนะ
อาจารยระดับอุดมศึกษา (Professional Standard 
Framework, PSF) ณ หองระพี สาคริก ช้ัน ๓ อาคาร
พระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เมื่อ ๙ ม.ค. ๖๒ 

 

 กิจกรรมครั้งน้ีจัดขึ้นเพ่ือสงเสริมคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย วพม. ตามแนวทางที่ 
สกอ. กําหนด โดยอาจารยกลุมเปาหมาย คือ กลุม
อาจารยที่มีอายุงานสอนนอยกวา ๕ ป   

ร อ ง  ผ อ . ว พ ม .  ฝ า ย ว ิช า ก า ร  เ ข า ป ร ะ ช ุม
คณะกรรมการบริหารแพทยสภา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
ณ  ห อ ง ป ร ะ ช ุม ชั ้น  ๙  อ า ค า ร  ๗  สํ า น ัก ง า น
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เม่ือ ๑๐ ม.ค. ๖๒ 

 พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝาย
วิชาการ เขาประชุมคณะกรรมการบริหารแพทยสภา 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (ผูแทน ผอ.วพม.) ณ หองประชุมช้ัน ๙ 
อาคาร ๗ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ ๑๐ 
ม.ค. ๖๒ วาระการประชุมที่ ๓.๒.๒ ของ ฝายอบรมและ
สอบ มีเรื่องสําคัญที่เกี่ยวของกับ วพม. คือ รายงานผล
การตรวจประเมินหลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ 
วพม. ตามมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร และการขอ
ขยายศักยภาพในการผลิตบัณฑิตจากเดิม ๑๐๐ คน ตอ
ป เปน ๑๒๐ คน ตอป  
 ที่ประชุมฯ มีมติรับรองหลักสูตรฯ ตามเกณฑ
มาตรฐานสากล และเห็นชอบใหขยายศักยภาพการผลิต
บัณฑิตเปน ๑๒๐ คน ตอป  
รอง ผอ.กศ.วพม. กํากับดูแลการสอบประมวล
ความรอบรูระดับคลินิก ประเภท MEQ ของ วพม. 
สําหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั ้นปที ่ ๕ ณ หองนิ
รันดรวิชย ชั้น ๒ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 
เม่ือ ๑๓ ม.ค. ๖๒  
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 พันเอกหญิง นวพร หิรัญวิวัฒนกุล รอง ผอ. 
กศ.วพม. กํากับดูแลการสอบประมวลความรอบรูระดับ
คลิ นิก ประเภท MEQ ของ วพม. สําหรับ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๕ ณ หองนิรันดรวิชย ช้ัน ๒ อาคาร
พระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เมื่อ ๑๓ ม.ค. ๖๒  
 การสอบครั้งน้ีนับเปนครั้งแรกที่ใชขอสอบกลาง
ของ ศ.ร.ว.  

  
พิธีปดการแขงขันและสรุปเหรียญรางวัลงานกีฬา
เ ข ็ม ส ัม พ ัน ธ  ค รั ้ง ที ่ ๓ ๐  ห ร ือ  30th Syringe 
Games ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เม่ือ ๗ ม.ค. ๖๒ 

 พลตรี ปยพันธ ชีรานนท ผช.ผอ.วพม. ฝาย
กิจการนักศึกษา ในฐานะผูแทน ผอ.วพม. รวมพิธีปด
การแขงขันกีฬาเข็มสัมพันธ ครั้งที่ ๓๐ เมื่อ ๗ ม.ค. ๖๒  

 สรุปเหรียญรางวัลงานกีฬาเข็มสัมพันธ ครั้งที่ ๓๐ 
ในปน้ี วพม. ไดรับเหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้น ๒๕ เหรียญ 
ประกอบดวย ๘ เหรียญทอง ๑๑ เหรียญเงิน ๖ เหรียญ
ทองแดง ซึ่งเปนอันดับ ๓ ของการแขงขันในครั้งน้ี โดย
อันดับ ๑ คือ คณะแพทยศาสตร ม.เชียงใหม ได ๑๐ 
เหรียญทอง (เหรียญรวม ๒๕ เหรียญ) ในขณะที่อันดับ 
๒ ไดแก คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ได ๙ 
เหรียญทอง (เหรียญรวม ๑๙ เหรียญ) 

 ผลประกวดดาวเดือน งานกีฬาเข็มสัมพันธ ครั้งที่ 
๓๐ มีดังน้ี 
 รางวัล Miss popular vote ไดแก นางสาว ชญา
นิศ จิรบรรจงกิจ (มินน่ี) วพม.  

 รางวัล Mister popular vote ไดแก นายณัฐภัทร 
อินจําปา (อิคคิว) วพม.  
 รางวัล The future belongs to you ฝายหญิง 
ไดแก นางสาว ปยเรศ มหัทธนารักษ (แบม) คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 รางวัล The future belongs to you ฝายชาย 
ไดแก  นายภูมิ ร พี  คู วิสิษฐ โส ภิต ( เบเกอร )  คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 รางวัล Miss Masterpiece ไดแก นางสาวชญา
นิศ จิรบรรจงกิจ (มินน่ี) วพม.  
 รางวัล Mister Masterpiece ไดแก นายวรินทร 
เ กี ย ร ติ ส ย ม ภู  ( ฮิ ว โ ก )  ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร  
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 รางวัล Personality boy ไดแก นายญาณาธร 
เกตุต้ังมั่น (ต้ัม) คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ 
 รางวัล Photogenic girl ไดแก นางสาว มณัสวี 
อัครวิสิทธ์ิกุล (วี) คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 รางวัล Photogenic boy ไดแกนาย ญาณาธร 
เกตุต้ังมั่น (ต้ัม) คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ 
 ราง วัล Best performance ฝายหญิง  ไดแก  
นางสาวปรีชญา ประสิท ธ์ิ ภูริปรีชา ( เฟรม) คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 ราง วัล  Best performance ฝ ายชาย  ได แก  
นายวรินทร เกียรติสยมภู (ฮิวโก) คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหที่ ๓ ของ
ป ๒๕๖๒ (๓/๖๒) คือ ๑๔-๒๐ ม.ค. ๖๒  

 กิจกรรมสําคญัในหวงสัปดาหน้ี มีดังน้ี   
• ๑๔ ม.ค. ๖๒ การประชุมคณะอนุกรรมการ

หลักสูตร ช้ันคลินิก      
• ๑๔ ม.ค. ๖๒ ๑๓๓๐ การประชุมคณะทํางานเชิด

ชูเกียรติอาจารย วพม. (หองประชุม สปค.วพม.) 
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• ๑๕ ม.ค. ๖๒ ๑๓๓๐ การประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาศักยภาพ นพท./นศพ.วพม. 

• ๑๕ ม.ค. ๖๒ ๑๓๓๐ การประชุมคณะทํางาน
เครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท (หองประชุม 
สปค.วพม.)  

• ๑๖ ม.ค. ๖๒ ๐๙๐๐ การประชุม นขต.กศ.วพม. 
(หองณีณา-นิรันดร)   

• ๑๖ ม.ค. ๖๒ ๑๓๓๐ การประชุม นขต.วพม. 
(หองระพี สาคริก)  

• ๑๗ ม.ค. ๖๒ ๑๓๓๐ การประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ วพม. (หองณีณา-นิรันดร)  

• ๑๘ ม.ค. ๖๒ ๑๐๓๐ การประชุมคณะกรมการ
อํานวยการและคณะกรรมการบริหาร กสพท ณ คณะ
แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 

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

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

  รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ  

   ๑๓ ม.ค. ๖๒ 
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