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 PCM Executive Newsletter: เกริ่นนำ   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับนี้เปนฉบับท่ี 
๕๒  ของป  พ.ศ.  ๒๕๖๒ และส ัปดาห ท่ี  ๑๓  ของ
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หัวขอขาวสำคัญมีดังนี้  

ผอ.ศพม. เปนประธานการประชุมสภาวิทยาลัย

แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา  ณ หองระพี สาคริก 

ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เมื่อ ๒๖ 

ธ.ค. ๖๒  

 เมื่อเวลา ๑๓๓๐ ของวันท่ี ๒๖ ธ.ค. ๖๒ พลโท 
ชาญชัย ต ิกขะปญโญ ผอ.ศพม. เด ินทางมาเปน
ประธานการประชุมสภาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระ
มงกุฎเกลา  ณ หองระพี สาคริก ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎ
เกลาเวชวิทยา 
  ที่ประชุมฯ รับทราบและมีมติ เห็นชอบใน
การพิจารณาเรื่องสำคัญ ดังนี้  
  - ผลการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศ
ไทย ครั ้งที ่ ๒๐ (จำนวนผู เขาประชุม จำนวนผลงานท่ี
นำเสนอและไดรับรางวัล)  

  - ผู สำเร ็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต และบรรจุเขารับราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
เฉพาะนายทหารสัญญาบัตรชายเขารับพระราชทานกระบี่ 
จำนวน ๘๓ นาย ประกอบดวยผูสำเร ็จการศึกษา ป
การศึกษา ๒๕๖๐ (รุนท่ี ๓๘) จำนวน ๓๖ นาย และผูสำเร็จ
การศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑ (รุนท่ี ๓๙) จำนวน ๔๗ นาย  
  - ผลการปฏิบัติราชการตามกรอบคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการ วพม. ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๒ ท่ีได
คะแนนรวม ๔๘๘ คะแนน คิดเปนรอยละ ๙๗.๖   
  - แผนปฏิบัติราชการ วพม. ประจำปงบประมาณ 
๒๕๖๓ ตามแผนยุทธศาสตร วพม. พ.ศ. ๒๕๖๐-๖๔  
  - ผลการเข าประช ุมว ิชาการนานาชาติของ
โรงเรียนแพทยทหาร ครั ้งที ่ ๓ (ICMMS) ซึ ่งจัดขึ ้น ณ 
Naval medical University of the Chinese People’s 
Liberation Army มหานครเซ่ียงไฮ ประเทศจีน 
  - สภา วพม. มีมติให นศพ. เพียงชีวา จันทวงศ 
ชั้นปที่ ๒ ลาออก โดยใหชดใชคาปรับฯ ตามระเบียบ ทบ. 
วาดวย วพม. พ.ศ. ๒๕๔๗  
  - สภา วพม. มีมติรับรองผลงานทางวิชาการของ
ผูเสนอขอดำรงตำแหนงทางวิชาการ ๔ นาย ดังนี ้

• พ.อ.รศ. ชาญชัย ไตรวารี ขอดำรง
ตำแหนง ศาสตราจารยพิเศษ วพม.  

• พ.ต. มงคล เจริญพิทักษชัย ขอดำรง
ตำแหนง รองศาสตราจารย วพม. (วิธีพิเศษ)  

• พ.อ.หญิง มาลี จันทรภู ขอดำรง
ตำแหนง ผูชวยศาสตราจารย วพม.  
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• พ.อ. อนุชิต ธารทอง ขอดำรงตำแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ วพม.  

รอง จก.พบ. (๑) และคณะ เดินทางไปตรวจภูมิ
ประเทศที่  จว.ป.จ. และ จว.ส.ก. เพื ่อรวบรวม
ขอมูลมาจัดทำแผนการฝกรวมหนวยทหารรักษา
พระองค/ เหลาทัพ ประจำป ๒๕๖๓ ของผูเขารับ
การฝกเหลาแพทย เม่ือ ๒๓ ธ.ค. ๖๒  

 เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๒ พลตรี ธารา พูนประชา 
รอง จก.พบ. (๑) และคณะ ซึ ่งประกอบดวยฝ าย
อำนวยการของ พบ. และ ศพม. เดินทางไปตรวจภูมิ
ประเทศที่ จว.ป.จ. และ จว.ส.ก. เพื่อรวบรวมขอมูลมา
จัดทำแผนการฝกภาคสนามของ กฝร.รอ./ เหลาทัพ 
ประจำป ๒๕๖๓ ของผ ู  เข าร ับการฝ กเหล าแพทย 
โดยเฉพาะสนามฝกที่จะใชในการฝก Cross training 
exercise (CTX) ภาคสนามของเหลาแพทย โรงเลี ้ยง 
หองน้ำชาย-หญิง โรงนอนชาย-หญิง และสถานที่ปฐม
พยาบาลที่คายไพรีระยอเดช จว.ส.ก. คายจักรพงษและ
คายพรหมโยธี จว.ป.จ. ซ่ึงไดรับการสนับสนุนเปนอยางดี
จากหนวยท่ีเก่ียวของ ไดแก   
  - โรงพยาบาลคายสุรสิงหนาท มทบ.๑๙ 
  - ร.๑๒ พัน ๑ รอ. (คายไพรีระยอเดช)  
  - พัน สร.ท่ี ๒  
  - โรงพยาบาลคายจักรพงษ มทบ.๑๒ 
 การตรวจภูมิประเทศฯ ครั้งนี้มี รอง ผอ.วพม.ฝาย
บริหาร ผช.ผอ.วพม. ฝายกิจการนักศึกษา หก.กสน.วพม. 
หน.ผตก.กอ.วพม. รรก.หน.ผปค.กปค.วพม. รวมทั้งทีม
ครูฝก กปค.วพม. รวมคณะไปดวย ซึ่งทำใหสามารถตก
ลงใจเกี่ยวกับโรงนอนและหองน้ำของ นพท./นศพ.วพม. 
และนักเรียนพยาบาลของ วพบ. วพร. และ วพอ. รวมท้ัง
กำหนดจุดที่จะจัดตั้งสถานีฝก CTX ภาคสนาม ทั้ง ๖ 
ส ถ า น ี  (TCCC, CBRN, BLS/AED, MERT, Maritime 
advanced life support [ว พ ร . ], Aeromedical 
evacuation [วพอ.] ) 
 

ผอ .วพม .  มอบพรป  ใหม  ให  แ ก  ก ำล ั งพลแล ะ
เจาหนาที ่ของ วพม. ในงานปใหม  วพม. ในธีม 
PCM Blue Jeans & White Shirt: Friendship, 
Fun & Fin Party ณ บริเวณลานดานหนาอาคาร
เจาฟาเพชรรัตน เม่ือ ๒๕ ธ.ค. ๖๒  

 พลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ ผอ.วพม. 
มอบพรปใหมใหแกกำลังพลและเจาหนาที่ของ วพม. ใน
งานปใหมที่จัดขึ้นภายใตธีม PCM 2020 Blue Jeans 
& White Shirt: Friendship, Fun & Fin Party ณ 
บริเวณลานดานหนาอาคารเจาฟาเพชรรัตน เมื่อ ๒๕ 
ธ.ค. ๖๒ โดยภายในงานไดจัดเวทีการแสดงดนตรี มีการ
แสดงของทีม Cheer leader ที่ควาถวยรางวัลชนะเลิศ
จากการแขงขันกีฬาภายในเชื่อมความสัมพันธ นขต.ศพ
ม. ประจำป ๒๕๖๒ พรอมแจกของขวัญปใหมจำนวน
มาก ทางกองบรรณาธิการจึงขอนำภาพบรรยากาศ
ภายในงานมาใหชมกัน 
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ผอ.กศ.วพม. และคณะ เด ินทางไปตรวจเย ี ่ยม
โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี ในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมการตรวจเยี ่ยมและประเมิน
สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ เครือขายที่ ๑๐ (รพ.
สังกัดกระทรวงกลาโหม) เม่ือวันท่ี ๒๓ ธ.ค. ๖๒  

เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๒ พลตรีหญิง ผศ.จันทราภา 
ศ ร ี ส ว ั ส ดิ์  ผ อ . ก ศ . ว พ ม .  ใ น ฐ า น ะ ป ร ะ ธ า น
คณะอนุกรรมการตรวจเย ี ่ยมและประเม ินสถาบัน
ปฏิบัติงานเพิ ่มพูนทักษะ เครือขายที ่ ๑๐ (รพ.สังกัด
กระทรวงกลาโหม) ของแพทยสภา เดินทางไปตรวจ
เยี่ยมโรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุร ีโดยมี พล
ตรี ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อปร รวมทั้ง พันเอก ชูสิทธิ์ 
ศรีอุทโยภาส และพันเอก ณัฐนันท คูกิยะ รอง ผอ. รพ.
อปร. ท้ังสองทาน ใหการตอนรับ  
 รพ.อานันทมหิดล มีศักยภาพรับแพทยเพิ ่มพูน
ทักษะได ๑๔ นาย ในป ๒๕๖๒ ไดรับการจัดสรรแพทย
เพิ ่มพูนทักษะ จำนวน ๑๓ นาย เปนแพทยที ่สำเร็จ

การศึกษาจาก วพม. จำนวน ๑๐ นาย และจากสถาบัน
อ่ืน ๆ อีก ๓ นาย  
 ผลการประเมิน : โรงพยาบาลผานการประเมิน
การเปนสถานฝกปฏิบัติงานแพทยเพิ่มพูนทักษะ และมี
ศักยภาพในการรับแพทยเพิ่มพูนทักษะไดขั้นต่ำ จำนวน 
๑๔ นาย ในป พ.ศ. ๒๕๖๓  

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุมเตรียมความ

พรอมการเปนเจาภาพจัดสอบ ศ.ร.ว. ข้ันตอนท่ี ๓ 

ครั ้งที ่  ๒/ ๒๕๖๓ ในวันที ่  ๒ ก.พ. ๖๓ ณ หอง

ประชุม พลเอก สกัณห  สถิตยุทธการ กองการ

พยาบาล รพ.รร.๖ เม่ือ ๒๔ ธ.ค. ๖๒  

 เมื่อเวลา ๑๓๓๐ ของวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๒  พลตรี
หญิง ผศ.จ ันทราภา ศร ีสวัสดิ์  ผอ.กศ.วพม. เปน
ประธานการประช ุมคณะกรรมการจ ัดสอบ ศ.ร.ว. 
ขั้นตอนที่ ๓ ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๓ ณ สนามสอบ รพ.รร.๖ 
โดยผู เขาประชุมประกอบดวย หัวหนาวงสอบ ผู ชวย
หัวหนาวงสอบ และเจาหนาท่ีสนับสนุน ณ หองประชุม 
พลเอก สกัณห สถิตยุทธการ กองการพยาบาล รพ.รร.๖  
เพื่อเตรียมการจัดสอบในวันอาทิตยที่ ๒ ก.พ. ๖๓ ซึ่งใน
ปนี้ทาง ศ.ร.ว. ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบที่เนนการ
ประเมิน clinical skills โดยมีจำนวน ๑๔ วงสอบ ใช
พ้ืนท่ีหองตรวจโรคท่ีอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระ
ชนมพรรษา ซึ่งจะมีผูเขาสอบจากสถาบันตาง ๆ จำนวน 
๔๒๐ คน 
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ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุม นขต.วพม. 
ครั้งที่ ๑๑/๖๒ ณ หองระพี สาคริก ชั้น ๓ อาคาร
พระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เม่ือ ๒๕ ธ.ค. ๖๒  

 เมื่อเวลา ๑๓๐๐ ของวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๒ พลตรี
หญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เปน
ประธานการประชุม นขต.วพม. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ณ 
หองระพี สาคริก ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 
 สาระสำคัญของการประชุม มีดังนี้   
 - การจัดสอบข้ันตอนท่ี ๑-๓ ของ ศ.ร.ว. ท่ี วพม./ 
รพ.รร.๖ ในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 

• การสอบ MEQ วันท่ี ๑๒ ม.ค./๒ มี.ค. ๖๓  
• การสอบ OSCE วันท่ี ๒ ก.พ. ๖๓  
• การสอบข้ันตอนท่ี ๑ และ ๒ ครั้งท่ี ๑/

๒๕๖๓ ในวันท่ี ๒๕/ ๒๖ เม.ย. ๖๓ จำนวน ๒๐๐ ท่ีนั่ง  
- รอง ผอ.วพม. ฝ ายบร ิหาร ขอบคุณห ัวหนา

ภาควิชา รวมทั ้งกำลังพลของ นขต.วพม. ทุกนายที ่ได
รวมกันปฏิบัติหนาท่ีในสวนที่เกี ่ยวของเพื่อเตรียมความ
พรอมและประสานการปฏิบัติ สงผลใหนายทหารสัญญา
บัตรที่สำเร็จการศึกษาจาก วพม. รุนที่ ๓๘ และ ๓๙ ที่เขา
รับพระราชทานกระบี่ทั้ง ๘๓ นาย สามารถปฏิบัติไดอยาง
ถูกตองและเขมแข็ง   

- ผลการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศ
ไทย ครั ้งที ่ ๒๐ (จำนวนผู เขาประชุม จำนวนผลงานท่ี
นำเสนอและไดรับรางวัล) 

- การประช ุมร วม วพม. ก ับ ม.เกษตรศาสตร 
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒  วันท่ี ๑๕ ม.ค. ๖๓ ท่ี วพม.  

- การจ ัดอบรม “แพทยศาสตรศ ึกษาสำหรับ
อาจารยใหม” วันท่ี ๒๗-๓๑ ม.ค. ๖๓  

- การจัดงานปใหม วพม. วันท่ี ๒๕ ธ.ค. ๖๒  

ผอ.กศ.วพม. รับมอบเงินบริจาคใหมูลนิธิเพื่อ วพม. 
ในพระราชูปถัมภฯ  จากผูแทนบริษัทประกันภัยไทย
วิวัฒน จำกัด (มหาชน) ณ หองระพี สาคริก ชั้น ๓ 
อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เม่ือ ๒๕ ธ.ค. ๖๒  

 เมื่อเวลา ๑๔๑๕ ของวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๒ พลตรี
หญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เปนรับ
มอบเงินบริจาคจากคุณ จีรพันธ อัศวะธนกุล ประธาน
เจาหนาที ่บริหารและกรรมการผู จ ัดการใหญบริษัท
ประกันภัยไทยวิว ัฒน จำกัด (มหาชน) เปนจำนวน 

๖,๕๔๗,๕๐๐.- บาท เพื่อมอบใหกับมูลนิธิเพื่อ วพม. ใน
พระราชูปถัมภฯ  ณ หองระพี สาคริก ชั้น ๓ อาคารพระ
มงกุฎเกลาเวชวิทยา 

ผอ.กศ.วพม. และคณะผูบริหาร แสดงความยินดี 

และถายภาพรวมกับคณะของชมรมดนตรีสากล 

วพม. ในโอกาสที ่วงดนตรี  “ขนมเขง” ไปควา

รางวัลรองชนะเลิศในการประกวดวงดนตรี กีฬา

เข็มสัมพันธ ครั้งที่ ๓๑ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เม่ือ ๑๙-๒๒ ธ.ค. ๖๒   

 เมื่อเวลา ๑๒๔๕ ของวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๒ พลตรี
หญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. พรอมดวย
คณะผู บร ิหาร วพม. แสดงความยินดีและถายภาพ
รวมกับคณะของชมรมดนตรีสากล วพม. ในโอกาสที่วง
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ดนตรี “ขนมเขง” ไปควารางวัลรองชนะเลิศในการ
ประกวดวงดนตรี กีฬาเข็มสัมพันธ ครั ้งที ่ ๓๑ รอบ
สุดทาย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เม่ือ ๑๙-๒๒ ธ.ค. ๖๒  
ผอ.กศ.วพม. และคณะผูบริหาร เขารวมประชุม

ข อ ง ค ณ ะ ท ำ ง า น จ ั ด ส อ บ  Comprehensive 

Examination ประเภท OSCE ณ หองประชุมสูติ

ศาสตร-นรีเวชวิทยา ชั้น ๘ อาคารพัชรกิติยาภา 

เม่ือ ๒๖ ธ.ค. ๖๒  

 เมื่อเวลา ๑๒๐๐ ของวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๒  พลตรี
หญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. พรอมดวย 
รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร และ รอง ผอ.กศ.วพม. เขา
รวมประชุมของคณะทำงานจัดสอบ Comprehensive 
Examination ประเภท OSCE ณ ห องประช ุมส ู ติ
ศาสตร-นรีเวชวิทยา ชั้น ๘ อาคารพัชรกิติยาภา เพ่ือ
สรุปผลการสอบทั้งทักษะทางคลินิก (clinical skills) 
และทักษะหัตถการ (manual skills) รวมทั้งสรุปการ
สอนเสริมที่ไดดำเนินการไปแลว รวมทั้งหารือแนวทาง
พัฒนาการจัดสอบในปการศึกษาถัดไปเพ่ือใหเปนไปตาม
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๘   

รอง ผอ.วพม.  ฝ  ายบร ิหาร  เปนประธานการ
ปร ะช ุ มคณ ะก ร ร มกา รบร ิ ห า รท ร ั พ ยา ก ร  ณ 
หองณีณา-นิรันดร ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกลา
เวชวิทยา เม่ือ ๒๔ ธ.ค. ๖๒  

 เมื่อเวลา ๑๐๐๐ น. ของวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๒ พันเอก 
ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เปนประธาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากร วพม. ครั้งท่ี 
๔/๖๓ เพ่ือพิจารณารายละเอียดงบประมาณป ๒๕๖๔ ตาม
กลยุทธ โดยมีหัวขอการประชุมท่ีสำคัญดังนี้ 
 - พิจารณารายละเอียดงบประมาณในกลยุทธที ่ ๓ 
และกลยุทธที่ ๖ โดยใหผูแทนหนวยท่ีเกี่ยวของเสนอคำขอ
งบประมาณพรอมชี้แจงเหตุผลความจำเปนของหนวย  
 - นัดประช ุมคร ั ้ งต อไปพิจารณารายละเอ ียด
งบประมาณในว ันที ่  ๙ ม.ค. ๖๓ เวลา ๑๐๐๐ น. ณ 
หองณีณา-นิรันดร ชัน้ ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 
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รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร รวมเปนประธานทีมเยี่ยม

ใหคำปรึกษาในโครงการ Quality system coaching 

round ของศูนยบริหารยุทธศาสตร รพ.รร.๖ เมื่อ ๒๔ 

ธ.ค. ๖๒  

 เมื ่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๒ พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร 
รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร รวมเปนประธานทีมเยี่ยมให
คำปรึกษาในโครงการ Quality system coaching round 
เพื ่อเตรียมความพรอมรับการเยี ่ยมสำรวจเพื ่อรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลซ้ำ (Reaccreditation) ของศูนย
บริหารยุทธศาสตร รพ.รร.๖ โดยการเยี่ยมจะเนนความรู
ความเขาใจแนวคิดคุณภาพที่เชื่อมโยงกับบริบทของแตละ
หอผูปวย รวมทั้งระบบงานที่สำคัญของโรงพยาบาล เชน 
ระบบคุณภาพและความปลอดภัย ระบบยา ระบบปองกัน
และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล เปนตน   

รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร รวมประชุมคณะทำงาน 
สปค.วพม. ณ หองประชุม สปค.วพม. ชั้น ๕ อาคาร
พระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เม่ือ ๒๖ ธ.ค. ๖๒  

 เมื่อเวลา ๐๙๐๐ ของวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๒ พันเอก ผศ. 
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร รวมประชุม
คณะทำงาน สปค.วพม. โดยมี พันเอก ผศ. ธรรมนูญ ศรี
สอาน ผช.ผอ.วพม. ฝายประกันคุณภาพและ หน.สปค.วพม. 
เปนผูรับผิดชอบการประชุม เพื่อพัฒนาแผนงานประจำป
ของ สปค.วพม. ก  อนนำเข  าส ู  การพ ิจารณาของ
คณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา วพม.  

 

รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร รวมการซอมสัมภาษณทีม
นำทางคลินิกกลุมศัลยกรรม (Cluster ศัลยกรรม) ณ 
หองประชุมจุลานนท ช้ัน ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
เม่ือ ๒๖ ธ.ค. ๖๒  

 เมื่อเวลา ๑๐๓๐ ของวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๒ พันเอก ผศ. 
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร รวมการซอม
ส ัมภาษณท ีมนำทางคลิน ิกกล ุ มศ ัลยกรรม (Cluster 
ศัลยกรรม) ณ หองประชุมจุลานนท ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ โดยเนนบทบาทของทีมนำทางคลินิกในการ
กำกับติดตามการดูแลรักษาผู ปวยศัลยกรรมเพื ่อบรรลุ
เ ป  าหมายสำค ั ญ   (Clinical governance) ได  แก  
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ความปลอดภัย มาตรฐาน
วิชาชีพ ควบคูไปกับการกำกับมาตรฐานการฝกอบรมแพทย
ประจำบาน รวมท้ังการนำความเสี่ยงสำคัญ ปญหาอุปสรรค
ในการเขาถึงบริการของผูปวยมาเปนโอกาสในการพัฒนา
อยางตอเนื่อง  

รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนประธานในพิธีเปด 
Big Cleaning Day ณ บริเวณลานดานหนาอาคารเจา
ฟาเพชรรัตน เม่ือ ๒๕ ธ.ค. ๖๒ 

 เมื่อเวลา ๐๙๓๐ วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๒ พันเอก ธำรง
โรจน เต็มอุดม รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนประธานใน
พิธีเปด Big Cleaning Day และมอบอุปกรณทำความสะอาด
ใหแกหัวหนากลุมทั้ง ๖ กลุม ณ บริเวณลานดานหนาอาคาร
เจาฟาเพชรรัตน 
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  ในปนี้คณะกรรมการ ๗ ส พลัส ไดแบงพื ้นที ่ทำ
ความสะอาดออกเปน ๖ กลุม เพื่อมอบพื้นที่ใหแกหัวหนา
กลุม A-F ตามแผนผังในภาพ 

 หลังจากนั ้น ผอ.กศ.วพม. และคณะผู บริหาร ได
เยี ่ยมเพื ่อใหกำลังใจและถายภาพกับทุกทีม ณ พื ้นท่ี
ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย  
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กิจกรรมสำคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหที่ ๑-๒ 

ของป ๒๕๖๓ (๑-๒/๖๓) คือ ๓๐ ธ.ค. - ๕ ม.ค. ๖๓  

 ก ิจกรรมสำค ัญในส ัปดาหท ี ่  ๑๔ -๑๕  ของ
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ และสัปดาหท่ี ๑-๒ ของป พ.ศ. 
๒๕๖๓ มีดังนี้   

• ๑ ม.ค. ๖๓ จก.พบ. และคณะผูบังคับบัญชา ลงนาม
ถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง 

• ๖ ม.ค. ๖๓ ผอ.กศ.วพม. และคณะ เขาเยี ่ยมและ
อวยพรปใหม ปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ  

• ๖-๗ ม.ค. ๖๓ การตรวจรางกายประจำป ๒๕๖๓ ณ 
หองนิรันดรวิชย ชั้น ๒ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 

• ๗ ม.ค. ๖๓ วันสถาปนากรมแพทยทหารบก ปท่ี 
๑๒๐ ณ กรมแพทยทหารบก เขตราชเทวี กทม.    

• ๙ ม.ค. ๖๓ ๑๐๐๐ การประชุมคณะกรรมการ
บริหารทรัพยากร วพม.  ณ หองระพี สาคริก ชั้น ๓ อาคาร
พระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 

• ๙ ม.ค. ๖๓ ๑๓๐๐ การประชุมตัดสินผลการศึกษา 
นพท./นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๓  

• ๑๐ ม.ค. ๖๓ ๑๖๐๐ งานวันเด็ก ชุมชนบานพัก
ขาราชการ วพม./ รพ.รร.๖  

• ๑๒ ม.ค. ๖๓ การจัดสอบ MEQ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
ของ ศ.ร.ว.  
 
 

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

 

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                        (ดุสิต สถาวร) 

  รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร   

   ๓๑ ธ.ค. ๖๒   
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