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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนํา    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ท่ี 33 ของปีงบประมาณ 2563 และฉบับท่ี 
20 ของปี พ.ศ. 2563 หัวข้อข่าวสําคัญในสัปดาห์นี้ มี
ดังนี้   
ผอ.ศพม. เป็นประธานการประชุมคณะทํางานโครงการพล
ขับปลอดโรค ผู้โดยสารปลอดภัย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 
ศพม. เมื่อ 12 พ.ค. 63  

 เมื่อเวลา 1030 วันท่ี 12 พ.ค. 63 พลโท ธารา พูน
ประชา ผอ.ศพม. เป็นประธานการประชุมคณะทํางาน
โครงการพลขับปลอดโรค ผู้โดยสารปลอดภัย ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 2 ศพม. โดยมี พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เข้าประชุมครั้งนี้ด้วย  
 สาระสําคัญจากการประชุมฯ มีดังนี้  

- จก.พบ. มอบนโยบายให้ ศพม. พัฒนาต้นแบบ
ของการดูแลสุขภาพกําลังพลกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงเป็นท่ีมา
ของโครงการพลขับปลอดโรค ผู้โดยสารปลอดภัย ท่ีรเิร ิ่ม
ข้ึนเพ่ือให้เป็นโครงการนําร่องในการดูแลสุขภาพของกําลัง
พลกลุ่มเป้าหมาย โดยเร ิ่มจากภายใน นขต.ศพม. ก่อน  

- ท่ีประชุมฯ ได้แลกเปล่ียนข้อคิดเห็นเร ื่อง การ
ตรวจสุขภาพเพ่ือคัดกรองปัญหาสุขภาพสําคัญโดยใช้หลัก
ทางวชิาการเป็นฐาน และมุ่งพัฒนาให้เป็นต้นแบบท่ี
สามารถนําไปขยายผลให้กับหน่วยทหารอ่ืน ๆ ต่อไป โดย
เน้นการใช้ประโยชน์จากผลการตรวจสุขภาพเพ่ือสร้าง
เสรมิและป้องกันโรคในกําลังพลกลุ่มนี้ รวมท้ังสร้างความ
มั่นใจให้กับผู้โดยสารทุกระดับท่ีใช้บรกิารของฝ่ายขนส่ง  

- ท่ีประชมุฯ เสนอให้จัดทําโครงการวจิัยคู่ขนานไป
กับโครงการนําร่องเพ่ือให้บรกิารตรวจสุขภาพครั้งนี้ โดย
มอบหมายให้ พ.อ. ผศ.ราม รังสินธ์ุ เป็นหัวหน้าโครงการฯ 
และเสนอขอรับการสนับสนนุทุนจาก สวพ.ทบ. ต่อไป  
รอง จก.พบ. (1) เป็นประธานการประชุมหารอืผู้แทน นขต.
พบ. เร ื่อง การจัดกําลังพลเข้าพักที่อาคารสงเคราะห์ ทบ. 
(ส่วนกลาง) พื้นที่เทอดดาํร ิณ ห้องประชมุ พบ. ชัน้ 2 กรม
แพทย์ทหารบก เมื่อ 12 พ.ค. 63  
 เมื่อเวลา 1430 วันท่ี 12 พ.ค. 63 พลตร ีนิมิตร์ 
สะโมทาน รอง จก.พบ. (1) เป็นประธานการประชุมหารอื
ผู้แทน นขต.พบ. เร ื่อง การจัดกําลังพลเข้าพักท่ีอาคาร
สงเคราะห์กองทัพบก (ส่วนกลาง) พ้ืนท่ีเทอดดําร ิณ ห้อง
ประชุม พบ. ชั้น 2 กรมแพทย์ทหารบก  
 ท่ีประชุมฯ ได้มอบหมายให้ นขต.พบ. ไปจัดทํา
บัญชีรายชื่อกําลังพลของหน่วยท่ีจะเข้าพักท่ีอาคาร
สงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) พ้ืนท่ีเทอดดําร ิตามโควต้าภายใน
เวลาท่ีหน่วยเหนือกําหนด โดยแยกบัญชีตามลําดับความ
เร่งด่วนเป็น 5 กลุ่ม   
ผอ.กศ.วพม. และคณะผู้บรหิาร เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ที่สถานีรายงานตัว สถานี
เจาะเลือดและเก็บปัสสาวะ ณ บรเิวณชั้น 1 อาคารเจ้า
ฟ้าเพชรรัตน และสถานีตรวจสุขภาพ ณ ห้องนิรันดร์ว ิ
ชย ชั้น 2 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 12 พ.ค. 
63 
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 เมื่อเวลา 0700 ของวันท่ี 12 พ.ค. 63 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์  ผอ.กศ.วพม. ไปเย่ียมชมการ
ปฏิบัติงานเป็นวันแรกของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ท้ัง 3 สถานี ได้แก่ 
สถานีรายงานตัว สถานีเจาะเลือดและเก็บปัสสาวะ เพ่ือส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ท่ีบรเิวณโถงด้านหน้าและภายใน
ห้องประชุมสดศร ีชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน และสถานี
ตรวจสุขภาพ ท่ีห้องนิรันดร์วชิย ชั้น 2 อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวทิยา โดยนักเรยีนท่ีมารายงานตัวให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดีในการปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม  
 ในปีนี้การรายงานตัวและการตรวจสุขภาพได้กําหนด
ไว้ 3 วัน คือ วันท่ี 12-14 พ.ค. 63 โดยแบ่งผู้มีรายชื่อเข้า
สอบสัมภาษณ์เป็น 3 กลุ่ม ท้ังนี้เพ่ือลดจํานวนนักเรยีนท่ีมา
รายงานตัวและเข้าตรวจสุขภาพในแต่ละวันให้มีจํานวน
น้อยลง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่าง
ทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ผอ..วพม./รพ.รร.6 และคณะ เยี่ยมบ้านกําลังพลที่มีคู่สมรส 
บุตร และหรอืบุพการทีี่มีความต้องการพิเศษและทุพพล
ภาพ ครั้งที่ 2/2563 พร้อมทีมแพทย์สหสาขาวชิาชีพ ณ 
บ้านพักข้าราชการ รพ.รร.6 เมื่อ 13 พ.ค. 63 

 เมื่อเวลา 1330 ของวันท่ี 13 พ.ค. 63 พลตร ีสุพัษชัย 
เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.วพม./ รพ.รร.6 และคณะ เย่ียมบ้าน
กําลังพลท่ีมีคู่สมรส บุตร และหรอืบุพการท่ีีมีความต้องการ
พิเศษและทุพพลภาพ ครั้งท่ี 2/2563 พร้อมทีมแพทย์สห
สาขาวชิาชีพ โดยมอบส่ิงของและเงินช่วยเหลือกําลังพล ณ 
บ้านพักข้าราชการ รพ.รร.6 โดยมี พันเอก รศ.สมภพ ภู่
พิทยา ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พันเอก ชาญชัย 
บัววรรณ หก.กสน.วพม. และคณะกรรมการสวัสดิการ วพม. 
ร่วมคณะไปด้วย   

ผอ.กศ.วพม. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรหิาร
ทรัพยากร วพม. ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องระพี สาครกิ 
ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 13 พ.ค. 63  

 เมื่อเวลา 1000 ของวันท่ี 13 พ.ค. 63 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์  ผอ.กศ.วพม. เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบรหิารทรัพยากร วพม. ครั้งท่ี 6/ 63 ณ ห้อง
ระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา ในฐานะท่ี
ปรกึษาคณะกรรมการบรหิารทรัพยากร วพม. โดยมี พันเอก 
ผศ.ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการ
ประชุม ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาเร ื่องสําคัญ ดังนี้  
 - รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร ชี้แจงเป้าหมายของการ
ประชุม คือ ติดตามผลการดําเนินโครงการต่าง ๆ ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2563 ซ่ึงจําเป็นต้องปรับแผน
หลังเกิดสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 
 - ฝงป.วพม. สรุปแผนงานโครงการตามกลยุทธ์ต่าง  ๆ
ท่ีจะเสนอเพ่ือขออนุมัติหลักการในปีงบประมาณ 2564  
 - ติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการผลิต
แพทย์เพ่ิม ประจําปี 2561-2563  
 - ทบทวนและปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 
2563  
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ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการสัมภาษณ์แพทย์ใช้ทุนปีที่ 2 
ของ วพม. ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าฝึกอบรมแพทย์
ประจําบ้านในปีการศึกษา 2564 ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 
3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 13 พ.ค. 63  
 เมื่อเวลา 1300 ของวันท่ี 13 พ.ค. 63 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
สัมภาษณ์แพทย์ใช้ทุนปีท่ี 2 ท่ีมาปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วย
อาจารย์ท่ีภาควชิาต่าง ๆ ในระดับปรคีลินิกและนายทหาร
ปกครอง กปค.วพม. ซ่ึงมีความประสงค์จะสมัครเข้า
ฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านในปีการศึกษา 2564 ณ ห้องระ
พี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมี รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ และ รอง 
ผอ.กศ.วพม.  เป็นกรรมการสัมภาษณ์ครั้งนี้ด้วย  
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 14 พ.ค. 63  

 เมื่อเวลา 0800 ของวันท่ี 14 พ.ค. 63 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ณ ห้องระพี สาครกิ 
ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  
 ประธานฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทางและข้ันตอน
การสัมภาษณ์ รวมท้ังเอกสารประกอบการสัมภาษณ์ซ่ึงเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ฯ ในปีนี้จะ
แตกต่างจากทุกปี กล่าวคือ เป็นครั้งแรกท่ีใช้ระบบการ

สั มภาษณ์ ออน ไลน์ ผ่ าน โปรแกรม Zoom Cloud 
Meetings และแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วง
เช้าและช่วงบ่าย โดยมีการประชุมเพ่ือสรุปผลเมื่อเสร็จส้ิน
การสัมภาษณ์ท้ังสองช่วง 

 หลังการประชุมชี้แจงเสร็จส้ิน คณะกรรมการ
สัมภาษณ์ได้แยกย้ายไปประจําท่ีห้องถ่ายทอดสดการ
สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมกลุ่มย่อย LRC ชั้น 3 อาคารเจ้า
ฟ้าเพชรรัตน เพ่ือสัมภาษณ์นักเรยีนท่ีมีชื่ อเข้าสอบ
สัมภาษณ์ผา่นระบบออนไลน์ 
ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
อํ า น วยกา รคั ด เ ลื อ กบุ คคล เ ข้ า ศึ กษาหลั กสู ต ร
แพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 15 พ.ค. 63 
 เมื่อเวลา 1000 ของวันท่ี 15 พ.ค. 63 พลตร ีสุพัษ
ชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.วพม./ รพ.รร.6 เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ณ ห้องระพี สาครกิ 
ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา ท่ีประชุมฯ รับทราบ
รายงานของคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้   
 - ประธานคณะกรรมการดําเนินงานฯ รายงาน
ภาพรวมของการรายงานตัว การสัมภาษณ์ และการตรวจ
สุขภาพ โดยเฉพาะการปรับแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19  
 - เลขานุการคณะกรรมการตรวจร่างกาย รายงาน
สรุปผลการตรวจสุขภาพ (การตรวจร่างกาย การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การตรวจทางรังสีวทิยา)  
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 - ประธานคณะกรรมการตรวจสุขภาพจิต รายงาน
สรุปผลการวเิคราะห์แบบทดสอบสุขภาพจิตและการ
สัมภาษณ์ เฉพาะในส่วนของสุขภาพจิต  
 - ประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ รายงาน
สรุปผลการสอบสัมภาษณ์ 
 ท่ีประชุมฯ เห็นชอบผลการพิจารณาของทาง
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และมอบหมายให้มีคณะทํางานฯ 
นําโดย รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เรยีกผู้ เข้าสอบท่ี
จําเป็นต้องได้รับการตรวจร่างกายซ้ํามาดําเนินการ และ
รายงานผลให้ประธาน คกก. ทราบ เพ่ือสรุปผลและรายงาน
ให้ทาง ทปอ. ตามกรอบเวลาท่ีกําหนดตอ่ไป   
 ในปีนี้ทาง คกก.คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารมาใช้เป็นเคร ื่องมือสําคัญในการดําเนินการ ดังนี้ 
 - เคร ื่องอ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด ซ่ึงเชื่อมต่อ
กับฐานข้อมูลของระบบทะเบียนราษฎร์และบัตรประชาชน
ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
 - โปรแกรม Line Official Account (Line OA) 
เพ่ือใช้ติดต่อส่ือสารกับผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ฯ ให้
คําแนะนําการเตรยีมตัวก่อนสัมภาษณ์ การเก็บส่ิงส่งตรวจ 
การนัดหมายเวลาในการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 
การตอบข้อซักถามต่าง ๆ  
 - ระบบการสัมภาษณ์ออนไลน์ ซ่ึงใช้โปรแกรม 
Zoom Cloud Meetings ซ่ึงจัดให้ผู้ เข้าสอบสัมภาษณ์
รายงานตัวล่วงหน้า และเข้าพักคอยในห้องรอสัมภาษณ์
ก่อนถึงเวลาสัมภาษณ์จรงิ  
 - ระบบบนัทกึและประมวลคะแนนการสอบสมัภาษณ์
ผ่าน Google Form  
 - ระบบประเมินผลการรายงานตัว สอบสัมภาษณ์ 
และตรวจสุขภาพออนไลน์ (โดยผู้เข้าสอบสัมภาษณ)์ 
ผอ.กศ.วพม. เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ Just-
In-Time Learning: Share & Learn ในหัวข้อ PCM 
Online Learning: Sharing our experience ซึ่ ง
ถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings 

จาก สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
เมื่อ 15 พ.ค. 63  

 เมื่อเวลา 1300 ของวันท่ี 15 พ.ค. 63 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ ยนเร ยีนรู้  Just-In-Time Learning: Share & 
Learn ในหัวข้อ PCM Online Learning: Sharing our 
experience ซ่ึงถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom Cloud 
Meetings จาก สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา โดยหัวข้อท่ีมีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ มีดังนี้  
 - 10-step for moving teaching & assessment 
online (World Economic Forum) โดย พ.อ. ผศ.ดุ สิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร 
 - การสอนสดแบบ Interactive lecture ทาง
ออนไลน์ โดย ร.ท.หญิง ณัฏฐ์นร ีธัญจรูญ และ พ.ต. ผศ.อนุ
พงษ์ กันธิวงค์ โดยมี พ.อ.หญิง ผศ.ปนัดดา ฯ และ พ.อ. ศ.ม
ฑิรุทธ ฯ เป็นผู้ดําเนินการอภิปราย 
 - การสอนชั่วโมงปฏิบัติการ (Lab) แบบออนไลน ์โดย 
พ.อ. มานพ ชัยมัติ ร.ท.หญิง นภัสสรณ์ จารุรัตน์มงคล และ 
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ร.ท.หญิง ณัฎฌา หอมรสสุคนธ์ พ.อ.หญิง ผศ.ดังใจ สุวรรณ
กิตติ และ พ.อ. สุเมธ เติมมธุรพจน์ โดยมี พ.อ.หญิง ผศ.
อนุสราฯ และ พ.อ. สุเมธฯ เป็นผู้ดําเนินการอภิปราย 
 - การสอนทักษะทางคลินิก (Clinical skills) แบบ
ออนไลน์ โดย พ.อ. พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวนิ และ พ.ต.หญิง 
วรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์ โดยมี พ.อ. อํานาจฯ และ พ.อ. 
เรอืงวทิย์ ฯ เป็นผู้ดําเนินการอภิปราย 
 กิจกรรมครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกท่ี อจ.วพม. นํา
ประสบการณ์ตรงจากการสอนแบบออนไลน์มาแลกเปลี่ยน
เรยีนรู้และเปิดโอกาสให้มีการซักถามได้อย่างใกล้ชิดแม้จะจัด
แบบออนไลน์ โดยมีอาจารย์สนใจลงทะเบียนเข้าประชุม
มากกว่า 80 คน นับว่าเป็นสถิติผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสูงท่ีสุด
นับตั้งแต่เร ิ่มจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ Just-In-Time 
Learning ข้ึนเป็นครั้งแรกเมื่อปีท่ีผ่านมา  
 ช่วงท้ายมีการขอความเห็นว่าหัวข้อการจัดกิจกรรม
ในครั้งต่อไปควรเป็นเร ื่องใด ผลปรากฏว่า หัวข้อ “การวัด
และประเมินผลการเรยีนการสอนทางออนไลน์” มีความ
ต้องการมากท่ีสุด ดังนั้นทางคณะกรรมการ KM จึงกําลัง
เตรยีมกําหนดหัวข้อและทาบทามวทิยากรสําหรับหัวข้อนี้  

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 21 ของปี 
พ.ศ. 2563 (21/63) คือ 18-24 พ.ค. 63  
 กิจกรรมสําคัญในสัปดาห์ท่ี 34 ของปีงบประมาณ 
2563 มีดังนี้   

• 18 พ.ค. 63 0900 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาควชิาเภสัชวทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ 
โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 18 พ.ค. 63 1300 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาควชิาสูติศาสตร์นรเีวชวทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 19 พ.ค. 63 0900 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาควชิาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน กศ.วพม. ผ่าน

ระบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สปค.วพม. 
ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 19 พ.ค. 63 1000 การประชุม นขต.กอ.วพม. 
ประจําเดือน พ.ค. ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 ตึก
อํานวยการ วพม.  

• 20 พ.ค. 63 0900 การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร วพม. ครั้งท่ี 1/2563 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 
3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 21 พ.ค. 63 0800 การประชุ มคณะกรรมการ
สัมภาษณ์นิสิตเตรยีมแพทย์ชั้นปีท่ี 1 ท่ีสมัครขอรับทุน ทบ. 
ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 21 พ.ค. 63 0900 การสัมภาษณ์นิสิตเตรยีมแพทย์
ชั้นปีท่ี 1 ท่ีสมัครขอรับทุน ทบ. ผ่านระบบออนไลน์ โดย
ถ่ายทอดสดจากห้องประชมุกลุม่ย่อย LRC ชั้น 3 อาคารเจ้า
ฟ้าเพชรรัตน  

• 21 พ.ค. 63 1330 การประชุ มคณะกรรมการ
หลักสูตร ระดับคลินิก ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 22 พ.ค. 63 0900 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ กศ.วพม. ผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 22 พ.ค. 63 1330 การประชุมคณะทํางานพิจารณา
การชดใช้ค่าปรับของ นพท. และ นรพ. กรณีพ้นสภาพจาก
การเป็นนักเรยีนก่อนการสําเร็จการศึกษา หรอืผิดสัญญา 
ณ ห้องประชุม กพ.ทบ. (๑) กองบัญชาการกองทัพบก  

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

- ตรวจแก้ไขแล้ว/ แจกจ่ายได้ 
  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 
               (ดุสิต สถาวร) 
  รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร   
   24 พ.ค. 63   
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