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 PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนํา    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ท่ี 18 ของปีงบประมาณ 2563 และฉบับท่ี 
5 ปี พ.ศ. 2563 หัวข้อข่าวสําคัญในสัปดาห์นี้ มีดังนี้   
จก.พบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกเตรยีมความ
พร้อมในที่ตั้งของเหล่าทหารแพทย์สําหรับการฝึกร่วม
หน่วยทหารรักษาพระองค์/เหล่าทัพ ประจําปี 2563 
(กฝร.รอ./ เหล่าทัพ 63) ระหว่างวันที่ 27 ม.ค. - 4 
ก.พ. 63 ณ บรเิวณลานดา้นหนา้อาคารเจา้ฟ้าเพชรรัตน 
เมื่อ 27 ม.ค. 63 

 เมื่อเวลา 0900 ของวันท่ี 27 ม.ค. 2563 พลโท 
ชาญณรงค ์นาคสวัสดิ์ จก.พบ. เดินทางมาเป็นประธานใน
พิธีเปิดการฝึกเตรยีมความพร้อมในท่ีตั้งของเหล่าทหาร
แพทย์สําหรับ กฝร.รอ./เหล่าทัพ 63 โดยมี ผอ.ศพม. รอง 
จก.พบ. (1) และ (2) ผอ.วพม./ รพ.รร.6 ผอ.กศ.วพม. ผอ.
สพธ. ผอ.สวพท. ผอ.วพบ. ผอ.วพร. ผอ.วพอ. และคณะ
ผู้บรหิารของ วพม. ให้การต้อนรับ 

 ผู้ เ ข้ ารับการฝึกในปีนี้ประกอบด้ วย นพท./
นศพ.วพม. จํานวน 99 นาย นรพ.วพบ. จํานวน 85 นาย 
นพร.วพร. จํานวน 73 นาย นพอ.วพอ. จํานวน 54 นาย 
รวมท้ังส้ิน 311 นาย 
 การฝึกเตรยีมความพร้อมในท่ีตั้ง ประกอบด้วย 1) 
การฝึกพ้ืนฐานเหล่าทหารราบ ในห้วง 27-29 ม.ค. 63 
และ 2) การฝึกพ้ืนฐานเหล่าทหารแพทย์ ในห้วง 30-31 
ม.ค. และ 3-4 ก.พ. 63 ซ่ึงการฝึกครั้งนี้มีเป้าประสงค์
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกทบทวนความรู้พ้ืนฐานของเหล่า
ทหารราบและมีความรู้และทักษะสําคัญของเหล่าทหาร
แพทย์ก่อนเข้ารับการฝึกแลกเปลี่ยน (Cross-training 
exercise, CTX) ของ กฝร.รอ./เหล่าทัพ 63 ท่ี จ.ว.ป.จ. 
และการฝึกภาคสนาม (FTX) ของพ้ืนท่ีส่วนหน้าในพ้ืนท่ี
การฝึก จ.ว.ส.ก. และการฝึกของพ้ืนท่ีส่วนหลังในพ้ืนท่ีการ
ฝึก จ.ว.ป.จ. และการฝึกภาคสนามในห้วงวันท่ี 7-20 ก.พ. 
63   
 หลังพิธีเปิดการฝึกเตรยีมความพร้อมในท่ีตั้งของ 
กฝร.รอ./เหล่าทัพ 63 พลตร ีสุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ 
ผอ.วพม./ ผอ.รพ.รร.6 ได้พบกับนักเรยีนจากท้ัง 4 
สถาบัน ท่ีเข้ารับการฝึกฯ ท่ีห้องประชุมมงกุฎเวช ชั้น 4 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์
ตรงของท่านในฐานะเป็นผู้อํานวยการโรงพยาบาลอานันท
มหิดล ซ่ึงให้การสนับสนุนการฝึกภาคสนามของเหล่า
ทหารแพทย์ และบรกิารทางการแพทย์ในสถานการณ์จรงิ 
(real-world practice) ของการฝึก กฝร.รอ./ เหล่าทัพ 
62 ท่ี จ.ว.ลพบุร ีในปีท่ีผ่านมา 
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ผอ.ศพม. ซักซ้อมความเข้าใจ แนะนําหลักการและที่มา
ของการฝึกเตรยีมความพร้อมในที่ตั้ง รวมทั้งชี้แจงให้ผู้
เข้ารับการฝึกเข้าใจตั้งใจรับการฝึกเพื่อนําสิ่งที่ได้เรยีนรู้
ไปใช้กับโจทย์สถานการณ์ในการฝึกภาคสนาม ณ ห้อง
ประชุมมงกุฎเวช อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 
30 ม.ค. 63  

 เมื่อเวลา 0815 ของวันท่ี 30 ม.ค. 2563 พลโท 
ชาญชัย ติกขะปัญโญ ผอ.ศพม. เดินทางมาพบและพูดคุย
กับนักเรยีนท่ีเข้ารับการฝึกเตรยีมความพร้อมในท่ีตั้งฯ 
เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจ แนะนําหลักการและท่ีมาของการ
ฝึกเตรยีมความพร้อมในท่ีตั้งฯ รวมท้ังชี้แจงให้ผู้เข้ารับ
การฝึกตั้งใจรับการฝึก เพ่ือนําส่ิงท่ีได้เรยีนรู้ไปใช้กับโจทย์
สถานการณ์ในการฝึกแลกเปล่ียนในภูมิประเทศ (Cross-
training exercise, CTX) ท่ี  จ .ว .ป .จ . และการฝึก
ภาคสนาม (FTX) ในพ้ืนท่ี จ.ว.ป.จ. และ จ.ว.ส.ก. ต่อไป 
โดยมี ผอ.กศ.วพม. และคณะผู้บรหิารของ วพม. วพบ. 
วพร. และ วพอ. ให้การต้อนรับ 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการทอดผ้าป่าสามัคคี ของ 
ภทช.กศ.วพม. ที่วัดนายาว ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัย
เขต จว.ฉะเชิงเทรา ในโอกาสที่พา นพท./นศพ.วพม. 
ชั้นปีที่ 3 ออกฝึกภาคสนามในพื้นที่ดังกล่าว เมื่อ 27 
ม.ค. 63 
 เมื่อเวลา 1330 ของวันท่ี 27 ม.ค. 63 พลตรหีญิง 
ผศ. จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานในการ
ทอดผ้าป่าสามัคคี ของ ภทช. กศ.วพม. ท่ีวัดนายาว ต.ท่า
กระดาน อ.สนามชัยเขต จว.ฉะเชิงเทรา ในโอกาสท่ี นพท./

นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 3 รุ่นท่ี 43 ออกฝึกภาคสนามของ
รายวชิา เวชศาสตร์ชุมชน 1 ระหว่างวันท่ี 23-29 ม.ค. 63 
โดยมี พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร 
และพันเอก ธํารงโรจน์ เต็มอุดม รอง ผอ.วพม. ฝ่าย
วชิาการ ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย  
 ในโอกาสเดียวกันนี้ทางคณะผู้แทนของสมาคม
ผู้ปกครองและอาจารย์ วพม. ได้ร่วมทําบุญเป็นเงิน 
222,950.- บาท รวมท้ังบรจิาคเก้าอ้ีพลาสติก รวมท้ังส้ิน 
217 ตัว ให้แก่โรงเรยีนบ้านทุ่งส่อหงษา จํานวน 100 ตัว 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งส่อหงษา จํานวน 50 ตัว วัด
นายาว จํานวน 67 ตัว คณะผู้บรหิาร วพม. ขออนุโมทนา
บุญมา ณ โอกาสนี้  

ผอ.กศ.วพม. ไปร่วมการสัมมนาวันที่สองของโครงการ
แพทยศาสตรศึกษาสําหรับอาจารย์ใหม่ของ วพม. 
ระหว่างวันที่ 27-31 ม.ค. 63 ณ โรงแรมไมด้า รสีอร์ต 
จว.กาญจนบุร ีเมื่อ 28 ม.ค. 63  

เมื่อเวลา 0800 ของวันท่ี 28 ม.ค. 63 พลตรหีญงิ 
ผศ. จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. กล่าวทักทาย
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อาจารย์ใหม่ของ วพม. ในโอกาสท่ีเดินทางไปร่วมโครงการ
แพทยศาสตรศึกษาสําหรับอาจารย์ใหม่ของ วพม. ซ่ึงจัด
ข้ึนระหว่างวันท่ี 27-31 ม.ค. 63 ณ โรงแรมไมด้า รสีอร์ต 
จว.กาญจนบุร ีโดย ผอ.กศ.วพม. เน้นให้อาจารย์ใหม่ทุก
คนท่ีเข้าอบรมตั้งใจในการเรยีนรู้หลักการท่ีสําคัญทาง
แพทยศาสตรศึกษา และขอให้ทุกคนให้ความสําคัญกับ
การพัฒนาความสัมพันธ์กับเพ่ือนอาจารย์ท่ีเข้าอบรม และ
สนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทาง  คณะกรรมการจัดการ
อบรมฯ เตรยีมไว้เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมทําความรู้จักและมี
ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน  

โครงการแพทยศาสตรศึกษาสําหรับอาจารย์ใหม่จัด
ข้ึนทุก 2 ปี เพ่ือให้อาจารย์ของ วพม. มคีวามรูค้วามเข้าใจ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของ วพม. มีทักษะการ
จัดการเรยีนการสอน การวัดและประเมินผล รวมท้ังมีส่วน
ร่วมในการพัฒนางานแพทยศาสตรศึกษาของ วพม. ให้
ก้าวหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

ในปีนี้ วพม. ได้รับเกียรติจากวทิยากรภายนอก
หลายท่าน อาทิ ดร.วรสรวง ดวงจินดา ม. ศรปีทุม ผศ.
พญ. ทานตะวัน อวรุิทธ์วรากุล สถาบันการแพทย์จักร ี
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นฤบดินทร์ โดยมีวทิยากรภายในจากท้ัง วพม. และ รพ.รร.
6 คับค่ัง ได้แก่ พลตรหีญิง สยมพร โกมลพิศ พันเอก 
ผศ. ดุสิต สถาวร พันเอกหญิง นวพร หิรัญววิัฒน์กุล พัน
เอก กิตติ ตระกูลฮุน พันเอก อุปถัมภ์ ศุภสินธ์ุ พันเอก ศ. 
มฑิรุทธ มุ่งถ่ิน พันเอกหญิง ผศ. ปนัดดา หัตถโชติ พัน
เอก พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวนิ พันเอก รศ. ชาญชัย ไตร
วาร ีพันโทหญิง ผศ. ชาลินี มนต์เสรนีุสรณ์ พันโท รศ. ปิ
ยะ รุจกิจยานนท์ พันเอกหญิง กฤษณมณ ฤทธิฦาชัย พัน
เอก ฐิติศักดิ์ กิจทวสิีน พันเอกหญิง ผศ. จีรานุช ตัน
คณิตเลิศ พันตรหีญิง วรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์ พันเอก 
คงกระพัน ศรสุีวรรณ พันเอกหญิง สายสุรย์ี นิวาตวงศ์ 
พันโทหญิง โสรยา ชัชวาลานนท์ พันโท เดชวจิิตร์ สุวรรณ
ภักดี พันโทหญิง ผศ. จิตรวณีา มหาคีตะ  

Highlights ของการสัมมนาในวันท่ีส่ี คือ งาน
บายศรสู่ีขวัญอาจารย์ใหม่ ซ่ึงได้รับเกียรติจากอาจารย์
อาวุโสของ วพม. และ รพ.รร.6 มาร่วมพิธีกันอย่างคับค่ัง 
เพ่ือผูกข้อมือรับขวัญอาจารย์ใหม่  
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คณะผู้บรหิาร วพม. ขอขอบคุณวทิยากรภายนอก
และคณาจารย์ของ วพม. และ รพ.รร.6 ทุกท่าน ท่ีได้มี
ส่วนร่วมให้โครงการแพทยศาสตรศึกษาสําหรับอาจารย์
ใหม่ครั้งนี้สําเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี โดยเฉพาะทีมงานของ
หน่วยแพทยศาสตรศึกษา นําโดย พันเอกหญิง นวพร 
หิรัญววิัฒน์กุล รอง ผอ.กศ.วพม. และคณะ ภาพสุดท้าย
ด้านล่างเป็นภาพสรุปกิจกรรมท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนในห้วง
เวลา 5 วัน (โดย พันโทหญิง ผศ. จิตรวณีา มหาคีตะ) 

 

ผอ.กศ.วพม. พร้อมด้วยคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ ไป
ทวนสอบฯ รายวชิา เวชศาสตร์ครอบครัว (วพมทช 
501) ที่ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัว กศ.วพม. เมือ่ 29 
ม.ค. 63  

 เมื่อเวลา 1300 ของวันท่ี 29 ม.ค. 63 พลตรหีญิง 
ผศ. จันทราภา ศรสีวัสดิ์  ผอ.กศ.วพม. พร้อมด้วย
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนตาม
มาตรฐานผลการเรยีนรู้ ไปทวนสอบฯ รายวชิา เวชศาสตร์
ครอบครัว (วพมทช 501) ท่ีภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 
กศ.วพม. ณ ห้องประชุมภาควชิาฯ ชั้น 8 ตึก 8 ชั้น 
รพ.รร.6 โดยมี พันเอก เรอืงวทิย์ ตันติแพทยางกูร เป็น
ประธาน คกก.ทวนสอบฯ ในโอกาสนี้ พันเอก ผศ. ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร และพันเอก ธํารงโรจน์ 
เต็มอุดม รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ ท่ีปรกึษา คกก.ทวน
สอบฯ ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย 
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 คกก. ทวนสอบฯ ชื่นชมในความมุ่งมั่นทุ่มเทของ
คณาจารย์ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัวในการพัฒนา
หลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ นพท./นศพ.วพม. มี
ความรู้และทักษะในการเป็นหมอครอบครัว เข้าใจแนวทาง
การสร้างเสรมิสุขภาพและระบบบรบิาลสุขภาพ การ
บรบิาลสุขภาพท่ีบ้าน ท่ีโรงเรยีน และจากการประกอบ
อาชีพ รวมท้ังการอนามยัส่ิงแวดล้อม และการบรบิาลแบบ
ประคับประคองสําหรับผู้ป่วยระยะท้าย 

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานคณะกรรมการจัดการสอบ
เพื่อประเมินและรับรองความรู้และความสามารถในการ
ประกอบวชิาชพีเวชกรรมขัน้ตอนที ่3 ของ ศ.ร.ว. ครั้งที่ 
2/2563 ณ สนามสอบ รพ. รร.6 เมื่อ 2 ก.พ. 63  

 เมื่อวันท่ี 2 ก.พ. 63 พลตรหีญิง ผศ. จันทราภา 
ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานคณะกรรมการจัดการ
สอบเพ่ือประเมินและรับรองความรู้และความสามารถใน
การประกอบวชิาชีพเวชกรรมข้ันตอนท่ี 3 (Clinical 
Skills) ของ ศ.ร.ว. ครั้งท่ี 2/2563 ณ สนามสอบ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซ่ึงเป็นสนามสอบส่วนกลาง
ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 14 วงสอบ (ใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศ) มีผู้เข้าสอบรอบเช้าและรอบบ่าย รวมท้ังส้ิน 
420 คน โดยมี ศ.พญ บุญมี สถาปัตยวงศ์ กรรมการ
กลาง ศรว. มาร่วมจัดการสอบ ซ่ึงในครั้งท่ี 2/ 563 นี้
จัดการสอบพร้อมกันท่ัวประเทศ รวม 3 แห่ง สนามสอบ
ในภูมิภาคมี 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพุทธชินราช และ
คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครนิทร์  

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร ร่วมเป็นวทิยากรในโครงการ
แพทยศาสตรศึกษาสําหรับอาจารย์ใหม่ของ วพม. 
ระหว่างวันที่ 27-31 ม.ค. 63 ณ โรงแรมไมด้า รสีอร์ต 
จว.กาญจนบุร ีเมื่อ 28 ม.ค. 63    
 เมื่อเวลา 0815 ของวันท่ี 28 ม.ค. 63 พันเอก ผศ. 
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นวทิยากรใน
หัวข้อ Learning Outcome & Learning Objectives 
ในโครงการแพทยศาสตรศึกษาสําหรับอาจารย์ใหม่ของ 
วพม. ระหว่างวันท่ี 27-31 ม.ค. 63 ณ โรงแรมไมด้า ร ี
สอร์ต จว.กาญจนบุร ีการบรรยายเน้นความสําคัญของ
การจัดการเรยีนการสอนตามหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตของ วพม. ซ่ึงเป็นหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาให้เกิดผล
การเรยีนรู้ หรอื Outcome-based curriculum ดังนั้น
การจัดการเรยีนการสอนในระดับรายวชิา หรอืรายคาบ 
จําเป็นต้องเร ิ่มต้นด้วยการกําหนดผลลัพธ์ของการเรยีนรู้ท่ี
ต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรยีน จากนั้นจึงออกแบบวธีิจัด
ประสบการณ์การเรยีนรู้ รวมท้ังวธีิวัดและประเมินผล
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ผู้เรยีนให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ดังกล่าว ปัจจุบัน วพม. ใช้
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) 
เป็นแนวทางกําหนดผลลัพธ์ของการเรยีนรู้ โดยแบ่งเป็น 
7 ด้าน ครอบคลุมการพัฒนาผู้ เรยีนด้านคุณธรรม 
จรยิธรรม (LO1) ความรู้ (LO2) ทักษะทางปัญญา (LO3) 
ทักษะการทํางานร่วมกันเป็นทีมและความรับผิดชอบ 
(LO4) ทักษะการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(LO5) ทักษะพิสัย (LO6) และทักษะทางทหาร (LO7)   
 ในปั จจุ บั น สั งคมคาดหวั ง ใ ห้บัณฑิตมี  21st 
Century Skills เพ่ือให้สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนและ
ประสบความสําเร็จในหน้าท่ีการงาน ดังนั้นรูปแบบของ
กิจกรรมการเรยีนรู้จึงต้องรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนา
ความรู้ ทักษะทางปัญญา และทักษะพิสัย (LO2, 3, 6) 
เพ่ือให้มีอัตลักษณ์ทางวชิาการ กับการพัฒนา LO 1, 4, 5 
เพ่ือให้มีอัตลักษณ์ทางวชิาชีพ 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะทํางานเครอืข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ณ  
ห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวทิยา เมื่อ 31 ม.ค. 63  
 เมื่อวันท่ี 31 ม.ค. 63 พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม 
คณะทํางานเครอืข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ณ  ห้อง
ประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
โดยสาระสําคัญของการประชุม มีดงันี้ 

- สรุปผลการจดังานมหกรรมการศึกษา เครอืข่าย
สถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งท่ี 2 เมื่อ 2 ส.ค. 62  

- กําหนดการจัดงานมหกรรมการศึกษา เครอืข่าย
สถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งท่ี 3 ในวันท่ี 30-31 ก.ค. 
63 ภายใต้หัวข้อหลัก “Empowering our learners to 
learn: Paradigm shift in Health Professional 
Education” หรอื การเสรมิพลังเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการ
เรยีนรู้ของผู้เรยีน: กระบวนทัศน์ใหมข่องการศึกษาวชิาชีพ
ด้านสุขภาพ 

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ นํา นพท./นศพ.วพม. ไปร่วม 
การประชุ ม  PMA Youth Program Conference 
2020 ซึ่ ง เ ป็นส่ วนหนึ่ งของการประชุม Prince 
Mahidol Award Conference 2 0 2 0  ( PMAC 
2 0 2 0 )  ที่  Centara Grand & Bangkok 
Convention Centre at CentralWorld เ มื่ อ  28 
ม.ค. 63  
 เมื่อวันท่ี 28 ม.ค. 63 พันเอก ธํารงโรจน์ เต็มอุดม 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ นํา นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 
๔ และ ๕ ไปร่วมการประชุม PMA Youth Program 
Conference 2020 ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม 
Prince Mahidol Award Conference 2 0 2 0 
(PMAC 2020 )  ท่ี  Centara Grand & Bangkok 
Convention Centre at CentralWorld 

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 6 ของปี 
2563 (6/63) คือ 3-9 ก.พ. 63  
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 กิจกรรมสําคัญในสัปดาห์ท่ี 19 ของปีงบประมาณ 
2563 มีดังนี้   

• 3-4 ก.พ. 63 การฝึกเตรยีมความพร้อมในท่ีตั้ง
หน่วย : การฝึกพ้ืนฐานทหารแพทย์ 6 สถานี ของ 
นพท.วพม. นรพ.วพบ. นพร.วพร. และ นพอ.วพอ.  

• 5 ก.พ. 63 1000 การประชุมเตรยีมความพร้อม 
กฝร.รอ./ เหล่าทัพ ๖๓ ในส่วนของเหล่าแพทย์ ท่ีห้อง
ประชุม พบ. ชั้น ๒  

• 6 ก.พ. 63 พิธีทําบุญตักบาตรประจําเดือน ก.พ. 
ณ บรเิวณด้านหน้าพระท่ีนั่งเทวราชสภารมย์  

• 6 ก.พ. 63 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร ื่อง เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ ณ ห้อง
สดศร ีชั้น 1 อาคารเจา้ฟ้าเพชรรัตน  

• 7 ก.พ. 63 จก.พบ. และคณะ ตรวจเย่ียมการฝึก 
กฝร.รอ./ เหล่าทัพ 63 ณ พ้ืนท่ี จว.ปราจีนบุร ี 

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

 

 

- ตรวจแก้ไขแล้ว/ แจกจ่ายได้ 

 พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 
                (ดุสิต สถาวร) 
  รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร   
   17 ก.พ. 63   
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