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 PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนํา    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ท่ี 19 ของปีงบประมาณ 2563 และฉบับท่ี 
6 ของปี พ.ศ. 2563 หัวข้อข่าวสําคัญในสัปดาห์นี้มีดังนี้   
จก.พบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกแลกเปลี่ยน 
(Cross-training Exercise, CTX) ข อ ง ห น่ ว ย ใ น
พื้นที่ส่วนหลัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ กฝร.รอ./ เหล่าทัพ 
63 ณ พื้นที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ จว.ป.จ. เมื่อ 7 
ก.พ. 63 

 เมื่อเวลา 0900 ของวันท่ี 7 ก.พ. 63 พลโท ชาญ
ณรงค์ นาคสวัสดิ์ จก.พบ. เดินทางมาเป็นประธานในพิธี
เปิดการฝึกแลกเปลี่ยนของหน่วยแพทย์ในพ้ืนท่ีส่วนหลัง
ของ นพท./นศพ.วพม. จํานวน 99 นาย นรพ.วพบ. 
จํานวน 85 นาย นพร.วพร. จํานวน 73 นาย และ นพอ. 
วพอ. จํานวน 54 นาย รวมท้ังส้ิน 311 นาย ณ พ้ืนท่ี
โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ ์และพัน สร. ท่ี 2 จว.ป.จ. โดยมี 
พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ ผอ.ศพม. พันเอก คิมห์ อิทธิ

กุล ผอ.รพ.ค่ายจักรพงษ์ และ พันโท รัฐพงศ์ เพชรสังข์ 
ผบ.พัน สร.2 พล.ร.2 รอ. ให้การต้อนรับในพ้ืนท่ีฝึก ใน
โอกาสนี้ รอง จก.พบ. (1) รอง จก.พร. รอง จก.พอ. 
ผอ.วพม./ รพ.รร.๖ ผอ.กศ.วพม. ผอ.วพบ. ผอ.วพร. ผอ.ว
พอ. รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร และ รอง ผอ.วพม. ฝ่าย
วชิาการ ได้ร่วมคณะไปด้วย  
 การฝึกแลกเปลี่ยนประกอบด้วยการฝึก จํานวน 6 
สถานี ได้แก่ 1) การดูแลผู้บาดเจ็บทางยุทธวธีิ (TCCC) 
2) การฝึกชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (MERT) การ
ช่วยชีวติข้ันพ้ืนฐาน (BLS & AED) การดูแลผู้บาดเจ็บ
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จากอาวุธเคมี ชีวะ รังสื นิวเคลียร์ (CBRN) การปฐม
พยาบาลผู้ป่วยระหว่างการลําเลียงผู้ป่วยจากภูมิประเทศ
ยากลําบาก การดูแลผู้เจ็บปวยทางนํ้า (MALS) และการ
ส่ ง ก ลั บ ส า ย แ พ ท ย์ ท า ง อ า ก า ศ  (Air Medical 
Evacuation)  
ผอ.ศพม. เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติ
สําหรับการฝึกแลกเปลี่ยนของหน่วยพื้นที่ส่วนหลัง และ
การฝึกภาคสนามของการฝึก กฝร.รอ./ เหล่าทัพ 63 ณ 
ห้องประชุม พบ. ชั้น 2 เมื่อ 5 ก.พ. 63 
 เมื่อวันท่ี 5 ก.พ. 63 พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ 
ผอ.ศพม. เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติสําหรับ
การฝึกแลกเปลี่ยนของหน่วยพ้ืนท่ีส่วนหลัง และการฝึก
ภาคสนามของการฝึก กฝร.รอ./ เหล่าทัพ ๖๓ ณ ห้อง
ประชุม พบ. ชั้น 2 โดยมี รอง จก.พบ. (1) เสธ.ศพม. รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร ผอ.กศ.วพบ. และ หน.ฝ่ายอํานวยการ 
พบ. และ ศพม. และผู้แทนของ วพม. และวทิยาลัยพยาบาล
ท้ังสามเหล่าทัพ เข้าประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน  
 ท่ีประชุมฯ รับทราบแนวทางปฏิบัติในการเคลื่อนย้าย
กําลัง รวมท้ังกําหนดการพิธีเปิดการฝึกแลกเปลี่ยน (CTX) 
ท้ัง 6 สถานี และการฝึกภาคสนาม (FTX) ของทหารเหล่า
แพทย์ 
ผอ.ศพม. เป็นประธานในการทําบุญตักบาตรประจําเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 ณ บรเิวณด้านหน้าพระที่นั่งเทวราชสภา
รมย ์พระราชวังพญาไท เมื่อ 6 ก.พ. 63  
 เมื่อเวลา 0700 ของวันท่ี 6 ก.พ. 63 พลโท ชาญ
ชัย ติกขะปัญโญ ผอ.ศพม. เดินทางมาเป็นประธานในการ

ทําบุญตักบาตรประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ บรเิวณ
ด้านหน้าพระท่ีนั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท โดย
มีผู้บังคับบัญชาร่วมทําบุญตักบาตรครั้งนี้ประกอบด้วย 
ผอ.ศพม. ผอ.วพม./ รพ.รร.6 ผอ.กศ.วพม. เสธ.ศพม. และ 
ผบช.ของ นขต.ศพม. รวมท้ังกําลังพลและเจ้าหน้าท่ีของ 
นขต.ศพม. มาร่วมทําบุญกันอย่างคับค่ัง  

ผอ.กศ.วพม. และคณะ เดินทางไปหารอืเร ื่องความ
ร่วมมือในการจัดการเรยีนการสอน นพท./นศพ.วพม. 
ชั้นปีที่ 6 ระหว่างวทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
และโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ณ โรงพยาบาลศูนย์
สกลนคร เมื่อ 4 ก.พ. 63 

 เมื่อวันท่ี 4 ก.พ. 63 พลตรหีญิง ผศ. จันทราภา ศร ี
สวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. และคณะ เดินทางไปหารอื เร ื่อง ความ
ร่วมมือในการจัดการเรยีนการสอนนักเรยีนแพทย์ทหารและ
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี 6 ระหว่างวทิยาลัยแพทยศาสตรพ์ระ
มงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ณ โรงพยาบาล
ศูนย์สกลนคร  
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 ในโอกาสนี้ พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. 
ฝ่ายบรหิาร พันเอกหญิง นวพร หิรัญ ววัิฒน์กุล รอง 
ผอ.กศ.วพม. พร้อมด้วย อจ.หน.ภาควชิา และผู้แทนท่ี
เก่ียวข้อง จํานวน 5 ภาควชิา ได้แก่ ภาควชิาอายุรศาสตร์ 
ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ สูติศาสตร์-นรเีวช
วทิยา และกุมารเวชศาสตร์ ได้ร่วมเดนิทางไปด้วย  
 สรุปสาระสําคัญของการหารอืโดยสังเขป มีดังนี้  
 1. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 6 ท่ีหมุนเวยีนมาท่ี รพ. ศูนย์
สกลนคร ในปีการศึกษา 2562 จํานวน 2 กลุ่ม พบว่า
อาจารย์แพทย์ของ รพ.ศูนย์สกลนคร พึงพอใจผลการ
ปฏิบัติงานของนักเรยีน ขณะเดียวกัน นพท./นศพ.วพม. 
มีความพึงพอใจมากในประสบการณ์ท่ีได้รับในห้วงท่ี
หมุนเวยีนมาปฏิบัติงาน โดยมีโอกาสได้ทําหัตถการมาก
ข้ึนภายใต้คําแนะนําและการกํากับดูแลของอาจารย์  
 2. รพ. ศูนย์สกลนคร มีความพร้อมในการรับ 
นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มละ 
12-14 นาย จํ านวน 2 กลุ่ ม ซ่ึ งจะหมุนว ียนไปฝึก
ปฏิบัติงานใน 5 สาขา ได้แก่ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ 
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ สูติศาสตร์-นรเีวชวทิยา และ
กุมารเวชศาสตร์ กลุ่มละ 16 สัปดาห์   
 3. วพม. จะจัดทําแผนเบิกค่าจ้างสอนตามอัตราการ
เบิกจ่ายของราชการ สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ด้าน
แพทยศาสตรศึกษา การเข้ าประชุมว ิชาการทาง
แพทยศาสตรศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ การนํา
ผลงานวจิัยไปนําเสนอในต่างประเทศ การขอตําแหน่งทาง
วชิาการในฐานะอาจารย์พิเศษ การเข้าถึงฐานข้อมูลตํารา

และวารสารทางการแพทย์ (e-library) และสนับสนุน
เคร ื่องมือและอุปกรณ์สําหรับใช้เพ่ือการเรยีนการสอน 
รวมท้ังสนับสนุนให้แพทย์ใช้ทุนท่ีทาง รพ. ศูนย์สกลนคร 
เป็นต้นสังกัด ให้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางท่ีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
 4. วพม. ร่วมกับคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์
ประจําบ้าน รพ.รร.6 พิจารณาจัดส่งแพทย์ประจําบ้าน
อาวุโสในสาขาอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูติศาสตร์นรเีวช
วทิยา และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ไปฝึกปฏิบัติในวชิา
เลือกท่ี รพ. ศูนย์สกลนคร   
สปค.วพม. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร ื่อง เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่ อการดํา เนินการที่ เ ป็นเลิศ 
(EdPEx) สําหรับผูบ้รหิารระดับภาควชิา ณ ห้องสดศร ี
ชั้น ๑ อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน เมื่อ 6 ก.พ. 63 

 เมื่อวันท่ี 6 ก.พ. 63 พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นวทิยากรบรรยายให้กับ 
สปค.วพม. ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร ื่อง เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
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สําหรับผู้บรหิารระดับภาควชิา ณ ห้องสดศร ีชั้น 1 อาคาร
เจ้าฟ้าเพชรรัตน  
 Workshop ครั้งนี้ เน้นให้หัวหน้าภาควชิาและ
ผู้บรหิารระดับภาควชิา เข้าใจหลักการและท่ีมาของการนํา
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ 
(EdPEx) มาใช้เป็นเคร ื่องมือในการพัฒนาการบรหิาร
ตามพันธกิจของ วพม. ซ่ึงปัจจุบันเกณฑ์ EdPEx ถูก
กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากลของการศึกษา
แพทยศาสตร์ (WFME) ของแพทยสภา (องค์ประกอบท่ี 
9 การทบทวนและพัฒนาต่อเนื่อง) และสามารถนําเกณฑ์ 

EdPEx ไปปรับใช้เพ่ือพัฒนาได้อย่างสอดคล้องตาม
บรบิทของแต่ละภาควชิาและสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาของสถาบัน โดยบูรณาการกับเกณฑ์ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาอ่ืน ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาของ วพม.   
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร บรรยายในหัวขอ้ การบรหิาร
คุณภาพโรงพยาบาล ให้แก่ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 5 
ในรายวชิา สังคมพฤติกรรมศาสตร์ 4 ณ ห้องสดศร ี
ชั้น ๑ อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน เมื่อ 5 ก.พ. 63 

เมื่อวันท่ี 5 ก.พ. 63 พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นวทิยากรบรรยายในหัวข้อ การ
บรหิารคุณภาพโรงพยาบาล ให้แก่ นพท./นศพ.วพม. ชั้น
ปีท่ี 5 ในรายวชิา สังคมพฤติกรรมศาสตร์ 4 ณ ห้องสด
ศร ีชั้น 1 อาคารเจา้ฟ้าเพชรรัตน  

กิจกรรมประกอบด้วยการเรยีนรู้นิยามของคําว่า 
“คุณภาพ” จากการให้นักเรยีนจําลองสถานการณ์เป็น
ผู้ใช้บรกิารร้านถ่ายเอกสาร ร้านกาแฟ ร้านขายรองเท้า 
ร้านตัดเส้ือผ้า และร้านขายยา จากนั้นจึงให้ผู้เรยีนทบทวน
และชี้ประเด็นของบรบิทท่ีแตกต่างกันของการซ้ือสินค้า/ 
หรอืบรกิารต่าง ๆ กับการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะ
ประเด็นของมาตรฐานวชิาชีพและสิทธิผู้ป่วย  

นอกจากนี้ ยังชี้ ให้นักเร ยีนเข้าใจมุมมองของ
คุณภาพจากปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ของกระบวนการรักษาพยาบาล เพ่ือให้มีโอกาสได้
รู้จักกับประเด็นคุณภาพท่ีสําคัญ ได้แก่ ประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย (ของท้ังผู้ป่วยและบุคลากร) 
ความรวดเร็วในการเข้าถึงบรกิาร การยอมรับของ
ผู้ใช้บรกิาร การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย ความเท่าเทียมกัน
ของการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานวชิาชีพ รวมท้ังมี
ยกตัวอย่างตัวชี้วัดสําคัญของประเด็นคุณภาพดงักล่าว  
ผู้ช่วย ผอ.วพม. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทน 
ผอ.วพม. ในการเยี่ยมบ้านพักกําลังพลชั้นผู้น้อย วพม. 
พร้อมมอบของยังชีพ ณ บ้านพักข้าราชการ รพ.รร.6 
เมื่อ 5 ก.พ. 63    
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 เมื่อเวลา 1330 ของวันท่ี 5 ก.พ. 63 พันเอก รศ. 
สมภพ ภู่พิทยา ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็น
ผู้แทน ผอ.วพม. ในการเย่ียมบ้านพักกําลังพลชั้นผู้น้อย 
วพม. พร้อมมอบของยังชีพ ในนามของคณะกรรมการ
สวัสดิการภายใน และคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติและเสรมิสร้างความมั่นคงในชีวติของกําลังพล วพม.  
ณ บ้านพักข้าราชการ รพ.รร.6  

ข่าวในวงการสาธารณสุขที่สําคัญในขณะนีค้งจะไมม่ีข่าว
ไหนที่ ได้รับความสนใจเท่ากับข่าว Coronavirus 
disease 2019 (COVID-19) ใ น โ อกาสนี้ จึ ง ขอนํ า
ข้อมูลโดยสังเขปจาก website ของ World health 
Organization มาเผยแพร่ (as of Feb 15, 2020)  
 เมื่อวันท่ี 15 ก.พ. 63 Dr. Tedros Adhanom 
Ghebreyesus ซ่ึงเป็นเลขาธิการองค์การอนามัยโลก ได้
ไปกล่าวปาฐกถาเก่ียวกับ COVID-19 ในการประชุมท่ีชื่อ
ว่า The 56th Munich Security Conference ท่ีเมือง
มิวนิก ประเทศเยอรมนี ไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้  

ส่ิงท่ีน่าพอใจเก่ียวกับสถานการณ์ของ COVID-19 
ในขณะนี้ คือ     

- Steps ท่ีทางประเทศจีนได้ดําเนินการเพ่ือ
ควบคุมการระบาดของโรค เพราะทําให้การแพร่ระบาดไป
ยังประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกลดลง แม้การดําเนินการดังกล่าว
จะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อประเทศจีนก็ตาม 

- ขณะนี้ ยังไม่พบการระบาดในชุมชนอย่าง
กว้างขวางในประเทศอ่ืน ๆ  

- Global research community ไ ด้ หั น ม า
ทํางานร่วมกันเพ่ือช่วยกัน identify และ accelerate 
งานวจิัยท่ีต้องเร่ งดํ าเนินการก่อน เ พ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถในการวนิิจฉัยและรักษา รวมท้ังการพัฒนา
วัคซีนป้องกันโรค  

- WHO สามารถจัดส่ง diagnostic kits รวมท้ัง
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPEs) ไปยังประเทศท่ี
ต้องการใช้มากท่ีสุดได้  

- ทีมผู้ เชี่ยวชาญจากนานาชาติสามารถเข้าไป
ทํางานเคียงข้างผู้เชี่ยวชาญของประเทศจีน เพ่ือทําความ
เข้าใจการระบาดของโรคในพ้ืนท่ี และสามารถให้
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับส่ิงท่ี WHO จําเป็นต้องดําเนินการใน
ระยะต่อไป  

ส่ิงท่ียังน่าเป็นห่วงเก่ียวกับสถานการณ์ของ 
COVID-19 ในขณะนี้ คือ       

- จํานวนผู้ป่วยในประเทศจีนท่ียังคงเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง  

- รายงานจากประเทศจีนเก่ียวกับจํานวนบุคลากร
ทางการแพทย์ท่ีติดเชื้อและเสียชีวติ 

- ยังไม่มีสัญญาณของความกระตือรอืร้นในการ
ระดมทุนจาก the international community เพ่ือ
ตั้งเป็นกองทุนสนับสนุนการดําเนินการต่าง ๆ ต่อการแพร่
ระบาดของโรคนี้  

- ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคล (PPEs) ซ่ึงอาจส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของ
บุคลากรทางการแพทย์ท่ี Front line  

- การแพร่สะพัดของข่าวลือเก่ียวกับการแพร่
ระบาดของโรคนี้ในประเทศท่ีระบบบรกิารสุขภาพอาจจะ
ยังไม่เข้มแข็ง 

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 7 ของปี 
2563 (7/63) คือ 10-16 ก.พ. 63  
 กิจกรรมสําคัญในสัปดาห์ท่ี 20 ของปีงบประมาณ 
2563 มีดังนี้   
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• 11 ก.พ. 63 0930 พิธีเปิดการฝึกภาคสนาม กฝร.
รอ./ เหล่าทัพ 63 ณ สนามฝึกทางยุทธวธีิ พล.ร.2 รอ. 
บ้านภักดีแผ่นดิน จว.ส.ก.  

• 11 ก.พ. 63 1300 การประชุมชี้แจงแนวทางและ
ข้ันตอนการขอดํารงตําแหน่งทางวชิาการของ วพม. ณ 
ห้องสดศร ีชั้น 1 อาคารเจา้ฟ้าเพชรรัตน วพม.   

• 12 ก.พ. 63 0900 การประชุม นขต.กศ.วพม. ครั้ง
ท่ี 1/63 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา  

• 12 ก.พ. 63 0900 คณะผู้บรหิารและเจ้าหน้าท่ี
ของ รพ. สมเด็จพระปิ่ นเกล้า มาศึกษาดูงานด้านการ
บรหิารงานวจิัยของ สพว.รพ.รร.6/ วพม. ณ ห้องประชุม 
ชั้น 1 อาคารศูนย์ประวัติฯ  

• 12 ก.พ. 63 1100 การประชุม คกก. พิจารณาและ
จัดสรรบ้านพัก วพม. ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 
3 ตึกอํานวยการ วพม.  

• 12 ก.พ. 63 1100 การประชุมของฝ่ายเลขานุการ 
คกก. จัดการประชุมวชิาการและประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี ครั้งท่ี 62 ของสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

• 12 ก.พ. 63 1300 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
ผู้เรยีนตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร์ กศ.วพม. (รายวชิา กุมารเวชศาสตร์ 2) ณ ห้อง
สิรวิัฒนภักดี ชั้น 9 อาคารพัชรกิติยาภา  

• 12 ก.พ. 63 1300 การประชุมเพ่ือแจ้งจัดสรร
เ ต ร ีย ม ใ ช้ จ่ า ย งบป ร ะ ม าณปร ะ จํ า ปี  2564 ณ 
ห้องปฏิบัติการ ศสท.วพม. ชั้น 8 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน 

• 13-14 ก.พ. 63 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ประจําปี 2563 ของกําลังพลและเจ้าหน้าท่ีของ วพม. ณ 
บรเิวณดา้นข้างสระว่ายนํ้า วพม.  

• 13 ก.พ. 63 โครงการพัฒนานิสิตเตรยีมแพทย์เพ่ือ
นํ าสาธารณสุขสู่ชุมชน ของคณะวทิยาศาสตร์  ม.
เกษตรศาสตร์ ณ โรงเรยีนวัดพระขาว อ.บางบาล จว. 
พระนครศรอียุธยา  

• 13 ก.พ. 63 1300 การอบรมการจัดทํา SAR ใน
ระบบออนไลน์ ณ ห้องปฏิบัติการ ศสท.วพม.  

• 14 ก.พ. 63 0900 พิธีรับหนังสือพระราชทานพระ
วนิิจฉัยลงนาม ถึง ผอ.วพม. จากสมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ฯ ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 
4 หน้าห้องมงกุฎเวช อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 14 ก.พ. 63 1000 การประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานจัดการประชมุวชิาการนานาชาติ เร ื่อง การวจิัย
ของนักศึกษาแพทย์ (IMRC 2020) ณ ห้องณีณา-นิ
รันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 14 ก.พ. 63 1300 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
ผู้เรยีนตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ ภาควชิาวสัิญญีวทิยา 
กศ.วพม. (รายวชิา วสัิญญีวทิยา) ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ 
ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  

• 14 ก.พ. 63 1300 การประชุม คกก. กํากับและ
ส่ ง เสร ิมการดํ า เนิ นการต่ อ สั ตว์  เคร ื่ องมื อทาง
ห้องปฏิบัติการและสารรังสี เพ่ืองานทางวทิยาศาสตร์ วพ
ม. ณ ห้องประชุม ผปจ.กสน.วพม. ชั้น 8 อาคารเจ้าฟ้า
เพชรรัตน 
 
 

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

 

 

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