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 PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่ 
๓๑  ของป  พ.ศ.  ๒๕๖๒ และสัปดาหที่  ๔๔  ของ
ปงบประมาณ ๒๕๖๒ มีหัวขอขาวเหตุการณและเรื่อง
สําคัญที่นาสนใจจํานวนมาก ดังน้ี  

ผอ.ศพม. เปนประธานในพิธีเปดมหกรรมคุณภาพ
การศึกษา เครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท 
ครั ้งที ่ ๒ ณ หองประชุมมงกุฎเวช อาคารพระ
มงกุฎเกลาเวชวิทยา วพม. เม่ือ ๒ ส.ค. ๖๒ 

 เมื่อเวลา ๐๘๓๐ วันที่ ๒ ส.ค. ๖๒ พลโท วิสุทธิ์ 
ศรีจันทราพันธุ ผอ.ศพม. เดินทางมาเปนประธานในพิธี
เ ป ด ม ห ก ร ร ม คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า  เ ค รื อ ข า ย
สถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้ งที่  ๒ และมหกรรม
คุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 
ประจําป ๒๕๖๒ ณ หองประชุมมงกุฎเวช อาคารพระ
มงกุฎเกลาเวชวิทยา วพม. ซึ่งคณบดี ผูอํานวยการ และ
ผู แ ท น หั ว ห น า ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ใ น เ ค รื อ ข า ย
สถาบันอุดมศึกษาพญาไท ไดใหเกียรติมารวมในพิธีเปด
ครั้งน้ี ดังน้ี  

- รศ .ดร .นพ .  ไชยพร  ยุก เซ็ น  ผู แทน  คณะ
แพทยศาสตร รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล 

- รศ.ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน คณบดี คณะ
สาธารณสุขศาสตร ม.มหิดล 

- รองศาสตราจารย ดร.ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล 
คณบดี คณะเภสัชศาสตร ม.มหิดล 

- รองศาสตราจารย ดร. สิทธิวัฒน เลิศศิริ คณบดี 
คณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล 

- ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู อํานวยการ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ 

- พ . อ . ห ญิ ง  ผ ศ . ด ร .  ส า ยส ม ร  เ ฉ ล ย กิ ต ติ  
ผูอํานวยการกองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

- พลตรี นิมิตร สะโมทาน ผูอํานวยการวิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

 การบรรยายพิเศษในหัวขอ กลยุทธการกํากับ
ติดตามและประเมินหลักสูตรเพ่ือการดําเนินการที่เปน
เลิศ โดย รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล ทําใหผูเขาประชุม
เขาใจความหมายของการกํากับติดตาม (Program 
monitoring) และการประเมินหลักสูตร (Program 
evaluation) ตามเจตนารมณของเกณฑ WFME และ
แนะนําใหทุกสถาบันเริ่มจากการเลือก Evaluation 
Model ที่จะใชในการประเมินหลักสูตร (CIPP, Logic, 
Kirkpatrick’s 4-level model) จากน้ันจึงต้ังคําถามวา
ในการประเมินหลักสูตรมีคําถามสําคัญอะไรบางที่
สถาบันตองตอบในแตละ Model (เชน C, I, P, P)  เพ่ือ
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กําหนดบัญชีรายการขอมูลที่ตองรวบรวม เพ่ือนํามา
วิเคราะห สังเคราะหวาจะพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหดี
ขึ้นอยางไร อ.อานุภาพ เนนวาการประเมินมีเปาหมาย
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

 ชวง  breakout session มีการอภิปรายหมู 2 
หอง ที่หองสดศรี เปนการอภิปรายในหัวขอ Faculty 
Development Program: How To Innovate & 
Implement โดยอาจารยจาก ๕ สถาบัน โดยแตละทาน
จะมีมุมมองที่นํามาเลาที่แตกตางกัน (ดานแพทยศาสตร
ศึกษา ดานผูนํา ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการจัด
การศึกษา ดานการใหคําปรึกษาผูเรียน) ทําใหเมื่อฟง
ครบทั้ง ๕ ทาน จะมองเห็นภาพของการพัฒนาอาจารย
ที่สมบูรณมากยิ่งขึ้น  

 เรื่องที่ ๒ ที่หองบรรยาย ๑ เปนเรื่อง Active 
student learning: Student’s perspective โ ด ย
นักศึกษาจาก ๗ สถาบัน โดย นศพ.ชาญยุทธ  พรพงศ
สวัสด์ิ ช้ันปที่ ๕ เปนผูแทน นพท.วพม. ในการอภิปราย
ครั้งน้ี นักศึกษาจากทั้ง ๗ สถาบัน กลาวถึงรูปแบบการ
เ รี ยนต า ง  ๆ เช น  TBL, Flipped classroom, PBL, 

CBL, การทําโครงงาน การใชเกมส การทํา mind map 
การวิเคราะหวิดีโอผูปวย การออกภาคสนาม ซึ่งขอดี คือ 
การฝกการเรียนรูดวยตนเอง การทํางานรวมกัน สิ่งที่
ผูเรียนกังวล คือ เวลาที่เพียงพอในการศึกษาคนควา 
ความรูที่ไมเทากันในแตละกลุม การจัดกลุมโดยตองการ
ใหผูเรียนจัดเองได อาจารยที่รับฟงโดยไมตัดสินผูเรียน 
การไมรูทิศทางในการคนควา ตองการใหอาจารยชวย
บอก scope สิ่งที่ตองรูกอนเรียน และชวยสรุปเมื่อจบ
การเรียน นอกจากน้ีการเรียนบางรูปแบบจะมีความนา
ต่ืนเตนในครั้งแรก แตเมื่ออาจารยหลายทานใชซ้ํากัน 
ผูเรียนจะเกิดความเบ่ือหนาย เชน เกมออนไลน เปนตน 
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 ประเด็นสําคัญที่นักศึกษากลาวถึงในการทําใหเกิด 
active learning กลับไมใช external motivation หรือ
รูปแบบตาง ๆ ของการเรียนรู แตเสนอใหอาจารยชวย
สราง inspiration หรือ internal motivation โดยทํา
ใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเอง เช่ือมโยงสิ่งที่เรียนกับ
บทบาทของตนเองในวิชาชีพและการรูจักสิ่งที่ตนเอง
ตองการ ซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิด active learning จาก
ภายในมากกวา แมวาเริ่มแรกผูเรียนอาจไมไดตองการ
เรียนวิชาชีพน้ัน แตหากเกิด inspiration ก็จะเกิดความ
มุงมั่นได แมวาผูเรียนใน generation ของตนมักถูกมอง
ว ามีความอดทนนอย แตหากอาจารยช วยสร า ง 
inspiration ใหบอย ๆ ซ้ํา ๆ ก็จะทําใหผู เรียนเกิด 
active learning เองได  

 ช ว ง บ า ย เ ริ่ ม ด ว ย  Poster Walk Round ซึ่ ง
แบงเปน ๒ สาย คือ สาย ผอ.กศ.วพม. และสาย รอง 
ผอ.วพม. ฝายวิชาการ มีทั้งหมด ๒๒ โปสเตอร จากทั้ง 
๘ สถาบัน หลังจากน้ันตอดวย Oral presentation ที่
หองสดศรี ซึ่งมีผลงานทั้งหมด ๑๐ เรื่อง ซึ่งปรากฏวา 
Highlight อยูที่เรื่องสุดทาย คือ การพัฒนาทักษะการ

วิจัยของ นพท./นศพ.วพม. เปนรายบุคคล โดยใชแนวคิด 
EPA ซึ่ ง  อ.บุญทรัพย  เตรียมขอมูลมาอยางดีและ
นําเสนอไดเย่ียมมาก จนทําให อจ.หน.ภาควิชา ซึ่ง
เดินทางกลับจากการสัมมนาตางจังหวัดเพ่ือมาให
กําลังใจ ช่ืนชมผลงานครั้งน้ี  

 ชวงทาย พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. 
ฝ าย วิชาการ ไดกล าวขอบคุณผู เข าประชุม  และ
คณะกรรมการทุกชุด รวมทั้งเจาหนาที่ทุกคนที่ทําใหงาน
ครั้งน้ีลุลวงไปดวยดีและขอใหมาพบกันใหมในมหกรรม
คุณภาพการศึกษา ครั้งตอไปในป ๒๕๖๓  
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ผอ.วพม. เดินทางไปเยี่ยม นพท./นศพ.วพม. ชั้น
ปที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งไปปฏิบัติธรรมตาม
โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อใหเกิดปญญาและสันติ
สุข ระหวางวันที ่ ๒๘ ก.ค. -๓ ส.ค.  ๖๒ ณ หอ
ธรรมพระบารมี วัดผาณิตาราม จว. ฉะเชิงเทรา
เม่ือ ๑ ส.ค ๖๒  

 เมื่อวันที่ ๑ ส.ค. ๖๒ พลตรี นิมิตร สะโมทาน 
ผอ.วพม. เดินทางไปเย่ียม นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๒ 
ปการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งไปปฏิบัติธรรมตามโครงการ
ปฏิบัติธรรมเพ่ือใหเกิดปญญาและสันติสุข ซึ่งมี พลโท
หญิง ศ.เกียรติคุณ ทิพย  ศรี ไพศาล เปนที่ปรึกษา
โครงการฯ ระหวางวันที่ ๒๘ ก.ค.-๓ ส.ค. ๖๒ ณ หอ
ธรรมพระบารมี วัดผาณิตาราม จว. ฉะเชิงเทรา  

 ในโอกาสน้ี ผอ.วพม. ไดพูดคุยกับ นพท./นศพ. 
และรวมเดินปฏิบัติดวย ๑ บัลลังก และถวายเงินบริจาค
แดพระอาจารยสุรศักด์ิ จรณฺธมโม  

 โครงการปฏิบัติธรรมเพ่ือใหเกิดปญญาและสันติ
สุข เปนหลักสูตรเจริญสติ และวิปสนา ของคุณแม ดร.สริิ 

กรินชัย ระยะเวลารวม ๗ วัน ๖ คืน โดยมี พระอาจารย 
สุรศักด์ิ จรณฺธมโม วัดผาณิตาราม ใหความเมตตาดูแล
ทั้งทางธรรมและทางโลกในการไปปฏิบัติธรรมของ
นพท./นศพ.วพม. ทุกครั้งที่ผานมา 
 อาจารยผูควบคุมนักเรียนในปน้ี ไดแก พันเอก
หญิ ง  ผศ . อัญชลี  วิ ศ ว โภคา  ผช . ผอ . วพม . ฝ า ย
ศิลปวัฒนธรรม และ  รอยตรี  ว ชิร วิทย  เพชรศรี  
นายทหารปกครอง วพม. ซึ่งไดเดินทางไปปฏิบัติธรรม
พรอมกับ นพท./นศพ.ช้ันปที่ ๒ รุนที่ ๔๔ จํานวน ๙๗ 
นาย  

 เมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๑ พันเอก ผศ.อารมย ขุน
ภาษี รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร และ พันโทหญิง ผศ. 
จิตรวีณา มหาคีตะ ไดเดินทางไปเย่ียมนักเรียนและรวม
กิจกรรมพระในบาน  

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุมคณะทํางาน
พัฒนาศักยภาพ นพท./นศพ.วพม. ณ หองณีณา-
นิรันดร ชั ้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 
เม่ือ ๓๐ ก.ค. ๖๒ 

 เมื่อเวลา ๑๓๓๐ วันที่ ๓๐ ก.ค. ๖๒ พลตรีหญิง 
ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ. กศ.วพม. เปนประธาน
การประชุมคณะทํ างานพัฒนาศักยภาพ นพท./
นศพ.วพม. ณ หองณีณา-นิรันดร ช้ัน ๓ อาคารพระ
มงกุฎเกลาเวชวิทยา เพ่ือติดตามความกาวหนาของการ
พัฒนานักเรียนที่ตองพัฒนาศักยภาพดานการเรียน 
ติดตามปญหาการเจ็บปวยทั้งทางกายและจิตใจ รวมทั้ง
นิสิตเตรียมแพทย ช้ันปที่ ๑ ที่คณะวิทยาศาสตร ม.
เกษตรศาสตรดวย 
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 ในโอกาสน้ี รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร รอง 
ผอ.วพม. ฝายวิชาการ รอง ผอ.กศ.วพม. อาจารยประจํา
ช้ันป รวมทั้ง อจ.หน.ภาควิชาจิตเวชฯ อาจารยจิตแพทย
ที่เกี่ยวของ และ รอง หก.กปค.วพม. เขาประชุมโดย
พรอมเพรียงกัน 

ผูชวยทูตทหารญี่ปุนประจําประเทศไทยและคณะ
นักเรียนแพทยทหารจาก NDMC ประเทศญี่ปุ น 
เขาพบ ผอ.กศ.วพม. ณ หองณีณา-นิรันดร เมื่อ 
๓๑ ก.ค. ๖๒ 

 เมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๒ ๐๙๐๐ พลตรีหญิง ผศ.
จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ. กศ.วพม. พรอมดวย พลตรี
หญิง อัจฉรา อุไรเลิศ ผอ.วพบ. พลตรี ปยพันธ ชีรานนท 
ผช.ผอ.วพม. ฝายกิจการนักศึกษา พันเอกหญิง นวพร 
หิรัญวิวัฒนกุล รอง ผอ.กศ.วพม. พันเอกหญิง ผศ.ดร.
สายสมร เฉลยกิตติ ผอ.กศ.วพบ. และ พันเอกหญิง 
ปาจรีย ธิติวงศ ผช.ผอ.วพม. ฝายวิเทศสัมพันธ ใหการ
ต อ น รั บ  Col. Makoto Tominaga (Defense 
Attache, Embassy of Japan) แ ล ะค ณ ะ นั ก เ รี ย น

แ พ ท ย ท ห า ร จ า ก  National Defense Medical 
College (NDMC) จํานวน ๔ คน ตามโครงการ Student 
Exchange Program ประจําปการศึกษา 2019 ที่มา
ศึกษาวิชาเลือกที่ วพม. ระหวาง ๒๑ ก.ค. - ๓ สค. ๖๒ 
ณ หองณีณา-นิรันดร ช้ัน ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวช
วิทยา  

รอง ผอ.วพม. และ รอง ผอ.กศ.วพม. เขารวม
ก า ร ส ัม มน า ใ น ห ัว ข อ  “ ก า รพ ัฒน าหล ัก ส ูต ร
แพทยศาสตรศึกษาที ่เ กี ่ยวกับ Health System 
Science” จัดโดย สํานักงานบริหารโครงการผลิต
แพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช) ณ โรงแรมอ
มารี แอรพอรต ดอนเมือง เม่ือ ๓๑ ก.ค. ๖๒   

 เมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๒ พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร 
รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ และ พันเอกหญิง นวพร 
หิรัญวิวัฒนกุล รอง ผอ. กศ.วพม. เขารวมการสัมมนา
ในหัวขอ การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษาที่
เก่ียวกับ Health System Science (HSS) ซึ่งจัดโดย 
สํานักงานบริหารโครงการผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท 
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(สบพช) รวมกับ กสพท ณ โรงแรมอมารี แอรพอรต 
ดอนเมือง โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี  

- HSS เปนอีกหน่ึงหัวขอการเรียนรูที่จะชวยให
บัณฑิตแพทยเขาใจภาพใหญของระบบสุขภาพและ
สามารถแกปญหาสุขภาพใหแกผูปวยและกลุมผูปวยไดดี
ย่ิงขึ้นเมื่อออกมาทํางานในระบบบริการสุขภาพระดับ
ตาง ๆ โดยเฉพาะระดับปฐมภูมิและทุติยภูม ิ

- มุมมองของระบบสุขภาพอาจเริ่มจากสิ่งที่อยูใกล
ตัวของ นศพ. กอน คือ ระดับ micro โดย นศพ. ตอง
มองเห็นภาพวาสมาชิกของ patient care team มีใคร
บาง ซึ่งทําหนาที่ดูแลรักษาโดยยึดผูปวยเปนศูนยกลาง 
ระดับที่สอง คือ ระดับ meso ใหนึกถึงระบบบริการของ
โรงพยาบาลวามีใครบางเขามาเกี่ยวของ โดยใหมองไปถึง
เครือขายตาง ๆ ของโรงพยาบาลที่ทํางานเช่ือมตอกัน 
(ระบบ EMS ระบบเย่ียมบาน ระบบ OPD, IPD และ
ED) สําหรับระดับที่สาม คือ ระดับ Macro ใหนึกถึง
ภาพใหญของระบบสุขภาพของประเทศและนานาชาติ  

- เ น้ื อหาหลักสู ตร  HSS ตามที่  Gonzalo JD 
แนะนําไวมี ๓ สวน คือ ๑) เน้ือหาหลักสูตรที่เปนแกน 
(core domains) ๒) เน้ือหาหลักสูตรที่ชวยเช่ือมโยงการ
ดูแลผูปวยเปนปจเจกบุคคลกับมุมมองของระบบสุขภาพ 
(cross-cutting domains) และ ๓) เน้ือหาสําคัญที่เปน
ตัวเช่ือมโยงเน้ือหาทั้งหมด (linking domains) 

- เ น้ื อหาของ  HSS ถู กกํ าหนดอยู ใ น เ น้ื อหา
สาระสําคัญของสาขาวิชาของ มคอ.๑ ขอ ๔, ๗-๑๐ และ
ถูกกําหนดไวในเกณฑความรูความสามารถฯ พ.ศ. 
๒๕๕๕ ของแพทยสภา สวนที่ ๑ ก วิทยาศาสตร
การแพทยพ้ืนฐาน ในหมวดที่ ๒ การจําแนกตามระบบ
อวัยวะ ขอ ๒.๔ ตระหนักถึงความสําคัญของพฤติกรรม
สุขภาพ เพศ วัย เ ช้ือชาติ อาชีพ เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนปจจัยอ่ืน ๆ ที่มี
ผลกระทบตอการบําบัดรักษา ฟนฟูสภาพ สรางเสริม
สุขภาพและปองกันโรค/กลุมอาการ 

- การจัดประสบการณการเรียนรูให นศพ. ควรจะ
บูรณาการไปกับเน้ือหาที่มีอยูเดิม โดยเพ่ิมมุมมองเชิง

ระบบที่เก่ียวกับระบบสุขภาพของประเทศใหมากขึ้น 
ควรเริ่มใหเร็วที่สุด ต้ังแตปที่  ๑ หากเปนไปได เนน
กิจกรรมการเรียนรูมากกวาเน้ือหา ให นศพ. สัมผัสกับ
ปญหาที่ พบในระบบสุขภาพกอนที่ จะ เรี ยน วิชา
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก 

- การเตรียมความพรอมอาจารยผูสอนในช้ันคลินิก
เพ่ือให buy-in เรื่องการสอดแทรกความสําคัญของ
มุมมองเชิงระบบในเรื่องสุขภาพ เพ่ือชวยใหผูปวยดูแล
ตนเองได 

- ตัวอยางของการบูรณาการหัวขอการเรียนรูใน
เรื่อง HSS เขาไปในหลักสูตรที่นําเสนอในการประชุม
ครั้ ง น้ี  มี  ๒ หลักสูตร ไดแก  หลักสูตรฯ ของคณะ
แพทยศาสตร ม.นเรศวร และหลักสูตรฯ ของคณะ
แพทยศาสตร  ม . อุ บล ร าชธ า นี  ซึ่ ง เ น น ก า ร จั ด
ประสบการณการเรียนรูของ นศพ. ในชุมชน และ
โรงพยาบาลชุมชน  

รอง ผอ.กศ.วพม. เปนประธานในการอบรม เรื่อง 
การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา หรือ มคอ.๓ 
สาํหรับคณะทํางานจัดทําหลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๓ ณ หองสดศรี ชั ้น ๑ อาคารเจาฟาเพชร
รัตน เม่ือ ๑ ส.ค. ๖๒  

 เมื่อวันที่ ๑ ส.ค. ๖๒ พันเอกหญิง นวพร หิรัญ
วิวัฒนกุล รอง ผอ. กศ.วพม. เปนประธานในการอบรม 
เรื่อง การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา หรือ มคอ.๓ 
สําหรับคณะทํางานจัดทําหลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๓ ณ หองสดศรี ช้ัน ๑ อาคารเจาฟาเพชรรัตน โดย
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มีพันตรี อนุพงษ กันธิวงค เปนวิทยากรหลัก โดยมี
วิทยากรผูชวย ไดแก พันเอก อุปถัมภ ศุภสินธุ และ พัน
เอก พงศธร ณรงคฤกษนาวิน 

คณะกรรมการ ๗ส พลัส วพม. จัดกิจกรรมศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ เรื่อง การรักษาสภาพแวดลอม
ตามมาตรฐาน ๗ส พลัส  วพม.  ณ มูลน ิธ ิการ
จัดการทรัพยากรอยางยั ่งยืน อ.นครหลวง จว.
พระนครศรีอยุธยา เม่ือ ๓๑ ก.ค. ๖๒  

 เมื่อ ๓๑ ก.ค. ๖๒ คณะกรรมการ ๗ส พลัส วพม. 
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ เรื่อง การรักษา
สภาพแวดลอมตามมาตรฐาน ๗ส พลัส ณ โบราณสถาน

ประสาทนครหลวง และมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอยาง
ย่ังยืน อ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา  

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหที ่ ๓๒ 
ของป ๒๕๖๒ (๓๒/๖๒) คือ ๕-๑๑ ส.ค. ๖๒  

 กิจกรรมสําคัญในสัปดาหที่  ๓๒ ของป พ.ศ. 
๒๕๖๒ มีดังน้ี   

• ๖ ส.ค. ๖๒ ๐๙๐๐ การประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๒ 
ณ หองณีณา-นิรันดร   

• ๖ ส.ค. ๖๒ ๑๓๐๐ การทวนสอบรายวิชาสังคม
พฤติกรรมศาสตร ณ หองณีณา-นิรันดร   

• ๗-๘ ส.ค. ๖๒ ๐๗๓๐-๑๐๐๐ ทดสอบสมรรถภาพ
รางกายกําลังพล วพม. 

• ๗ ส.ค. ๖๒ ๐๙๐๐ การประชุม นขต.กศ.วพม. ณ 
หองณีณา-นิรันดร   

• ๗ ส.ค. ๖๒ ๑๑๐๐ การสัมภาษณ นพท./นศพ.วพม. 
ที่สมัครเขาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ NDMC 
ประเทศญี่ปุน  
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• ๗ ส.ค. ๖๒ ๑๓๐๐ การทดสอบภาษาอังกฤษของ 
นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๖ ที่ศูนยภาษา ยศ.ทบ.  

• ๗ ส.ค. ๖๒ ๐๘๐๐-๑๖๐๐ โครงการสรางเสริม
สุขภาพบุคลากร วพม. “PM 2.5 ภัยรอบตัว” ณ หองนิ
รันดรวิชย 

• ๘ ส.ค. ๖๒ ๑๐๐๐ การประชุมคณะกรรมการแพทย
สภา ณ หองประชุมชัยนาทนเรนทร ช้ัน ๒ อาคาร ๑ 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

• ๘-๙ ส.ค. ๖๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ 
วิพากยรางหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๓ ณ โรงแรมไมดา แกรนด ทวารวดี จว.นครปฐม  

• ๘-๙ ส.ค. ๖๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การจัดการ เรี ยนการสอน  เ รื่ อ ง  การใช ยาอย าง
สมเหตุสมผล (RDU) ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ณ โรงแรมอมารี แอรพอรต ดอนเมือง   
 
 

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

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

  รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ  

   ๔ ส.ค. ๖๒  
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