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 PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนํา    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ท่ี 24 ของปีงบประมาณ 2563 และฉบับท่ี 
11 ของปี พ.ศ. 2563 หัวข้อข่าวสําคัญในสัปดาห์นี้ มีดังนี้   
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก และ ผอ.ศพม. เข้ารับ
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทนักบรหิารระดับสูง ใน
งานวันสถาปนาคณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ครบรอบ 54 ปี ณ อาคารปฏิบัติการ
วทิยาศาสตร์กายภาพ (อาคาร 45 ปี) คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ 9 มี.ค. 63 

 เ มื่ อ วั น ท่ี  9 มี . ค .  63 คณะว ิทยาศาสตร์  
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดงานวันสถาปนาคณะ
วทิยาศาสตร์ครบรอบ 54 ปี ข้ึน ณ อาคารปฏิบัติการ
วทิยาศาสตร์กายภาพ (อาคาร 45 ปี) คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ดร.จงรัก วัชรนิทร์รัตน์ 
รักษาการอธิการบดี มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น
ประธาน ในงานมี พิ ธีมอบรางวัลเพ่ือเชิดชู เกียรติ

คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน รวมท้ังผู้มีอุปการะคุณ
ต่อคณะฯ สําหรับปีนี้มีผู้บังคับบัญชา อดีตผู้บังคับบัญชา 
เข้ารับรางวัลโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทนัก
บรหิารระดับสูง จํานวน 2 ท่าน ได้แก่  พลเอก วสุิทธ์ ศร ี
จันทราพันธ์ุ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. และ พลโท ชาญชัย 
ติกขะปัญโญ ผอ.ศพม.  
 ในโอกาสนี้ พลตรหีญิง ผศ. จันทราภา ศรสีวัสดิ์ 
ผอ.กศ.วพม. พลตร ีปิยพันธ์ ชีรานนท์ ผช.ผอ.วพม. ฝ่าย
กิจการนักศึกษา และคณาจารย์ วพม. ได้ร่วมแสดงความ
ยินดีกับ ผบช. ท้ังสองท่าน 
ผอ.วพม./ รพ.รร.6 เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหาร
ชั้นสัญญาบัตรและนายทหารประทวนของ วพม. และ 
รพ.รร.6 ณ ห้องดุสิตธานี ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
รพ.รร.6 เมื่อ 10 มี.ค. 63 1300 

 เมื่อเวลา 1300 ของวันท่ี 10 มี.ค. 63 พลตร ี
สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.วพม. เป็นประธานในพิธี
ประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหาร
ประทวนของ วพม. และ รพ.รร.6 ณ ห้องดุสิตธานี ชั้น 
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10  อาคาร เฉ ลิมพร ะ เ กี ย รติ ฯ  รพ . ร ร .6 โ ดยมี
ผู้บังคับบัญชาของ วพม. และ รพ.รร.6 ร่วมเป็นเกียรติ 
หลังเสร็จส้ินพิธีมีกําลังพลและเจ้าหน้าท่ีของ วพม. และ 
รพ.รร.6 มารว่มแสดงความยินดีกันอย่างคับค่ัง  
 ในโอกาสนี้มีข้าราชการของ วพม. เข้าประดับยศ 2 
นาย คือ ว่าท่ีร้อยโทหญิง จิรภา สนิท และ ว่าท่ี จ.ส.อ 
ประพจน์ นนทรยี คณะผู้บรหิารขอแสดงความยินดีมา ณ 
โอกาสนี้ 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรยีนรู้ Just-In-Time Learning: Share & Learn ใน
หัวข้อ การจัดทําแผนกลยทุธอ์ยา่งมอือาชพี ณ ห้องสดศร ี
อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. เมื่อ 9 มี.ค. 63 
 เมื่อเวลา 1300 วันท่ี 9 มี.ค. 63 พลตรหีญิง ผศ. 
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ Just-In-Time Learning: 
Share & Learn ในหัวข้อ “การจัดทําแผนกลยุทธ์อย่าง
มืออาชีพ” ณ ห้องสดศร ีอาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. 
โดยมี พลตร ีมารวย ส่งธานินทร์ และ พันเอก ผศ. ดุสิต 

สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นวทิยากรหลัก 
สาระสําคัญท่ีได้มีการแลกเปลี่ยนกัน มีดังนี้  
 - เปรยีบเทียบข้ันตอนการจัดทําแผนกลยุทธ์ของ
ทางทหารกับการทําแผนกลยุทธ์ของภาคธุรกิจ (กําหนด
เป้าหมายสุดท้าย วเิคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร และ
จัดทําเป้าหมายรองท่ีต้องดําเนินการให้สําเร็จ)  
 - เรยีนรู้ส่ิงท่ีเป็นข้อกําหนดในเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ และตัวอย่างของการดําเนินการขององค์กรใน
ต่างประเทศท่ีประสบความสําเร็จ  
 - ความสําคัญของการทบทวนสัญญาณบ่งชี้การ
เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญก่อนท่ีจะวเิคราะห์สภาพแวดล้อม
องค์กร 
 -  การ ใ ช้ ป ร ะ โ ยชน์ จ ากผลการ ว ิเ ค ร า ะ ห์
สภาพแวดล้ อมองค์กรเ พ่ื อนํ าไปกํ าหนดประเด็ น
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายรองท่ีต้องดําเนินการให้สําเร็จ 
 - การเลือกใช้เคร ื่องมือในการกําหนดเป้าหมายรอง 
โดย เฉพาะ Balanced scorecard (BSC) และการ
กําหนดตัวชี้วัดเพ่ือกํากับติดตามผลสําเร็จของการ
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ดําเนินการตามแผน โดยเปรยีบเทียบกับค่าเป้าหมายและ
ค่าคาดการณ์ 

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานพิธี เปิดการประชุมเพื่อ
ทบทวนสัญญาณบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงสําคัญที่
ส่งผลต่อความสําเร็จอย่างยั่งยืนของ วพม. ซึ่งเป็น
กิจกรรมหนึ่งตามแผนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ วพม. 
พ.ศ. 2565-70 ณ ห้องสดศร ีอาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน 
วพม. เมื่อ 11 มี.ค. 63 
 เมื่อเวลา 0845 ของวันท่ี 11 มี.ค. 63 พลตรหีญิง 
ผศ. จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานเปิดการ

ประชุมเพ่ือทบทวนสัญญาณบ่งชี้ ถึงการเปลี่ยนแปลง
สําคัญท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของ วพม. อย่างย่ังยืน ซ่ึง
เป็นกิจกรรมหนึ่งตามแผนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ วพม. 
พ.ศ. 2565-70 ณ ห้องสดศร ีอาคารเจา้ฟ้าเพชรรัตน วพม. 
โดยมี รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ 
และ รอง ผอ.กศ.วพม. เข้าประชุมด้วย  
 ท่ีประชุมฯ ได้รับฟังข้อมูลจาก ผอ.กศ.วพม. และ 
ผช.ผอ.วพม. ท่ีนําเสนอข้อมูลสําคัญด้านต่าง ๆ ท่ีเป็น
สัญญาณบ่งชี้ ถึงการเปล่ียนแปลงสําคัญท่ีส่งผลต่อ
ความสําเร็จอย่างย่ังยืนของ วพม. ซ่ึงจะช่วยให้ผู้บรหิาร



4 VOL. 4 NO. 11 (WEEK 11: MAR 9-15, 2020) 
 

 

 

และ หน.นขต.วพม. สามารถวเิคราะห์สภาพแวดล้อม
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมหารอืเร ื่อง การ
จัดทําแผนรับมือระยะที่ 3 ของการแพร่ระบาดของโรค 
Covid-19 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 13 มี.ค. 63 
 เมื่อเวลา 1000 ของวันท่ี 13 มี.ค. 63 พลตรหีญิง 
ผศ. จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุมหารอืเร ื่อง การจัดทําแผนรับมือระยะท่ี 3 ของการ
แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ 
ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
โดยมี รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ 
และ รอง ผอ.กศ.วพม. เข้าประชุมด้วย  
 ผอ.กศ.วพม. ขอให้ทุกภาควชิากลับไปหารอืกับ
อาจารย์ของภาควชิาเพ่ือวางแผนจัดการเรยีนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ท้ังหมด เพ่ือรองรับกรณีท่ีมีการส่ังปิด
สถานศึกษาและจําเป็นต้องจัดการเรยีนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ รวมท้ังปรับเปลี่ยนการวัดและประเมินผลให้
สอดคล้องกับการเรยีนการสอนดังกล่าว  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เข้าประชมุหารอืระหว่างสมาคม
ผู้ปกครองและอาจารย์ วพม. ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง 
และ วพม. เร ื่อง แผนการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและสาย
เมน เพื่อนําไปประกอบการจัดทําข้อกําหนดของการ
ว่าจ้าง (Term of reference, TOR) สําหรับการจัดซื้อ

และติดตั้งเคร ื่องปรับอากาศที่หอพัก นพท.วพม. ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 1 ตึกอํานวยการ วพม. เมื่อ 12 มี.ค. 63 
 เมื่อเวลา 1100 วันท่ี 12 มี.ค. 63 พันเอก ผศ. ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เข้าประชุมหารอืระหว่าง
สมาคมผู้ปกครองและอาจารย์ วพม. ผู้แทนการไฟฟ้านคร
หลวง และ วพม. เร ื่อง แผนการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและ
สายเมน เพ่ือนําไปประกอบการจัดทําข้อกําหนดของการ
ว่าจ้าง (Term of reference, TOR) สําหรับการจัดซ้ือ
และติดตั้งเคร ื่องปรับอากาศท่ีหอพัก นพท.วพม. ณ ห้อง
ประชุม ชัน้ 1 ตึกอํานวยการ วพม.  
 สรุปผลการประชุม คือ ทาง กฟน. ยืนยันว่าได้
จัดทําแผนการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและสายเมน รวมท้ัง
การติดตั้งมิเตอร์ของแต่ละห้องพัก โดยมีแผนการทํางาน
ท่ีชัดเจนในแต่ละห้วงเวลา (Timeline) คาดว่าจะเสร็จส้ิน
เร็วกว่าสัญญา 

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุมหารอื
ร่วมกับบรษิัท บิซโพเทนเชียล จํากัด เพื่อพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลของ วพม. ณ ห้องประชุมสํานักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกลา้เวช
วทิยา เมื่อ 13 มี.ค. 63  
 เมื่อเวลา 1200 วันท่ี 13 มี.ค. 63 พันเอก ผศ. ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร พร้อมด้วย พันเอก 
กศม ภังคานนท์ ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และผู้แทนคณะกรรมการสารสนเทศ วพม. ประชุมหารอื
ร่วมกับกรรมการผู้จัดการบรษิัท บิซโพเทนเชียล จํากัด 

และเจ้าหน้าท่ีของบรษิัท เพ่ือขอให้ทางบรษิัทได้นําปัญหา
และอุปสรรคท่ีพบระหว่างการใช้งานระบบฐานข้อมูลของ 
วพม. เพ่ือนําไปกําหนดแนวทางแก้ไข ณ ห้องประชุม
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. ชั้น 5 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  
 ท้ังนี้หลังจากได้รับฟังปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจาก
การใช้งานฐานข้อมูล ทางบรษิัทฯ จะนําไปประชุมกับ
เจ้าหน้าท่ีเก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการแก้ไข รวมท้ังจัดทํา
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ข้อเสนอเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ตามแผนงานของ วพม. ตอ่ไป 

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เข้าร่วมการประชุมทบทวนหลัง
การเยี่ยมสํารวจเพื่อรับรองคุณภาพโรงพยาบาลซํ้า (after 
action review, AAR) ณ ห้ องประชุ มศู นย์บร ิหาร
ยุทธศาสตร์ ชั้น 2 ตึก 8 ชั้น รพ.รร.6 เมื่อ 12 มี.ค. 63  
 เมื่อเวลา 1330 วันท่ี 12 มี.ค. 63 พันเอก ผศ. ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เข้าร่วมการประชุม
ทบทวนหลังการเย่ียมสํารวจฯ (after action review, 
AAR) ณ ห้องประชุมศูนย์บรหิารยุทธศาสตร์ รพ.รร.6 
ชั้น 2 ตึก 8 ชั้น รพ.รร.6  
 ท่ีประชุมฯ เน้นการทบทวนส่ิงท่ีทําได้ดี ส่ิงท่ีควร
พัฒนาปรับปรุงให้ดีข้ึน และบทเรยีนท่ีจะนําไปใช้ในการ
เตรยีมความพร้อมรับการเย่ียมสํารวจเพ่ือรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลซ้ําในโอกาสตอ่ไป 

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม หน.
นขต.กอ.วพม. ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 ตึก
อํานวยการ วพม. เมื่อ 13 มี.ค. 63 
 เมื่อเวลา 1400 วันท่ี 13 มี.ค. 63 พันเอก ผศ. ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชมุ 
หน.นขต.กอ.วพม. ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 
ตึกอํานวยการ วพม. สาระสําคัญของการประชุมมีดังนี้  
 - งานกําลังพล: การสอบคัดเลือก จ.ส.อ. เป็น จ.ส.อ.
(พ) จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก 
วันท่ี 16 มี.ค. 63   
 - งานยุทธการและการข่าว: สรุปผลการประชุม
หารอืกับฝ่ายอํานวยการ พบ. ท่ีห้องประชุมชั้น 2 ศพม.  
 - งานส่งกําลังบํารุง: ความคืบหน้าการก่อสร้าง
อาคาร Sim Center และโครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
และสายเมนของหอพักท้ังสองหอ รวมท้ังโครงการจัดหา
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ห้องสมุดของปี 63 
 - งานกิจการพลเรอืน: ผสก.กอ.วพม. รายงานผล
การจารณาคัดสรรผู้เข้าพักอาศัยใหม่ของ วพม.  

 นอกจากนี้ ยังได้หารอืเร ื่องการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการในหัวข้อ การประเมินสถาบันอย่างเป็นระบบ 
ในวันท่ี 16-17 มี.ค. 63 โดยขอให้ หน.นขต.กอ.วพม. ทุก
นายกลับไปพัฒนาวสัิยทัศน์ของ วพม. ในปี 2570  
ผธก.กพ.กอ.วพม. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
นายทหารประทวนชั้นยศ จ.ส.อ. เป็น จ.ส.อ.(พ) รอบแรก 
(ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต)ิ เมื่อ 16 มี.ค. 63 
 เมื่อวันท่ี 16 มี .ค. 63 แผนกธุรการกําลังพล 
กอ.วพม. ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
นายทหารประทวนชั้นยศ จ.ส.อ. เป็น จ.ส.อ.(พ) รอบแรก 
(ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต)ิ จํานวน 3 คนแรก สําหรับ 4 
ตําแหน่ง ยกเว้นตําแหน่งนายสิบห้องปฏิบัติการ (ชกท.
931) ผปจ.กสน.วพม. ท่ีมีผู้สมัครเพียง 2 นายเท่านั้น โดย
ผู้มีรายชื่อดังกล่าวจะต้องเข้ารับการทดสอบสัมภาษณ์ใน
วันท่ี  18 มี .ค. 63 เวลา 1300 ณ ห้องประชุมกอง
อํานวยการ ชั้น 3 ตึกกองอํานวยการ วพม. 
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ีเร ื่อง ให้นายทหารรับ
ราชการ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 
15 มีนาคม 2563  
  เมื่อ 15 มีนาคม 2563 เว็บไซต์ของราชกิจจา
นุเบกษาเผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ีเร ื่อง ให้
นายทหารรับราชการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จํานวน 
238 นาย ซ่ึงมีรายชื่อนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ท่ี
เป็นผู้บังคับบัญชาท้ังในอดีตและปัจจุบันของ วพม. และ 
รพ.รร.6 ได้รับโปรดเกล้าฯ ยศและตําแหน่งสูงข้ึน ดังนี้  
 กองทัพบก 
 - พลโท ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก) 
 - พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ เป็น เจ้ากรมแพทย์
ทหารบก 
 - พลตร ีธารา พูนประชา เป็น ผู้อํานวยการศูนย์
อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า  
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 - พลตร ีปราโมทย์ อ่ิมวัฒนา เป็น รองเจ้ากรม
แพทย์ทหารบก 
 - พันเอก ธไนนิธย์ โชตนภูติ เป็นผู้อํานวยการ
สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 
 - พันเอกหญิง จรยิาณาฏ เกว ีเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
กองทัพบก 
 ผู้บรหิาร วพม. ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านท่ี
ได้รับโปรดเกล้าฯ ยศและตําแหน่งสูงข้ึน มา ณ โอกาสนี้  
กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 12 ของปี 
พ.ศ. 2563 (12/63) คือ 16-22 มี.ค. 63  
 กิจกรรมสําคัญในสัปดาห์ท่ี 25 ของปีงบประมาณ 
2563 มีดังนี้   

• 16 มี.ค. 63 วันแรกของการเร ิ่มมาตรการคัดกรอง
การเจ็บป่วยของกําลังพลและเจ้าหน้าท่ี วพม. โดยตั้งจุด
ตรวจคัดกรองอุณหภูมิด้วยเคร ื่อง Handheld Thermo 
Scan ท่ีบรเิวณด้านหน้าลิฟต์ชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชร
รัตน และอาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา ทุกวันทําการ ใน
ห้วง 0730-0830 และกําหนดให้ นพท./นศพ.วพม. ทุก
นาย วัดอุณหภูมิกายของตนเองและรายงานผ่านระบบ
ออนไลน์เข้าระบบท่ีจัดไว้ให้วันละ 1 ครั้ง 

• 16 มี.ค. 63 0900 การประชุม นขต.พบ. นขต.บก.พบ. 
และหน่วยแพทย์ในสังกัด ทบ. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 พบ. 

• 16-17 มี.ค. 63 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร ื่อง 
การประเมินสถาบันอย่างเป็นระบบ ประจําปี 2563 เพ่ือ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ วพม. พ.ศ. 2565-70 ณ ห้อง
ประชุมสดศร ีชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม.  

• 17 มี .ค. 63 1730 การประชุมคณะกรรมการ
บรหิารสมาคมผู้ปกครองและอาจารย์ วพม. ณ ห้อง
ประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. 

• 18 มี.ค. 63 0900 การสอบคัดเลือก จ.ส.อ. เป็น 
จ.ส.อ.(พ) รอบสอง ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 
3 ตึกอํานวยการ วพม. 

• 18 มี .ค. 63 1300-1400 การประชุม นพท./
นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 2-6 เร ื่อง มาตรการป้องกันและ

ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ 
ห้องประชุมมงกุฎเวช อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 19 มี.ค. 63 0900 การประชุมคณะทํางานรวบรวม
ข้อเสนอเพ่ือขออนุมัติ ทบ. ปรับปรุงระเบียบ ทบ. ว่าด้วย 
วทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2562 

• 19 มี.ค. 63 1430 ผอ.ศพม. ตรวจเย่ียมและติดตาม
โครงการก่อสร้างศูนย์สถานการณ์จําลองทางการแพทย์
ทหาร (Sim Center)  

• 20 มี.ค. 63 0830 การประชุม หน.นขต.กอ.วพม. 
ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม.  
 
 

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

 

 

 

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