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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนํา    

 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ท่ี 36 ของปีงบประมาณ 2563 และฉบับท่ี 
23 ของปี พ.ศ. 2563 หัวข้อข่าวสําคัญในสัปดาห์นี้ มี
ดังนี้   
จก.พบ. เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ณ พระที่นั่งเทวราช
สภารมย์ พระราชวังพญาไท เมื่อ 2 มิ.ย. 63  

 เมื่อเวลา 0830 ของวันท่ี 2 มิ.ย. 63 พลโท ชาญชยั 
ติกขะปัญโญ จก.พบ. เป็นประธานในการประกอบพิธีถวาย
ราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพร
ชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ พระท่ีนั่ง
เทวราชสภารมย์  พระราชวั งพญาไท ในการนี้ มี

ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ พบ. และ ศพม. ร่วมพิธีอย่าง
พร้อมเพรยีงกัน 

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ เพื่ อคั ด เลื อกบุคคลเข้ าศึ กษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต วพม. รอบ 4 (TCAS รอบที่ 4) ณ 
ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
เมื่อ 2 มิ.ย. 63  

 เมื่อเวลา 1000 ของวันท่ี 2 มิ.ย. 63 พลตรหีญิง ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. รอบ 4 (TCAS รอบท่ี 
4) ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
โดยมีคณะผู้บรหิารและกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อม
เพรยีงกัน หลังการประชุมชี้แจงเสร็จส้ินทางคณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์ได้แยกย้ายไปประจําท่ีห้องสอบสัมภาษณ์ ณ 
ห้องณีณา-นิรันดร์ และห้องสัมมนา 1 ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา เพ่ือสัมภาษณ์นักเรยีนท่ีเสร็จส้ินจากการ
ตรวจสุขภาพท่ี รพ.รร.6   
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ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานเปิดการอบรมอาจารย์ในหัวข้อ 
การออกแบบ e-learning เพื่อการสอนนักศึกษาแพทย์ให้
สนุกและน่าติดตาม โดย ดร.วรสรวง ดวงจินดา โดย
ถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings จาก
ห้องเรยีนพรรณบุปผา ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
รพ.รร.6 เมื่อ 4 มิ.ย. 63 

 เมื่อเวลา 1300 ของวันท่ี 4 มิ.ย. 63 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานเปิดการ
อบรมอาจารย์ในหัวข้อ การสร้าง e-learning ให้ได้ในวัน
เดียว เพ่ือการสอนนักศึกษาแพทย์ให้สนุกและน่าติดตาม 
โดย ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อํานวยการสํานักการจัด
การศึกษาออนไลน์ มหาวทิยาลัยศรปีทุม  
 การอบรมครั้งนี้ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์โดยใช้
โปรแกรม Zoom Cloud Meetings จากห้องเรยีนพรรณ
บุปผา ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6 มีผู้เข้า
ประชุมและชมการถ่ายทอดสด จํานวน 60 คน  
 ดร.วรสรวงฯ เน้นหลักการสําคัญในการทํา e-
learning คือ 1) ต้องดูได้ในทุกอุปกรณ์ 2) ไม่เปลืองพ้ืนท่ี

จัดเก็บ และ 3) ต้องมีองค์ประกอบท่ีสามารถส่ง content 
ไปยังผู้เรยีนได้ สําหรับโปรแกรมท่ีแนะนําในการอบรมครัง้นี้ 
ได้แก่ โปรแกรม Canva, Loom และ Vidyard เพ่ือผลิต
บทเรยีนออนไลน์ให้น่าสนใจ  
 - โปรแกรม Vidyard และ Loom ใช้ในการสร้าง 
Video on demand (VOD) โดยจะทํางานผ่าน Google 
Chrome ท้ังสองโปรแกรมนี้ ทําหน้าท่ีคล้ายกัน คือ 
สามารถใช้บันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยเพ่ิมภาพวทิยากร 
หรอืไม่เพ่ิมก็ได้ สําหรับ Vidyard แต่ละครั้งจะบันทึกได้ไม่
เกิน 60 นาที ในขณะท่ี Loom บันทึกได้ 120 นาที และมี 
features เสร ิมมากมายในกรณี ใช้ สิ ท ธ์ิ  Loom for 
Education 
 - โปรแกรม Canva ใช้สร้ างส่ือการสอนแบบ 
multimedia สร้างงาน Graphic ท่ีสวยงามได้หลาย
ประเภท ใช้งานง่าย เนื่องจากมี template ให้เลือกใช้ได้
หลากหลายรูปแบบ เช่น สร้าง virtual background 
ด้วยตนเองสําหรับใช้ในโปรแกรม Zoom หรอืทําบัตรเชิญ
และป้ายโฆษณาโดยประยุกต์จาก template และสร้างส่ือ
การสอนแบบ multimedia ด้วยการแปลงจากไฟล์  
PowerPoint เดิมท่ีมีอยู่ เป็นต้น 

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมตัดสินผลการเรยีน
ของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 5 มิ.ย. 63  

 เมื่อเวลา 0900 ของวันท่ี 5 มิ.ย. 63 พลตรหีญงิ ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม
ตัดสินผลการเรยีนของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 2 ภาค
การศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ซ่ึงปิดภาคการศึกษาไป
เมื่อวันท่ี 29 พ.ค. 63 หลังจากปรับเปลี่ยนไปเรยีนทางไกล
ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมีคณะผู้บรหิารและคณาจารย์ท่ี
เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน   
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ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการคัดเลอืกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต วพม. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 5 มิ.ย. 63  

 เมื่อเวลา 1030 ของวันท่ี 5 มิ.ย. 63 พลตรหีญิง ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เพ่ือพิจารณาผลการสอบ
สัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพของผู้มีรายชื่อเข้าสอบ โดยมี
คณะผู้บรหิารและกรรมการท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมโดย
พร้อมเพรยีงกัน สําหรับรายชื่อผู้ท่ีผ่านการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ ได้ส่งให้กับทาง ทปอ. ภายในวันและเวลา
ท่ีกําหนด 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทํา
สัญญาเข้าเป็น นพท./นศพ.วพม. ปีการศึกษา 2563 ณ 
ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
เมื่อ 5 มิ.ย. 63   

 เมื่อเวลา 1130 ของวันท่ี 5 มิ.ย. 63 พลตรหีญิง ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการทําสัญญาเข้าเป็น นพท./นศพ.วพม. ปี
การศึกษา 2563 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา เพ่ือซักซ้อมข้ันตอนการปฏิบัติในการ
ทําสัญญาเข้าเป็น นพท./นศพ.วพม. โดยมีคณะผู้บรหิารและ
กรรมการท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน โดย
ในปีนี้ เชื่ อว่ากระบวนการทําสัญญาจะเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยมีการนํามาตรการรักษาระยะห่างระหว่าง
บุคคลมาใช้ในทุกข้ันตอน  
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาทุนการศึกษา วพม. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 
3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 5 มิ.ย. 63  
 เมื่อเวลา 1330 ของวันท่ี 5 มิ.ย. 63 พลตรหีญิง ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม

คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา วพม. ณ ห้องณีณา-
นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมี
สาระสําคัญ ดังนี้  
 - สรุปผลการพิจารณาทุนการศึกษา นพท./นศพ.วพม. 
ประจําปีการศึกษา 2562  
 - แนวทางและข้ันตอนจัดทําข้อมูลความต้องการ
ทุนการศึกษาของ นพท./นศพ.วพม. โดย กปค.วพม.  
 - แนวทางพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาและการ
ประชุมเพ่ือพิจารณาทุนการศึกษา นพท./นศพ.วพม. ประจําปี
การศึกษา 2563  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
ภาควชิา ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud 
Meetings ถ่ายทอดจากห้องประชมุ สปค.วพม. ชั้น 5 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 1 มิ.ย. 63 
 เมื่อวันท่ี 1 มิ.ย. 63 เวลา 1330 พันเอก ผศ.ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชมุ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
ภาควชิา ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือสรุปผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควชิา ประจําปี
การศึ กษา 2562 โดยใช้ โปรแกรม Zoom Cloud 
Meetings ถ่ายทอดจากห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมีหัวข้อสําคัญดังนี้  
 - องค์ประกอบสําคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตรรายวชิา  
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 - ผลการนําเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินการท่ีเป็นเลิศ ไปสู่การปฏิบัติ 
 - ผลการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของ กศ.วพม.  
 - แนวปฏิบัติท่ีดี (good practice) ของภาควชิา
ต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงนวัตกรรม หรอืส่ิงประดิษฐท่ี์โดดเด่น  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร และคณะ เข้าพบ จก.ยย.ทบ. เพื่อ
เรยีนปรกึษา เร ื่อง โครงการปรับปรุงห้องบรรยาย 1 และหอ้ง
บรรยาย 2 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน ณ กรมยุทธโยธาทหารบก 
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร เมื่อ 2 มิ.ย. 63  

 เมื่อวันท่ี 2 มิ.ย. 63 พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เดินทางไปเข้าพบ พลตร ีโรม ศิรวิรรณ 
จก.ยย.ทบ. เพ่ือเรยีนปรกึษา เร ื่อง โครงการปรับปรุงห้อง
บรรยาย 1 และห้องบรรยาย 2 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน ณ 
กรมยุทธโยธาทหารบก ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร โดยมีพัน
เอก ชาญชัย บัววรรณ หก.กสน.วพม. และพันโทหญิง ขนิษฐา 
ลือนาม หน.ฝงป.วพม. ร่วมคณะไปด้วย  
 จก.ยย.ทบ. ได้แนะนําให้เร่งรัดการส่งรายละเอียด
เก่ียวกับโครงการนี้พร้อมท้ังรายละเอียดงบประมาณเพ่ือให้
ทาง ยย.ทบ. ดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สามารถ
ดําเนินการได้ภายในกรอบเวลาท่ีกําหนด   
ผบ.ทบ. อนุมัติให้ผ่อนปรนมาตรการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของ ทบ. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล เมื่อ 3 มิ.ย. 63 
 พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ลงนามในหนังสือ 
กพ.ทบ. ท่ี กห 0401/ 1946 เร ื่อง อนุมัติ ให้ผ่อนปรน

มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ทบ. เพ่ือให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรฐับาล เมื่อ 3 มิ.ย. 63 ดังนี้  
 - ปรับเวลาห้ามผ่านเข้า-ออก หน่วย/ค่ายทหาร และ
บ้านพักของทางราชการ เป็นห้วงเวลา 2300-0300 เว้น 
การผ่านเข้า-ออกเพ่ือปฏิบัติราชการ หรอืมีเหตุจําเป็น
เร่งด่วน ให้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล 
 - ให้เปิดช่องทางผ่านเข้า-ออก หน่วย/ค่ายทหาร และ
บ้านพักของทางราชการ ได้ทุกช่องทางตามปกติ 
 - อนุญาตให้กําลังพลสามารถเดินทางข้ามเขตจังหวัด
ได้ตามปกติ ท้ังนี้ ให้กําลังพลตรวจสอบสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของ
ตําบลปลายทางท่ีจะเดินทางไป ในกรณีท่ีตําบลปลายทางมี
ประกาศให้กักตัวบุคคลท่ีเดินทางมาจากต่างพ้ืนท่ีเพ่ือเฝ้ารอ
ดูอาการ ให้งด/ชะลอการเดินทางเป็นการชั่วคราวจนกว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ จะดีข้ึนและมีประกาศยกเลิกการ
กักตัวเพ่ือเฝ้ารอดูอาการ รวมท้ังให้กําลังพลปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและควบคุมการ แพร่ระบาดฯ ของรัฐบาล 
และ ทบ. อย่างเคร่งครัด 
นายกรัฐมนตรอีอกประกาศข้อกําหนดออกตามความใน
มาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบรหิารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10) เมื่อ 12 
มิ.ย. 63 

 เมื่อวันท่ี 12 มิ.ย. 63 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตร ีลงนามในประกาศข้อกําหนด ออกตาม
ความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบรหิาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 10) 
ซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้  
 - ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน เพ่ือเป็น
มาตรการผ่อนคลายและบรรเทาผลกระทบต่อการ
ดําเนินชีวติประจําวันของประชาชน จึงให้ยกเลิกกํารห้ม
ออกนอกเคหสถานท่ัวราชอาณาจักรเฉพาะเหตุอัน
เนื่องจากสถานการณ์โควดิ-19 ตั้งแต่เวลา 23.00 
นาฬิกา ของวันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
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 - ผ่อนผันการใช้อาคารสถานท่ีของโรงเรยีนหรอื
สถาบันการศึกษา เพ่ือเป็นการเตรยีมความพร้อม
รองรับการเปิดภาคเรยีนในปีการศึกษา 2563 จึงผ่อน
ผันการใช้อาคารสถานท่ีเพ่ือจัดการเรยีนการสอน หรอื
การฝึกอบรมของโรงเรยีนหรอืสถาบันการศึกษา
เพ่ิมเติมจากท่ีได้กําหนดไว้แล้วตามข้อกําหนด (ฉบับท่ี 
9) ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 นอกจากนี้ยังมีคําส่ังศูนย์บรหิารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนํา 2019 (โควดิ - 
19) ท่ี 5/ 2563 เร ื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกําหนดออก
ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบรหิาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับท่ี 4) 

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 24 ของปี 
พ.ศ. 2563 (24/63) คือ 8-14 มิ.ย. 63  
 กิจกรรมสําคัญในสัปดาห์ท่ี 37 ของปีงบประมาณ 
2563 มีดังนี้   

• 8 มิ.ย. 63 0830 การทําสัญญาเข้าเป็น นพท./
นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องบรรยาย 1 
และ 2 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน ห้องนิรันดร์วชิย ชั้น 2 และ
โถงนิทรรศการหน้าห้องประชุมมงกุฎเวช ชั้น 4 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 8 มิ.ย. 63 1330 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน สพว.รพ.รร.6/ วพม. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 9 มิ.ย. 63 0900 การปฐมนิเทศ นพท./นศพ.วพม. 
ชั้นปีท่ี 4 ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom 
Cloud Meetings ถ่ายทอดจากห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 9 มิ.ย. 63 1000 การประชุมหารอืการจัดทําแนว
ทางการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้
กฎหมาย ระยะท่ี 3 ในโรงเรยีน สถานศึกษา และหน่วยงาน
ท่ี จั ดการศึ กษาของ ทบ.ณ ห้องประชุ ม กร.ทบ. 
กองบัญชาการกองทัพบก  

• 9 มิ.ย. 63 1330 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน นพศ.วพม./บก.กศ.วพม./ ผปว.กอ.วพม. ณ 
ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 10 มิ.ย. 63 0800 การปฐมนิเทศ นพท./นศพ.วพม. 
ชั้นปีท่ี 2 ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom 
Cloud Meetings ถ่ายทอดจากห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 10 มิ.ย. 63 0800 การประชุมหารอืเช้าวันพุธ ผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
ถ่ายทอดจากห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวทิยา 

• 10 มิ.ย. 63 0900 การประชุม นขต.กศ.วพม. ผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
ถ่ายทอดจากห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา 

• 11 มิ .ย. 63 1000 พิ ธีประดับเคร ื่ องหมายยศ
นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน รพ.รร.6 และ 
วพม. ณ ห้องดุสิตธานี ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  

• 11 มิ.ย. 63 1330 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน กสน.วพม. (ผบร./ ผฝว./ ผปจ./ ผหส.) ณ 
ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 12 มิ.ย. 63 1400 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน กปค.วพม. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา  
 

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

- ตรวจแก้ไขแล้ว/ แจกจ่ายได้ 
  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 
               (ดุสิต สถาวร) 
  รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร   
   14 มิ.ย. 63   
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ศบค. ประกาศผอ่นคลายมาตรการบงัคบัใช้กฎหมาย ระยะที ่4 
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