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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนํา    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ท่ี 40 ของปีงบประมาณ 2563 และฉบับ
ท่ี 27 ของปี พ.ศ. 2563 หัวข้อข่าวสําคัญในสัปดาห์นี้ มี
ดังนี้   
จก.พบ. เดินทางมาเป็นประธานการประชมุสภาวทิยาลยั
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้อง
ระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมือ่ 
2 ก.ค. 63 

 เมื่อเวลา 1330 ของวันท่ี 2 ก.ค. 63 พลโท ชาญชัย 
ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานการ
ประชุมสภาวทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ครั้งท่ี 
2/2563 ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวทิยา วพม. โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านเข้า
ประชุมทางออนไลน์ผ่ านโปรแกรม (Zoom Cloud 
Meetings) วาระการประชุมท่ีสําคัญ มีดังนี้ 

- การรับนสิิตเตรยีมแพทยศาสตร์ ชั้นปีท่ี 1 เข้าเป็น 
นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

- นโยบายด้านการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563       
- ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563      
- ผลการศึกษาของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 2-5 ปี

การศึกษา 2562 
- ประกาศแพทยสภา เร ื่อง เกณฑ์ความรู้ความสามารถ

ในการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม 
 

- ศรว. กําหนดการจัดสอบข้ันตอนท่ี 1-3 สําหรับ
ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 และการจดัสอบ
ข้ันตอนท่ี 1 และ 2 ให้กับผู้ท่ีเรยีนจบชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 5 ปี
การศึกษา 2562  

- ผบ.ทบ. อนุมัติหนังสือสัญญาและการปรบัลด
ค่าปรับของ นพท.วพม. กรณีพ้นสภาพฯ หรอืผิดสัญญา  

- ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
ภาควชิา ปีการศึกษา 2562  

- ผลสําเร็จการศึกษา นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 6 ปี
การศึกษา 2562 (เพ่ิมเติม)   

- ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ และร่าง
หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวทิยาศาสตร์ข้อมูลชีว
การแพทย์  

- การรับรองผลงานทางวชิาการ เพ่ือขอแตง่ตั้งดํารง
ตําแหน่งทางวชิาการ 

- กําหนดประชุม สภา วพม. ครั้งท่ี 3/ 2563 วันท่ี 24 
ก.ย. 63 เวลา 1330  
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จก.พบ. เ ป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
อํ า น ว ย ก า ร  คณ ะ ก ร ร มก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  แ ล ะ
คณะอนุกรรมการฯ จัดสอบคัดเลือกบุคลากรอัตราจ้าง
เข้าบรรจุรับราชการ ตามแนวทางเสรมิสร้างบุคลากร
ทางการแพทย์ที่มีความขาดแคลน ณ ห้องประชุม พบ. 
ชั้น 2 เมื่อ 2 ก.ค. 63 
 เมื่อเวลา 0930 ของวันท่ี 2 ก.ค. 63 พลโท ชาญชัย 
ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินการ 
และคณะอนุกรรมการ สอบคัดเลือกบุคลากรอัตราจ้างเข้า
บรรจุรับราชการ เพ่ือรองรับภารกิจสนับสนุนการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุม 
พบ. ชั้น 2 โดยมี ผอ.ศพม. รอง จก.พบ. หน.นขต.ศพม. ผู้แทน
คณะกรรมการและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เข้าประชุม โดยมี 
ผอ.รพ.ทบ. และ พญ.ทภ. 1-4 หรอืผู้แทน เข้าประชุมผ่าน
ระบบทางไกล (VTC)  
 ท่ีประชุมฯ เห็นชอบกับแนวทางและข้ันตอนการปฏิบัติ
ในการดําเนินการจัดสอบในภาพรวมของ กกพ.พบ. และ
คณะอนุกรรมการชุดต่าง  ๆท่ีเก่ียวข้อง โดย จก.พบ. และคณะ 
กําหนดตรวจความพร้อมของสถานท่ีสอบฯ ในวันท่ี 8 ก.ค. 63 
ผอ.ศพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบคัดเลือกและ
บรรจุบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความขาดแคลน ตาม
ประกาศ พบ. ณ ห้องประชุม ศพม. ชั้น 2 เมื่อ 1 ก.ค. 63 
 เมื่อเวลา 1330 ของวันท่ี 1 ก.ค. 63 พลโท ธารา พูน
ประชา ผอ.ศพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการฯ ท่ีเก่ียวข้องกับการสอบคัดเลือกและบรรจุ
บุคลากรทางการแพทย์ท่ีมีความขาดแคลน ตามประกาศ พบ. 
ณ ห้องประชุม ศพม. ชั้น 2 โดยมี เสธ.ศพม. ผอ.สพธ. รอง ผอ.
รพ.รร.6 รอง ผอ.วพม. และผู้แทนหน่วยท่ีเก่ียวข้อง เข้าประชุม
โดยพร้อมเพรยีงกัน  
 ท่ีประชุมฯ ได้หารอืถึงแนวทางและข้ันตอนการจัดสอบ
ภาควชิาการ (วพม./วพบ.) การสัมภาษณ์และทดสอบจิตเวช 
(รพ.รร.6) เพ่ือเตรยีมความพร้อมในส่วนท่ีเก่ียวข้อง ท้ังนี้ ผอ.

ศพม. เน้นให้ทุกหน่วยกํากับดูแลการปฏิบัติทุกข้ันตอนให้
ถูกต้องและรัดกุม และมอบหมายให้ นขต. ไปจัดทําแผน
ละเอียดเพ่ิมเติม เพ่ือชี้แจงให้กับคณะกรรมการส่วนอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องทราบในการประชุมในวันท่ี 3 ก.ค. 63 ท่ี พบ.      
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมหารอื เร ื่อง การเปิด
การเรยีนการสอนในชัน้เรยีนสําหรับ นพท./นศพ.วพม. ชัน้ปี
ที่ 3-5 ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวทิยา โดย หน.ภาควชิา บางท่านเข้าประชุมผ่านระบบ
ออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings เมื่อ 
29 มิ.ย. 63 
 เมื่อเวลา 1130 ของวันท่ี 29 มิ.ย. 63 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุมหารอืหัวหน้าภาควชิาและประธานรายวชิาชั้นปีท่ี 3-
5 เร ื่อง การเปิดการเรยีนการสอนในชั้นเรยีนสําหรับ นพท./
นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 3-5 สืบเนื่องจากท่ี ศบค. ประกาศ
มาตรการผ่อนคลายระยะท่ี 5 โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 ก.ค. 
เป็นต้นไป ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา โดย หน.ภาควชิา บางท่านเข้าประชุมผ่าน
ระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings  
 ท่ีประชุมฯ พิจารณาท้ังตารางการศึกษาเดิม และ
ตารางการศึกษาใหม่ซ่ึงจะปรับเปลี่ยนตั้งแต่ 17 ส.ค. 63  
เพ่ือสามารถให้รายวชิานิติเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สอนในชั้นเรยีน (กลุ่มละ 50 คน) แทนการสอนออนไลน์ 
โดยสําหรับรายวชิาท่ียังไม่ได้เรยีนออนไลน์จะจัดการเรยีน
การสอนในชั้นเรยีนได้ต่อเนื่อง จากเดิมท่ีแบ่งเป็น 2 ช่วง  
ตลอดจนอภิปรายปัญหาและอุปสรรคของการเปิดการเรยีน
การสอนในชั้นเรยีนในช่วงเดือนสิงหาคมจากมุมมองของ
ประธานรายวชิา อาจารย์ประจําชั้น และหัวหน้าภาควชิาท่ี
เก่ียวข้องในแต่ละชั้นป ีท้ังระดับปรคีลินิก (ปี 3) และคลนิกิ 
(ปี 4-5) รวมท้ังพิธีการต่าง ๆ  ของ นพท./นศพ.วพม. ได้แก่ 
พิธีประดับเคร ื่องหมายชั้นปีฯ พิธีไหว้ครู พิธีพระราชทาน
เพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพ่ือการศึกษาฯ ประจําปีการศึกษา 
2562 และพิธีทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้อุทิศร่างกายเพ่ือ
การศึกษาฯ ประจําปีการศึกษา 2563 ท้ังนี้ขอให้ภาควชิา
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พิจารณาแนวทางการจัดการเรยีนการสอน หากปรับเปลี่ยน
มาเปิดการสอนภายในสถานศึกษาหลัง 17 ส.ค. 63 ในการ
ประชุม นขต.กศ.วพม. วันท่ี 8 ก.ค. 63  
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบรหิาร
แพทยศาสตรศึกษา วพม. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดย หน.นขต.วพม. ส่วน

หนึ่งเข้าประชุมผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom 
Cloud Meetings เมื่อ 1 ก.ค. 63 

 เมื่อเวลา 0900 ของวันท่ี 1 ก.ค. 63 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการบรหิารแพทยศาสตรศึกษา วพม. ณ 
ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
โดย หน.ภาควชิา บางท่านเข้าประชุมผ่านระบบออนไลน์โดย
ใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings สาระสําคัญจาก
การประชุมมีดังนี ้ 

- นโยบายด้านการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563  
- ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต ปีการศึกษา 2563 รอบ 3 และรอบ 4 (TCAS) 
- รายงานผู้สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 เพ่ิมเติม 

จํานวน 1 นาย  
- ผลการศึกษาของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 2-5 ปี

การศึกษา 2562       
- ประกาศแพทยสภา เร ื่อง เกณฑ์ความรู้ความสามารถ

ในการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพเวช
กรรม (ฉบับท่ี 2)  

- ศรว. กําหนดการจัดสอบข้ันตอนท่ี 1-3 สําหรับ
ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นปีท่ี 6/ 2562 และการจัดสอบข้ันตอนท่ี 
1 และ 2 ให้กับผู้ ท่ี เรยีนจบชั้นปี ท่ี 3 และชั้นปี ท่ี 5 ปี
การศึกษา 2562  

- กําหนดจัดมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครอืข่าย
สถาบันอุดมศึกษาพญาไท วันศุกร์ท่ี 4 ก.ย. 63 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการปฐมนิเทศ นพท./
นศพ .วพม .  ชั้ น ปีที่  3  ปีการศึกษา 2563 โดย
ถ่ายทอดสดจากห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 2 ก.ค. 63 

 เมื่อเวลา 0900  ของวันท่ี 2 ก.ค. 63 พลตรหีญิง 
ผศ. จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานในการ
ปฐมนิเทศ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 
พร้อมด้วยคณะผู้บรหิารและคณาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา
ชั้นปีท่ี 3 ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud 
Meetings ถ่ายทอดจากห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา ในปีการศึกษานี้กําหนดเปิดภาค
การศึกษา ในวันท่ี 6 ก.ค. 63 โดยในช่วงแรกจะศึกษาผ่าน
ระบบออนไลน์ จนถึง 2 ต.ค. 63 ช่วงท่ี 2 ระหว่าง 5 ต.ค. 
63 - 1 มี.ค. 64 โดยมีหยุด 3 สัปดาห์ เพ่ือเตรยีมสอบ NL-
1 จากนั้นกลับมาเรยีนวชิาเลือก 2 สัปดาห์ แล้วปิดภาค
การศึกษา  
 หลักสูตรชั้นปีท่ี 3 มีจํานวน 42 หน่วยกิต จํานวน 
15 รายวชิา (วชิาภาษาอังกฤษ 3 เรยีนทุกบ่ายวันอังคาร 
และวชิาสังคมพฤติกรรมศาสตร์ 2 เรยีนบ่ายวันพุธ) 
นอกเหนือจากตารางเรยีนปกติแล้ว นพท./นศพ.วพม. ชั้นปี
ท่ี 3 ยังมีการสอบประมวลความรอบรู้ ระดับปรคีลินิก และ
การสอบ ศ.ร.ว. ข้ันตอนท่ี 1 ในวันท่ี 24 เม.ย. 64 
 นอกจากนี้ ศรว. ยังเน้นให้ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 
3 เข้าไปลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลกับ ศรว. ทางเว็บไซต์ 
www.cmathai.org โดยดําเนินการได้ตั้งแต่ 13-31 ก.ค. 
63 เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลสําหรับการสอบของ ศ.ร.ว. ทุก
ข้ันตอน   
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รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม นขต.
กอ.วพม. ประจําเดอืนมถินุายน ณ ห้องประชมุกองอํานวยการ 
ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. เมื่อ 29 มิ.ย. 63  
 เมื่อเวลา 1330 ของวันท่ี 29 มิ.ย. 63 พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการ
ประชุม นขต.กอ.วพม. ประจําเดือนมิถุนายน ณ ห้องประชุม
กองอํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. สาระสําคัญจาก
การประชุม มีดังนี้  

1. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่ หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 
กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย  

- ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บรเิวณด้านหน้าอาคารของหน่วยงาน 
ประดับธงชาติไทย ร่วมกับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. 
พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองและผ้าระบายสีขาว บรเิวณรั้ว
อาคาร ตั้งแต่วันท่ี 1-31 กรกฎาคม 2563  

- จัดสถานท่ีลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดย
ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว โต๊ะหมู่บูชา สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
ปากกาสีนํ้าเงิน พร้อมโต๊ะและเก้าอ้ีลงนามถวายพระพรชัย
มงคล สําหรับบุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการร่วมลง
นามถวายพระพรชัยมงคล ตั้งแต่วันท่ี 1-31 กรกฎาคม 2563 

- เชิญชวนบุคลากรในสังกัดแต่งกายด้วยเส้ือสี
เหลือง ตั้งแต่วันท่ี 1-31 กรกฎาคม 2563 

2. ปฏิทินกิจกรรมของ วพม. ในห้วง ก.ค. - ส.ค. 63  
- 13-14 ก.ค. 63 การอบรมด้านการปฏิบัติงาน

ส่งกําลังบํารุงให้แก่กําลังพลของ นขต.วพม.  
- 16-17 ก.ค. 63 โครงการจัดทําหลักสูตรทางเวช

ศาสตร์ทหารเพ่ือสนับสนุน Simulation Center  
- 21 ก.ค. 63 การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ 

เร ื่อง ระเบียบการจัดการมูลฝอย รพ.รร.6 
- 23-24 ก.ค. 63 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เร ื่อง การพัฒนาหลักสูตรเวชปฏิบัติการยุทธ์และการ
ประเมินผล 

- 5 ส.ค. 63 การจัดอบรมในหัวข้อ การประหยัด
พลังงาน โดยคณะกรรมการ 7ส  

- 7 ส.ค. 63 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร ื่อง 
การบรหิารความเส่ียง และการควบคุมภายใน  

- 8 ส.ค. 63 พิธีพระราชทานเพลิงศพผู้ อุทิศ
ร่างกายเพ่ือการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562  

- 13-14 ส.ค. 63 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เร ื่อง การประเมินสถาบันอย่างเป็นระบบ ประจําป ี2563 

- 22 ส.ค. 63 พิธีทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้
อุทิศร่างกายเพ่ือการศึกษา ประจําปี 2563  

- 26 ส.ค. 63 พิธีประดับเคร ื่องหมายชั้นปีและ
เคร ื่องหมายนักเรยีนผู้บังคับบัญชา ชั้นปีท่ี 3-6  

- 27-28 ส.ค. 63 โครงการจัดทําหลักสูตรด้าน
การจัดการภัยพิบัติ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ 
Simulation Center  

- 27-28 ส.ค. 63 โครงการพัฒนาข้อสอบ MEQ 
และ OSCE  

3. ภารกิจสนับสนุนการจัดสอบคัดเลือกบุคลากร
อัตราจ้างเข้าบรรจุรับราชการ ตามแนวทางเสรมิสร้าง
บุคลากรทางการแพทย์ท่ีมีความขาดแคลน ท่ีได้รับการ
มอบหมายจาก พบ./ ศพม.   

4. การติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง
และโครงการจ้างซ่อมปรับปรุงส่ิงก่อสร้างภายใน วพม.  

5. การเร่งรัดให้ทุกหน่วยขออนุมัติดําเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2563  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุมคณะผู้
ประสานงานเครอืข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ณ ห้อง
ประชมุ สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 
30 มิ.ย. 63  
 เมื่อเวลา 1330 ของวันท่ี 30 มิ.ย. 63 พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการ
ประชุมคณะผู้ประสานงานเครอืข่ายสถาบนัอุดมศึกษาพญาไท 
ณ ห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา สาระสําคัญจากการประชุม มีดังนี้  



5 VOL. 4 NO. 27 (WEEK 27: JUN 29- JUL 5, 2020) 
 

 

 

 ท่ีประชุมฯ เห็นชอบแผนการจัดงานมหกรรมคุณภาพ
การศึกษา เครอืข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งท่ี 3 ใน
วันศุกร์ท่ี 4 ก.ย. 63 ภายใต้หัวข้อหลัก “การเสรมิพลังผู้เรยีน
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านการเรยีนรู้: กระบวนทัศน์ใหม่ของ
การศึกษาสําหรับบุคลากรด้านสุขภาพ” ณ วทิยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ในรูปแบบ hybrid meeting 
คือ จัดประชุมในห้องประชุมและถ่ายทอดสดผ่านระบบ
ออนไลน์ กิจกรรมสําคัญทางวชิาการ ได้แก่ การบรรยาย
พิเศษ การอภิปรายหมู่ (อาจารย์และผู้แทนนักศึกษา) การ
นําเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาใน
รูปแบบปากเปล่าและวดิีทัศน์ และจัดทําหนังสือคู่มือการ
ประชุม เพ่ือรวบรวมบทคัดย่อท่ีนําเสนอในการประชุมครั้งนี้  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการ
เชิดชูเกียรติอาจารย์ วพม. ณ ห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 3 ก.ค. 63 
 เมื่อเวลา 1330 ของวันท่ี 3 ก.ค. 63 พันเอก ธํารง
โรจน์ เต็มอุดม รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการเชิดชูเกียรติอาจารย์ วพม. ณ ห้อง
ประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดย
มีกรรมการบางท่านเข้าประชุมผ่านระบบออนไลน์โดยใช้
โปรแกรม Zoom Cloud Meetings  
 ท่ีประชุมฯ ได้ทบทวนเกณฑ์การพิจารณารางวัล “ครู
แพทย์ดีเด่น” ด้านต่าง ๆ และพิจารณาคุณสมบัติของผู้ท่ี
ได้รับการเสนอชื่อจากภาควชิาต่าง ๆ รวมท้ังการขอเอกสาร
เพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาในการประชมุครั้งถัดไป 

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 28 ของปี 
พ.ศ. 2563 (28/63) คือ 6-12 ก.ค. 63    

• 8 ก.ค. 63 0900 การประชุม นขต.กศ.วพม. ประจําเดือน 
กรกฎาคม ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวทิยา  

• 8 ก.ค. 63 1330 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีนตาม
มาตรฐานผลการเรยีนรู้ รายวชิา โสต นาสิก ลารงิซ์วทิยา ณ 
ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 9 ก.ค. 63 1100 การประชุม คกก คุมสอบคัดเลือก
บุคลากรอัตราจ้างบรรจุเข้ารับราชการฯ ณ ห้องณีณา-นิ
รันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 9 ก.ค. 63 1330 การสอบข้อเขียนเพ่ือคัดเลือกบุคลากร
อัตราจ้างบรรจุเข้ารับราชการฯ (ตําแหน่งเทคนิคการแพทย์ และ
พยาบาล) ณ สนามสอบ วพม. และ วพบ. 

• 9 ก.ค. 63 1330 การประชุมคณะกรรมการเชิดชู
เกียรติอาจารย์ วพม. ณ ห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 10 ก.ค. 63 0800 การสัมภาษณ์ นพท./นศพ.วพม. 
ชั้นปีท่ี 6 ท่ีสมัครเป็นแพทย์ใช้ทุนท่ีภาควชิาปรคีลินิก ณ 
ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 10 ก.ค. 63 1100 การประชุม คกก คุมสอบคัดเลือก
บุคลากรอัตราจ้างบรรจุเข้ารับราชการฯ (ตําแหน่งผู้ช่วย
พยาบาล) ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวทิยา  

• 10 ก.ค. 63 1330 การสอบข้อเขียนเพ่ือคัดเลือก
บุคลากรอัตราจ้างบรรจุเข้ารับราชการฯ (ตําแหน่งผู้ช่วย
พยาบาล) ณ สนามสอบ วพม. และ วพบ.   

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

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



6 VOL. 4 NO. 27 (WEEK 27: JUN 29- JUL 5, 2020) 
 

 

 

  



7 VOL. 4 NO. 27 (WEEK 27: JUN 29- JUL 5, 2020) 
 

 

 
 


