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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ที่ 48 ของปีงบประมาณ 2563 และฉบับที่ 
35 ของปี พ.ศ. 2563 หัวข้อข่าวสําคัญในสัปดาห์นี้ มี
ดังนี้   
จก.พบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวชิาการเนื่อง
ในวันสถาปนาวทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
ครบรอบปีที ่45 และพธิีมอบโลร่างวัล เกียรติบัตร และ
ใบประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ชั้น 4 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 25 ส.ค. 63  

  เมื่อเวลา 0845 ของวันที่ 25 ส.ค. 63 พลโท ชาญ
ชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธีเปิดการประชุมวชิาการเนื่องในวันสถาปนา
วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ครบรอบปีที่ 45 และ
พิธีมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และใบประกาศเกียรติคุณ ณ 
ห้องประชุมมงกุฎเวช ช้ัน 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
โดยมีผู้บังคับบัญชาและอดีตผู้บังคับบัญชามาร่วมประชุม

อย่างคับค่ัง สําหรับรายนามผู้รับโล่และใบประกาศเกียรติ
คุณในปีนี้ มีดังนี้  
 1. โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทําประโยชน์แก่ วพม. 

• โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลบ้านนายาว 
• พลเอก ถนอม สุภาพร 
• พลโท ศ.กิตติมศักด์ิ สุปรชีา โมกขะเวส 
• พลตรหีญงิ ผศ.นิสามณี สตัยาบัน 
• พลตรหีญงิ จตุพร พูลเกษ 
• ดร. สันติภาพ เตชะวณิช 

 2. โลป่ระกาศเกยีรตคิุณครูแพทยด์เีดน่ 
 2.1 ดา้นการสอน ภาควชิาปรคีลนิกิ:  

• พันเอก ผศ.เจตนา เรอืงประที่ป 
• พันโทหญิง ผศ.จิตรวณีา มหาคีตะ 

 2.2 ด้านการสอน ภาควชิาคลนิิก:  
• พันเอก พงศ์ธร ณรงฤกษ์นาวนิ 
• พันเอกหญิง ผศ.บุษบง หนหูล้า 
2.3 ด้านการเขียนบทความในตํารา: 
• พันเอก รศ.ชาญชัย ไตรวาร ี
2.4 ด้านการวจัิย ภาควชิาปรคีลินิก: 
• พันโท ผศ.พิชา สุวรรณหิตาทร 
2.5 ด้านการวจัิย ภาควชิาคลนิิก: 
• พันเอก ฐิติวัฒน ์ช่างประดับ 
2.6 ด้านบรกิารวชิาการแกส่ังคม 
• พันเอก วริสิสร วงศ์ศรชีนาลัย 
2.7 ด้านนวตักรรม 
• พันเอก อุปถัมภ ์ศุภสินธ์ุ 
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2.8 ด้านการใหค้ําปรกึษาโครงการวจัิย นพท/นศพ.วพม. 
• พันโท รศ.พันเลิศ ปิยะราช 
2.9 ด้านเวชศาสตร์ทหาร 
• พลตร ีปียพันธ์ุ ชีรานนท ์

3. โลป่ระกาศเกยีรตคิุณผลงานวจิยัตพีมิพด์เีดน่ 
• พันโท ผศ.(พิเศษ) สารเดช เข่ืองศริกิุล  

4. โลป่ระกาศเกยีรตคิุณ นพท. ดเีดน่ เพชรพระมงกฎุ 
• ว่าที่ร้อยตร ีสกานต์ เจรญิสกุลไชย 

5. โลป่ระกาศเกยีรตคิุณบุคลากรดเีดน่ 
• พันเอกหญิง กิติพร พุทธิขันธ์ 
• จ่าสิบเอก สมหมาย โยชนา 
• จ่าสิบเอกหญิง สวุรรณ มีสนม 
• นางสาว มุข ประตูตาล 

6. โลป่ระกาศเกยีรตคิุณศษิย์เกา่ วพม. ดเีดน่ 
6.1 ด้านบรหิาร 
• พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ 
6.2 ด้านวชิาการ 
• พันเอก รศ.ไพสิฐ เผือกสกนธ์ 

6.3 ด้านการพฒันาสังคม 
• พลโท รศ.วโิรจน์ อารย์ีกุล 

 ในปีนี้ วพม. ได้รับเกียรติจาก ศ. ดร.บัณฑิต เอื้อ
อาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย มาเป็นองค์
ปาฐกแสดงปาฐกถาเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ในหัวข้อเร ื่อง Disruptive innovation: Opportunities 
and Challenges in Medicine ท่านองค์ปาฐกให้ข้อคิด
ที่สําคัญ คือ ปัจจุบันสิ่งที่โลกได้เรยีนรู้จาก disruptive 
change ที่เกิดข้ึนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ คือ disruption 
ที่เกิดข้ึนมีแบบแผน (pattern) ของการเปลี่ยนแปลงที่ทํา
ให้องค์กรสามารถปรับตัวเพื่อรับมืออย่างเข้มแข็งโดย
กําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนและรับผิดชอบต่อเป้าหมาย ซ่ึง
การปรับตัวที่สําคัญแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 1) สร้างความ
ร่วมมือระหว่างศาสตร์ เพื่อเพิ่มพลังในการสร้างสรรค์
นวั ตกรรม  และ  2) ส ร้ างความ ร่ วมมื อร ะหว่ าง
สถาบันการศึกษากับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมที่สามารถตอบสนองประชาชนและผู้ใช้งานได้จรงิ 
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นอกจากนี้ท่านยังฝากข้อคิดว่าเทคโนโลยีสําคัญทีม่ีบทบาท
ในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ ยนแปลงแบบ disruption คื อ  information 
technology และ biotechnology 
 การบรรยายพิเศษในช่วงเช้าก่อนพักเที่ยงในหัวข้อ 
Moving forward to research institute โ ด ย
อาจารย์ผู้ประสบความสําเร็จในการวจิัย 3 ท่าน ด้งนี้  

 - พลตร ีศ.ธไนนิธย์ โชตนภูติ ได้เล่าถึงความสนใจ
ของท่านในการทําวจิัยในอดีตและปัจจุบัน โดยเฉพาะการ
ผลิตวัคซีน Covid-19 ของ สวพท.  
 - พันเอก ศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น ได้แสดงให้เห็นถึง
พัฒนาการของการส่งเสรมิด้านการวจิัยของ วพม. รวมทั้ง
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน 
 - พันเอก ผศ.ราม รังสินธ์ุ ได้แสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพของ วพม. ในการดํารงความมุ่งหมายในการ
พัฒนาด้านการวจิัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการของสังคม 
 

จก.พบ. ให้เกียรติร่วมเป็นวทิยากรในการอภิปรายหมู่ 
หัวข้อเร ื่อง “วพม. อดีต ปัจจุบัน อนาคต” ในการประชุม
วชิาการเนื่องในวันสถาปนาวทิยาลัยแพทยศาสตร์พระ
มงกุฎเกลา้ ครบรอบปีที ่45 ณ ห้องประชมุมงกฎุเวช ชัน้ 
4 อาคารพระมงกุฎเกลา้เวชวทิยา เมื่อ 25 ส.ค. 63  

  เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 25 ส.ค. 63 พลโท ชาญ
ชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ให้เกียรติร่วม
เป็นวทิยากรในการอภิปรายหมู่ในฐานะศิษย์เก่า รุ่นที่ 5 
ในหัวข้อเร ื่อง “วพม. อดีต ปัจจุบัน อนาคต” ในการ
ประชุมวชิาการเนื่องในวันสถาปนาวทิยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า ครบรอบปีที่ 45 ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช 
ช้ัน 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยศิษย์เก่าที่ร่วม
อภิปรายมีดังนี้  
 - พันเอก เสรมิพงษ์ จารุเลิศวุฒิ ผอ.รพ.ค่ายกาวลิะ 
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 15 
 - นาวาโท สุรนิท์นาท เจรญิจิตต์ กองศัลยกรรม รพ.
ภูมิพลอดุลยเดช ศิษย์เก่ารุ่นที่ 25 
 - ร้อยเอก ธีร์ธวัช สถิรรัตน์ รพ.ค่ายสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ศิษย์เก่ารุ่นที่ 35 
ผอ.วพม. เป็นประธานในพิธีประดับเคร ื่องหมายชั้นปี
และ เคร ื่ องหมายนัก เรยีนบังคับบัญชา ประจําปี
การศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ชั้น 4 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 26 ส.ค. 63  
 เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 63 พลตร ีสุพัษชัย เมฆะสุวรรณ
ดิษฐ์ ผอ.วพม. เป็นประธานในพิธีประดับเคร ื่องหมายช้ันปีแก่ 
นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 3-6 และเคร ื่องหมายนักเรยีนบังคับ
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บัญชา จํานวน 49 นาย ประจําปีการศึกษา 2563 ณ ห้อง
ประชุมมงกุฎเวช ช้ัน 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดย 
ผอ.กศ.วพม. รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร รอง ผอ.วพม. ฝ่าย
วชิาการ รอง ผอ.กศ.วพม. ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ได้ร่วมประดับเคร ื่องหมายในคร้ังนี้ โดยมี หน.ภาควชิา 
กศ.วพม. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย ในปีนี้การจัดที่นั่งของ 
นพท./นศพ.วพม. ที่เข้าร่วมพิธีประดับเคร ื่องหมาย เป็นไปตาม
หลักรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล โดย นพท./นศพ.วพม. ส่วน
หนึ่งจะเข้าร่วมพิธีในบรเิวณโถงนิทรรศการ ช้ัน 4  ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา

หลั กสู ตรรายว ิชา Health System Science (HSS) 
สําหรับหลกัสตูรแพทยศาสตรบัณฑติ ปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ของ วพม.  ณ ห้องณีณา-นรัินดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา เมื่อ 24 ส.ค. 63 

 เมื่อเวลา 1000 ของวันที่ 24 ส.ค. 63 พลตรหีญิง ผศ. 
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรายวชิา Health System 
Science (HSS) สําหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ของ วพม.  ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 
3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมีคณะกรรมการเข้า
ประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเร ื่องสําคัญ 
ดังต่อไปนี้ 
 - แบ่งเนื้อหาของรายวชิาออกเป็น 4 กลุ่มย่อย ได้แก่ 
1) Social & behavioral science (Humanity) 2) 
Medical ethics & medical professionalism 3) 
Patient safety & health system improvement และ 
4) Health system knowledge  
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 - กําหนดหัวข้อเร ื่องในแต่ละกลุ่มย่อยของเนื้อหาและ
แจกแจงไว้ในแต่ละช้ันปี  
 - กําหนดทีมอาจารย์ผู้ รับผิดชอบที่จะไปพัฒนา
รายละเอียดของรายวชิา  
 - กําหนดแนวทางพัฒนาอาจารย์เพื่อทําหน้าที่ เป็น 
facilitator ของการเรยีนรู้แบบ action learning ในรายวชิา 
Health system science   
ผอ.กศ.วพม. เป็นหัวหน้าคณะไปศึกษาดูงานระบบผลิต
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคา (Solar rooftop) 
แ ล ะ  Smart building ที่ บ ร ิษั ท  บ้ า น ปู  จํ า กั ด 
(มหาชน) และวทิยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพ 
เมื่อ 26 ส.ค. 63 

 เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 26 ส.ค. 63 พลตรหีญิง ผศ. 
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นหัวหน้าคณะไปศึกษาดู
งานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar 
rooftop) และ Smart building ที่บรษัิท บ้านปู จํากัด 
(มหาชน) และวทิยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพ โดยมี
คณะผู้บรหิาร และคณะกรรมการ 7 ส พลัส  ร่วมคณะไปด้วย 
ซ่ึงทางทีมงานของบรษัิท บ้านปูเน็กซ์ จํากัด ได้บรรยายสรุป
และนําชมระบบกํากับติดตามการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) ทั้ง 41 แห่ง ผ่าน 
application และจอแสดงผลในสํานักงาน รวมทั้งเดินทางไป
ดู site งานที่ติดต้ัง solar rooftop แล้วที่วทิยาลัยเทคโนโลยี
ดอนบอสโก โดยนั่งรถสามล้อไฟฟ้าซ่ึงจองผ่าน application 
MuvMi ของทางบรษัิทฯ  

 นอกจากนี้ทางทีมงานยังได้พาชมระบบ smart 
building อาทิ ระบบจองห้องประชุมผ่าน application ซ่ึง
ภายในห้องประชุมจะมี sensor ที่ดับไฟทุกดวงเมื่อทุกคนออก
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จากห้อง รวมทั้งระบบสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใน
ห้องประชุมผ่าน wireless network  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของการจัดการประชุมนานาชาติ IMRC 2020 
ผ่านทางระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud 
Meetings เมื่อ 24 ส.ค. 63 
 เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 63 พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ ายบร ิหาร เข้ าร่วมประชุมเพื่ อติดตาม
ความก้าวหน้าของการจัดการประชุมนานาชาติ IMRC 
2020 โดยเฉพาะเร ื่องเว็บไซต์การประชุมฯ เพื่อรองรับการ
ลงทะเบียนและ abstract submission แผนการใช้ห้อง
ประชุม ระบบการถ่ายทอดสัญญาณภาพผ่านทางระบบ
ออนไลน์ การจัดทํา program/ abstract book การ
เตรยีมความพร้อมงานเลี้ยงรับรองในช่วงเย็นของการ
ประชุมวันแรก  
 ที่ประชุมฯ ฝากให้ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ ขอ
ความร่วมมือจากผู้บรหิารสถาบันผลิตแพทย์ที่รับผิดชอบ
เร ื่องงานวจิัยของ นศพ. ส่งผลงานเข้ามาร่วมนําเสนอในการ
ประชุม IMRC 2020 โดยเฉพาะในการประชุม คกก.
บรหิาร/ คกก.อํานวยการ กสพท   
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เร ื่อง การจัดทาํหลกัสตูรทางด้านเวชศาสตร์ทหาร
และภัยพิบัติ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ Simulation 
Center ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จว.นครปฐม เมื่อ 
27 ส.ค. 63 
 เมื่อเวลา 0900 วันที่ 27 ส.ค. 63 พันเอก ผศ.ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานเปิดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร ื่อง การจัดทําหลักสูตรทางด้านเวช
ศาสตร์ทหารและภัยพิบัติ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ 
Simulation Center ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี 
จว.นครปฐม โดยมีคณะทํางานและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน โดย รอง ผอ.วพม. ฝ่าย
บรหิาร ได้แจ้งให้ผู้ เข้าประชุมทราบความคืบหน้าของ
โครงการก่อสร้าง Sim Center และแผนการดําเนินการ

ของศูนย์สถานการณ์จําลองทางการแพทย์ทหารที่จัดทําไว้ 
ในห้วง 3 ปี (2564-2566)  
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 หลังจากนั้น พลตร ีคเชนทร์ ป่ินสุวรรณ ได้แนะนํา
ให้ผู้เข้าประชุมทราบถึงเนื้อหาที่เป็นแกนของ Disaster 
Risk Management (DRM) และหั ว ข้ อของ DRM ที่
สามารถนํามาจัดการฝึกในสถานการณ์จําลองได้ รวมทั้ง
แนะนําการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะ AR/VR และ 
WAVE มาใช้ในการออกแบบการฝึกในสถานการณ์จําลอง
หลังจากนั้นเป็นการออกแบบตัวอย่างเนื้อหาที่จะนํามาใช้
ออกแบบหลักสูตรการฝึก 
 วันที่สองทางคณะผู้จัดฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.โมเรศ 
ปรัชญพฤทธ์ิ (ICT ม.มหิดล) และ ผศ. ดร.อรประภา ภุม
มะกาญจนะ โรแบร์ (SC ม.ศิลปากร) มาให้ความรู้เพิ่มเติม
เกี่ ยวกั บ Augmented Reality (AR), Virtual Reality 
(VR) และ Wide Area Virtual Environment (WAVE) 
รวมทั้งการให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอย่างรูปแบบ
การฝึกที่จะนาํมาใช้ในการฝึกโดยใช้ AR/VR/WAVE  
 ในห้องประชุมย่อยอีกห้องมีการหารอืเร ื่องแนว
ทางการบรหิารศูนย์สถานการณ์จําลองทางการแพทย์ทหาร
ในช่วงก่อนและหลังโครงการก่อสร้างเสร็จ โดยเน้นการ
เช่ือมโยงกับสํานักวทิยบรกิาร วพม. เพื่อจัดฝึกอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ ที่ใช้สถานการณ์จําลอง (simulation)   
รอง ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เร ื่อง การออกข้อสอบ MEQ/ MCQ/ OSCE ณ โรงแรม 
Royal River Kwai จว.กาญจนบุร ีเมื่อ 27-28 ส.ค. 63 
 เมื่อวันที่  27-28 ส.ค. 63 พันเอกหญิง นวพร หิรัญ
ววิัฒน์กุล รอง ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เร ื่อง การออกข้อสอบ MEQ, MCQ, และ OSCE 
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ณ โรงแรม Royal River Kwai จว.กาญจนบุร  ีโดยมี  
อจ.วพม. และคณะอนุกรรมการประเมินผล วพม. เข้าประชุม
โดยพร้อมเพรยีงกัน  

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการกํากับดูแลการใช้เคร ื่องปรับอากาศประจํา
อาคารหอพกั นพท./นศพ.วพม. ณ ห้องประชมุกองอาํนวยการ 
ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. เมื่อ 28 ส.ค. 63 
 เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 63 พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
กํากับดูแลการใช้เคร ื่องปรับอากาศประจําอาคารหอพัก 
นพท./นศพ.วพม. ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ช้ัน 3 ตึก
อํานวยการ วพม. เพื่อดําเนินการกําหนดอัตราค่าไฟฟ้าและ
ระบบการบันทึกจํานวนหน่วยไฟฟ้า รวมทั้งออกใบแจ้งหนี้
สําหรับค่าไฟฟ้าตามประกาศ วพม. เร ื่องหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติสําหรับการใช้เคร ื่องปรับอากาศประจําอาคารหอพัก 
นพท./นศพ.วพม. พ.ศ. 2563 ที่ ผอ.ลงนาม เมื่อ 24 ส.ค. 
63 โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปที่สําคัญ ดังนี้ 
 - กําหนดอัตราค่าไฟฟ้าส่วนที่เกินจากเกณฑ์สว่นลดฯ   
 - กําหนดเกณฑ์การใช้ไฟฟ้าสูงสุดต่อเดือน สําหรับ
เคร ื่องปรับอากาศแต่ละขนาด เพื่อส่งเสรมิการประหยัด
พลังงาน 
 - กําหนดอัตราค่าปรับกรณีใช้ไฟฟ้าสูงกว่าเกณฑ์ฯ   
 - บูรณาการแผนปรนนิบัติบํารุงเคร ื่องปรับอากาศ
ทั้งหมดในโครงการฯ กับแผนประจําปีของ วพม.   
 - กําหนดแนวทางออกใบแจ้งค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน 

 - แนวทางเก็บค่าไฟฟ้าโดยขอความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองเพื่อหักค่าไฟฟ้าผ่านบัญชีธนาคารแบบอัตโนมัติ  

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 36 ของปี 
พ.ศ. 2563 (36/63) คือ 31 ส.ค. – 6 ก.ย. 63  

• 31 ส.ค. 63 0809 พิธีสงฆ์เนื่องในวันสถาปนาศูนย์
อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ครบรอบปีที่ 35 ณ กอ.ศพ
ม. ช้ัน 2 พระที่นั่งอุดมวนาภรณ์   

• 31 ส.ค. 63 0900 การสัมภาษณ์ นพท./นศพ.วพม. ที่
สมัครขอรับทุนการศึกษา ประจําปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์
ที่ห้อง LRC ช้ัน 3 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน    

• 31 ส.ค. 63 1330 การประชุม คกก ดําเนินงานมหกรรม
คุณภาพการศึกษา วพม. ประจําปี 2563  

• 2 ก.ย. 63 0900 การประชุ ม นขต.กศ.วพม. 
ประจําเดือน ก.ย. 63 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 2 ก.ย. 63 1100 การประชุมคณะทํางานคัดเลือกระบบ
ภาพ ระบบเสียง และระบบถ่ายทอดและบันทึกภาพและเสียง 
ของห้องประชุม 25 ปี ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 2 ก.ย. 63 1330 การประชุมคณะทํางาน EPA วพม. 
ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 2-3 ก.ย. 63 0900 การอบรมเพื่ อศึกษาต้นทุน
โรงพยาบาลในกลุ่มเครอืข่าย กสพท (UHOSNET) ในส่วนของ 
รพ.รร.6 ณ ห้องประชุมช้ัน 10 อาคารพัชกิติยาภา   
 

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

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