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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ที่ 52 ของปีงบประมาณ 2563 และฉบับที่ 
39 ของปี พ.ศ. 2563 หัวข้อข่าวสําคัญในฉบับปิดท้าย
ของปีงบประมาณนี้ มีดังนี้   
จก.พบ. เป็นประธานในพธิแีสดงความยนิดแีกน่ายทหาร
สัญญาบัตรเหลา่แพทย์ทีไ่ด้รับโปรดเกลา้ฯ พระราชทาน
ยศและตาํแหนง่สงูขึ้น วาระ ตุลาคม 63 ณ หอ้งพธิกีาร 
พบ. ชั้น 4 เมื่อ 22 ก.ย.  63  

  เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 63 พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ 
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดี
แก่นายทหารสัญญาบัตรเหล่าแพทย์ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานยศและตําแหน่งสูงข้ึน วาระ ตุลาคม 63 ณ 
ห้องพิธีการ พบ. ช้ัน 4 โดยมี ผอ.ศพม. รอง จก.พบ.(2) 
ผอ.วพบ. ผอ.สวพท. และ ผอ.กศ.วพม. เข้าร่วมพิธี โดยมีผู้
ได้รับโปรดเกล้า ฯ เลื่อนยศและตําแหน่งสูงข้ึน จํานวน 10 
นาย ดังนี้. 
 - เป็น พลโท พลตร ีนิมิตร์ สะโมทาน 
 - เป็น พลโท พลตร ีไชย หว่างสิงห 
 - เป็น พลโท พลตร ีคเชนทร์ นําศิรกิุล 
 - เป็น พลตร ีพันเอก ภทัราวธุ สทุธิรัตน ์(ผอ.สพธ.) 
 - เป็น พลตร ีพันเอก พิชัย แสงชาญชัย 
 - เป็น พลตร ีพันเอก มนูญ พรไชยะสิทธ์ิ 
 - เป็น พลตร ีพันเอก วุฒิพงษ์ ช้ันประดับ 
 - เป็น พลตรหีญิง พนัเอกหญิง จารุวรรณ ป่ีทอง 
 - เป็น พลตรหีญิง พนัเอกหญิง อิษฎา ศิรมินตร ี
 - เป็น พลตรหีญิง พันเอกหญงิ เนตร์นํ้าทิพย์ บุนนาค 
 และผู้ได้รับโปรดเกล้า ฯ เลื่อนตําแหน่งสูงข้ึน จํานวน 
3 นาย ดังนี้. 
 - พลตร ีสุพัษชัย เมฆะสวุรรณดิษฐ์ เป็น รอง จก.พบ.  
 - พลตร ีสุรศักด์ิ ถนัดศีลธรรม เป็น ผอ.วพม./ ผอ.
รพ.รร.6  
 - พลตร ีเกรยีงชัย ประสงค์สุกาญจน์ เป็น ผอ.รพ.ค่าย
สุรนาร ี 

จก.พบ. เดินทางมาถ่ายภาพร่วมกับกรรมการสภา วพม. 
ในโอกาสของการประชุมสภาวทิยาลัยแพทยศาสตร์พระ
มงกุฎเกล้า คร้ังที่ 3/2563 ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกลา้เวชวทิยา เมื่อ 24 ก.ย. 63 

 เมื่อเวลา 1330 วันที่ 24 ก.ย. 63 พลโท ชาญชัย 
ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ในฐานะประธานสภา 
วพม. เดินทางมาถ่ายภาพร่วมกับกรรมการสภา วพม. ใน
โอกาสของการประชุมสภาวทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ
เกล้า คร้ังที่ 3/2563 ณ บรเิวณด้านหน้าพระบรมรูปหล่อ
คร ึ่งพระองค์ รัชกาลที่ 9 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
เนื่องจากติดราชการสําคัญ จก.พบ. จึงมอบให้ ผอ.ศพม. 
เป็นประธานการประชุมสภา วพม. คร้ังนี้ โดยมี พันเอก 
ธํารงโรจน์ เต็มอุดม รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ ในฐานะ
เลขานุการ สภา วพม. เป็นผู้ดําเนินการประชุมฯ ณ ห้องระ
พี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
 สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้  
 - แผนการตรวจประเมินสถาบันฝึกปฏิบัติงานแพทย์
เพิ่มพูนทักษะ เครอืข่ายที่ 10 (รพ.ในสังกัด กห. ) 
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 - แนวทางดําเนินการคัดเลือกกลาง การรับบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปี 2564 และแนวทาง
การดําเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ปีการศึกษา 2564  
 - สรุปผลการจัดประชุมวชิาการเนื่องในโอกาสวัน
สถาปนา วพม. ครบรอบปีที่ 45  
 - สรุปผลการจัดมหกรรมคุณภาพการศึกษา 
เครอืข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท คร้ังที่ 3 และมหกรรม
คุณภาพการศึกษา วพม. ประจําปี 2563  
 - การเย่ียมติดตามคุณภาพการจัดการฝึกศึกษา และ
เก็บรวบรวมข้อมูลสถานศึกษา กห. ระดับอุดมศึกษา 
ประจําปีงบประมาณ 2563 โดย รอง ผบ.สปท. และคณะ 
 - การเข้าร่วมประชุมแพทยศาสตรศึกษานานาชาติ 
ภาคพื้นยุโรป 2020 (AMEE 2020) 
 - ผลสําเร็จการศึกษา นพท/นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2563 (สําเร็จการศึกษาระหว่างปี)  
 - การรับรองผลงานทางวชิาการ เพื่อขอแต่งต้ังดํารง
ตําแหน่งทางวชิาการ 
จก.พบ. เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มี
คุณูปการต่อเหล่าทหารแพทย์ ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช 
ชั้น 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 25 ก.ย. 63  
 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 25 ก.ย. 63 พลโท ชาญชัย 
ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานในพิธีมอบ
โล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการต่อเหล่าทหารแพทย์ ซ่ึง
เป็นส่วนหนึ่งของพิธีเทิดเกียรติและอําลาชีวติราชการของ
กําลังพลเหล่าทหารแพทย์ ประจําปี 2563 ณ ห้องประชุม

มงกุฎเวช ช้ัน 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมี ผอ.
กกพ.พบ. เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีลําดับพิธีที่
สําคัญ ดังนี้ 
 - จก.พบ. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้ พลเอก วสิุทธ์ิ 
ศรจีันทราพันธ์ุ  ผทค.พิเศษ สป.   
 - พลเอก วสิุทธ์ิ ฯ ผู้แทนผู้เกษียณอายุฯ กล่าวอําลา
ชีวติรับราชการ  
 - จก.พบ. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้นายทหาร
สัญญาบัตรช้ันนายพลที่ครบเกษียณอายุราชการ และลาออก
ก่อนเกษียณอายุราชการ  
 - จก.พบ. ผอ.ศพม. รอง จก.พบ.(1) และ รอง จก.พบ.(2) 
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ ข้าราชการ และลูกจ้างที่
เกษียณอายุราชการ  
 - จก.พบ. กล่าวสดุดีแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  

ผอ.ศพม. เป็นประธานในพิธี เปิดมหกรรมคุณภาพ
การศึกษา เครอืข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท คร้ังที่ 3 
และมหกรรมคุณภาพการศึกษา วพม. ประจําปี 2563 ณ 
ห้องประชุมมงกุฎเวช ชั้น 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา เมื่อ 22 ก.ย. 63 
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 เมื่อเวลา 0845 ของวันที่ 22 ก.ย. 63 พลโท ธารา 
พูนประชา ผอ.ศพม. เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรม
คุณภาพการศึกษา เครอืข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท 
คร้ังที่ 3 และมหกรรมคุณภาพการศึกษา วพม. ประจําปี 
2563 ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ช้ัน 4 อาคารพระมงกุฎ
เกล้ า เ วชว ิทยา  โดยมี คณบดี และผู้ แทนหั วหน้ า
สถาบันอุดมศึกษาในเครอืข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ให้
เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดคร้ังนี้ ดังนี้  

- รศ.ภก. สุรกิจ นาทีสุวรรณ คณบดี คณะเภสัช
ศาสตร์ ม.มหิดล 

 - รศ.ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล 

- รศ.ดร.ทพ. ชูชัย อนันต์มานะ รองคณบดี คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 

- รศ.นพ. สามารถ ภคกษมา ผู้ช่วยคณบดี คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 

- อจ.พญ. วริงค์รอง เจียรกุล รองคณบดี คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล 

- ผศ. ดร.กรกนก บุญวงษ์ ผู้ ช่วยคณบดีฝ่าย
การศึกษา คณะวทิยาศาสตร์ ม.มหิดล 

- พ.อ.หญิง ผศ.ดร. สายสมร เฉลยกิตติ ผู้อํานวยการ
กองการศึกษา วทิยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

- พลตร ีสุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผู้อํานวยการ
วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  

ในปีนี้ทาง วพม. ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จินตวร์ี  
คล้ายสังข ์ภาควชิาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ 
Empowering our learners to learn: Student 
engagement during online learning สาระสําคัญที่
อาจารย์บรรยายไว้มี 2 เร ื่อง 

- แนะนํา 4 trends สําคัญของการนําเทคโนโลยี
ทางการศึกษามาประยุกต์ใช้พัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 
ได้แก่ 1) Virtual reality (VR) 2) Augmented reality 
(AR) 3) Collaborative platform เ ช่ น  Google 
classroom, Blackboard, Moodle 4) Artificial 
intelligence (AI)  
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- แนะนําให้ติดตามการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของ 
Learning Ecosystem ไม่ ว่ า จ ะ เ ป็ นการ  redesign 
learning environment โดยการเรยีนเป็นกลุ่มมากกว่า
การเรยีนแบบเด่ียว การ redesign content ที่เช่ือมโยง
กั บ  real-world practice แ ล ะ ก า ร  redesign 
assessment โ ด ย เ พิ่ ม มิ ติ ข อ ง  assessment for 
learning (AfL) เพื่ อ ใ ห้  feedback แก่ ผู้ เ ร ียน และ 
assessment as learning (AaL) ที่ประเมินในบรบิท
จรงิเพื่อปรับปรุงแก้ไข นอกเหนือจาก assessment of 
learning (AoL) เพื่อนําไปตัดสินเกรด 

หลังจากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
จัดการเรยีนการสอนผ่านระบบออนไลน์ของสถาบันต่าง ๆ 
ในหัวข้อ Online teaching & learning: Sharing our 
experiences โดยมีวทิยากรจาก 5 สถาบัน ได้แก่ 

- พนัตร ีอานสิงส ์ ปิลกศิร ิวพม. 
- พนัโทหญิง จุฑารัตน์ บันดาลสิน วพบ.  
- รศ.นพ.สามารถ ภคกษมา คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

- รศ.ดร.วริชิดา ปานงาม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวทิยาลัยมหิดล 

- รศ.ดร.ทพ.สมศักด์ิ ไมตรรัีตนะ คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 

 ในช่วงบ่ายเร ิ่มด้วยการแลกเปลี่ยนมุมมองของ
ผู้แทนนักศึกษาจาก 5 สถาบัน ที่มีต่อการศึกษาผ่านระบบ
ออนไลน์ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ได้แก ่

- นพท. ณัฐนันท ์ฉนัท์ธนกุล วพม.  
- นรพ. สร้อยสุดา ภูดอนกลอย วพบ.  
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- นฉพ. กัญญาณัฐ บุญปรางค์ สาขาวชิาปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

- นางสาว เพญ็พิชชา ถาวงศ ์คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล 

- นาย พมิล หนูชนะภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.
มหิดล 

หลังจากนั้นเป็นการนําเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพในรูปแบบปากเปล่า จํานวน 14 เร ื่อง ณ ห้องสด
ศร ีและห้องบรรยาย 2 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน 

 

ผอ.กศ.วพม. เข้าประชุม เร ื่อง โครงการผลติแพทย์เพิ่มแห่ง
ประเทศไทย ระยะที่ 2 พ.ศ. 2565-2570 ผ่านระบบ
ออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings เมื่อ  
21 ก.ย. 63 
 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 21 ก.ย. 63 พลตรหีญิง ผศ. 
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เข้าประชุม เร ื่อง โครงการ
ผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ระยะที่ 2 พ.ศ. 2565-2570 
ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
โดยมีผู้แทนจากสถาบันผลิตแพทย์ทุกแห่งของ กสพท เข้า
ประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน ที่ประชุมฯ ได้ขอให้แต่ละสถาบัน
ทบทวนแผนการผลิตบัณฑิตแพทย์ในห้วงเวลาของแผน โดย 
กสพท จําเป็นต้องเตรยีมข้อมูลเกี่ยวกับผลงานของโครงการ
ผลิตแพทย์เพิ่มฯ ในห้วงที่ผ่านมา  
ผอ.กศ.วพม. พร้อมดว้ยคณะผูบ้รหิาร และ นพท./นศพ.วพม. 
เข้าร่วมพธิวีางพวงมาลาถวายราชสกัการะพระราชานสุาวรยี ์
สมเด็จพระมหติลาธิเบศร อดุลยเดชวกิรม พระบรมราชชนก 
เนื่องในวันมหิดล ณ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 
มหาวทิยาลัยมหิดล เมื่อ 24 ก.ย. 63 

 เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 63 พลตรหีญิง ผศ. จันทราภา ศร ี
สวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. พร้อมด้วย พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร พันเอก ธํารงโรจน์ เต็มอุดม รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ และ นพท./นศพ.วพม. เข้าร่วมพิธีวาง
พวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรย์ี สมเด็จพระมหิต
ลาธิเบศร อดุลยเดชวกิรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล 
ณ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหิดล  
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ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศอาจารย์
ใหม่ ณ ห้องสดศร ีชัน้ 1 อาคารเจา้ฟ้าเพชรรัตน วพม. เมือ่ 
25 ก.ย. 63 

 เมื่อเวลา 0830 วันที่ 25 ก.ย. 63 พลตรหีญิง ผศ. 
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานในพิธีเปิดการ
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ณ ห้องสดศร ีช้ัน 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชร
รัตน วพม. โดยมี พันเอกหญิง นวพร หิรัญววิัฒน์กุล รอง 
ผอ.กศ.วพม. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  

 ในโอกาสนี้ ผอ.กศ.วพม. บรรยายในหัวข้อ หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต วพม. และนโยบายการศึกษา วพม. 
หลังจากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อต่าง  ๆดังนี้  
 - Learning outcomes พนัเอก ผศ.ดุสิต สถาวร 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร  
 - กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษา (มคอ.) 
พันเอก พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวนิ 
 - หลักการจัดการเรยีนการสอน พันตร ีผศ.อนุพงษ์ 
กันธิวงค์  
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 - หลักการวัดและประเมนิผลทางการศกึษา พันตร ี
ผศ.อนุพงษ์ กันธิวงค์ 
 - การขอตําแหน่งวชิาการและสทิธกิําลงัพล พันเอก 
ศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น และคณะ 
 - Reflection พันเอกหญิง นวพร หิรัญววิัฒน์กุล
และคณะ 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม คกก. 
กํากับดูแลการใชเ้คร ื่องปรับอากาศของอาคารหอพกั วพม. ณ 
ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม.  เมื่อ 
21 ก.ย. 63 
 เมื่อเวลา 1000 ของวันที่ 21 ก.ย. 63 พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการ
ประชุม คกก. กํากับดูแลการใช้เคร ื่องปรับอากาศของอาคาร
หอพัก วพม. ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ช้ัน 3 ตึก
อํานวยการ วพม. โดยมีวาระที่สําคัญ คือ การรับฟังการ
นําเสนอระบบกํากับการใช้ไฟฟ้าสําหรับเคร ื่องปรับอากาศของ
อาคารหอพัก วพม. ของทั้ง 3 บรษัิท ได้แก่ บ.บ้านปูเน็กซ์ 
จํากัด บ.มิตซูบิชิ อิเล็กทรคิ ออโตเมช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด 
และผู้แทนจําหน่ายมิเตอร์ไฟฟ้า Forth 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานในพิธีเปิดการ
ฝึกซ้อมดับเพลงิและการอพยพหนีไฟ ประจําปี 2563 ณ 
ห้องประชุมมงกุฎเวช ชั้น 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา วพม. เมื่อ 23 ก.ย. 63 
 เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 63 พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อม
ดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ประจําปี 2563 ณ ห้องประชุม

มงกุฎเวช ช้ัน 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดย
ได้รับเกียรติจากทีมวทิยากรของสํานักป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย กทม. มาบรรยายให้ความรู้และสาธิตการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่  และ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 4 เข้าฟังโดยพร้อมเพรยีงกัน 

 หลังจบการบรรยายได้แจ้งให้กําลังพลกลับไปปฏิบัติ
หน้าที่ตามปกติ โดยทางคณะกรรมการป้องกันอัคคีภัยฯ ได้
จัดการฝึกซ้อมการปฏิบัติกรณีเกิดอัคคีภัยข้ึนที่อาคารเจ้า
ฟ้าเพชรรัตน โดยจําลองสถานการณ์อัคคีภัยว่าเกิดข้ึนใน
บรเิวณช้ัน 5 ของอาคาร เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝึก
การแจ้งเหตุเพื่อขอความช่วยเหลือ และฝึกดับเพลิงข้ันต้น 
รวมทั้งตรวจสอบการทํางานของระบบแจ้งเตือนด้วยเสียง
ของอาคารฯ แต่เนื่องจากมีข้อจํากัดจากปรมิาณฝนที่ตกลง
มาหนักและอย่างต่อเนื่อง ทําให้ไม่สามารถฝึกการอพยพหนี
ไฟได้  
 หลังการฝึกในสถานการณ์จําลองดังกล่าว ทางคณะ
วทิยากรในฐานะผู้สังเกตการณ์การฝึกฯ ได้ให้ข้อสังเกตแก่
กําลังพลที่เข้าร่วมฝึกซ้อมที่ห้องสดศร ีช้ัน 1 อาคารเจ้าฟ้า
เพชรรัตน นอกจากนี้ นพท./นศพ.วพม. ที่เข้าร่วมการฝึกยัง
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ได้ชมการสาธิตการใช้ถังดับเพลิงระงับอัคคีภัยข้ันต้น ณ 
บรเิวณลานด้านหน้าอาคารหอพัก กปค.วพม. ด้วย 

คณาจารย์และ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3 ร่วมกันจัด
กิจกรรมบรกิารวชิาการสูส่งัคม ณ สถานสงเคราะหเ์ดก็ออ่น
พญาไท ปากเกร็ด จว.นนทบุร ีเมื่อ 26 ก.ย. 63 

 เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 63 พันเอก ผศ.ธรรมนญู ศรสีอา้น 
หน.ภปส.กศ.วพม. พร้อมด้วยคณาจารย์และ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 3 ร่วมกันจัดกิจกรรมบรกิารวชิาการสู่
สังคม ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ปากเกร็ด จว.
นนทบุร ี  
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กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 40 ของปี 
พ.ศ. 2563 (40/63) คือ 28 ก.ย. - 4 ต.ค. 63  

• 28 ก.ย. 63 1000 การประชุมกองอํานวยการ วพม. ณ 
ห้องประชุมกองอํานวยการ ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ วพม.   

• 28 ก.ย. 63 1300 การประชุม คณะกรรมการ 7 ส 
พลัส ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา วพม. 

• 29 ก.ย. 63 พิธีทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ อจ.นพ.
รังสรรค์ สิทธิพงศ์ ณ ห้องนิรันดร์วชิย ช้ัน 2 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 

• 30 ก.ย. 63 1130 งานเลี้ ยงแสดงความขอบคุณ 
ผอ.วพม. ณ ห้องนิรันดร์วชิย ช้ัน 2 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา วพม. 

• 30 ก.ย. 63 1300 การอบรมให้ความรู้ เร ื่อง เส้นทาง
การรับราชการเป็นแพทย์ทหารในหน่วยสายแพทย์ของ
กองทัพบก ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ช้ัน 4  

• 30 ก.ย. 63 การประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
จัดการประชุม IMRC 2020 ณ ห้องนิ รันดร์วชิย ช้ัน 2 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา วพม. 

• 1 ต.ค. 63 1000 พิธีปฏิญาณตนของบัณฑิตแพทย์ 
วพม. รุ่นที่ 40 ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญา
ไท และการถ่ายภาพร่วมกับผู้บังคับบัญชาและคณาจารย์ ณ 
บรเิวณสนามด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรย์ีรัชกาลที่ 6  

• 2 ต.ค. 63 0930 พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.วพม./ ผอ.
รพ.รร.๖ ในส่วนของการมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา ณ 
ห้องพิธีการ ช้ัน 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ   

• 3 ต.ค. 63 การซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปรญิญา
บัตร ปีการศึกษา 2562 ของมหาวทิยาลัยมหิดล ณ มหิดล
สิทธาคาร มหาวทิยาลัยมหิดล ศาลายา  
 

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

 

 

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