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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ที่ 33 ของปีงบประมาณ 2564 และฉบับที่ 
19 ของปี พ.ศ. 2564 หัวข้อข่าวสําคัญในฉบับนี้ มีดังนี้   
รอง จก.พบ. เป็นประธานการเลอืกหนว่ยบรรจแุละสถาบนั
ฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพนูทักษะแพทย ์ของ นพท./นศพ.วพม.  
รุ่นที่ 41 ที่เลือกปฏิบัติงานชดใช้ทุนโดยเข้ารับราชการใน
สังกัดกองทัพบก ผ่านทางระบบออนไลน์จากห้องระพี 
สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 
11 พ.ค. 64  

 เมื่อเวลา 0900 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 พลตร ี
สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ รอง จก.พบ. เป็นประธานการ
เลือกหน่วยบรรจุและสถาบันฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ
แพทย์ ของ นพท./นศพ.วพม. รุ่นที่ 41 ที่เลือกปฏิบัติงาน
ชดใช้ทุนในสังกัดกองทัพบก ผ่านทางระบบออนไลน์โดย
ใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings จากห้องระพี 
สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. ใน
โอกาสนี้ พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่าย
บรหิาร และ หก.กปค.วพม. ได้ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย  
 ผลการเลือกหน่วยบรรจุและสถาบันฝึกปฏิบัติงาน
เพิ่มพูนทักษะแพทย์ ของ นพท./นศพ.วพม. รุ่นที่ 41 
จํานวน 43 นาย เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย โดย วพม. 
ได้รับการจัดสรรแพทย์ใช้ทุนมาปฏิบัติงานที่ วพม. จํานวน 
2 นาย ซ่ึงหลังจากฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะแพทย์ที่ 
รพ.ค่ายวชิราวุธ และ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ครบหนึ่ง
ปีแล้วจะกลับมาปฏิบัติงานที่ภาควชิาเภสัชวทิยา กศ.วพม. 
และ กปค.วพม.  

ผอ.วพม. เป็นประธานรับเงินบรจิาคจากครอบครัวของ
อาจารย์พันเอกหญงิ ศรพีธู วทิยาสารรณยตุ ให้กบัมลูนธิิ
โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ ในพระราชปูถมัภฯ์ และมลูนธิิ
เพื่ อว ทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ ณ สํานักงานมูลนิธิ รพ.รร.6 ชั้น 1 อาคาร
เฉลิมพระเกยีรติฯ เมื่อ 12 พ.ค. 64  

 เมื่อเวลา 0910 วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 พลตร ี
สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผอ.วพม. เป็นประธานรับมอบเงิน
บรจิาคจากครอบครัวของอาจารย์พันเอกหญิง ศรพีธู 
วทิยาสารรณยุต มอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล้า ในพระราชูปถัมภ์ฯ และมูลนิ ธิ เพื่ อว ทิยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็น
จํานวนเงินทั้งสิ้น 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของศูนย์สถานการณ์จําลองทางการแพทย์ทหารของ วพ
ม. ณ สํานักงานมูลนิธิ รพ.รร.6 ช้ัน 1 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ ในโอกาสนี้ พลตรหีญิง ผศ.จันทราภา ศรสีวัสด์ิ 
ผอ.กศ.วพม. และคณะผู้บรหิารของ วพม. ให้เกียรติร่วม
ถ่ายภาพด้วย  
ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษา 
วพม. วาระพิเศษ ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา และผ่านระบบออนไลน์โดยใช้
โปรแกรม Zoom Cloud Meetings เมื่อ 13 พ.ค. 64  
 เมื่อเวลา 1200 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 พลตร ี
สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการการศึกษา วพม. วาระพิเศษ ณ ห้องระพี 
สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา และผ่าน
ระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings  
 ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ 
นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 จํานวน 3 
นาย สําเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. 
(เพิ่มเติม คร้ังที่ 1) ตามที่ บก.กศ.วพม. รายงานขอความ
เห็นชอบต่อที่ประชุม 
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ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาควชิาจักษุวทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ 
โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 11 พ.ค. 64 

 เมื่อเวลา 0800 ของวันที่ 11 พ.ค. 64 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ ์ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิาจักษุวทิยา กศ.วพม. ผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สปค.วพม. ช้ัน 
5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมี พันเอกหญิง  
ผศ.ฐิติพร รัตนพจนารถ หน.ภจว.กศ.วพม. บรรยายสรุปผล
การดําเนินการในปีการศึกษา 2563 หลังจากนั้นเป็นการ
สัมภาษณ์ จนท.ภาควชิา นพท./นศพ.วพม. แพทย์ประจําบ้าน
และคณาจารย์  
 คกก.ประเมินคุณภาพฯ ได้ ช่ืนชมผู้บรหิารและ
คณาจารย์ของภาควชิาที่มุ่งมั่นทุ่มเทปรับปรุงการเรยีนการ
สอนและการประเมินผลอย่างมีคุณภาพ และสมํ่าเสมอ มี
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ที่หลากหลาย มีการ
เพิ่มการเรยีนรู้แบบ (active learning) ได้แก่ role play, 
patient education และการเรยีนการสอนที่ OPD เป็นต้น 
มีการพัฒนานวัตกรรมในการเรยีนการสอนร่วมกับสถาบันอื่น 
(มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์) และสามารถนํามาใช้ในการเรยีน
การสอนได้จรงิ และมีประสิทธิภาพ (good practice) มีการ
ปรับปรุง website ของภาควชิาฯ และมีการเพิ่ม e-
learning ไว้ใน website ทําให้มีความน่าสนใจ และน่า
ติดตาม (good practice) มีการปรับปรุงคู่มือนักเรยีนให้มี
รูปแบบที่สวยงาม และทันสมัยมากข้ึน มีการมอบหมาย
อาจารย์ดูแล รับผิดชอบ Bedside teaching ติดต่อกัน 3 
สัปดาห์ ทําให้เกิดการพัฒนาผู้เรยีนอย่างต่อเนื่อง มีการ
ตรวจรายงานและให้ข้อมูลสะท้อนกลับได้รวดเร็วก่อนนักเรยีน
จะจบรายวชิา นักเรยีนทุกคนได้เรยีนรู้และทราบข้อบกพร่อง
ของตนเอง มีการพัฒนาและเพิ่มรูปแบบ Reflection ให้
หลากหลาย และมีความคิดสร้างสรรค์ และมีการทํางาน
ร่วมกันที่เข้มแข็งระหว่างกองจักษุกรรมและภาควชิาจักษุ
วทิยา ทั้งอาจารย์ แพทย์ประจําบ้าน และเจ้าหน้าที่ 

ผอ .กศ .วพม . เ ป็นประธานการประชุมตัดสินผล
การศึกษา ปีการศึกษา 2563 ของ นพท./นศพ.วพม. 
ชั้นปีที่ 2 ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 11 พ.ค. 64 
 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 11 พ.ค. 64 พลตรหีญงิ ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม
ตัดสินผลการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ของ นพท./นศพ.วพม. 
ช้ันปีที่ 2 ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวทิยา วพม. โดยมี หน.ภาควชิา ที่เปิดการเรยีนการสอน 
ช้ันปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน โดยมี พันเอกหญิง กิติพร 
พุทธิขันธ์ ประจํา บก.กศ.วพม. ทําหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 ในปีการศึกษา 2563 มีรายวชิาที่เปิดเรยีนจํานวน 17 
รายวชิา รวม 39 หน่วยกิต มี นพท./นศพ.วพม. เข้ารับ
การศึกษา จํานวน 96 นาย ลาพักการศึกษา 5 นาย   
 ที่ประชุมฯ รับทราบผลคะแนนของทุกรายวชิาที่เปิด
การเรยีนการสอน ช้ันปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และเห็นชอบ
ผลการตัดสินให้ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2 ที่สอบผ่านทุก
รายวชิา จํานวน 85 นาย เลื่อนช้ันไปเรยีนในช้ันปีที่ 3 โดยรอ
การประเมินผล 1 นาย สอบแก้ตัว 4 นาย และเรยีนซ้ํารายวชิา 
1 นาย กําหนดตัดสินผลการสอบแก้ตัวในวันที่ 17 พ.ค. 64 
เวลา 1200   
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมหารอืเช้าวันพุธ 
ประจําสัปดาห์ ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา และผ่านระบบออนไลน์โดยใช้
โปรแกรม Zoom Cloud Meetings เมื่อ 12 พ.ค. 64  
 เมื่อเวลา 0800 วันที่ 12 พ.ค. 64 พลตรหีญิง ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม
หารอืเช้าวันพุธ ประจําสัปดาห์ ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา และผ่านระบบออนไลน์โดย
ใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
 สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้  
 - Update ประกาศ คําสั่ง วทิยุด่วนจาก ทบ. และ กพ.
ทบ. ทีเ่กี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19  
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 - การจัดกําลังพลสนับสนุนภารกิจ ARI Clinic, 
Mobile Vaccine unit, รพ.สนาม ทบ. (เกียกกาย และ ยศ.
ทบ.) รพ.สนาม ที่ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน และศูนย์
ประสานงานต้านภัยโควดิ ทบ. ที่ต้ังอยู่ภายในพื้นที่สถานีวทิยุ
โทรทศัน์กองทัพบก 
 - กพ.ทบ. มีวทิยุด่วนให้ส่งยอดและรายช่ือกําลังพล คู่
สมรสและบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อรวบรวมขอเบิก
วัคซีนป้องกันโรคโควดิ 19 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 - รายงานผลการคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุน ทบ. เข้า
เป็น นพท.วพม. ช้ันปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564  
 - กําหนดการประชุมตัดสินผลการศึกษาของ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2 และ 4 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 11 และ 
13 พ.ค. 64 ตามลําดับ  
 - แผนการทําสัญญาเข้าเป็น นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 
2 รุ่นที่ 46 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 24 พ.ค. 64 
 - กําหนดการรายงานตัว สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย
และทดสอบสุขภาพจิต ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกของระบบการ
คัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS 
64) รอบที่ 3 (รอบ Admission 1,2) เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ของ วพม. ในห้วง 4-8 มิ.ย. 64 
 - เลื่อนกําหนดการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรกําลัง
พล วพม. ออกไปก่อน (เดิมกําหนดวันที่ 12 พ.ค. 64) 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร วพม. เพื่อทบทวนผลลัพธ์การ
เรยีนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรยีนรู้ย่อย 
(PLOs และ SubPLOs ของหลกัสตูร) และแผนทีแ่สดง
การกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับ
หลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) ผ่าน
ระบบออนไลน ์จากห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 12 พ.ค. 64 
 เมื่อเวลา 1500 ของวันที่ 12 พ.ค. 64 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร วพม. เพื่อทบทวน
และปรับปรุงผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์

การเรยีนรู้ย่อย (PLOs และ SubPLOs ของหลักสูตร) และ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรยีนรู้
ระดับหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) ผ่าน
ระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมีคณะกรรมการเข้าประชุมโดย
พร้อมเพรยีงกัน  

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาควชิาอายรุศาสตร์ กศ.วพม. ผา่นระบบออนไลน ์
โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 13 พ.ค. 64 

 เมื่อเวลา 0800 ของวันที่ 13 พ.ค. 64 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิาอายุรศาสตร์ กศ.วพม. ผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สปค.วพม. ช้ัน 
5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมี พันเอก อํานาจ 
ชัยประเสรฐิ หน.ภอย.กศ.วพม. บรรยายสรุปผลการ
ดําเนินการในปีการศึกษา 2563 หลังจากนั้นเป็นการ
สัมภาษณ์ จนท.ภาควชิา นพท./นศพ.วพม. และคณาจารย์
 คกก.ประเมินคุณภาพฯ ได้ ช่ืนชมผู้บรหิารและ
คณาจารย์ของภาควชิาที่มุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาหลักสูตร การ
เรยีนการสอน การวัดและการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้มีการบรหิารจัดการเรยีนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการประชุมสัมมนาอาจารย์ภาควชิาและกองร่วมกันเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรเป็นประจําทุกปี อาจารย์เอาใจใส่ต่อในการ
สอนและดูแลนักเรยีน การให้คําปรกึษา โดยยึดหลักผู้เรยีน
เป็นศูนย์กลาง มีการจัด teaching staff แยกออกมาทํา
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การสอนเพื่อให้ความรู้ที่เหมาะสมแก่ นพท./นศพ. โดยเฉพาะ 
ในกิจกรรมวชิาการที่มีผู้เรยีนหลายระดับ เช่น consultation 
round (good practice) มีการจัดการเรยีนการสอนใน
ระดับที่เหมาะสมกับ นพท./นศพ. แต่ละช้ันปี เช่น ให้ นพท./
นศพ. ปี 6 เป็นผู้นําเสนอ case ผู้ป่วยในกิจกรรม morning 
round และ admission report มีระบบบรหิารจัดการตรวจ
และประเมินการเขียนรายงานผู้ป่วยโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของภาควชิาฯ ส่งผลให้ระบบการประเมินและการ
ให้ข้อมูลป้อนกลับสามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Good practice) มีการสนับสนุนให้อาจารย์
สร้างผลงานวชิาการอย่างต่อเนื่อง มีสถิติผลงานวจิัยที่ไป
นําเสนอในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มข้ึน โดยมีผลงานวจิัยที่
ได้รับรางวัลในระดับชาติอย่างต่อเนื่อง มีการจัดระบบ
อาจารย์ที่ปรกึษาให้ดูแลนักเรยีนอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ช้ันปีที่ 
4 ถึงช้ันปีที่ 6 มีการบรกิารวชิาการสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง 
และหลากหลายรูปแบบ ภาควชิาส่งเสรมิ สนับสนุน และเอาใจ
ใส่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนในด้านสวัสดิการ โดยพิจารณาจาก
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและผลงานในช่วงที่ผ่านมา ส่งผล
ให้ เจ้ าหน้าที่มีขวัญและกําลั งใจที่ ดี  รู้สึกผูกพันและ
กระตือรอืร้นในการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ทราบบทบาทของ
ตนเอง มีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา และมีประสบการณ์
ทํางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผอ .กศ .วพม . เ ป็นประธานการประชุมตัดสินผล
การศึกษา ปีการศึกษา 2563 ของ นพท./นศพ.วพม. 
ชั้นปีที่ 4 ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 13 พ.ค. 64 
 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 13 พ.ค. 64 พลตรหีญงิ ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม
ตัดสินผลการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ของ นพท./นศพ.วพม. 
ช้ันปีที่ 4 ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวทิยา วพม. โดยมี หน.ภาควชิา ที่เปิดการเรยีนการสอน 
ช้ันปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน โดยมี พันเอกหญิง กิติพร 
พุทธิขันธ์ ประจํา บก.กศ.วพม. ทําหน้าที่เป็นเลขานุการ 

 ในปีการศึกษา 2563 มีรายวชิาที่เปิดเรยีนจํานวน 
17 รายวชิา รวม 45 หน่วยกิต มี นพท./นศพ.วพม. เข้า
รับการศึกษา จํานวน 96 นาย   
 ที่ประชุมฯ รับทราบผลคะแนนของทุกรายวชิาที่เปิด
การเรยีนการสอน ช้ันปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 และ
เห็นชอบผลการตัดสินให้ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 4 ที่
สอบผ่านทุกรายวชิา จํานวน 89 นาย เลื่อนช้ันไปเรยีนใน
ช้ันปีที่ 5 โดยรอการประเมินผล 7 นาย ซ่ึงภาควชิาที่
เกี่ยวข้องจะกําหนดให้ข้ึนปฏิบัติงานเพิ่มเติมจนถึงวันที่ 16 
พ.ค. 64 หลังจากนั้นทางภาควชิาจะรายงานผลคะแนนส่งให้ 
ผปว.กอ.วพม. ต่อไป   
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมหารอืระหว่าง วพ
ม.กับ รพ.มหาราชนครราชสีมา เร ื่อง การส่ง นพท./
นศพ .วพม . ชั้ น ปีที่  6 ปีการศึกษา 2564 ไปฝึก
ปฏิบัติงานในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไ ว รั ส โ ค โ ร น า  2019 ผ่ า น ร ะ บบ  Zoom Cloud 
Meetings เมื่อ 14 พ.ค. 64 
 เมื่อเวลา 1400 ของวันที่ 14 พ.ค. 64 พลตรหีญงิ ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ ์ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมหารอื
ระหว่าง วพม.กับ รพ.มหาราชนครราชสีมา เร ื่อง การส่ง นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ไปฝึกปฏิบัติงานใน
สถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings โดยมีนายแพทย์ ณัฐ
กุล เย่ียมประเสรฐิ ผู้ช่วย ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา/ หน.
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก เป็นประธานฝ่าย รพ.
มหาราชนครราชสีมา ในโอกาสนี้ พันเอก ศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น 
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รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ พร้อมด้วย หน.ภาควชิา 5 สาขา
หลัก เข้าประชุมหารอืคร้ังนี้ด้วย 
 ที่ประชุมฯ ได้หารอื เร ือ่ง การส่ง นพท./นศพ.วพม. ช้ัน
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ไปฝึกปฏิบัติงานที่ รพ.มหาราช
นครราชสีมา ในเดือน มิ .ย. 64 โดยทาง รพ.มหาราช
นครราชสีมา ขอทราบแนวทางการเตรยีมนักศึกษาแพทย์ก่อน
เดินทาง วธีิการเดินทาง การได้รับวัคซีน การคัดกรองการติด
เช้ือ การเตรยีมอุปกรณ์ป้องกัน เนื่องจาก กทม. อยู่ในพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสอบถามแนวทางปฏิบัติ
กรณีมี นพท./นศพ.วพม. มีการติดเช้ือระหว่างปฏิบัติงาน    
 ผอ.กศ.วพม. ช้ีให้ทราบว่า นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 6 
ทุกคนจะได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ก่อนไปฝึกปฏิบัติงานที่ รพ.
มหาราชนครราชสีมา และได้รับการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย
และ Face shield โดยก่อนเดินทาง 72 ชม. ทาง วพม. 
กําหนดให้ทํา Nasopharyngeal swab เพื่อตรวจหาการติด
เช้ือด้วยวธีิ RT-PCR พร้อมสําเนารายงานผลการตรวจให้ทาง 
รพ.มหาราชนครราชสีมา ซ่ึงศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ัน
คลินิก แจ้งว่าหากปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว นพท./
นศพ.วพม. สามารถข้ึนปฏิบัติงานได้ทันที ไม่ต้องกักตัว 14 
วัน กรณี นศพ. เกิดการติดเช้ือระหว่างการปฏิบัติงานจะให้
รักษาตัวที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา และหากเวลาปฏิบัติงาน
ไม่ครบ ให้ภาควชิาจัดให้ข้ึนปฏิบัติเพิ่มเติมที่ รพ.รร.6  
 ในโอกาสนี้ทาง รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้ขอให้ทาง 
วพม. พิจารณาทําบันทึกความร่วมมือฯ เพื่อส่งเสรมิความ
ร่วมมือทางด้านการศึกษาและด้านอื่น ๆ  เนื่องจาก วพม. ได้
ส่ง นพท/นศพ.วพม. ไปปฏิบัติงานที ่รพ.มหาราชนครราชสีมา 
ต้ังแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยมีการ
เพิ่มจํานวนสาขาการฝึกปฏิบัติงานจาก 2 สาขาวชิา เป็น 5 
สาขาวชิา ซ่ึง ผอ.กศ.วพม. ตอบรับและยินดีที่จะพัฒนาความ
ร่วมมือทางด้านวชิาการ กับ รพ.มหาราชนครราชสีมาเป็น
อย่างย่ิง โดยจะนําเร ื่องไปนําเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิาโสต นาสิก ลารงิซ์
วทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจาก

ห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา วพม. เมื่อ 11 พ.ค. 64 

 เมื่อเวลา 1300 วันที่ 11 พ.ค. 64 พันเอก ศ.มฑิ
รุทธ มุ่งถิ่น รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิาโสต 
นาสิก ลารงิซ์วทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ โดย
ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สปค.วพม. ช้ัน 5 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม.    
 คกก.ประเมินคุณภาพฯ ได้ ช่ืนชมผู้บรหิารและ
คณาจารย์ของภาควชิาที่มุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาการจัดการศึกษา 
และมีอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีการพัฒนาการเรยีนการสอนออนไลน์
ได้อย่างโดดเด่นและนํามาใช้งานได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการ
นําโปรแกรม Microsoft Team มาใช้สนับสนุนการเรยีนการ
สอนอย่างเด่นชัด และมีคําถามประจําวัน (daily quiz) ให้ 
นพท./นศพ. ตอบและเฉลยโดยแพทย์ประจําบ้าน (Good 
Practice) คณาจารย์ แพทย์ประจําบ้าน และเจ้าหน้าที่มี
ความร่วมมือในการวางกลยุทธ์จูงใจนักเรยีนให้มีความ
กระตือรอืร้นในการทบทวนบทเรยีนด้วยตนเองในแต่ละวัน 
เช่น การให้รางวัลถึงบ้านนักเรยีนถึงแม้จะเป็นการเรยีนแบบ
ออนไลน์ มีความร่วมมือกับสถาบันภายนอกในการผลิต
นวัตกรรมเพื่อการเรยีนการสอน และการบรกิาร รวมถึงจะ
นําไปใช้ในทางเวชศาสตร์ทหาร เช่น นวัตกรรมในการป้องกัน
เสียงดังสําหรับทหาร (Good Practice) ภาควชิาฯ มี
นโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนผลักดันให้อาจารย์ผลิตผล
งานวจิัยในสาขาเฉพาะทางและงานวจิัยทางแพทยศาสตร์
ศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นของผู้เรยีน
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และนําข้อเสนอแนะของผู้เรยีนมาใช้เพื่อพัฒนาปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งนํา Social media มาใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างอาจารย์และผู้เรยีน 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการทําสัญญาเข้าเป็น นพท./นศพ.วพม. ชั้นปี
ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ 
ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. เมื่อ 11 พ.ค. 64 

 เมื่อเวลา 1500 วันที่ 11 พ.ค. 64 พันเอก ผศ.ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการทําสัญญาเข้าเป็น นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 
2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อซักซ้อมข้ันตอนการปฏิบัติของ
กรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ ห้อง
ประชุมกองอํานวยการ ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ วพม. 
 สืบเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 
ระลอกใหม่ ยังคงมีจํานวนผู้ป่วยติดเช้ือรายใหม่และผู้ป่วย
เสียชีวติเป็นจํานวนมาก ทําให้มีการปรับแผนการทําสัญญา
เข้าเป็น นพท/นศพ.วพม. รุ่นที่ 46 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนี้ 
 1. กําหนดประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุน ทบ. 
(เพื่อทําสัญญาเข้าเป็น นพท.วพม.) ทางเว็บไซต์ของ วพม. 
วันที่ 11 พ.ค. 64  
 2. กําหนดแผนการช้ีแจงและแนะนําวธีิการกรอก
ข้อมูลในสัญญา ฯ (พร้อมตัวอย่างการกรอกข้อมูลใน
สัญญาฯ) รวมทั้งเอกสารสําคัญต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการทํา
สัญญาฯ ผ่านทาง Line Official Account เพื่อให้ผู้ทํา
สัญญาและผู้ปกครองสามารถสอบถามข้อมูลและคําแนะนํา
ต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ตลอดเวลา  
 3. กําหนดการทําสัญญาเข้าเป็น นพท/นศพ.วพม. รุ่นที่ 
46 คือ วันที่ 24 พ.ค. 64 โดยปรับแผนการดําเนินการ ดังนี้  
 3.1 ผู้ทําสัญญาเข้าเป็น นพท.วพม. มีจํานวน 20 
นาย กําหนดให้ผู้ปกครองและผู้ทําสัญญามาทําสัญญา
แบบ on-site ในวันที่ 24 พ.ค. 64 เวลา 0830-1630 ณ 
ห้องบรรยาย 1 และ 2 ช้ัน 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน 

 3.2 ผู้ทําสัญญาเข้าเป็น นศพ.วพม. กําหนดให้
ผู้ปกครองและผู้ทําสัญญาส่งหนังสือทําสัญญาฯ และ
เอกสารที่ เกี่ยวข้องให้ วพม. ภายในวันที่ 24 พ.ค. 64 
หลังจากนั้นทางคณะกรรมการตรวจสัญญา จะตรวจความ
ถูกต้อง/ครบถ้วนของสัญญาฯ และนัดหมายที่จะแจ้งให้
ผู้ปกครองและผู้ทําสัญญาทราบในวันที่ 1 มิ.ย. 64 ผ่าน
ทางระบบออนไลน์ โดยการนั ดหมาย ทั้ งนี้ จะใ ห้
คณะกรรมการทั้ง 8 ชุด พบผู้ทําสัญญา ผู้ปกครอง และผู้
รับรอง พร้อมกันผ่านห้องประชุมออนไลน์ที่ เตรยีมไว้ 
จํานวน 8 ห้อง (เพื่อยืนยันตัวบุคคลของผู้ทําสัญญาและผู้
รับรอง) 
 นอกจากนี้ที่ประชุมฯ ยังมีมติที่จะเสนอให้ ผอ.วพม. 
พิจารณาแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองอันเนื่องมาจาก
ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 
โดยให้แบ่งงวดการชําระเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ของ นศพ.วพม. 
รุ่นที่ 46 เป็น 2 งวด โดยงวดที่ 1 กําหนดชําระภายใน 20 
พ.ค. 64 และงวดที่สอง กําหนดชําระภายใน 1-15 พ.ย. 64  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการรายงานตัว สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย
และทดสอบสุขภาพจิต ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกของระบบ
การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
(TCAS 64) รอบที่ 3 เพื่อเข้าศกึษาหลกัสตูรแพทยศาสตร
บัณฑิต ของ วพม. ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 
ตึกอํานวยการ วพม. เมื่อ 12 พ.ค. 64 
 เมื่อเวลา 1000 วันที่ 12 พ.ค. 64 พันเอก ผศ.ดสุติ 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
รายงานตัว สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและทดสอบ
สุขภาพจิต ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกของระบบการคัดเลือก
กลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS 64) 
รอบที่ 3 เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของ 
วพม. ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ 
วพม. เพื่อซักซ้อมข้ันตอนการปฏิบัติของกรรมการชุดต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
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 ที่ประชุมฯ กําหนดแผนโดยสังเขปดังนี้  
 - รายงานตัวทางระบบออนไลน์ผ่าน QR code ที่
จะโพสต์ข้ึนหลังการประกาศผล วันที่ 1 มิ.ย.64 
 - ตรวจร่างกาย ตรวจเลือด/ปัสสาวะ ถ่ายภาพรังสี
ทรวงอก และทดสอบสุขภาพจิต วันที่ 4 มิ.ย. 64  
 - สอบสัมภาษณ์ฯ วันที่ 8 มิ.ย. 64 
 - ประชุมสรุปผลการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และ
ทดสอบสุขภาพจิต วันที่ 8 มิ.ย. 64 เวลา 1500 ก่อนส่ง
ให้ทาง กสพท/ ทปอ. ต่อไป 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เข้าประชุม หน.นขต.พบ. และ
หน่วยสายแพทย์ ทบ. คร้ังที่ 8/64 ณ ห้องประชุม พบ. 
ชั้น 4 เมื่อ 12 พ.ค. 64 

 เมื่อเวลา 1430 วันที่ 12 พ.ค. 64 พันเอก ผศ.ดุสติ 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นผู้แทน ผอ.กศ.วพม. 
เข้าประชุม หน.นขต.พบ. และหน่วยสายแพทย์ ทบ. คร้ังที่ 
8/64 ณ ห้องประชุม พบ. ช้ัน 4 โดย จก.พบ. เป็น
ประธานการประชุมฯ 
 ที่ประชุมฯ รับทราบเร ื่องแจ้งจากฝ่ายอํานวยการ 
พบ. (กกพ.พบ. กยข.พบ. กกบ.พบ. กกร.พบ. กคง.พบ. 
สยศ.พบ. กวก.พบ. กสวป.พบ.) และหน่วยสายแพทย์ใน
พื้นที่ ทภ.1-4    
 จก.พบ. เน้นย้ําให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเตรยีมแผนการ
ฉีดวัคซีน (กําหนดสถานที่ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ศักยภาพ
ในการฉีดต่อวัน) ให้แก่ทหารกองประจําการผลัดเก่าและ
ผลัดใหม่ ครูฝึก รวมทั้งประสานงานกับฝ่ายสรรพกําลัง
ของ มทบ. เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกเข้ารายงานตัว
เพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจําการ ผลัด 1/2564 ใน
วันที่ 1 และ วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ได้รับการฉีดวัคซีน
โดสแรกก่อนเข้าประจําการ 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิารังสีวทิยา กศ.วพม. 
ผ่านระบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม 
สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 
เมื่อ 14 พ.ค. 64 

 เมื่อเวลา 0800 ของวันที่ 14 พ.ค. 64 พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิารังสีวทิยา กศ.วพม. 
ผ่านระบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สปค.วพม. 
ช้ัน 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมี พันเอก
หญิง ผศ.บุษบง หนูหล้า หน.ภรส.กศ.วพม. บรรยายสรุปผล
การดําเนินการในปีการศึกษา 2563 หลังจากนั้นเป็นการ
สัมภาษณ์ จนท.ภาควชิา นพท./นศพ.วพม. แพทย์ประจํา
บ้าน และคณาจารย์  

 คกก.ประเมินคุณภาพฯ ได้ ช่ืนชมผู้บรหิารและ
คณาจารย์ของภาควชิาที่มุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาการเรยีนการสอน
รวมทั้งการวัดและประเมินผลของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
อย่างต่อเนื่อง มีการจัดการเรยีนการสอนในรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น Case of the Day, topic presentation, 
plain film X-ray interpretation, case-based study 
ที่ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนเป็นเจ้าของกิจกรรมการเรยีนรู้ ส่งผลให้
ผู้เรยีนมีความพึงพอใจ มีการนํา EPA มาใช้พัฒนาศักยภาพ
ของนักเรยีนเกี่ยวกับทักษะการตรวจวนิิจฉัยด้วยเคร ื่อง  
Ultrasound (Fast Ultrasound) ส่งผลให้นักเรยีนสามารถ
ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง อย่างมั่นใจ (good practice) มีการ
พัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลและคําปรกึษาด้านรังสี
วทิยาแก่ผู้ป่วยโดยใช้การเรยีนการสอนในรูปแบบ Role play 
(good practice) มีการใช้ประโยชน์จากสื่อการสอนที่
ทันสมัย (ultrasound simulator และ anatomate) เพื่อ
พัฒนาการเรยีนการสอนในรูปแบบ Simulation Based 
learning มีระบบอาจารย์พี่ เลี้ยงสําหรับอาจารย์รุ่นใหม่
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ส่งผลให้อาจารย์ในภาควชิาฯ มีความกระตือรอืร้นในการทํา
วจิัย และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวชิาการทัง้ระดับชาติและ
นานาชาติ มีการปรับแผนการสอนภาคทฤษฎีในช่วง
สถานการณ์ COVID-19 เพื่อเตรยีมความพร้อมในการเรยีน
ภาคปฏิบัติส่งผลให้ผู้เรยีนสามารถปรับตัวกับกิจกรรมการ
เรยีนรู้ด้วยตนเองที่ได้รับมอบหมาย   

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ 
กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจากห้อง
ประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
วพม. เมื่อ 14 พ.ค. 64 

 เมื่อเวลา 1300 ของวันที่ 14 พ.ค. 64 พันเอก ผศ.ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ กศ.วพม. 
ผ่านระบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สปค.วพม. 
ช้ัน 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมี พันเอก เรอืง
วทิย์ ตันติแพทยางกูร หน.ภกม.กศ.วพม. บรรยายสรุปผลการ
ดําเนินการในปีการศึกษา 2563 หลังจากนั้นเป็นการสัมภาษณ์ 
จนท.ภาควชิา นพท./นศพ.วพม. แพทย์ประจําบ้าน และคณาจารย์ 
 คกก.ประเมินคุณภาพฯ ได้ ช่ืนชมผู้บรหิารและ
คณาจารย์ของภาควชิาที่มุ่งมั่นทุ่มเทให้กับการศึกษาและการ
บรหิารการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพของการบรหิาร
จัดการทรัพยากรได้อย่างดี เช่น Google drive สําหรับงาน
ธุรการภาควชิาฯ มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยงสนับสนุนให้อาจารย์
รุ่นใหม่ผลิตผลงานวจิัย และผลงานวชิาการ ส่งผลให้มีผู้เข้าสู่

ตําแหน่งวชิาการเพิ่มข้ึน (Good practice) คณาจารย์
ภาควชิาฯ มีการจัดการความรู้โดยแบ่งปันความรู้ด้าน
แพทยศาสตรศึกษาซ่ึงกันและกัน ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
ด้านการจัดการเรยีนการสอนตลอดจนการวัดและประเมินผล
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการรเิร ิ่มใช้แนวทางของ EPA 
มาประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาตาม milestone ที่
กําหนด มีการฝึกให้นักเรยีนสะท้อนคิด และเรยีนรู้จาก
กิจกรรมฝึกตรวจรักษาผู้ป่วย รวมทั้งการฝึกให้ความรู้และ
คําปรกึษาแก่ผู้ปกครองของเด็กที่ OPD (Good practice) 
แพทย์ประจําบ้านให้ความสําคัญต่อการสอนและการฝึก
ปฏิบัติแก่นักเรยีนแพทย์ ทั้งในและนอกเวลาราชการ รวมทั้ง
การประเมินผลผู้เรยีนตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ อาจารย์
ภาควชิาฯ มีระบบการแบ่งงานผู้รับผิดชอบด้านการเรยีนการ
สอนของแต่ละช้ันปีได้อย่างเป็นระบบ และมีผู้ประสานงาน
หลักสําหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา เจ้าหน้าที่มี
ศักยภาพในการบรหิารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับงานธุรการได้เป็นอย่างดี และตอบสนองต่อการร้องขอ
ของนักเรยีนแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว 

กจิกรรมสาํคญัของ วพม. ในหว้งสปัดาหท์ี ่20 ของปี 
พ.ศ. 2564 (20/64) คอื 17-23 พ.ค. 64  

• 17 พ.ค. 64 0800 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปีการศึกษา 2563 ภาควชิาสรรีวทิยา กศ.วพม. 
ผ่านทางระบบออนไลน์ฯ  

• 17 พ.ค. 64 1300 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปีการศึกษา 2563 ภาควชิาเภสัชวทิยา กศ.วพม. 
ผ่านทางระบบออนไลน์ฯ 
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• 17 พ.ค. 64 1300 การประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานจัดการประชุมนานาชาติ IMRC 2021 ผ่านทาง
ระบบออนไลน์ฯ จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา วพม. 

• 18 พ.ค. 64 1300 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปีการศึกษา 2563 ภาควชิาศัลยศาสตร์ออร์โธปิ
ดิกส์ กศ.วพม. ผ่านทางระบบออนไลน์ฯ  

• 19 พ.ค. 64 1330 การประชุม นขต.วพม. ประจําเดือน
พ.ค. 64 ผ่านทางระบบออนไลน์ฯ จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม.  

• 20 พ.ค. 64 0900 การประชุมซักซ้อมการตรวจ
สัญญาของคณะกรรมการทําสัญญาเข้าเป็น นพท./นศพ.วพม. 
ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ วพม.  

• 20 พ.ค. 64 1330 การประชุมคณะกรรมการจัดงานวัน
สถาปนา วพม. ครบรอบปีที่ 46 ผ่านทางระบบออนไลน์ฯ จาก
ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม.  

• 21 พ.ค. 64 0900 การปฐมนิเทศ นพท./นศพ.วพม. 
ช้ันที่ 5 ผ่านทางระบบออนไลน์ฯ จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม.  

 

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

 

 

- ตรวจแก้ไขแล้ว/ แจกจ่ายได้ 
  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 
               (ดุสิต สถาวร) 
  รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร   
   16 พ.ค. 64  
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