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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้เป็นฉบับแรก
ของปีงบประมาณ 2565 และฉบับที่ 40 ของปี พ.ศ. 
2564 หัวข้อข่าวสําคัญในฉบับนี้ มีดังนี้   

คําสั่งกองทพับกที ่378/ 2564 และ 379/2564 เร ื่อง ให้
นายทหารรับราชการและปรับระดับเงนิเดอืน ลง 7 ต.ค. 64 
เผยแพร่เมื่อ 7 ต.ค. 64 

 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 พลเอก ณรงค์พันธ์ 
จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ลงนามในคําสั่ง
กองทัพบก ที่ 378 /2564 และ 379/2564 เร ื่อง ให้
นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน โดยมี
รายนามกําลังพลในสังกัด วพม./รพ.รร.6 ที่ได้รับการ
เลื่อนยศ ตําแหน่ง ดังนี้  

- พ.อ. ปิยลาภ วสุวัต เป็น รอง ผอ.รพ.รร.6 
- พ.อ. สุธี รัตนาธรรมวัฒน ์เป็น ผอ.กอง รพ.รร.6 
- พ.อ. ขจรเกียรติ ประสิทธิเวชชากูร เป็น หน.ภาค วพม. 
- พ.อ.หญิง ปรศินา พานิชกุล เป็น ผอ.กอง รพ.รร.6 
- พ.อ. เรอืงวทิย์ ตันติแพทยางกูร เป็น ผอ.กอง รพ.รร.6 
- พ.อ.หญิง รศ.นภอร ภาวจิิตร เป็น หน.ภาค วพม. 
- พ.อ. รศ.สมภพ ภู่พิทยา เป็น ผอ.กอง รพ.รร.6 

- พ.อ. รศ.สุรยิา ลือนาม เป็น หน.ภาค วพม. 
- พ.อ.หญิง รศ.บุษบง หนูหล้า เป็น ผอ.กอง รพ.รร.6 
- พ.อ. ผศ.ชัชชาญ คงพานิช เป็น หน.ภาค วพม. 
- พ.อ.หญิง รัชนีกร บุณยโชติมา เป็น ผอ.กอง รพ.รร.6 
- พ.อ. ฐิติศักด์ิ กิจทวสีิน เป็น นายแพทย์ประจํา รพ.รร.6 
- พ.อ. ผศ.ราม รังสินธ์ุ เป็น รอง ผอ.วพม. 
- พ.อ. ผศ.พฤษพงศ์ ศรสีวัสด์ิ เป็น หน.ภาค วพม. 
- พ.อ. อดิสรณ์ ลําเพาพงศ ์เป็น ผอ.กอง รร.สร.พบ. 
- พ.อ. ผศ.ธรรมนูญ ศรสีอ้าน เป็น รอง ผอ.กศ.วพม. 
- พ.อ.หญิง ผศ.สนิตรา ศิรธิางกุล เป็น หน.ภาค วพม. 
- พ.อ.หญิง ผศ.ภัสรา อาณัติ เป็น หน.ภาค วพม.  
- พ.อ. รศ.สุธี พานิชกุล เป็น รอง ผอ.สวพท. 
- พ.อ. สุภัส จันทร์สุนทราพร เป็น ผอ.กอง ศพม. 
- พ.อ.หญิง สุมาภา ชัยอํานวย เป็น นปก.พบ.  

 คณะผู้บรหิาร วพม. ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่
ได้รับการเลื่อนยศ ตําแหน่งในคร้ังนี้  
จก.พบ. เป็นประธานการประชุม นขต.พบ. ประจํา
สัปดาห์ ผ่านระบบออนไลน์จากห้องประชุม พบ. ชั้น 2 
เมื่อ 7 ต.ค. 64  
 เมื่อเวลา 0900 วันที่  7 ต.ค. 64 พลโท สุพัษชัย 
เมฆะสุวรรณดิษฐ์ จก.พบ. เป็นประธานการประชุม นขต.พบ. 
ประจําสัปดาห์ ผ่านระบบ VTC จากห้องประชุม พบ. ใน
โอกาสนี้ ผอ.วพม. ผอ.กศ.วพม. และ รอง ผอ.กศ.วพม. (แทน 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร) เข้าประชุม 
 สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี ้

- เร ื่องแจ้งของฝ่ายอํานวยการ พบ. และ นขต.ศพม.  
- กํ าหนดจั ดกิ จกรรมน้ อมรํ าลึ กในพระมหา

กรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
13 ตุลาคม 2564  

- กกบ.พบ. รายงานความคืบหน้าโครงการปรับปรุง 
negative-pressure ward แ ล ะ  negative-pressure 
ICU ของ รพ.รร.6 รวมทั้งโครงการปรับปรุงหอมรกต 
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- การติดตามความคืบหน้า เร ื่อง การเบิกจ่ายเบ้ีย
เลี้ยงให้แก่กําลังพลที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่าง  ๆ 

- การจัดทําคู่มือเพื่อพัฒนาความชํานาญให้กับ น.
ประทวน เหล่าแพทย์ แทนการเรยีนเพื่อฝึก ชกท. ภายในเวลา 
2 เดือน ก่อนปรับย้ายลงตําแหน่ง (ชกท. ที่ พบ. รับผิดชอบ)  

ผอ.วพม. พบ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 6 เพื่อแนะแนว
ทางการเลอืกปฏบิัตงิานชดใชท้นุของแพทย์ผู้ทําสัญญา
ชดใช้ทุนฯ ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ชั้น 4 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 6 ต.ค. 64  

 เมื่อเวลา 1300 ของวันที่ 6 ต.ค. 64 พลตร ีสุรศักดิ์ 
ถนัดศีลธรรม ผอ.วพม. เดินทางมาพบและแนะนํา "แนว
ทางการเลือกปฏิบัติงานชดใช้ทุนของแพทย์ผู้ทําสัญญาชดใช้
ทุนฯ"  ให้แก่ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 6 ณ ห้องประชุม
มงกุฎเวช ช้ัน 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมี ผอ.ก
ศ.วพม. และ หก.กปค.วพม. และคณะ เข้าร่วมรับฟังด้วย   
 ในโอกาสนี้ ผอ.วพม. ได้แนะนําและตอบข้อซักถามต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวกับแนวทางการรับราชการในสังกัดกองทัพบก และ 
เหล่าทัพอื่น ๆ รวมทั้งแนวทางการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะ

ทาง หรอืการเลือกศึกษาต่อในระดับหลังปรญิญาสาขาต่าง  ๆ
ตามความสนใจ 

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาและจดัสรรทุนการศึกษาฯ ผ่านระบบออนไลน์ 
จากห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ 
วพม. เมื่อ 4 ต.ค. 64 
 เมื่อเวลา 1000 ของวันที่ 4 ต.ค. 64 พลตร ีผศ.ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาและจัดสรรทุนการศึกษาฯ ผ่านระบบออนไลน์จาก
ห้องประชุมกองอํานวยการ ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ วพม. โดยมี 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ และกรรมการเข้าประชุมโดยพร้อม
เพรยีงกัน 
 ที่ประชุมฯ รับทราบผลการจัดสรรทุนให้แก่ นพท./
นศพ.วพม. ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสัมภาษณ์ฯ 
ทั้งประเภททุนต่อเนื่องและทุนไม่ต่อเนื่อง รวมทั้งพิจารณา
ข้ันตอนการดําเนินการเพื่อเรยีนเชิญผู้มีอุปการคุณมามอบ 

ทุนการศึกษาในพิธีมอบทุนการศึกษาฯ ซ่ึงจะจัดข้ึนในวันที่ 
27 ต.ค. 64  
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ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมหารอื เร ื่อง การ
ติดตั้งชุดอุปกรณ์กล้องวงจรปิด (CCTV) ระยะที่ 1 ณ 
ห้องประชมุกองอาํนวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม.
เมื่อ 4 ต.ค. 64  

  เมื่อเวลา 1300 ของวันที่ 4 ต.ค. 64 พลตร ีผศ.ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อหารอื เร ื่อง การติดต้ังชุดอุปกรณ์กล้องวงจร
ปิด (CCTV) ระยะที่ 1 กับคณะทํางานจากบรษัิท อินฟอร์
เมช่ัน เซอร์วสิ แอนด์ คอนซัลแทนท์  จํากัด ซ่ึงได้ รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ดําเนินการโครงการติดต้ังระบบกล้อง
วงจรปิดตามสัญญาเลขที่ 6/ 2564 เพื่อทบทวนภาพรวม
ของการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดที่มีอยู่เดิมและระบบใหม่ 
ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ วพม.  
 ที่ประชุมฯ รับทราบผลการสํารวจและออกแบบ
ระบบเบ้ืองต้น กรอบเวลาการติดต้ังระบบและทดสอบ
ทั้งหมด รวมถึงขีดความสามารถในการวเิคราะห์ภาพและ
ทบทวนย้อนกลังของระบบฯ และการเข้าถึงข้อมูลผ่าน
ระบบทางไกลเมื่ อ เช่ือมโยงเข้ ากับระบบเครอืข่ าย
อินเทอร์เน็ต  
ผอ.กศ.วพม. ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
แพทยป์ระจาํบา้น ประจําปีการฝึกอบรม 2565 (แพทย์
สังกัด ทบ.) รอบที่ 2 ณ ห้องประชุม พบ. ชั้น 2 เมื่อ 
5 ต.ค. 64 
 เมื่อเวลา 1000 วันที่ 5 ต.ค. 64 พลตร ีผศ.ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกแพทย์ประจําบ้าน ประจําปีการฝึกอบรม 2565 

(แพทย์สังกัด ทบ.) รอบที่ 2 ณ ห้องประชุม พบ. ช้ัน 2 โดย
มี จก.พบ. เป็นประธานคณะกรรมการฯ  
 คณะกรรมการฯ ได้สัมภาษณ์แพทย์สังกัด ทบ. ที่
สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์
ประจําบ้านและแพทย์ประจําบ้านต่อยอดสาขาต่าง ๆ จํานวน 
20 สาขาวชิา 22 คน  
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมหารอืเช้าวันพุธ 
ประจําสัปดาห์ ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 6 ต.ค. 64 

 เมื่อเวลา 0800 ของวันที่ 6 ต.ค. 64 พลตร ีผศ.
ดุสิต สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมหารอืเช้าวัน
พุธ ประจําสัปดาห์ ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
 เร ื่องสําคัญที่มีการประชุมหารอื มีดังนี้  
 - การตรวจคัดกรองเชิงรุกสําหรับ นพท./นศพ.วพม. ช้ัน
ปีที่ 3 ที่จะกลับเข้าหอพัก กปค. ในวันที่ 10 ต.ค. 64  
 - การจัดการเรยีนการสอนในช้ันเรยีนสําหรับ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 3 ซ่ึงจะเร ิ่มในวันที่ 11 ต.ค. 64 
 - รายงานผลการสอบ ศ.ร.ว. ข้ันตอนที่ 1 และ 2 ของ 
นพท./นศพ.วพม.  
 - กําหนดการสําคัญในห้วงเดือน ต.ค.-พ.ย. 64 
 : 12 ต.ค. 64 การประชุม นขต.กศ.วพม. คร้ังที่ 10/64 
 : 14 ต.ค. 64 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร ื่อง การนํา
แผนกลยุทธ์ วพม.ไปสู่การปฏิบัติเพื่อเสนอความต้องการ
งบประมาณ ปี 2566  
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 : 15 ต.ค. 64 การประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูน
ทักษะ เครอืข่ายที่ 15 
 : 25 ต.ค. 64 การประชุม คกก. บรหิารแพทยศาสตร
ศึกษา 
 : 27 ต.ค. 64 การประชุมตัดสินผล ภาคการศึกษาที่ 1 
ของ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2 และ 3 (1000)  
 : 27 ต.ค. 64 พิธีมอบทุนการศึกษาฯ ประจําปี 2564 
(1300) 
 : 28-29 ต.ค. 64 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร ื่อง การ
จัดทํ ารายละเอียดของรายวชิา (มคอ.3) และรายละเอียด
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 

ผอ.กศ.วพม. และคณะอนุกรรมการจัดทํ าหลักสูตร
แพ ท ยศ าส ต รบั ณ ฑิ ต ขอ งคณ ะแพ ท ยศ าส ต ร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์การ
เรยีนรู้ 4 และอาคารนวัตกรรม มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วทิยาเขตกําแพงแสน เมื่อ 8 ต.ค. 64  

 เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 64 พลตร ีผศ.ดุสิต สถาวร ผอ. 
กศ.วพม. ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดทํา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ นําโดย พลเอก รศ.ชุมพล เป่ียม
สมบูรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการฯ พร้อมด้วย พลตร ี
หญิง ผศ.จันทราภา ศรสีวัสด์ิ พันเอก อุปถัมภ์ ศุภสินธ์ุ 
และพันเอก พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวนิ เดินทางไปเย่ียมชม
ศู น ย์ ก า ร เร ี ย น รู้  4  แ ล ะ อ า ค า ร น วั ต ก ร ร ม 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกําแพงแสน เพื่อ
เตรยีมจัดทําข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตรฯ  

 ในโอกาสนี้ รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ 
รองอธิการบดี มก. วทิยาเขตกําแพงแสน และคณะผู้บรหิาร
วทิยาเขตกําแพงแสน ได้บรรยายสรุป ตอบข้อซักถาม
รวมทั้ งให้ ข้อมูลเพิ่ มเติม และนํ าเย่ียมชม ห้องเรยีน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม ของศูนย์การเรยีนรู้ 4 และ
อาคารนวัตกรรม และพื้นที่โดยรอบวทิยาเขตกําแพงแสน 

คณะทํางานตรวจคัดกรองเชิงรุกฯ ได้จัดชุดปฏิบัติ
ภารกิจตรวจคัดกรองเฉพาะกิจ เพื่อให้บรกิารตรวจคัด
กรองโควดิ-19 เชิงรุก สําหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปี
ที่ 3 ที่กลบัเขา้หอพกั กปค.วพม. ณ บรเิวณพื้นที่ใต้ตึก
อํานวยการ วพม. เมื่อ 10 ต.ค. 64  
 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 10 ต.ค. 64 คณะทํางาน
ตรวจคัดกรองเชิงรุกฯ ได้จัดชุดปฏิบัติภารกิจตรวจคัด
กรองเฉพาะกิจ เพื่อให้บรกิารตรวจคัดกรองโควดิ-19 เชิง

รุก สําหรับ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 3 ที่กลับเข้าหอพัก 
กปค.วพม. โดยมี พันเอกหญิง ผศ.ภัสรา อาณัติ หน.
ภาควชิาชีวเคมี กศ.วพม. เป็นหัวหน้าคณะ ณ บรเิวณพื้นที่
ใต้ตึกอํานวยการ วพม.  



5 VOL. 5 NO.40 (WEEK 40: OCT 4-10, 2021) 
 

 

 

 สรุปผลการตรวจพบว่า นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 3 
ทั้ง 91 นาย ผลเป็นลบ (ไม่พบเช้ือ) 

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุมนําเสนอ
รายละเอียดของรายวชิา Health Systems Science 
ผ่านทางระบบออนไลนแ์ละ on-site จากห้องประชุมสดศร ี
ชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. เมื่อ 6 ต.ค. 64 
  เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 64 พันเอก ศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ ายวชิาการ เป็นประธานการประชุมนํ าเสนอ
รายละเอียดของรายวชิา Health Systems Science ผ่านทาง
ระบบออนไลน์และ on-site จากห้องประชุมสดศร ีช้ัน 1 อาคาร
เจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. โดยมี พันเอก ผศ.ราม รังสินธ์ุ ประธาน
คณะทํ างานจัดทํ าหลั กสูตรรายว ชิา Health Systems 
Science เป็นผู้ดําเนินการประชุม  
 สาระสํ าคัญของการประชุมฯ เน้ นที่ การกํ าหนด
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรยีนรู้ของรายวชิาให้ครอบคลุม
เนื้อหาที่ได้รับการแบ่งมอบจากการทํา curriculum mapping 
โดยเฉพาะผลลัพธ์ด้านทักษะพิสัย และรูปแบบการจัดการเรยีน
การสอนเช่ือมโยงกับโจทย์ปัญหาของผู้ป่วยที่สําคัญและพบ
บ่อยในระบบนั้น ๆ รวมทั้งลดความซ้ําซ้อนและเพิ่มความ
เช่ือมโยงของเนื้อหาในระบบต่าง ๆ  ให้มากข้ึน    
คณะอนุกรรมการพัฒนาสื่ อการสอนและเทคโนโลยี
แพทยศาสตรศึกษา และศูนย์สารสนเทศ วพม. จัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์  เร ื่อง การสร้าง 
Dashboard เพื่ อ ใช้ บ ร ิห ารจั ด ก ารข้ อมู ล ให้ เกิ ด
ประสทิธภิาพสงูสดุ ด้วยโปรแกรม Google Data Studio 

ผ่านระบบออนไลน์  โดยใช้ โปรแกรม Zoom Cloud 
Meetings เมื่อ 5-6 ต.ค. 64 
  เมื่อวันที่ 5-6 ต.ค. 64 คณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อการ
สอนและเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา และศูนย์สารสนเทศ วพม. 
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ เร ื่อง การสร้าง 
Dashboard เพื่อใช้บรหิารจัดการข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ด้ วยโปรแกรม Google Data Studio ผ่ านระบบ 

ออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings โดยได้รับ
เกียรติจาก ร้อยเอกหญิง ประภากร สังข์สวัสด์ิ โรงพยาบาล
อานันทมหิดล เป็นวทิยากรหลักในการอบรมคร้ังนี้  
ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ กศ.วพม. และกองกุมารเวชกรรม 
รพ.รร.6 จัดการประชุมวชิาการ Clinical Practice in 
Pediatrics 2021 ภายใต้ หั วข้ อหลั ก  "Pediatric 
Emergency: Smart Practice" ผ่านระบบออนไลน์ใน

รูปแบบ Zoom Webinar เมื่อ 6-8 ต.ค. 64  

 เมื่อวันที่ 6-8 ต.ค. 64 ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ 
กศ.วพม. และกองกุมารเวชกรรม รพ.รร.6 จัดการประชุม
วชิาการ Clinical Practice in Pediatrics 2021 ภายใต้
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หัวข้อหลัก "Pediatric Emergency: Smart Practice" 
ผ่านระบบออนไลน์ ซ่ึงในปีนี้เป็นการประชุมคร้ังที่ 20 มี
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในสาขากุมารเวชศาสตร์
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการดูแลรักษาและส่งเสรมิสุขภาพของ
ผู้ป่วยเด็กในภาวะฉุกเฉิน ซ่ึงต้องการการรักษาที่เหมาะสม
และทันท่วงที โดยมีหัวข้อ lecture และ symposium ที่
น่าสนใจ ทันสมัย และครอบคลุมทุกอนุสาขารวมทั้งหมด 
33 หัวข้อ โดยคณาจารย์กุมารแพทย์ของกองกุมารเวช
กรรม รพ.รร.6 และภาควชิากุมารเวชศาสตร์ กศ.วพม. ใน
โอกาสนี้ หน.ภาควชิาศัลยศาสตร์ กศ.วพม. ได้ให้เกียรติเป็น
วทิยากรด้วย  
 การประชุมคร้ังนี้ เป็นการจัดประชุมวชิาการแบบ
ออนไลน์ทั้งหมด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ 
COVID 19 โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าประชุมจากทั่วประเทศ 
ประกอบด้วยกุมารแพทย์ทั้งอนุสาขาและกุมารแพทย์ทั่วไป 
แพทย์ประจําบ้าน แพทย์ประจําบ้านต่อยอด แพทย์ใช้ทุน 
พยาบาล และนักศึกษาแพทย์ รวม 355 คน   

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 41 ของปี 
พ.ศ. 2564 (41/64) คือ 11-17 ต.ค. 64  

• 11 ต.ค. 64 1330 การประชุมหน่วยงานสนับสนุนที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา (M-Team) ณ ห้องณีณา-นิ
รันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 12 ต.ค. 64 1330 การประชุม นขต.กศ.วพม. คร้ังที่ 
10/2564 ผ่านระบบออนไลน์จากห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 13 ต.ค. 64 0700 กิจกรรมน้อมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 
ตุลาคม 2564 ณ พระทีน่ั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท 

• 14 ต.ค. 64 0900 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร ื่อง การ
นําแผนกลยุทธ์ วพม.ไปสู่การปฏิบัติเพื่อเสนอความต้องการ
งบประมาณ ปี 2566 ณ ห้องประชุมสดศร ีช้ัน 1 อาคารเจ้าฟ้า
เพชรรัตน วพม. 

• 14 ต.ค. 64 1000 พิธีแสดงความยินดีและพิธีประดับ
เคร ื่องหมายแทนเคร ื่องหมายเหล่าแก่กําลังพลที่ได้รับการ
เลื่อนตําแหน่งและปรับอัตราเงินเดือนสูงข้ึน ณ ห้องประชุม 
ช้ัน 2 รร.สร.พบ. 

• 15 ต.ค. 64 0900 การประเมินสถาบันปฏิ บั ติงาน
เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิ ต์ิ พร. 
(เครอืข่ายที่ 15)  

• 15 ต.ค.64 0930 การเสนองบประมาณปี 2566 ผ่าน
ฐานข้อมูลงบประมาณ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 8 
อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน 

• 17 ต.ค. 64 1330 การตรวจคัดกรองโควดิ-19 เชิงรุก 
สําหรับ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2 (นักเรยีนใหม่) ที่เข้าพักที่
หอพัก กปค.วพม. ณ จุดคัดกรองเฉพาะกิจ บรเิวณใต้ตึก
อํานวยการ วพม.  
 

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

 

 

- ตรวจแก้ไขแล้ว/ แจกจ่ายได้ 
  พลตร ีผศ.ดุสิต สถาวร 
               (ดุสิต สถาวร) 
 ผอ.กศ.วพม.  
   10 ต.ค. 64  
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