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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

(ร่าง)  รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ 
ในคราวประชุมครั้งที่  1/2561  เมื่อวันพุธที่  17   มกราคม  พ.ศ. 2561 

 
จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 

          1.2.1  เรื่อง  ข้อมูลจากกองแผนงาน  รายรับจริง
จากงบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2560 

รับทราบ  และมอบให้หัวหน้าส านักงานคณบดี  และงาน
บริหารงานการเงินและบัญชี พิจารณาดูข้อมูล 

มอบ หัวหน้าส านักงานคณบดี/งานบริหารงานการเงินและบัญชี 
1.2.๒  เรื่อง  การรับรองสถาบันการสอบ 

รายยาว  (Long case examination)  ส าหรับแพทย์
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

รับทราบ  และทาง  ศรว.  ประสงค์ให้ทางคณะ
แพทยศาสตร์  ปรับระบบให้มีความชัดเจน  ประกาศ
ล่วงหน้า  และจัดสอบรอบเดียว  เช่น  6  เดือนครั้ง  
และอยากให้รับแพทย์ฝึกหัดจากภายนอก 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
1.2.๓  เรื่อง  (ร่าง)  ก าหนดการพิธี 

พระราชทานปริญญาบัตร  มหาวิทยาลัยบูรพา 
รับทราบ  โดยในวันซ้อมใหญ่และวันรับจริง  ทางคณะ
แพทยศาสตร์จะออกค่าใช้จ่ายในการเช่าชุดครุยให้
อาจารย์ที่ประสงค์จะถ่ายรูปกับนิสิต  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องใน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเท่านั้น  เนื่องจากทางคณะฯ  
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช่า  ทั้งนี้ให้แจ้งความประสงค์ท่ี
เลขาองค์กรแพทย์ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
1.2.4  เรื่อง  รายงานความคืบหน้าในการ 

จัดท าบันทึกข้อตกลงระหว่าง  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
บูรพา  กับ  V PLAST CLINIC   

รับทราบ  และมอบให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร  
ประสานงานผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมลงนาม ในวัน  และเวลา
ดังกล่าว 

มอบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร   
4.1  เรื่อง  การต่ออายุรับรองคุณภาพ 

สถานพยาบาลตามมาตรฐาน  HA 
เห็นควรขอค าแนะน าจากอาจารย์วิชาญ  เกิดวิชัย  เพ่ือให้
โรงพยาบาลผ่านการตรวจประเมินรับรองคุณภาพ  HA  
และขอความร่วมมือจากประธานสาขา  และผู้บริหารทุก
ท่านร่วมด าเนินการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลตาม
เกณฑ์ของ  HA 

มอบ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพโรงพยาบาล 
4.2  เรื่อง  แนวทางการรับการตรวจ 

ประเมินการด าเนินการจัดสอบ  Long case  ส าหรับ
แพทย์ฝึกหัดฯ  จากต่างประเทศ  โดย  ศรว. 

ขอความร่วมมือจากประธานสาขาช่วยพิจารณาและให้
ความเห็นชอบวันสอบ  เพ่ือจะได้ด าเนินการก าหนดสอบ
ได้ล่วงหน้าให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ  ศรว. 

มอบ ประธานสาขา 
4.3  เรื่อง  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือน 

ดีเด่นประจ าปี  พ.ศ. 2560 
เสนอชื่อ  นางนลิน  มงคลศรี  พยาบาลช านาญการพิเศษ 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
มอบ งานบริหารงานบุคคล 

4.4  เรื่อง  พิจารณารายชื่อส าหรับมอบโล่ 
เกียรติคุณ  อาจารย์แพทย์และนิสิต  นักศึกษาแพทย์ 

1.  ให้ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาทั้ง  2  ศูนย์   
และคณะแพทยศาสตร์  เสนอชื่อภายในสิ้นเดือน
กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 
 2.  มอบให้ประธานสาขาเสนอชื่อภายในสิ้น
เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561  

3.  น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 
คณะแพทยศาสตร์  เพื่อพิจารณาในวันที่  7 มีนาคม  
พ.ศ. 2561 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.5  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  ระเบียบ 

มหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการ
สอบสัมภาษณ์  ส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจ
ร่างกายเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญา
ตรี  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม  
(กระทรวงศึกษาธิการ) 

1.  ค่าสัมภาษณ์  1,000  บาท  ค่าตรวจ 
ร่างกายให้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายกับทางโรงพยาบาลก่อน
ด าเนินการประกาศไม่เกิน  2,500  บาท 

2.  ให้น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ 
ประจ าคณะแพทยศาสตร์  และเสนอ  กบง. ต่อไป 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
4.6  เรื่อง  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

รายชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ  ประจ าปีการศึกษา   
๒๕๖๐ 

เห็นชอบตามเสนอ  และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะแพทยศาสตร์ต่อไป 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
4.8  เรื่อง  พิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัย 

ขออนุมัติงบประมาณไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัย  
ในต่างประเทศ  (ดร.เวธกา  กลิ่นวิชิต) 

เห็นชอบตามเสนอ  และให้ด าเนินการตามระเบียบต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.9  เรื่อง  หลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน  แขนงอาชีวเวชศาสตร์
และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

1.  เห็นชอบในหลักการ  เนื่องจากเป็น 
หลักสูตรที่ตอบโจทยุทธศาสตร์ของคณะฯ  และ
มหาวิทยาลัย  เห็นควรขอหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร  
จากโรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา  ในการแสดงความ
ร่วมมือ 

2.  กรณีท้ังสองฝ่ายยินยอม  จึงน าเสนอ 
แพทยสภาเพ่ืออนุมัติหลักสูตรต่อไป 
 3.  มอบประธานสาขาวิชาเวศาสตร์ชุมชนฯ  
ประสานงานขอหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร  แล้วน ามา
เสนอในที่ประชุมเป็นวาระสืบเนื่อง 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
มอบ ประธานสาขาวิชาเวศาสตร์ชุมชนฯ   

4.10  เรื่อง  พิจารณาการรับสมัคร   
ต าแหน่งอาจารย์  สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
(แพทย์หญิงสิรินทร์กาญจน์  สุขดี) 

1.  อนุมัติจ้าง 
2.  ขอเปลี่ยนกรอบของแพทย์  เป็นอาจารย์ 

และระบุเหตุผลความจ าเป็นให้ชัดเจน 
 และท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

1.  ต้องสามารถสร้างรายได้และเลี้ยงตนเอง 
ได้ 
 2.  กรณีรับมาต้องทบทวนความจ าเป็น 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.11  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติการต่อสัญญา 

การจ่ายเงินเพ่ิมเติมพิเศษส าหรับแพทย์  และเภสัชกรที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  จ านวน  ๖  
คน 

1) พญ.รมร  แย้มประทุม 
2) นพ.สันติชัย  ดินชูไท 
3) พญ.พิธากร  ธ ารงเลาหะพันธุ์ 
4) ภกญ.วรารัตน์  แสงวิภาสนภาพร 
5) ภกญ.กรรณิการ์  กิจศิริรัตน์ 
6) ภกญ.กมลเนตร  รัตน์ศยานนท์ 

อนุมัติต่อสัญญาจ้าง   

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.12  เรื่อง  พิจารณาการศึกษาต่อ 

ภายในประเทศของพนักงานมหาวิทยาลัย  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรแพทย์  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก  
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด  
(นายแพทย์สุกฤษฎิ์  คูวัฒนเธียรชัย)   

เห็นชอบให้ศึกษาต่อในปีการศึกษา 2561 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.1๓  เรื่อง  ขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ 

เข้ารับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา  ประจ าปี 
การศึกษา ๒๕๖๐ 

เห็นชอบในหลักการ  สนับสนุนงบประมาณโดยที่จ่ายจริง   

มอบ งานบริหารงานกิจการนิสิต 
4.1๔  เรื่อง  พิจารณาถึงความจ าเป็นในการ 

จ้างและภาระงานอาจารย์หรือนักวิจัยชาวต่างชาติ 
เพ่ือปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์   

1.  มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร  ดูข้อมูล   
ขั้นตอนการสมัคร  ตลอดจนการขออนุมัติกรอบ 

2.  ให้ด าเนินการตามข้ันตอนสมัครงาน 
 3.  ภาระงานต้องชัดเจน 
 4.  ให้จ้างเป็นสายสนับสนุน 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
 
 
 

มอบ งานวิเทศสัมพันธ์ 
๑.๒.๕  เรื่อง  แจ้งผลการเลือกผู้แทน 

คณาจารย์เต็มเวลาเพื่อเป็นกรรมการประจ า 
คณะแพทยศาสตร์ 

รับทราบ  และด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๑.๒.๖  เรื่อง  แจ้งวัน เวลา สถานที่  การ 

เลือกคณาจารย์ประเภทหัวหน้าภาควิชาเป็น 
กรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์   
(แทน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  นายแพทย์ทวีลาภ   
ตั๊นสวัสดิ์) 

รับทราบ  มอบให้หัวหน้างานบริหารงานยุทธศาสตร์  
ประสานงานกับ  กบพบ.  หรือกองกฎหมาย  เพ่ือเสนอ
อธิการบดีแต่งตั้ง  ทั้งนี้ให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่  
16  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561  หรือก่อนการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ครั้งต่อไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 ๕.๑  เรื่อง  ก าหนดวัน  เวลา  ประชุมครั้งต่อไป วันอังคารที่  13  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕61  เวลา  ๑๓.

00 น.   
มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 

 


