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

(ร่าง)  รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ 
ในคราวประชุมครั้งที่  2/2562  เมื่อวันพุธที่  6  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 

4.1  เรื่อง  มอบทุนการศึกษา  ของมูลนิธิทุนแพทย์
เพ่ือปวงประชา 

โดยมอบทุนในวันที่  25  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562   

มอบ งานบริหารงานกิจการนิสิต 
4.2  เรื่อง  รับสมัครผู้ขอรับพระราชทานทุน 

มูลนิธิอานันทมหิดล  ประจ าปี  พ.ศ. 2562  ไปศึกษาต่อ ณ 
ต่างประเทศ   

ให้ด าเนินการติดตามเรื่องที่งานบริหารงานบุคคล   
ว่าได้ด าเนินการแจ้งเรื่องนี้ให้ นายแพทย์พัชร   
โกฉัยพัฒน์  แพทย์หญิงนทวรรณ  สุขใจ  และแพทย์
หญิงเหมือนฝัน  จันทรไชย พิจารณาสมัครขอรับ
พระราชทานทุนแล้วหรือไม่  และมีความคืบหน้า
อย่างไรให้แจ้งคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์
ทราบ  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
แพทยศาสตร์  ครั้งที่  11/2561 เมื่อวันที่  7  
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
 

มอบ งานบริหารงานบุคคล   
4.3  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  มคอ.๒   เห็นชอบตามเสนอ  และน าเสนอท่ีประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  เพื่อ พิจารณา
ต่อไป 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา/งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.4  เรื่อง  การเตรียมความพร้อมเพ่ือ 

รองรับการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก  
ปีการศึกษา 2562   

1.  ที่ประชุมให้เหตุผลเพ่ิมเติม  กรณีที่ตัด 
เงินไป  ควรมีการ  Reference  ไปด้วย 

2.  จ านวน  115  กรอบ  บางต าแหน่งเห็น 
ควรให้เปิดรับสมัครโดยด่วน 
 3.  ให้ทบทวนการคิดกรอบอัตราของ  ห้อง
ผ่าตัด/วิสัญญี   
 4.  ให้ตรวจสอบกลุ่มงานอุบัติเหตุและนิติเวช/
จ านวนผู้ป่วย  
 5.  เห็นควรให้มีการ  workshop  เนื่องจาก
กรอบอัตราก าลังให้เกณฑ์ของ  กพ.  บางต าแหน่งซึ่งชื่อ
ต าแหน่งและอัตราในการคิดไม่เหมือนกัน  
 6.  เห็นควรให้ขอกรอบเฉพาะชั้น  7  โดย
เร่งด่วนเพื่อให้ได้  250  เตียง  ในปี  พ.ศ. 2562  โดย
ให้คิดท่ี  90  เตียง  ว่าต้องใช้อัตราก าลังจ านวนเท่าไหร่  
และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
แพทยศาสตร์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และเสนอ
มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติกรอบอัตราก าลัง 
 7.  ให้ค าจ ากัดความแพทย์ให้ชัดเจนว่าแพทย์
ใช่แพทย์เพ่ิมพูนทักษะด้วยหรือไม่  เกณฑ์ กพ.  ค านวณ
เฉพาะงานบริการ  แต่เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์  เป็น
โรงเรียนแพทย์  มีบริการวิชาการและการเรียนการสอน  
ไม่ควรใช้เกณฑ์เดียวกัน 
 8.  นโยบาย  คือ  ในส่วนที่เกี่ยวข้องต้อง
ด าเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อให้ได้  250  เตียง  
ในเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2562  เพ่ือให้ผ่านการรองรับ
ในการตรวจของ IMEAC   
 9.  กรอบอัตราท่ีโดนตัดต้องชี้แจงมหาวิทยาลัย
เพ่ือขอกรอบคืน  เพ่ือเป็นอัตราก าลังขยายศักยภาพ
โรงพยาบาล 
 10.  ชื่องานเวชกรรมสังคม  ให้ ()  เป็นชื่องาน
เวชศาสตร์ป้องกัน 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.5  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  โครงการ   

BUH Special Clinics  “คลินิกพิเศษนอกเวลา โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา”   

เห็นชอบในหลักการ  และให้เปลี่ยนชื่อเป็น  BUH 
Premiums Health Service  และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์พิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.6  เรื่อง  พนักงานมหาวิทยาลัยขอ 

พิจารณารับรองเป็นต้นสังกัดและอนุมัติการศึกษาต่อ
ภายในประเทศ  หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  
อนุสาขาจักษุวิทยาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไข  ความ
ผิดปกติของสายตา   
(แพทย์หญิงรสพร  ยอดยิ่ง)   

เห็นชอบรับรองเป็นต้นสังกัด  และอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.7  เรื่อง  เสนอชื่ออาจารย์แพทย์  คณะ 

แพทยศาสตร์  ส าหรับมอบโล่เกียรติคุณ  จากแพทยสภา   
ที่ประชุมเสนอ  แพทย์หญิงผกาพรรณ  ดินชูไท  และให้
รวมรวมรายชื่ออาจารย์แพทย์ที่เสนอชื่อ  ส าหรับมอบโล่
เกียรติคุณของทั้ง  2  ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา  
น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
แพทยศาสตร์  ในเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2562  เพื่อ
พิจารณาคัดเลือก  และเสนอให้แพทยสภา ต่อไป 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 

4.8  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์รายงานผล 
การจัดการความรู้ภายในหน่วยงานคณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา   

เห็นชอบตามเสนอ  และมอบประธานสาขาพิจารณา
แจ้งสาขาให้ส่งผลการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน 
 
 
 
 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.9  เรื่อง  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย   

ต าแหน่ง  อาจารย์  สาขารังสีวิทยาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์   
เห็นชอบประกาศรับสมัคร  ต าแหน่ง  อาจารย์  สาขา
รังสีวิทยาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.10  เรื่อง  พิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัย 

ขออนุมัติงบประมาณไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัย  ใน
ต่างประเทศ  (นายแพทย์ตระการ ไชยวานิช) 

เห็นชอบในหลักการ  และให้ด าเนินการตามระเบียบ
ต่อไป 
 
 
 
 
 

มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย/งานบริหารงานบุคคล 
4.11  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  รายงานผล 

ตามแผนยุทธศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62  ไตรมาส  1  (๑  ตุลาคม – 31  
ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕61) 

เห็นชอบตามเสนอ  และเห็นควรให้ท าหนังสือตอบ
กลับไปยังเจ้าของโครงการ  ให้พิจารณาเร่งรัด  และ
ด าเนินการปรับแผน 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.12  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  รายงาน 

ผลตามแผนปฏิบัติการ  คณะแพทยศาสตร์  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62  ไตรมาส  1  (๑  ตุลาคม – 31  
ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕61) 

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.13  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  การเตรียม 

ความพร้อมเข้าสู่  EdPEx200  ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ  Education Criteria for 
Performance Excellence (EdPEx) คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา   

เห็นชอบตามเสนอ  และขอความร่วมมือกรรมการทุก
ท่านเข้าร่วมโครงการ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
4.14  เรื่อง  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่  ๖  ขอรับ 

การสนับสนุนทุนไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ด้าน 
“Preventive Medicine Elective Course at National 
Cheng Kung University, Taiwan”  รอบ ปี  พ.ศ. ๒๕๖๒   

เห็นชอบในหลักการ  กรณีชั้นคลินิก  ที่เป็นในส่วนของ  
Elective  งบประมาณในการขอควรเป็นของศูนย์แพทย
ศาตรศึกษา 
 
 
 

มอบ งานวิเทศสัมพันธ์   
4.15  เรื่อง  สถาบันการศึกษาใน 

ต่างประเทศขอมาสร้างความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  รอบปี  พ.ศ. ๒๕๖๒   

เห็นชอบในหลักการ  และเห็นควรให้ขอความเห็นชอบ
จากมหาวิทยาลัยก่อนพิจารณาด าเนินการ 

มอบ งานวิเทศสัมพันธ์   
3.2  เรื่อง  ขออนุมัติเปิดหลักสูตรอบรม 

แพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์   
เห็นชอบตามเสนอ  และน าเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  และเสนอ
แพทยสภาต่อไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
3.3  เรื่อง  พนักงานมหาวิทยาลัยขอ 

พิจารณารับรองเป็นต้นสังกัดและอนุมัติการศึกษา 
ต่อภายในประเทศ  หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อ
ยอด  อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท  
(แพทย์หญิงนวพร  นะลิตา)   
 

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
3.4  เรื่อง  เตรียมการชี้แจงแนวทางการ 

พัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
1.  ที่ประชุมเห็นควรให้นัดประชุมเตรียมการ 

ในวันที่  12  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 เวลา  13.00 – 
13.30 น. 
 2.  โดยมีผู้เข้าร่วมชี้แจงดังนี้ 
  1.  คณบดี 
  2.  ผู้อ านวยการฯ 
  3.  แพทย์สาขากุมาร  2  ท่าน 
  4.  แพทย์สาขาสูติ   
อาจารย์ศรรัฐ  เฮงเจริญ 
  5.  สาขาอายุรศาสตร์  อาจารย์รัชนี
พร  ชื่นสุวรรณ 
  6.  ดร.เวธกา  กลิ่นวิชิต 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
 มีรถตู้  2  คัน  รถออกเวลา  11.30  น.  
รับประทานอาหารกลางวันก่อนออกเดินทาง 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
3.5  เรื่อง  ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการรับ 

นิสิตแพทย์จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เวินโจว  ประเทศ
จีน  มาขอรับการสังเกตการณ์การเรียนการสอน  คณะ
แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  รอบปี  พ.ศ. ๒๕๖๒  
ครั้งที่  ๑   

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานวิเทศสัมพันธ์   
3.6  เรื่อง  การกิจกรรมความร่วมมือกับ 

สถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ  GSU  รอบ ปี  พ.ศ. 
๒๕๖๒  ครั้งที่  ๒   

รับทราบ  หากหัวหน้าส่วนงานท่านใดสนใจติดต่อที่งาน
วิเทศสัมพันธ์ 

มอบ งานวิเทศสัมพันธ์   
3.7  เรื่อง  การเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ  

ต าแหน่งอาจารย์ 
เห็นชอบตามเสนอ  และน าเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ต่อไป 
 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๕.๑  เรื่อง  ก าหนดวัน  เวลา  ประชุมครั้ง 

ต่อไป 
ประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่  6  มีนาคม  พ.ศ. 2562  
เวลา  ๑๓.00 น.   

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 


