
-1- 

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

(ร่าง)  รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ 
ในคราวประชุมครั้งที่  3/2561  เมื่อวันพุธที่  7  มีนาคม  พ.ศ. 2561 

 
จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 

4.๑  เรื่อง  การรับสมัครผู้ขอรับพระราชทานทุน
ส่งเสริมบัณฑิตประจ าปี  พ.ศ. 2561  จ านวนไม่เกิน  2  
ท่าน   

มอบประธานสาขาพิจารณาอาจารย์ในแต่ละสาขา  เสนอ
ชื่อมายังคณบดีเพ่ือพิจารณาด าเนินต่อไป  ภายในวันที่  
31  มีนาคม  พ.ศ. 2561 

มอบ ประธานสาขา 
4.๒  เรื่อง  ขอความร่วมมือในการ 

ด าเนินการสรรหาแพทย์ผู้สมควรได้รับรางวัล 
มอบประธานสาขาพิจารณาอาจารย์ในแต่ละสาขา  และ
เสนอชื่อมายังคณบดีเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

มอบ ประธานสาขา 
4.3  เรื่อง  การให้รางวัลและประกาศเกียรติ 

คุณบัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเด่น  ประจ าปี  พ.ศ.2561 
มอบงานบริหารงานกิจการนิสิต พิจารณาด าเนินการต่อไป  
และน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
แพทยศาสตร์อีกครั้ง  ในเดือนเมษายน  พ.ศ. 2561 

มอบ งานบริหารงานกิจการนิสิต 
4.5  เรื่อง  ขอปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติในการ 

ตรวจบัณฑิตท่ีเป็นจิตสลับเพศ  คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา   

1.  ให้ด าเนินการตรวจ  1  ครั้ง  ส่วนการ 
ตรวจ  Psycho test  ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์  
 2.  สามารถขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล
เอกชนได้  แต่ต้องน าผลการตรวจมาพบจิตแพทย์ของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาก่อน  จึงจะเสนอเรื่องให้
คณบดีลงนามรับทราบต่อไป 

มอบ แผนกผู้ป่วยนอกคลินิกจิตเวช 
4.6  เรื่อง  พิจารณารับรองผลสอบ  MEQ   

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  รอบท่ี  ๓   
เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
4.7  เรื่อง  เพ่ิมการส่งรายชื่อผู้ท าหน้าที่ 

ดูแลและประสานงานระบบ  ECFMG’s electronic 
verification program (ECFMG’s Medical School 
Web Portal (EMSWP))  มีอ านาจในติดตามระบบและ
รับรองเอกสารการศึกษาแบบออนไลน์ตามระบบของ  
ECFMG   

เห็นชอบตามเสนอ  โดยเพิ่มการส่งรายชื่อผู้ท าหน้าที่ดูแล
และประสานงานระบบฯ  3  คน  ดังนี้ 

1.  คณบดี  
2.  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  1  คน 
3.  ฝ่ายวชิาการและวิจัย  1  คน 

มอบ งานวิเทศสัมพันธ์ 
4.๘  เรื่อง  การจัดท าแผนผังการรับแพทย์ 

มาศึกษาแพทย์เฉพาะทาง  (Post-graduate Residency 
Training)  ณ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ของ
แพทย์จากต่างประเทศ 

เห็นชอบในหลักการ  และที่ประชุมมีข้อสังเกตเพ่ือจัดท า
รายละเอียด  ดังนี้ 
 1.  การรับรองต้องผ่านแพทยสภา  และราช
วิทยาลัย 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
 2.  ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องมีหรือไม่ 
 3.  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต้องคิดอย่างไร  
เพ่ือให้เกิดความให้ชัดเจน 
 

มอบ งานวิเทศสัมพันธ์ 
 4.9  เรื่อง  เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็น
อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ  ประจ าปี  พ.ศ. 2561 

มอบประธานสาขาพิจารณาอาจารย์ในแต่ละสาขา  เสนอ
ชื่อมายังคณบดีเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

มอบ ประธานสาขา 
 4.10  เรื่อง  ข้อก าหนดการได้รับวัคซีนของนิสิต
ต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยบูรพา 

เห็นชอบ  และส่งเรื่องเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

มอบ งานวิเทศสัมพันธ์ 
 ๓.๑  เรื่อง  รายงานสถานะทางการเงิน คณะ
แพทยศาสตร์ 

ชะลอการจ่ายเงินต้น  และดอกเบี้ย  โดยน าเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์/งานบริหารงานการเงินและ
บัญชี 

๓.๒  เรื่อง  พิจารณาอาจารย์แพทย์ที่ได้รับ 
มอบโล่เกียรติคุณจากแพทยสภา  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

ที่ประชุมมีมติเสนอชื่อ  แพทย์หญิงวลีรัตน์  ไกรโกศล  
เป็นอาจารย์แพทย์ที่ได้รับมอบโล่เกียรติคุณจากแพทย
สภา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  เนื่องจากมีผลงานเป็นที่
ประจักษ์  และเป็นผู้อาวุโส 
ที่สมควรจะได้รับการพิจารณา 
และท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้  คือ  

1.  เห็นควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการ 
ประเมินเบื้องต้นก่อน  โดยมีคณะกรรมการจากคณะ
แพทยศาสตร์  1  ท่าน  และคณะกรรมการจากทั้ง  2  
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา 
 2.  พิจารณาหารูปแบบ  และควรใช้กระบวนการ
อย่างไรในการพิจารณา  โดยน าเสนอท่ีประชุมในครั้ง
ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๓.๓  เรื่อง  ขอรายงานผลสรุปการพิจารณา 

นิสิตแพทย์ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากแพทยสภา
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑   

เห็นชอบให้เสนอชื่อ  นายพริษฐ์  โพธิ์งาม  เป็นนิสิต
แพทย์ที่ได้รับมอบโล่เกียรติคุณจากแพทยสภา  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑   

มอบ งานบริหารงานกิจการนิสิต   
 ๓.๔  เรื่อง  รายงานความคืบหน้าประเด็นเร่งด่วน
ที่ควรมีการทบทวน  ปรับปรุง  ภายในระยะเวลา  1 เดือน  

ขอความร่วมมือทีมระบบ/หน่วยงานที่ 



-3- 

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

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
และส่งผลการทบทวน  ปรับปรุง  ให้แก่  สรพ.  ก่อน
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

เกี่ยวข้องส่งรายงาน/ข้อมูลที่ได้ไปด าเนินการโดยส่งกลับ
มายังงานประกันคุณภาพโรงพยาบาลภายในวันที่  16  
มีนาคม  พ.ศ. 2561  ตามวาระ  ดังนี้ 

 1.  II-1.2 ข.  คุณภาพและความปลอดภัย 
ทางคลินิก 
 2.  I-4.1  การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 

มอบ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพโรงพยาบาล 
๑.๒.๒  เรื่อง  รายงานความคืบหน้าการ 

ด าเนินการเพ่ิมจ านวนนิสิตและการขอเพ่ิม  โรงพยาบาล
หลักในการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก   

รับทราบ  และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
 1.  มอบให้ฝ่ายโรงพยาบาลจัดท าแผนที่ 

ชัดเจนเรื่องการเพ่ิมอัตราครองเตียง 
 2.  แพทย์เพ่ิมพูนทักษะได้โควต้า  12  คน  ใน
ปี  พ.ศ. 2561  ให้จัดท าหนงัสือโดยด่วน   

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
๑.๒.3  เรื่อง  แจ้งขั้นตอนการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ  เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ ารอบที่  ๑  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๑    

รับทราบ  และด าเนินการตามขั้นตอน  ภายในก าหนด
ระยะเวลาของมหาวิทยาลัยต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๑.๒.๕  เรื่อง  ผลการส ารวจความพึงพอใจ 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามการลงนามความร่วมมือ
กับสถาบันในต่างประเทศ   

รับทราบ  และเห็นควรให้มีการรวบรวมเป็นผลการ
ด าเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ด้วย 

มอบ งานวิเทศสัมพันธ์ 
๑.๒.๖  เรื่อง  การจัดท าเอกสารรายงานการ 

ประเมินตนเองระดับหน่วยงาน  (Service profile)  ของ
งานวิเทศสัมพันธ์   

รับทราบ  และที่ประชุมมีข้อคิดเห็น  คือ  งานวิเทศ
สัมพันธ์  ควรสร้างเครือข่าย (Network)  จาก
ต่างประเทศให้มากข้ึน  นอกเหนือจากการสร้างเครือข่าย
สัมมนาวิชาการ 

มอบ งานวิเทศสัมพันธ์ 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
 ๕.๑  เรื่อง  ก าหนดวัน  เวลา  ประชุมครั้งต่อไป ประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่  4  เมษายน  พ.ศ. ๒๕61  

เวลา  ๑๓.00 น.   
มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 

 


