
-1- 

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

(ร่าง)  รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ 
ในคราวประชุมครั้งที่  4/2562  เมื่อวันพุธที่  3  เมษายน  พ.ศ. 2562 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
4.1  เรื่อง  พิจารณารับรองผลสอบ  Long 

Case  ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่  ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
รับรองผลสอบ  Long case  วันที่  29  มีนาคม  พ.ศ. 
2562 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
4.2  เรื่อง  พิจารณาขอก าหนดกรอบ 

อัตราก าลังใหม่เพ่ือทดแทนอัตราที่เกษียนอายุราชการ 
ของ  ผศ.นพ.พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ   

เห็นชอบตามเสนอ  และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะแพทยศาสตร์ 
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.3  เรื่อง  พิจารณาขอก าหนดกรอบ 

อัตราก าลังใหม่เพ่ือทดแทนอัตราที่เกษียนอายุราชการ 
ของนางวัลลดา  เล้ากอบกุล 

เห็นชอบตามเสนอ  และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะแพทยศาสตร์   
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.4  เรื่อง  พิจารณาขอก าหนดกรอบ 

อัตราก าลังใหม่เพ่ือทดแทนอัตราที่ลาออกของ 
นางรุ่งอรุณ  สุทธิสง่า   

เห็นชอบตามเสนอ  และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะแพทยศาสตร์  
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.5  เรื่อง  พิจารณาขอก าหนดกรอบ 

อัตราก าลังใหม่เพ่ือทดแทนอัตราที่เกษียนอายุราชการ 
ของนางสาวพัทยา  จันทร์เสงี่ยม   

เห็นชอบตามเสนอ  และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะแพทยศาสตร์ 
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.6  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  รายงานผล 

ตามแผนปฏิบัติการ  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62  ไตรมาส  1   
(๑  ตุลาคม – 31  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕61) 

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.7  เรื่อง  พิจารณาขอปรับแผนปฏิบัติการ 

งานแพทยศาสตรศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562   

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
4.8  เรื่อง  พิจารณาการโครงการพัฒนา 

บุคลากรระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ระยะเวลา
การให้ทุน  5  ปี  ระหว่างปี  พ.ศ. 2563 – 2567   

เห็นชอบตามเสนอ  10  ทุน ๆ  ละ  25,000  บาท 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
4.9  เรื่อง  พิจารณาโครงการทุนอุดหนุน 

เพ่ือพัฒนาคณาจารย์ประจ า  คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  ระยะเวลาการให้ทุน  4  ปี  ระหว่าง
ปี  พ.ศ. 2563 - 2566 

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.10  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติจ านวนเงินทุน   

และขอยกเว้นคุณสมบัติของผู้รับทุน  เป็นกรณีพิเศษ  
โครงการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นิสิตพยาบาลชั้นปีที่  
4 

1.  เห็นชอบอนุมัติทุน  50,000  บาท  10 
ทุน   
  2.  เห็นชอบในการยกเว้นคุณสมบัติของผู้รับทุน   

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.11  เรื่อง  โครงการประชุมวิชาการแพทย์ 

บูรพา  ครั้งที่  ๖  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย 
4.12  เรื่อง  แจ้งรายชื่อนิสิตแพทย์ที่คาดว่า 

จะจบการศึกษา  ในปีการศึกษา 2561 
เห็นชอบตามเสนอ  และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะแพทยศาสตร์ต่อไป 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
4.13  เรื่อง  (ร่าง)  ระเบียบการสมัคร 

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  (TCAS  รอบท่ี 
5)  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  โครงการผลิตแพทย์
เพ่ิม  (กระทรวงศึกษาธิการ)  มหาวิทยาลัยบูรพา ปี
การศึกษา 2562   

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
4.14  เรื่อง  (ร่าง)  ระเบียบการสอบ 

สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  เพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี  รอบ  Admission  (TCAS  รอบท่ี  4)  
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม  
(กระทรวงศึกษาธิการ)  มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา 
2562 

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
4.15  เรื่อง  ร่าง-ประกาศ  คณะ 

แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา …../ ๒๕๖๒  เรื่อง  
ภาระงานสอนคณาจารย์  กรณีสอนนิสิตแพทย์จาก
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ  คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา   

ให้ด าเนินการท าเป็นประกาศเพ่ิมเติมจากฉบับเดิม  ใน
ส่วนภาระงานสอนคณาจารย์ กรณีสอนนิสิตแพทย์จาก
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ  ให้เปลี่ยนเป็นกรณีสอน
นิสิตแพทย์ต่างชาติ 

มอบ งานวิเทศสัมพันธ์ 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
4.18  เรื่อง  พิจารณาเสนอชื่ออาจารย์เข้า 

รับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัล  “หม่อมงามจิตต์  
บุรฉัตร” ประจ าปี  พ.ศ. 2562   

ที่ประชุมเสนอ  พญ.ผกาพรรณ  ดินชูไท 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.21  พิจารณาปรับแผนการด าเนินงานของ 

กิจการนิสิต  ยกเลิกโครงการเข้าร่วมกีฬาสานสัมพันธ์ 
หกเกลียวเกมส์  ปรับเป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา 
ทักษะทางเวชศาสตร์เดินทางและการท่องเที่ยว 

เห็นชอบอนุมัติ 

มอบ งานบริหารงานกิจการนิสิต 
3.1  เรื่อง  รายงานสถานะทางการเงิน   

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562  คณะแพทยศาสตร์ 
1.  ให้ด าเนินการจัดหางบประมาณในการ 

จ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา  (OT)  ก่อน  และ
ด าเนินการโดยเร่งด่วน 
 2.  ให้ด าเนินการใช้หนี้ในส่วนของคณะ
แพทยศาสตร์ก่อน  เท่าที่มีศักยภาพในการจ่าย 

มอบ งานบริหารงานการเงินและบัญชี/งานบริหารงาน
ยุทธศาสตร์ 

3.3  เรื่อง พิจารณาการเปลี่ยนแปลง 
รายละเอียดการฝึกอบรม  ณ ต่างประเทศ  ของ  
นายแพทย์ยศศักดิ์  สกุลไชยกร   

มอบให้แพทย์หญิงปองทิพย์  อุ่นประเสริฐ  ประสานงาน
กับ  นายแพทย์ยศศักดิ์  สกุลไชยกร  ให้น าเรื่องเข้าท่ี
ประชุมสาขาเพ่ือสรุปรายละเอียด  และน าเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  ในวันที่  10  
เมษายน  พ.ศ. 2562  เพื่อให้ความเห็นชอบในหลักการ  
และน าเสนอกองทุนอุดหนุนการศึกษา  มหาวิทยาลัย
บูรพา 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๕.๑  เรื่อง  ก าหนดวัน  เวลา  ประชุมครั้ง 

ต่อไป 
ประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  
เวลา  ๑๓.00 น.   

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 


