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

(ร่าง)  รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ 
ในคราวประชุมครั้งที่  4/2563  เมื่อวันพุธที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2563 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
          4.1  เรื่อง  การให้โล่ประกาศเกียรติ
คุณและเข็มรางวัลแก่บัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเด่น
ยอดเยี่ยม และใบประกาศเกียรติคุณแก่บัณฑิต
แพทยศาสตร์ดีเยี่ยม  ประจ าปี  พ.ศ. 2563 

มอบงานบริหารงานกิจการนิสิต  พิจารณาเสนอชื่อเบื้องต้น  และ
น าสนอที่ประชุมให้คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์เป็นผู้
พิจารณา  เพ่ือเสนอชื่อให้ทางมูลนิธิฯ  พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ให้
เสนอชื่อภายในเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2563 

มอบ งานบริหารงานกิจการนิสิต 
4.3  เรื่อง  โครงการความร่วมมือ 

ระหว่างสถาบันเพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญ   
ระหว่างโรงพยาบาลสมิติเวช  และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา   

1.  มอบประธานสาขาออร์โธปิดิกส์คุยรายละเอียด 
โครงการความร่วมมือกับโรงพยาบาลสมิติเวช 
 2.  มอบประธานสาขาอายุรกรรมคุยรายละเอียดโครงการ
ความร่วมมือกับโรงพยาบาลสมิติเวช 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.4  เรื่อง  รับรองการจบการศึกษา 

ของนิสิตแพทย์  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
เห็นชอบในหลักการ  และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะแพทยศาสตร์พิจารณาต่อไป 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
4.5  เรื่อง  พิจารณาเรื่องการท า 

ประกัน  COVID-19  ให้นิสิตแพทย์ชั้นคลินิก 
มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยเรื่อง
ประกัน  COVID-19  ของนิสิตแพทย์ 

มอบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
4.6  เรื่อง  (ร่าง)  ระเบียบการสมัคร 

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
(TCAS  รอบที่  ๔  และ  ๕)  หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต  ปีการศึกษา 2563   

เห็นชอบในหลักการ  และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะแพทยศาสตร์ เพ่ือพิจารณาระเบียบต่อไป 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
4.7  เรื่อง  หารือกระบวนการสอบ 

สัมภาษณ์  ตรวจร่างกายบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  รอบท่ี  ๒  
(TCAS 2)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  ใน
สถานการณ์เฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)   

ที่ประชุมให้นิสิตยืนยันสิทธิออนไลน์โดยไม่มีการสัมภาษณ์  และให้
ด าเนินการตรวจร่างกายภายหลัง  เนื่องจากสถานการณ์  COVID-
19  ระบาด 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
4.8  เรื่อง  ขอเปลี่ยนสาขาการชดใช้ 

ทุน   
          1.  ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการเดิม  โดยผ่านความ
เห็นชอบทั้งสองฝ่าย 

2.  มอบให้คณะกรรมการแพทย์พ่ีเลี้ยงบริหารจัดการ   
rotation /ระยะเวลาที่เหมาะสมในการแสดงความจ านงค์เปลี่ยน
สาขาการใช้ทุน 

มอบ คณะกรรมการแพทย์พ่ีเลี้ยง 



-2- 

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

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
4.9  เรื่อง  พิจารณาคุณสมบัติ  และ 

อนุมัติการจ่ายเงินเพ่ิมเติมพิเศษส าหรับแพทย์  
ทันตแพทย์ และเภสัชกร  ที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  (ครั้งแรก)   

1. นพ.ชวิศ  สิงหภาณุพงศ์ 
2. นพ.รวีโรจน์  เตียววณิชกุล 

เห็นชอบตามเสนอ  และน าสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะแพทยศาสตร์ พิจารณาต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.10  เรื่อง  พิจารณาเสนอรายชื่อ 

อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓  
(ปอมท) 

เสนอชื่อ  ผศ.พญ.ศรสุภา  ลิ้มเจริญ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.11  เรื่อง  พิจารณาขอก าหนด 

กรอบอัตราก าลังใหม่เพ่ือทดแทนข้าราชการพล
เรือนลาออกจากราชการ   

เห็นชอบตามเสนอ  และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะแพทยศาสตร์ พิจารณาต่อไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.12  เรื่อง  ส ารวจการจัดอบรม 

หลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานส าหรับแพทย์  
รุ่นที่  9 

ที่ประชุมให้เลื่อนการจัดอบรมฯ  ในเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2563  
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสถานการณ์โรค  COVID-19  ระบาด  หากใกล้สิ้น
ปีงบประมาณไม่สามารถจัดได้  ให้ด าเนินการคืนเงิน และอาจจะ
ด าเนินการจัดขึ้นใหม่ในปีงบประมาณถัดไป 

มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย 
4.13  เรื่อง  พนักงานมหาวิทยาลัย 

ขอแจ้งเปลี่ยนหลักสูตรในการลาศึกษาต่อ  ปี
การศึกษา 2563  (ทันตแพทย์หญิงศศิกานต์  
ครุฑค า)   

เห็นชอบในการเปลี่ยนหลักสูตรในการลาศึกษาต่อ  ของ   
ทันตแพทย์หญิงศศิกานต์  ครุฑค า 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
3.1  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  รายงาน 

ผลตามแผนยุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63  ไตรมาส  
2  (๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕63 – 31  มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕63) 

หากโครงการใดไม่ได้ด าเนินการจัดโครงการ  ให้เขียนชี้แจงเหตุผล
ประกอบเนื่องจากสาเหตุใด 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 3.2  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  รายงาน
ผลตามแผนยุทธศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63  ไตรมาส  
2  (๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕63 – 31  มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕63) 

ตัวชี้วัดใดที่ยังไม่ได้ด าเนินการให้ด าเนินการปรับแผนในเดือน
พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 และน าสนอท่ีประชุมคณะ
กรรมการบริหารแพทยศาสตร์อีกครั้ง 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 

 3.3  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  รายงาน
ผลตามแผนปฏิบัติการ  คณะแพทยศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63  ไตรมาส  
2  (๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕63 – 31  มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕63) 

ตัวชี้วัดใดที่ยังไม่ได้ด าเนินการให้ด าเนินการปรับแผนในเดือน
พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 และน าสนอท่ีประชุมคณะ
กรรมการบริหารแพทยศาสตร์อีกครั้ง 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
3.4  เรื่อง  การให้ทุนส าหรับนิสิต 

พยาบาลชั้นปีที่  4  เพื่อเป็นพยาบาลประจ า
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  คณะ
แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจ าปี  
พ.ศ. 2563  และจ านวนกรอบอัตราส าหรับ
การรับนิสิตพยาบาลทุน   

1.  เห็นชอบขอเพ่ิมจ านวนทุนนิสิตพยาบาลชั้นปีที่  4   
จาก  10  ทุน  เป็นจ านวน  25  ทุน 
 2.  เห็นชอบขอเพ่ิมกรอบอัตราพยาบาลวิชาชีพ  อีก
จ านวน  18  อัตรา  โดย  15  อัตราส าหรับนักเรียนทุน  และ  3  
อัตรา  ส าหรับผู้สมัครแบบไม่รับทุน 
 3.  น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์  ในวันที่  10  เมษายน  พ.ศ. 2563 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๕.๑  เรื่อง  ก าหนดวัน  เวลา  ประชุม 

ครั้งต่อไป 
ประชุมครั้งต่อไปวันศุกร์ที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563   
เวลา  ๑๓.00 น.   

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 


