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

(ร่าง)  รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ 
ในคราวประชุมครั้งที่  5/2562  เมื่อวันพุธที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 

4.1  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ขอเข้าประชุมร่วม
เพ่ือเสนอขอความร่วมมือในการผลิตกัญชาเพ่ือการแพทย์   

คณะแพทยศาสตร์  ยังไม่มีนโยบายในการด าเนิน
กิจกรรมทางวิชาการหรือการค้าทางด้านกัญชา 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.2  เรื่อง  การให้โล่รางวัลและใบประกาศ 

เกียรติคุณบัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม ประจ าปี  
พ.ศ. 2562   

เสนอ  นสพ.พริษ  โพธิ์งาม   

มอบ งานบริหารงานกิจการนิสิต 
4.3  เรื่อง  พิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัย 

ขออนุมัติงบประมาณไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
/วิจัย  ในต่างประเทศ  (ผศ.พญ.ศรสุภา  ลิ้มเจริญ)   

เห็นชอบในหลักการ  และด าเนินการตามระเบียบ
ต่อไป 

มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย/งานบริหารงานบุคคล 
4.4  เรื่อง  การปรับแก้ไขหลักสูตร 

แพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เห็นชอบตามเสนอ  ในการปรับแก้ไขหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตฯ  และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  และที่
ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาต่อไป 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
4.5  เรื่อง  พิจารณาการรับสมัครพนักงาน 

มหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  สาขาวิชาเวชศาสตร์ 
ชุมชน อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ครอบครัว   

เห็นชอบอนุมัติ  โดยใช้กรอบอัตราสาขาศัลยศาสตร์  
เลขที่อัตรา  ๙๑๒๙๕  (กรอบเก่าของนายแพทย์สรวีร์  
วีระโสภณ)  และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะแพทยศาสตร์  ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.6  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  ตารางรายการ 

ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย  ที่ให้ส่วนงานรับ  UPI 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   

1.  ที่ประชุมมีนโยบายให้ตั้งค่าเป้าหมาย 
ตามมหาวิทยาลัย  กรณีบางตัวชี้วัดที่คณะฯ  
ท าได้มากกว่ามหาวิทยาลัย  สามารถตั้งค่าเป้าหมาย
สูงกว่ามหาวิทยาลัยได้ 
 2.  กลยุทธ์  5.3-1  เป้าหมายตามแนวทาง  
EdPEx  เห็นควรทบทวนเนื่องจากตั้งค่าเป้าหมาย  อยู่
ในระดับ  5  ซึ่งอยู่ในระดับ  TQC :คาดว่าไม่สามารถ
ด าเนินการได้  เห็นควรให้ท า Feedback  โดยส่วนตัว
ไปยังมหาวิทยาลัยกรณีตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่  5  และ
คณะแพทยศาสตร์  ขอตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่  ระดับ  3 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
4.7  เรื่อง  พิจารณาออกหนังสือรับรองต้น 

สังกัด  เพ่ือลาศึกษาต่อแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด สาขา
อายุรศาสตร์  (นายแพทย์พัชร  โกฉัยพัฒน์  และแพทย์
หญิงนนทวรรณ  อมรฤทธิ์วณิช)   

เห็นชอบในการออกหนังสือรับรองเป็นต้นสังกัดในการ
สมัครสอบได้  เนื่องจากผ่านการปฏิบัติงานที่คณะ
แพทยศาสตร์มาแล้ว 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.8  เรื่อง  พิจารณาการขอลาศึกษาต่อ 

แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  สาขาศัลยกรรมกระดูกเท้าและข้อ
เท้า  (นายแพทย์อดิเทพ  สันติโชติวงศ์)   

ชะลอการลาศึกษาต่อ  โดยต้องกลับมาปฏิบัติงาน
อย่างน้อย  8  เดือน  และต้องเปลี่ยนสถานะเป็น
อาจารย์แล้วจึงค่อยลาศึกษาต่อ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.9  เรื่อง  ขอก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับ 

พนักงานที่มีความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์หรือความ
ช านาญงานเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   

เห็นชอบในหลักการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะแพทยศาสตร์  และด าเนินการตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.10  เรื่อง  (ร่าง)  ค าสั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
เพ่ือวุฒิบัตรช านาญการในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน  แขนงอาชีวเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา   

เห็นชอบในหลักการ  และที่ประชุมเสนอชื่อ   
พญ.มาลินี  บุญยรัตพันธุ์  โรงพยาบาลชลบุรี  เป็นที่
ปรึกษาแทน  นพ.จารุพงษ์  พรหมพิทักษ์  

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
 4.11  เรื่อง  (ร่าง)  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าหลักสูตรแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อสอบวุฒิบัตรสาขาเวช
ศาสตร์ครอบครัว  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา   

เห็นชอบในหลักการ 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
4.12  เรื่อง  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรม 

ราชเทวี ณ ศรีราชา  ขอส่งแพทย์ประจ าบ้านฝึกอบรม
หลักสูตร  อาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานส าหรับแพทย์   

คณะแพทยศาสตร์ไม่สามารถให้ความอนุเคราะห์ได้  
เนื่องจากไม่มีอ านาจยกเว้นค่าธรรมเนียม 

มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย 
4.13  เรื่อง  พิจารณาสรรหาแพทย์ผู้สมควร 

ได้รับรางวัลส าหรับแพทย์  จากแพทยสมาคมแห่งประเทศ
ไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

มอบประธานสาขาแต่ละสาขาพิจารณาเสนอชื่อในที่
ประชุมครั้งถัดไป 

มอบ ประธานสาขา 
4.14  เรื่อง  หารือแผนการจัดกิจกรรม 

ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ 
รอบเวลาการจัดประชุมวิชาการร่วมกับ  Governor State 

เห็นชอบในหลักการช่วงระยะเวลาในการจัดกิจกรรม  
แต่ยังไม่ครอบคลุมถึงเรื่องงบประมาณ 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
University  ช่วงเดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ คณะ
แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา   

มอบ งานวิเทศสัมพันธ์   
4.1๕  เรื่อง  การตอบรับนิสิตแพทย์จาก 

สถาบันการศึกษาต่างประเทศ  ที่ไม่มีการลงนามความร่วมมือ 
เห็นชอบให้รับนิสิตแพทย์จากสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศท่ีมีการลงนามข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย
บูรพาเท่านั้น 

มอบ งานวิเทศสัมพันธ์   
 4.16  เรื่อง  การย้ายแผนกงานต่าง ๆ  ไปอาคาร
วิจัยทางการแพทย์  รอบที่  2 

เห็นชอบตามเสนอ  

มอบ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการทางการแพทย์/รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์/รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพโรงพยาบาล/รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายบริการการพยาบาล 

4.17  เรื่อง  การจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ 
ฉุกเฉิน   

เห็นชอบในการจัดตั้งเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  และน าเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  
เพ่ือพิจารณาต่อไป   

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
3.1  เรื่อง  พิจารณาขอเปลี่ยนชื่อประจ า 

สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน  อาชีวเวชศาสตร์  และ 
เวชศาสตร์ครอบครัว 

ที่ประชุมเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อเป็น  “สาขาวิชาเวช
ศาสตร์ป้องกัน  และเวชศาสตร์ครอบครัว”  
(preventive medicine and family medicine)   

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
3.2  เรื่อง  การทบทวนนโยบายการให้ทุน 

โครงการพยาบาลรักษ์บูรพา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒   

เห็นชอบอนุมัติทุนพยาบาลปี  4  จาก  10  ทุน  เป็น  
12  ทุน  โดยใช้งบบริจาค 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
 3.3  เรื่อง  สืบเนื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  EdPEx   

ที่ประชุมเสนอ  รองศาสตราจารย์ยุวดี  รอดจากภัย  
เป็นกรรมการ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
1.3.7  เรื่อง  ความก้าวหน้าการเข้าร่วม 

กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาจาก
ต่างประเทศ  เข้าร่วมประชุมวิชาการ  Governor State 
University’s 2019 Trauma and Integrated Care 
Conference during June 11 – 14, 2019 at GSU, 
Chicago Southland, USA.   

รับทราบ  ทั้งนี้ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมฯ  เห็นควร
ให้ด าเนินการตามระเบียบของคณะแพทยศาสตร์  
และของมหาวิทยาลัย  หากไม่ประสงค์ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากคณะแพทยศาสตร์  ให้
ด าเนินการลาพักร้อนโดยขออนุญาตจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป 

มอบ งานวิเทศสัมพันธ์ 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
๕.๑  เรื่อง  ก าหนดวัน  เวลา  ประชุมครั้ง 

ต่อไป 
ประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่  12  มิถุนายน  พ.ศ. 
2562  เวลา  ๑๓.30 น.   

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 


