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

(ร่าง)  รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ 
ในคราวประชุมครั้งที่  8/2561  เมื่อวันพุธที่  15  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

 
จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 

1.2.1  เรื่อง  การเสนอขอรายงานตัวกลับเข้า
ปฏิบัติงาน  พร้อมรายงานการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ดู
งาน 

          1.  รับทราบ  
 2.  มอบประธานสาขา  และส านักงานคณบดี 

แจ้งให้บุคลากรในสาขาทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 3.  มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร  ตรวจสอบ 

แบบฟอร์มรายงานตัวกลับ  รวมถึงการน าเสนอ
ผลงานวิจัยด้วยหรือไม่ 

มอบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร/งานบริหารงานบุคคล 
4.๑  เรื่อง  พิจารณาทูลเกล้าฯ  ถวาย 

ทุนการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
ที่ประชุมเห็นชอบเสนอจ านวน  1  ทุน  หลักเกณฑ์ใน
การการพิจารณาคัดเลือกนิสิต  ให้พิจารณาถึงการเข้าร่วม
กิจกรรมหรือการเข้าสังคมด้วย 

มอบ งานบริหารงานกิจการนิสิต 
4.2  เรื่อง  สอบถามความต้องการ 

อาสาสมัคร  โครงการอาสาสมัครแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  ประสานงานให้ข้อมูล
กับศูนย์การเรียนโมเสค โดยก าหนดระยะเวลาการเข้าร่วม
โครงการ  4  สัปดาห์ 

มอบ งานวิเทศสัมพันธ์ 
4.3  เรื่อง  พิจารณาโครงร่างองค์กร  (OP)   

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่ประชุมเห็นชอบให้เปลี่ยนวิสัยทัศน์  เป็น   
“เวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว” 
และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1.  ในโครงร่างองค์กร  หลักสูตรควรมีหลัง
ปริญญาด้วย 
 2.  นัดประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในวันที่  
29 - 31  สิงหาคม  พ.ศ. 2561   
เวลา  13.00 น.  ควรแบ่งเป็นทีมเนื่องจากมีเวลาจ ากัด  
 3.  ผลลัพธ์หมวด  7  ข้อ  7.5 ก - 124  
ก าหนดให้เป็นอัตราส่วน 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.5  เรื่อง  การเตรียมความพร้อมและ 

จัดท าแผนรองรับการเพ่ิมศักยภาพการรับนิสิตแพทย์
และการตรวจประเมินจาก  IMEAC   

1.  มอบส านักงานคณบดีตรวจสอบข้อมูล 
แผนการขยายโรงพยาบาลฯ  เนื่องจากข้อมูลบางสาขาไม่
ตรง  เช่น  สาขาออร์โธปิดิกส์  มีจ านวนผู้ป่วยน้อย 
 2.  มอบแต่ละสาขาพิจารณาว่าสิ่งที่ต้องเตรียม
ในการรองรับการเรียนการสอนตามเกณฑ์  WFME  ที่
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
สามารถอ้างอิงและเป็นที่ยอมรับได้  เช่นสัดส่วนการเรียน
ต่อ  การตรวจคนไข้  เป็นต้นโดยพิจารณาร่วมกัน 

3.  ให้ตรวจสอบ/ทบทวน  แผนการเพิ่ม 
อัตราก าลังบุคลากร  เพ่ือให้สอดคล้องเกณฑ์ 
มาตรฐาน  ต าแหน่งนักโสตฯ  เพิ่มเป็น  2  คน  งาน
แพทยศาสตรศึกษา  เพ่ิม  8  คน  งานบริหารงานกิจการ
นิสิตเพ่ิม  3  คน 
 4.  ให้ปรับแผนความต้องการงบประมาณ  เป็น  
4  ปี  ปีละ  300  ล้านบาท  ตั้งแต่ปี งบประมาณ  พ.ศ. 
2562 – 2565  ซึ่งมีท้ังงบประมาณแผ่นดิน  และ
งบประมาณรายได้  ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นสถานที่รองรับในการ
จัดการจัดการสอนที่สมบูรณ์แบบในปี  พ.ศ. 2565  ส่วน
แผนงบประมาณปี  พ.ศ. 2563  จะด าเนินยื่นในเดือน
ตุลาคม 
 5.  ตารางที่  4  ตารางที่  5  ข้อมูลจ านวน
อาจารย์  ฝ่ายแผนยังเขียนเหมือนเดิม  ทั้งนี้ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย  จะน าปรึกษาที่ประชุมวันจันทร์  โดยค านึงถึง
การรองรับในเรื่องการจัดการเรียนการสอน  ส่วน
รายละเอียดอ่ืน ๆ  มอบให้ฝ่ายวิชาการและวิจัยตรวจสอบ
อีกครั้ง 
 6.  น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์  ในวันศุกร์ที่  17 สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์/งานแพทยศาสตรศึกษา 
 4.6  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติการต่อสัญญา 

การจ่ายเงินเพ่ิมเติมพิเศษส าหรับแพทย์  และเภสัชกรที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  จ านวน  
๘  คน   

1. นพ.ศรรัฐ  เฮงเจริญ 
2. ภก.ณัฐวัฒน์  ศรัณยพฤทธิ์ 
3. ภกญ.ศศิธร  กิจจารุวรรณกุล 
4. ภกญ.ดวงรัตน์  จันทรวิบูลย์   
5. ภกญ.จันทิมา  จินตกวีพันธุ์ 
6. ภกญ.น้ าพระทัย  ปาวสานต์ 
7. ภกญ.กัณฐาภรณ์  สุขสวัสดิ์ 
8. ภกญ.นภัสวรรณ  แก้วศรีนนท์ 

เห็นชอบตามเสนอ  และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะแพทยศาสตร์ ต่อไป 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
มอบ งานบริหารงานบุคคล 

4.7  เรื่อง  พิจารณายกเลิกการขอรับเงิน 
เพ่ิมเติมพิเศษส าหรับเภสัชกรที่ปฏิบัติงานใน 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  ของ 
เภสัชกรหญิงณภาภัช  ทรงไพบูลย์  และ 
แพทย์หญิงรมร  แย้มปทุม 

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.8  เรื่อง  พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน 

และการนับระยะเวลาการชดใช้ทุน  ของ 
แพทย์หญิงรสพร  ยอดยิ่ง 

1.  จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมงท่ี 
ปฏิบัติงานวันละ  3  ชั่วโมง ๆ  ละ  500  บาท ทั้งหมด  
10  วัน  และจ านวนปฏิบัติงานจ านวน  6  ชัว่โมง  วันที่  
16  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  เท่ากับจ านวนเงินที่ต้อง
จ่าย  16,500  บาท  
 2.  เห็นชอบให้นับระยะเวลาเริ่มใช้ทุนตั้งแต่วันที่  
1  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.9  เรื่อง  พิจารณาการรับสมัคร   

ต าแหน่งอาจารย์  สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ 
เห็นชอบในหลักการ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.11  เรื่อง  พิจารณาการเสนอขอด ารง 

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ของนายแพทย์ธนศักดิ์  
ยะค าป้อ 

เห็นชอบในหลักการ  และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.12  เรื่อง  พิจารณาการเสนอขอด ารง 

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ของ 
แพทย์หญิงเพ็ชรงาม  ไชยวานิช 

เห็นชอบในหลักการ  และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.13  เรื่อง  พิจารณาการเสนอขอด ารง 

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ของแพทย์หญิงอลิสรา              
วงศ์สุทธิเลิศ   

เห็นชอบในหลักการ  และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.14  เรื่อง  พิจารณาการเสนอขอด ารง 

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ของนายแพทย์กิตติ  
อรุณจรัสธรรม   

เห็นชอบในหลักการ  และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  ต่อไป  

มอบ งานบริหารงานบุคคล 



-4- 

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

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
4.15  เรื่อง  พิจารณาการขอลาศึกษาต่อ 

ภายในประเทศของพนักงานมหาวิทยาลัย  หลักสูตร
แพทย์ประจ าบ้านประจ าปีการศึกษา 2562   

1. 1. พญ.ญาณิศา  รุ้งอาภาจรัสกุล 
2. พญ.ณัฐณิชา  กังวลกิจ 
3. นพ.ศิริชัย  โอฬารนภาลัย 

เห็นชอบในหลักการ  และด าเนินตามระเบียบต่อไป  ทั้งนี้
ควรแจ้งให้ทราบถึงการลาออกเพ่ือกลับมารับต าแหน่งใหม่  
หลังจากส าเร็จการศึกษาต่อฯ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.16  เรื่อง  พิจารณาการศึกษาต่อ 

ภายในประเทศของพนักงานมหาวิทยาลัย  โครงการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  อนุสาขาระงับ
ความรู้สึกเฉพาะส่วน   
(แพทย์หญิงอาภากร  อัสวะวิสิทธิ์ชัย) 

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.17  เรื่อง  พิจารณาการต่อระยะเวลา 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถ  ใน
สาขาแพทย์  เพ่ือเป็นแพทย์ประจ าโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัย
บูรพา (ทุนศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทาง) 

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.18  เรื่อง  พิจารณาพนักงาน 

มหาวิทยาลัยขออนุมัติงบประมาณไปน าเสนอผลงาน 
ทางวิชาการ/วิจัยในต่างประเทศ   
(นายแพทย์ศิริชัย  โอฬารนภาลัย) 
 
 
 

เห็นชอบตามเสนอ  จ่ายตามเกณฑ์ที่ก าหนดแต่ไม่เกิน
ตามท่ีเบิกจ่ายจริง 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.19  เรื่อง  พิจารณาร่างข้ันตอนการ 

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน  ส าหรับงานวิจัย 
ด้านแพทยศาสตรศึกษา  กสพท. 

เห็นชอบตามเสนอให้เป็นไปตามข้ันตอนของ  กสพท. 

มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย 
4.20  เรื่อง  แจ้งเปลี่ยนปีการศึกษาใน 

การลาศึกษาต่อภายในประเทศของพนักงาน
มหาวิทยาลัย หลักสูตรแพทยประจ าบ้านสาขาเวช
ศาสตร์ฟื้นฟู  (แพทยหญิงเหมือนฝัน  จันทรไชย) 

เห็นชอบตามเสนอ 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
 
 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
 ๕.๑  เรื่อง  ก าหนดวัน  เวลา  ประชุมครั้ง
ต่อไป 

ประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่  15  สิงหาคม  พ.ศ.  
๒๕61  เวลา  ๑๓.00 น.   

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 5.2  เรื่อง  การเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมเป็น
ผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน  อาชีวเวชศาสตร์  และเวช
ศาตร์ครอบครัว   

เห็นชอบตามเสนอ  โดยเตรียมข้อมูลก่อนน าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  ในวัน
ศุกร์ที่  17  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 


