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

(ร่าง)  รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ 
ในคราวประชุมครั้งที่  8/2562  เมื่อวันอังคารที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 

4.1  เรื่อง  พิจารณาหลักเกณฑ์จัดเก็บการรับแพทย์
ฝึกหัด  รพ.สมเด็จฯ  เข้าร่วมสอบ  MEQ และค่าธรรมเนียม
การสมัครสอบ   

          1.  ที่ประชุมเห็นควรให้มีการจัดเก็บไม่เกิน
ตามท่ีแพทยสภาก าหนด  

2.  เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดเก็บ  ครั้งนี้
คนละ  3,000 

บาท 
มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 

4.2  เรื่อง  พิจารณารับรองผลการสอบ 
OSCE  ตามหัตถการที่  ศรว.  ก าหนด 

ที่ประชุมรับรองผลการผลการสอบ  OSCE 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
4.3  เรื่อง  พิจารณาการปรับแก้  พ.ศ.  ของ 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ขอหนังสือเป็นทางการจากมหาวิทยาลัย  แล้วน าเข้า
พิจารณาอีกครั้ง 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
4.4  เรื่อง  พิจารณาการเก็บค่าบ ารุง 

และค่าธรรมเนียมการศึกษา  แบบเหมาจ่าย  คณะ
แพทยศาสตร์ 

เห็นชอบตามเสนอ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะแพทยศาสตร์  และเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.5  เรื่อง  หารือแผนการจัดกิจกรรม 

ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ 
รอบเวลาการจัดประชุมวิชาการร่วมกับ  Governor State 
University  ช่วงเดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ คณะ
แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา   

เห็นชอบสนับสนุนโดยงบประมาณเท่ากับปีที่ผ่านมา 

มอบ งานวิเทศสัมพันธ์ 
4.6  เรื่อง  การตอบรับนิสิตแพทย์ 

จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ  ที่ไม่มีการลงนามความ
ร่วมมือ 

1.  คณะแพทยศาสตร์ไม่มี  track  นี้ในการ
ฝึกอบรม 

 2.  เห็นชอบให้ตอบรับเฉพาะสถาบันที่มีการ
ลงนาม  MOU  กับมหาวิทยาลัย 

มอบ งานวิเทศสัมพันธ์   
4.7  เรื่อง  ผลการด าเนินงานตาม 

แผนฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  และ  (ร่าง)  
แผนปฏิบัติการงานวิเทศสัมพันธ์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๓   

รับทราบ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.8  เรื่อง  พิจารณาการขอทุน เห็นชอบให้ลาเรียน  โดยใช้ระเบียบกลางของ

มหาวิทยาลัย  ตามเกณฑ์ข้อ  8 (2)  หลักสูตร
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
สนับสนุนการศึกษา  และขออนุมัติลาศึกษาต่อ
ภายในประเทศของพนักงานมหาวิทยาลัย  หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต  สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
(หลักสูตรนานาชาติ)  ประจ าปีการศึกษา 2562   
(นายแพทย์ปรีดี  บัญญัติรัชต) 

นานาชาติ/ร่วมสถาบัน  ก าหนดให้ทุนเป็นเวลา  3  
ปี ๆ  ละไม่เกิน  300,000  บาท  และน าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.9  เรื่อง  การจัดท างบประมาณจาก 

เงินรายได้มหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
เห็นชอบงบประมาณจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยปรับรายรับ
ของนิสิต รหัส 63  จาก  100,000 บาท เป็น 
50,000 บาท 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์   
4.10  เรื่อง  พิจารณาก าหนดวันจัด 

โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์   
ที่ประชุมเห็นควรสลับช่วงเวลา  13.00 น.  เป็นพิธี
เชิดชูเกียรติให้ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน  และ
เวลา  14.00 น.  เป็นพิธีมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณ
ราชการ   

มอบ งานบริหารงานทั่วไป 
4.11  เรื่อง  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วม 

ประกวดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (KM)  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒   

ก าหนดให้บุคลากรที่มีต าแหน่งทางวิชาการให้ส่งผล
งาน  1  ผลงาน 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์   
4.12  เรื่อง  พิจารณามาตรฐานภาระ 

งานคณาจารย์  คณะแพทยศาสตร์  (ฉบับปรับปรุง)  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒   

ภาคผนวก  ข ในการก าหนดเพดานอาจารย์ที่ปรึกษา
ให้ล้อตามมหาวิทยาลัย  และให้น าเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  พิจารณา
ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.13  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)   

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
จ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  สาขาขาด
แคลนและสาขาหายาก  คณะแพทยศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

1.  เห็นชอบตามเสนอ  และน าเสนอท่ี
ประชุม 

คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ต่อไป 
2.  เห็นควรให้มีการก าหนด  KPI  และ
ภาระงานสอน 

ให้กับแพทย์วุฒิบัตร  แต่ทั้งนี้งานวิจัยมีผลต่อการต่อ
สัญญาจ้าง 
 3.  หลักเกณฑ์  ข้อ  5.1  ให้เปลี่ยน
อาจารย์  เป็นอาจารย์และแพทย์  
 4.  หลักเกณฑ์  ข้อ  5.3  เปลี่ยนเป็น
อาจารย์  และแพทย์ 
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
 5.  เห็นควรให้มี  สาย ข  ส าหรับกรณี
แพทย์ที่ไม่มีความประสงค์จะเป็นสาย ก ที่มีงาน
บริการกับงานสอน 
 6.  น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะแพทยศาสตร์  ในวันที่  9  สิงหาคม  
พ.ศ. 2562  ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.14  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)   

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
จ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต าแหน่ง
นักวิชาการพัสดุและต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี คณะ
แพทยศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๖๒   

เห็นชอบตามเสนอ  และน าเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.15  เรื่อง  พิจารณาขออนุมัติเพ่ิม 

รายการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในหัตถการกลุ่มผิวหนัง 
ตรวจสอบตามเกณฑ์ของแพทยสภา  หากมีสามารถ
ด าเนินการประกาศใช้ได้  กรณีไม่มีให้ด าเนินการ
ก าหนดหลักเกณฑ์  และเสนอตามข้ันตอนต่อไป 

มอบ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการสนับสนุนทางการแพทย์ 
4.16  เรื่อง  น าเสนอผลงานวิชาการ   

ณ ต่างประเทศ  (นายแพทย์ชวิน  หล่อพิมพ์พิสุทธิ) 
1.  ให้ตรวจสอบอ านาจในการอนุมัติกรณีลา
กิจ  ไป 

น าเสนอผลงานวิจัยว่าสามารถลาได้หรือไม่  
2.  ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบ
ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นมา 

ก่อน  และผ่านที่ประชุมแพทย์พี่เลี้ยง 
มอบ กรรมการแพทย์พ่ีเลี้ยง 

4.17  เรื่อง  ขอลาศึกษาต่อ   
(แพทย์หญิงวทันยา  ใจดี) 

เห็นชอบในหลักการ  ในลาศึกษาต่อในปีหน้าส่วน
รายละเอียดอ่ืนให้ด าเนินการตามระเบียบต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.18  เรื่อง  พิจารณาพนักงาน 

มหาวิทยาลัยขออนุมัติงบประมาณไปน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ/วิจัยในต่างประเทศ  (ผศ.พญ.ศรสุภา ลิ้มเจริญ)   

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๕.๑  เรื่อง  ก าหนดวัน  เวลา  ประชุม 

ครั้งต่อไป 
ประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่  4  กันยายน  พ.ศ. 2562   
เวลา  ๑๓.00 น.   

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 


