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

(ร่าง)  รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ 
ในคราวประชุมครั้งที่  9/2561  เมื่อวันพุธที่  5  กันยายน  พ.ศ. 2561 

 
จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 

4.๑  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  ขั้นตอนและ
เกณฑ์การให้รางวัลอาจารย์แพทย์ด้านการเรียนการ
สอน 

เห็นชอบตามเสนอ  และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
        1.  ในส่วนของคณะแพทยศาสตร์  ให้พิจารณาเฉพาะ
อาจารย์ประจ า  และเห็นควรแจ้ง 
เกณฑ์ในการพิจารณาให้รางวัลอาจารย์แพทย์ฯ  ให้ศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาทราบ  และพิจารณาให้เป็นไปตามเกณฑ์  
ของ  WFME  

2.  ในชั้นปรีคลินิก  ให้นิสิตเสนอชื่ออาจารย์ชั้น 
ปีละ  1  คน  มี  3  ชั้นปี  (ปี  1 - 3) 

3.  เริ่มใช้เกณฑ์  ในปีการศึกษา 2561  เป็น 
ต้นไป 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
4.2  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  ประกาศคณะ 

แพทยศาสตร์  เรื่องนโยบายการเข้าถึงและการเข้าใช้
ข้อมูลสารสนเทศของโรงพยาบาลในการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

เห็นชอบตามเสนอ  และด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
4.3  เรื่อง  (ร่าง)  แผนยุทธศาสตร์  คณะ 

แพทยศาสตร์  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564 
เห็นชอบตามเสนอ  และที่ประชุมเห็นชอบให้ด าเนินการดังนี้ 

1.  ให้จัดท า  Action plan  ปีการศึกษา  
2561  (งบประมาณของปี  พ.ศ. 2562)  ที่ 
ตอบโจทย์เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์  ใน  6  ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

2.  มอบให้ประธานสาขาจัดท า  Action plan   
ของแต่ละสาขาในเชิงกลยุทธ์  เพื่อตอบโจทย์กลยุทธ์และ
เป้าประสงค์ที่มีรายวิชาที่มีความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์การ
เดินทางและการท่องเที่ยว โดยรองคณบดีฯ  ดูในภาพรวมของ
แต่ละพันธกิจ  แต่ละสาขา  หรือน า  USR  เข้ามามีบทบาท
ในด้านรักษาพยาบาล  หรือรายวิชาที่เก่ียวข้องด้วย  

3.  มอบให้ฝ่ายวิชาการและวิจัย  จัดท า 
โครงการให้แต่ละสาขาเข้ามาร่วม  หรือน าปรึกษากันในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและวิจัย  ในส่วนของ
โรงพยาบาลฯ  ให้น าปรึกษาในที่ประชุม  

4.  มอบประธานสาขา  Deploy  ลงไปยัง 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
ทีมงานของแต่ละสาขาวิชาด้วย 

5.  น า  KPI  ในปี  พ.ศ. 2562  ของอาจารย์   
เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์  ใน
เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2561 

6.  รวบรวม  Action plan  ของแต่ละสาขา   
น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์  
ในเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2561  และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  ในวันที่  12  
ตุลาคม  พ.ศ. 2561  ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.4  เรื่อง  พิจารณาขอเปิดสถาบันร่วม 

ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน 
แขนงอาชีวเวชศาสตร์   

เห็นชอบในหลักการที่จะสนับสนุนในการเปิดหลักสูตร  
เนื่องจากตอบโจทย์เวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว  
EEC  ส่วนในเรื่องข้ันตอนให้ด าเนินการจัดท า  SWOT  แล้ว
น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์  
พิจารณาอีกครั้งเพ่ือด าเนินการต่อไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.5  เรื่อง  ปฏิทินการด าเนินการจบ 

การศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ปีการศึกษา  
2561 

เห็นชอบตามเสนอ  และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะแพทยศาสตร์ต่อไป 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
4.6  เรื่อง  แจ้งการรับสมัครคัดเลือกนิสิต 

แพทย์ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ตามมติที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย   

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
4.7  เรื่อง  พิจารณาขอเบิกจ่ายทุนวิจัยจาก 

เงินรายได้  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เห็นชอบในหลักการ  และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะแพทยศาสตร์ต่อไป 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ  คือให้ผู้ขอทุนเขียนเหตุผล
ชี้แจงความล่าช้าถึง  2  ปี  เพ่ือน าเสนอต่อมหาวิทยาลัย
บูรพา 
 
 

มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย 
4.8  เรื่อง  แผนปฏิบัติการประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  แผนงานกิจการนิสิต  
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา   

เห็นชอบตามเสนอ  และมอบให้แต่ละฝ่ายด าเนินการปรับ
แผนฯ  และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
แพทยศาสตร์  และคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  
ในเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2561  ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานกิจการนิสิต/งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.9  เรื่อง  การส่งบุคลากรไปเป็นตัวแทน 

เข้าร่วมประชุม  ณ ต่างประเทศ  รายงานผลการเข้า
ร่วมโครงการ  NCKUMC summer course ณ 
Collage of Medicine, National Cheng Kung 
University, Taiwan 

รับทราบ  และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ด าเนินการดังนี้  
1. มอบให้งานบริหารงานบุคคลจัดท า   

Flow  ให้ชัดเจน 
2. มอบให้หัวหน้าส านักงานประสานงานท า 

ความเข้าใจในเรื่องระเบียบการลา 
มอบ งานวิเทศสัมพันธ์/งานบริหารงานบุคคล 

4.10  เรื่อง พิจารณาการเสนอขอต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ของนายแพทย์สุริยา  โปร่งน้ าใจ 

เห็นชอบในหลักการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะแพทยศาสตร์  และเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.11  เรื่อง  ลูกจ้างมหาวิทยาลัยขออนุมัติ 

ลาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  หลักสูตรรัฐประ
ศาสตรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการการบริหาร
ท้องถิ่น  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559  ภาคพิเศษ  
เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์  (นายศราวุธ  แก้วพวง)   

อนุมัติให้ลาศึกษาต่อ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
3.1  เรื่อง  รายงานสถานะทางการเงิน   

ประจ าเดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2561  คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   

รับทราบ  และมีนโยบายให้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 

มอบ งานบริหารงานการเงินและบัญชี/งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๓.๒  เรื่อง  รายงานความคืบหน้าการเตรียม 

ความพร้อม  และจัดท าแผนรองรับการเพ่ิมศักยภาพ
การรับนิสิตแพทย์และการตรวจประเมินจาก  IMEAC   

รับทราบ  และรอข้อมูลจากมหาวิทยาลัย 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
3.3  เรื่อง  (ร่าง)  แผนพัฒนาคณะ 

แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  เพื่อขยาย
ศักยภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  ในการ
จัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก 

เห็นชอบตามเสนอ  และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้  
1. ตารางที่  3  แสดงแผนการรับนิสิต  ในปี 

พ.ศ. 2561  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 
บูรพา  ไม่มีจ านวนนิสิต  (ให้ท าเครื่องหมาย - ) 

2. ข้อมูลสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  มีจ านวน 
ผู้ป่วยนอก  และผู้ป่วยใน  แต่เอกสารไม่ได้ระบุ  ซึ่งทาง
สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูไม่มีอัตราการคลองเตียงเป็นของ
ตัวเอง  มอบให้ประธานสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูส่งข้อมูลให้กับ
การงานบริหารงานยุทธศาสตร์  เพื่อจัดท าข้อมูลต่อไป 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
3. ให้เพ่ิมจ านวนเตียงสาขาจิตเวชศาสตร์ 
4. ตารางที่  4  แสดงจ านวนอาจารย์แยก 

ตามสาขา  จ านวน over all  ของสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์
จ านวนรวมอาจจะไม่ถึง  9  คน  ควรเพิ่มอัตราก าลังอาจารย์
รวมทั้งสิ้นประมาณ  5 – 7  คน 

5. ขอข้อมูลจ านวนอาจารย์  ขอสาขาอาชีว 
เวชศาสตร์ฯ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
3.4  เรื่อง  รายงานความคืบหน้าการจัดท า 

โครงร่างองค์กร  (OP)  และผลลัพธ์หมวด  7   
คณะแพทยศาสตร์   

เห็นชอบตามเสนอ  และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ  ในหมวด  
7  ดังนี้  

1. ข้อ  126  ให้แก้ไขเป็น  อัตราส่วน 
จ านวนนักเรียนที่เลือกคณะฯ  ต่อจ านวนนักเรียนที่สมัครสอบ  
เป็น  -TCAS 2  1 ข้อ  / - TCAS 3  1 ข้อ  โดยให้อยู่ในห้ว
ข้อเดียวกัน 
 2.  ให้ตัดข้อ  14  ออก 
 3.  ให้ทบทวนหน้า  5  ข้อ  55  ประสิทธิภาพ/
ประสิทธิผลของการจัดการข้อร้องเรียน 
 4.  ให้ตัดข้อ  52  ออก 
 5.  ข้อ  130  แพทย์ฝึกหัดควรเก็บตัวชี้วัดใหม่
จ านวนผู้สมัคร  หาร/ต่อจ านวนผู้รับ 
 6.  น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์  ในเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2561 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
3.5  เรื่อง  ผลการประสานงานจากการ 

สอบถามเรื่องความต้องการอาสาสมัคร  โครงการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  ของศูนย์การเรียนโมเสค
บางพระ 

เห็นควรระบุในการรับจิตอาสาจากต่างประเทศ  จ านวน  2  
คน 

มอบ งานวิเทศสัมพันธ์ 
3.6  เรื่อง  รายงานความพึงพอใจต่อการฝึก 

ประสบการณ์ทางคลินิกส าหรับการมาศึกษา 
ชั้นคลินิค  (Clinical Elective Posting/Clinical 
experience)  ณ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัย
บูรพา  ของนักศึกษาแพทย์จากสถาบันการศึกษาจาก
ต่างประเทศ   

รับทราบ  และเห็นควรให้มีการติว  Medical term 

มอบ งานวิเทศสัมพันธ์ 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
๑.๒.6  เรื่อง  การจัดประชุมวิชาการด้าน 

สุขภาพจิตฯ  ร่วมกับสถาบันการศึกษาจาก
ต่างประเทศ  (GSU)   

ให้ด าเนินการจัดท าโครงการ  และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
อีกครั้ง 
 
 

มอบ งานวิเทศสัมพันธ์ 
 ๕.๑  เรื่อง  ก าหนดวัน  เวลา  ประชุมครั้ง
ต่อไป 

ประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่  3  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61  เวลา  
๑๓.00 น.   

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 5.2  เรื่อง  การเปิดหลักสูตรการฝึกอบรม
เป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม  สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน  อาชีวเวชศาสตร์  
และเวชศาตร์ครอบครัว   

เห็นชอบตามเสนอ  โดยเตรียมข้อมูลก่อนน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  ในวันศุกร์ที่  17  
สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 


