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

(ร่าง)  รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ 
ในคราวประชุมครั้งที่  5/2561  เมื่อวันพุธที่  2  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 

 
จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 

1.2.1  เรื่อง  การสรรหาอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยบูรพา  เรื่อง  ก าหนดคุณลักษณะและ
กระบวนการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2561 

รับทราบ  และจัดให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรร
หา  ของแต่ละส่วนงาน  ในวันที่  22  พฤษภาคม  พ.ศ. 
2561  และนัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์  วันที่  23 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561  วาระ
พิเศษ  เพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อฯ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล/งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
1.2.2  เรื่อง  การลงนามความร่วมมือ 

ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา  และ  Alibaba Business 
Schools   

รับทราบ  และคณบดีมอบให้คณะกรรมการบริหารคณะ
แพทยศาสตร์  ศึกษาข้อมูลว่าคณะแพทยศาสตร์  จะมีส่วน
ที่เก่ียวข้องอะไรบ้าง  และใช้ประโยชน์ด้านใดได้บ้างจากลง
นามความร่วมมือในครั้งนี้ 

มอบ คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ 
1.2.3  เรื่อง  ต้นทุนผลผลิตต่อหลักสูตร 

เปรียบเทียบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
รับทราบ  ที่ประชุมให้น ากลับไปทบทวนโดยให้เวลา  1  
เดือน  ในการทบทวน และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
          1.  ต้นทุนนี้รวมค่าก่อสร้างอาคารวิจัยทางการ
แพทย์ด้วยหรือไม่ 
          2.  ทบทวนค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรของ
คณะฯ  จ านวนเท่าไหร่  โดยดูจากฐานใน 
การค านวณ  4  ปี  หรือ  6  ปี 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.๑  เรื่อง  การขอรับทุนสนับสนุนด้าน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับ  EECi 
ที่ประชุมเห็นชอบเสนอ  ปีละ  5  ทุน  4  ปี  20  ทุน  
โดยก าหนดปีที่ต้องการดังนี้ 
 1. ปี 2562  สาขาการเดินทางและการท่องเที่ยว  
จ านวน  3  ทุน 
     สาขาเวชศาสตร์ทางทะเล  จ านวน  3  ทุน 

สาขาการแพทย์ฉุกเฉิน  จ านวน  2  ทุน 
 2. ปี 2563  สาขาอาชีวเวชศาสตร์  จ านวน  2  
ทุน 

สาขาสุขภาพและวิทยาศาสตร์การกีฬา  จ านวน   
2  ทุน  (Health and Sport Sciences) 
 3. ปี 2564  การจัดการบริการสุขภาพจ านวน  
2  ทุน  (Health Care Management) 

การดูแลผู้สูงอายุ (Health Aging Science) 
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
จ านวน  2 ทุน 
 4. ปี 2565  สาขาการวิจัยเซลล์ต้นก าเนิดจ านวน  
2  ทุน  และการรักษาโรค (Stem Cell Research And 
Therapy)   
     สาขา PRECISION MEDICINE  จ านวน  2  ทุน 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.2  เรื่อง  พิจารณาการเสนอชื่อผู้สมควร 

ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี  
พ.ศ. 2561   

ที่ประชุมเสนอ  รศ.พญ.สมจิต  พฤกษริตานนท์  สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.๓  เรื่อง  พิจารณาการสรรหาแพทย์ผู้ 

สมควรได้รับรางวัลและทุนต่าง ๆ  ของแพทยสมาคม 
ที่ประชุมเสนอให้ติดประกาศ/แจ้งเวียน ให้แพทย์ทราบ 
เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสามารถสมัคร โดยผ่านประธานสาขา  
ภายในวันที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  และน าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์  ในเดือน
สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

มอบ งานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.6  พิจารณา พนักงานมหาวิทยาลัยขอ 

อนุมัติงบประมาณไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ/ 
วิจัยในต่างประเทศ (ผศ.พญ.ศรสุภา  ลิ้มเจริญ)   

เห็นชอบอนุมัติในหลักการ และด าเนินการตามระเบียบ
ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.7  เรื่อง  ขอปรับแผนปฏิบัติการ งาน 

บริการวิชาการและวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย 
4.8  เรื่อง  พิจารณาขอขยายเวลารายงาน 

ตัวเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย         
ผู้ได้รับทุนโครงการนิสิตพยาบาลรักษ์บูรพา โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   

1. นางสาวอรพิน  รุ่งเรือง 
2. นางสาวผกามาศ  สุวรรณวิท 
3. นางสาวสุวัณณา  สุขภูตานันท์ 
4. นายกัมพล  ด้วงค า 
5. นางสาวมินตรา  นิลวรรณ์ 
6. นายจงกล  มีสวัสดิ์ 

เห็นชอบในหลักการ และให้สอบถาม กบพบ. กรณีทุน
โครงการนิสิตพยาบาลรักษ์บูรพา  
มีแนวทางปฏิบัติอย่างไรในการรับ กรณีที่ยังไม่มีใบประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม และให้ด าเนินการตามมหาวิทยาลัย
ก าหนด 
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
7. นางสาวทียารัตน์  โคตรภักดี 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
 4.9  เรื่อง  พิจารณา (ร่าง) รายงานผลตามแผน
ยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕61 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕60 - 31 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕61)   

1. แก้ไข ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 10 ให้แก้ไข  
เนื่องจาก มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ใน 6 ซึ่งได้ 33% 
 2. กรณีที่อาจารย์แพทย์เสนอขอต าแหน่งทาง
วิชาการ โดยผ่านที่ประชุมฯ  เรียบร้อยแล้ว 
แต่ยังขาดเอกสารหลักฐานบางรายการ แต่ยังไม่น ากลับมา
พิจารณาที่ประชุมฯ ท่านใดประสงค์ให้คณะกรรมการ
ช่วยเหลือด้านใดอย่างไร สามารถแจ้งเข้าที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณาได้ 
 3. น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์ ต่อไป 
 4. แผนยุทธศาสตร์ มีแยกหรือไม่ ถ้าไม่ได้แยกต้อง
น าตัวชี้วัดของโรงพยาบาลฯ  มารวมกับ 
ของคณะฯ  ด้วย ซึ่งจะมากกว่า UPI ของมหาวิทยาลัย 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.10  เรื่อง  พิจารณา (ร่าง) รายงานผล 

ตามแผนปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 ไตรมาสที่  2   

เห็นชอบในหลักการ และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
 1. โครงการไหนที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ไม่ได้ 

ตามเป้าหมายให้ด าเนินการชี้แจงด้วย 
 2. น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์ ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.11  เรื่อง  พิจารณา (ร่าง) รายงานผล 

ตามแผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รอบ 6 เดือน   

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ โครงการใดท่ียังไม่ได้ด าเนินการให้
ด าเนินปรับแผน  และน ามา 
พิจารณาในวันที่  6  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 และขอเลื่อน
นัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ จากเดิม
วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 
2561  เนื่องจากคณบดีติดภาระกิจแข่งกีฬามหาวิทยาลัย  
ที่จังหวัดขอนแก่น 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.12  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติการต่อสัญญา 

การจ่ายเงินเพ่ิมเติมพิเศษส าหรับแพทย์ และเภสัชกร 
ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน  ๔  
คน   

1.  ผศ.นพ.พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ 

เห็นชอบตามเสนอ และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะแพทยศาสตร์  ในเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2561  
กรณีของ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เนื่องจากใกล้
เกษียณอายุราชการ จะมีผลหรือไม่ ให้สอบถาม
มหาวิทยาลัย 
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
2.  ผศ.นพ.ทวีลาภ  ตั๊นสวัสดิ์ 
3.  นพ.ปราการ  ทัตติยกุล 
4.  ภกญ.กนกวรรณ ค าลือหาญ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
3.1  เรื่อง  รายงานสถานะทางการเงิน   

ประจ าเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2561  คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา   

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. พิจารณาให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในการใช้
พ้ืนที่อาคารวิจัยทางการแพทย์ 
 2. จัดท าหนังสือเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐบาล ตามโครงการ  
1,500,000,000  บาท  เนือ่งจากเป็นการแพทย์ครบ
วงจร ของ EEC หรือตามหน่วยงานราชการที่สามารถ
จัดสรรงบประมาณให้ได้ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
3.2  เรื่อง  การให้รางวัลและประกาศเกียรติ 

คุณบัณฑิตแพทยศาสตรดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑   
ที่ประชุมเสนอ  นางสาวณัชชากร  กิตติสุพัฒน์  และใน
วันที่  28 – 30  กันยายน พ.ศ. 2561 ได้จัดนิทรรศการ 
ชั้น 2 ณ สยามพารากอน ซึ่งทางสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เป็นผู้มอบประกาศเกียรติบัตรให้กับนิสิตที่ถูก
เสนอชื่อ พร้อมกับมอบรางวัลให้กับนิสิตที่สมควรได้รับทุน 
ทั้งนี้เห็นควรเข้าร่วม 
นิทรรศการ  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน 

มอบ งานบริหารงานกิจการนิสิต 
๑.๒.๕  เรื่อง  การแจ้งลาศึกษาต่อ 

ภายในประเทศของพนักงานมหาวิทยาลัย หลักสูตรแพทย์
ประจ าบ้าน สาขาอายุรศาสตร์  
(แพทย์หญิงไพจิตร ว่องสนั่นศิลป์) 

รับทราบ และท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1.  ให้ตรวจสอบข้อมูลว่าท าไมถึงต้องลงที่  

ณ สป-โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
 2.  กรณีท่ีพิจารณาอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในครั้ง
ถัดไป เห็นควรให้มีการการตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อน
เสนอพิจารณาอนุมัติ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๑.๒.6  เรื่อง  กรรมการและเลขานุการแจ้ง 

เพ่ือทราบ 
รับทราบ และกรณีแพทย์หญิงเหมือนฝันฯ  กรณีท่ีไม่
สามารถศึกษาต่อในปีที่อนุมัติได้ ให้ท าเป็นบันทึกข้อความ 
โดยผ่านประธานสาขา และให้ด าเนินการแจ้งเป็นวาระ
สืบเนื่องในครั้งถัดไป กรณีที่จะขอลาศึกษาต่อในปีหน้าให้
ท าเรื่องขออนุมัติลาศึกษาต่อใหม่อีกครั้ง 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
 ๕.๑  เรื่อง  ก าหนดวัน  เวลา  ประชุมครั้งต่อไป ประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่  6  มิถุนายน  พ.ศ.  
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
๒๕61  เวลา  ๑๓.00 น.   

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 


