
-1- 

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

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  ครั้งที ่ 1/2559  (มติฉบับย่อ) 
เมื่อวันศุกร์ที่  12  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 

 
จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 

๑.๑  เรื่อง  พระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ  เสด็จพระราช
ด าเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์  
อาคารวิจัยทางการแพทย์และทรงเปิด  “อาคารสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา” 

รับทราบ  และให้เตรียมการด าเนินการไว้ก่อน  โดยให้เชิญ
คณะกรรมการประจ า 
คณะแพทยศาสตร์  เข้าร่วมด้วย 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๑.๓  เรื่อง  มติที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภา  เรื่อง  
การขออนุมัติเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด  ส าหรับผู้มี
สัญชาติไทยที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ 

รับทราบ  และส่งเรื่องสอบถามกองคลังฯ  ในการรับและ
จ่ายเงิน 

มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย 
๓.๑  เรื่อง  รายงานสถานะทางการเงินโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา   
คณะแพทยศาสตร์  ประจ าเดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

          ๑.  รับทราบ 
 ๒.  เห็นชอบการยืมเงินมหาวิทยาลัยเพื่อตั้ง
งบประมาณกลางปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  จ านวน  ๑๗๔,๗๑๗,๓๐๐  
บาท 

มอบ งานบริหารงานการเงินและบัญชี/งานบริหารงาน
ยุทธศาสตร์ 

๔.๑  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติการต่อสัญญาการจ่ายเงินเพ่ิมเติม
พิเศษ  ส าหรับแพทย์และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา  จ านวน  ๒  คน   

เห็นชอบให้ต่อสัญญาฯ  ตั้งแต่วันที่  ๒๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 
๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๒  เรื่อง  พิจารณาขออนุมัติกรอบอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  

เห็นชอบตามเสนอ  โดยเห็นชอบการเปลี่ยนเงื่อนไขการ
บรรจุและให้ตรวจสอบเกี่ยวกับวันเริ่มปฏิบัติงาน  ถ้ามี
ปัญญาเกี่ยวกับสัญญาฯ  ให้ปรึกษากับกองกฎหมาย 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๓  เรื่อง  พิจารณาการเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ  ต าแหน่ง
อาจารย์ 

เห็นชอบในหลักการ  โดยให้ท าตารางแยกแต่ละบุคคล 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๔  เรื่อง  จัดท าประกาศ  มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ของคณาจารย์ 

ให้ถอนวาระ  และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.  เพ่ิมรายละเอียดในการสอนภาคปฏิบัติ  ใน
ระดับหลังปริญญาตรี  ให้เพ่ิมในระดับปริญญาตรีด้วย 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
 ๒.  ภาระงานขั้นต่ ามหาวิทยาลัยให้เริ่มใช้วันที่  ๑  
ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๓.  หากภาระงานน้อยกว่าภาระงานขั้นต่ า  ไม่ได้
รับการพิจารณาเพ่ิมเงินเดือน 
 ๔.  ในข้อ  ๑๖  กรณีส่วนงานที่จัดตั้งใหม่  ได้ให้
โอกาสคณะแพทยศาสตร์ก าหนดภาระงานขั้นต่ าเองได้ 
 ๕.  อะไรที่เป็นการเรียนการสอนได้ให้ก าหนดให้
ครบ 
 ๖.  เพ่ิม  ให้คณบดีรักษาการให้เป็นไปตาม
ประกาศนี้ 
 ๗.  เพ่ิม  ประกาศนี้ให้ใช้ได้ไม่เกิน  ๒  ปี  แต่ถ้า
บังคับใช้เกิน  ๖  เดือนแล้วให้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้  
โดยคุณภาพและเกณฑ์ต่าง ๆ  ต้องไม่ด้อยลง 
 ๘.  รวมการปฏิบัติงานนอกเวลาด้วย 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๕  เรื่อง  เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชาภาษาอังกฤษทาง
การแพทย์ 

เห็นชอบตามเสนอ  โดยแก้ไขค าผิดในข้อ  ๕.๖  และ  ๕.๗ 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
๔.๖  เรื่อง  พิจารณาการให้ทุนศึกษาต่ออนุสาขาศัลยกรรม
มือและจุลศัลยกรรม (Hand & Micro Surgery)  ของ
นายแพทย์สรวิศร์  วีระโสภณ 

เห็นชอบตามเสนอ  โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ๑.  มีสัญญาเดิมอยู่จบแล้วต้องกลับมาปฏิบัติงาน  
ต้องตรวจสอบสัญญา  ถ้ามีความจ าเป็น หรือเป็น
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  หรือการเข้าศึกษาต่อใหม่ช้า  ก็
ให้ขอคณะกรรมการทุนอุดหนุนฯ  ต่อ 
 ๒.  มีความจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน  
การสนับสนุนการรักษาในระดับจังหวัดหรือภาควิชา 
 ๓.  เป็นการศึกษาแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  ไม่ใช่  
อนุสาขา 
 ๔.  ให้ทุนเท่ากับฐานเงินเดือนในระดับ  C4 
 ๕.  แจ้ง  นายแพทย์สรวิศร์  วีระโสภณ  เพ่ือทราบ
ด้วย 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๗  เรื่อง  พิจารณาการขออนุมัติด าเนินการสรรหา  หรือ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่ง
อาจารย์   

เห็นชอบให้ด าเนินการ  โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ๑.  ควรมีการก าหนดกรอบอัตราขั้นต่ าของแต่ละ
สาขา 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
 ๒.  หากมีกรอบในภาพรวมมาเต็มจ านวน  ก็จะ
สามารถก าหนดอัตราขั้นต่ าได้ 
 ๓.  ขอก าหนดกรอบในภาพรวมไว้  เนื่องจากมี
อัตราการหมุนเวียนอัตรารวดเร็ว  และการสรรหาแพทย์ที่
ตรงสาขากับกรอบอัตราเป็นไปได้ยาก 
 ๔.  ขอเพ่ิมกรอบอัตราส ารอง  โดยก าหนดระบุทุก
สาขาวิชา  จ านวน  ๓๐  อัตรา  โดยใช้เงินรายได้  เพื่อให้
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยพิจารณา  ซ่ึง
คณบดีพร้อมที่จะให้ค าชี้แจง 
 ๕.  ตรวจสอบจ านวนบุคคลที่คณะแพทยศาสตร์  
ส่งเรียนเพื่อขอกรอบ 
 ๖.  กรอบปัจจุบัน  กรอบที่ก าลังด าเนินการส่ง
ศึกษา  และกรอบที่จะเพ่ิมในอนาคต 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
6.4  เรื่อง  ก าหนดวัน  เวลา  ประชุมครั้งต่อไป 
 

ประชุมครั้งต่อไป  วันศุกร์ที่  8  เมษายน  พ.ศ. 2559 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 


