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

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  ครั้งที ่ 3/2559  (มติฉบับย่อ) 
เมื่อวันศุกร์ที่  17  มิถุนายน  พ.ศ. 2559 

 
จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 

          ๑.๒  เรื่อง  แจ้งผลสรุปจ านวนแพทย์ที่สมัครเป็น
สมาชิกแพทยสภา  และขอขึ้นทะเบียนเพ่ือรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ประจ าเดือนพฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รับทราบ  และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
          ๑. ควรมีแนวทางในการแก้ปัญหาส าหรับนิสิตที่
ไม่สามารถจบการศึกษาได้  
(คนไม่ชอบ  หรือโดนบังคับ) 
          2. อาจจะมีการให้ปริญญาในสาขาอ่ืนแทนที่
สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้  
(คณะวิทยาศาสตร์  หรือคณะสหเวชศาสตร์) 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
๑.๓  เรื่อง  แจ้งการเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์

ฝึกหัด 
 

รับทราบ  โดยมีเป้าหมายในการสอบผ่านใบประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม  ร้อยละ  ๖๐ 
หากมีผู้สมัครเป็นจ านวนมากจะต้องมีการสอบข้อเขียน
เพ่ือคัดเลือกในเบื้องต้นก่อน 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๓.๑  เรื่อง  รายงานสถานะทางการเงิน   

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 
๒๕๕๙  คณะแพทยศาสตร์ 

รับทราบ  และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
          1. กราฟค่าใช้จ่าย  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
บูรพา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2559  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  ไม่ตรงกับ  
รายงานการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างเดือน
พฤษภาคม  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  และ
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ขอให้ตรวจสอบ 
          2. ปีที่ผ่านมากับปีนี้รายได้เพ่ิมไม่ถึง  10%  
รายจ่ายเพิ่ม  15%  มีระบบบริหาร 
จัดการอย่างไร  ขอให้ตรวจสอบ 
          3. ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559  ต้นทุนขาย  
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน  ค่าวัสดุ   
เพ่ิมเกินจากค่าเฉลี่ยมากมีสาเหตุจากอะไร  ควรมีการ
อธิบายสาเหตุของการเพ่ิมขึ้น 
          4. นอกจากรอเงินส ารองจากมหาวิทยาลัยแล้วมี
แนวทางในการแก้ไขอย่างอ่ืนหรือไม่ 
          5. ตรวจสอบหนี้สูญจาก  Global Budget  และ
จากแหล่งอื่นมีประมาณเท่าไร  โดย 
มอบหมายผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 
 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
          6. รายได้ส่วนหนึ่งจะลดลงจากระบบเศรษฐกิจ  
จึงควรประเมินสภาพเศรษฐกิจ 
ประกอบด้วย 
          7. ควรมีการลดค่าใช้จ่ายลง  เนื่องจากรายได้
อาจจะมีเพ่ิมข้ึนน้อย 

มอบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร/งานบริหารงานการเงินและบัญชี 
          3.2  เรื่อง  ประกาศคณะแพทยศาสตร์  เรื่อง  ว่า
ด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์  สังกัด
คณะแพทยศาสตร์   

เห็นชอบในหลักการ  และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
          1. ควรส่งให้กองกฎหมายตรวจสอบก่อนลงนาม 
          2. ไม่ควรก าหนดระยะเวลาการบังคับใช้ 
          3. สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์  ให้นับได้เฉพาะในปีที่
ยื่นขอ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
          ๔.๑  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  แผนยุทธศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์  ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๒  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  รายงาน 

ผลตามแผนยุทธศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  ไตรมาสที่  ๒   

เห็นชอบตามเสนอ  และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
          ๑. ตรวจสอบ  UPI 1.4-1  ผลการด าเนินงาน
ร้อยละ  ๗๕  น่าจะผิดพลาด  เนื่องจากมี 
ผู้สอบไม่ผ่านเพียง  ๑  คน  จาก  ๔๘  คน 

๒. ให้เร่งด าเนินการเนื่องจากขณะนี้เหลือ 
เวลาอีกเพียง  ๔  เดือน 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๓  เรื่อง  พิจารณาการบริหารความ 

เสี่ยง  ตามระบบควบคุมภายใน  ของส านักงาน 
ตรวจเงินแผ่นดิน  

 

เห็นชอบตามเสนอ  และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
          1. ในส่วนที่ยังไม่ได้ด าเนินการ โดยเฉพาะในส่วน
ที่เป็นงานวิจัย  ควรจะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในการเขียน
แผนด าเนินงาน  รวมทั้งแผนจัดหาครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
          2. คณะแพทยศาสตร์  ควรมีการตื่นตัวในการ
พัฒนาแผนงานวิจัย  รวมทั้งนวัตกรรม 
ต่าง ๆ  ใส่ไว้ในแผนยุทธศาสตร์  และน าเสนอรัฐบาลเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

มอบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
๔.๔  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  รายงานผล 

ตามแผนปฏิบัติการ  คณะแพทยศาสตร์  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  ไตรมาสที่  ๒   

เห็นชอบตามเสนอ  และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
          1. โครงการที่ด าเนินการแล้วเกินเป้าหมาย  จะ
สามารถน ามาเป็น  best practice  
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 
 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
ในการพัฒนาการบริหารงานโครงการ 
          2. โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการและคาดว่าจะไม่
สามารถด าเนินการได้ใน ปีงบประมาณนี้ได้ทันให้
ด าเนินการปรับแผน 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
          ๔.๕  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  ปรับแผนปฏิบัติการ  
งานบริหารงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  (รอบ  ๖  เดือน)   

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานกิจการนิสิต 
          ๔.6  เรื่อง  พิจารณาการเสนอขอด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  แพทย์หญิงศรสุภา   
ลิ้มเจริญ   

เห็นชอบตามเสนอ  และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
          1. ควรให้ผู้ขอระบุสัดส่วนภาระงานในแต่ละ
ชิ้นงาน 
          2. ตรวจสอบชั่วโมงสอนว่าครบตามหลักเกณฑ์
หรือไม่ 

 3. ปัจจุบันจะมีการบันทึกข้อมูลลงใน 
ฐานข้อมูลคุณภาพผลงาน ซึ่งผู้มีส่วนร่วมทุกคน 
สามารถน ามาใช้ประกอบในการขอต าแหน่งวิชาการใน
อนาคตได้ 
          4. การอ้างอิงต่าง ๆ  ให้ครบถ้วน 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
          ๔.7  เรื่อง  พิจารณาขอก าหนดกรอบอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย 

          ๑.  เห็นชอบก าหนดกรอบอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา จ านวน  ๒  
อัตรา  และต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์  จ านวน  ๑  อัตรา 
 ๒.  ควรน าเสนอ  ๒  สว่น  คอื  ส่วนที่ให้บริการ
หลักสูตรของแพทยสภา  (Professional Degree)  
(ประกาศนียบัตรบัณฑิต)  กับหลักสูตรของคณะ
แพทยศาสตร์  (Academic Degree)  (ปริญญาโท/เอก) 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.8  เรื่อง  พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาคณบดีคณะ

แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
เห็นชอบตามเสนอ  โดยให้ได้รับค่าตอบแทนเท่ากับใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
          ๔.9  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  ค าขอประมาณการ
รายรับ  และประมาณการรายจ่ายจากเงินรายได้

          ๑.  ให้ความเห็นชอบและน าเสนอมหาวิทยาลัย
ต่อไป   
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 
 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
มหาวิทยาลัย  คณะแพทยศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๒.  เพ่ิมรายได้จากแพทย์ฝึกหัด  และจัดท า
รายจ่ายในการอุดหนุนโครงการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๑0  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  ค าขอประมาณการ

รายรับ  และประมาณการรายจ่ายจากเงินรายได้
มหาวิทยาลัย  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  

ให้ความเห็นชอบและน าเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป  และมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
          1. ค่าข้ึนค่ารักษาพยาบาลบางครั้งอาจพูดไม่ได้ 
          2. ควรจัดท าโครงการพัฒนาผู้ป่วยเพื่อการศึกษา 
          3. การตั้งยอดรายรับสูง  ก็จะมีรายจ่ายสูงตามไป
ด้วย 
          4. ควรมีการบริหารจัดการการจัดสรร
งบประมาณ  เช่น  ตั้งงบรายจ่ายเท่ากับปี 
ที่ผ่านมา  และเม่ือมีรายรับเพ่ิมจึงให้งบเพ่ิมตามสัดส่วน 
          5. จัดท าโครงการเพื่อขอรับงบประมาณแผ่นดิน
มากขึ้น 
          6. เตรียมแผนการพัฒนาศูนย์บริการครบวงจร  
ทั้งด้านการบริการและการจัดการ 
เรียนการสอน 
          7. ด้านการตลาดโรงพยาบาลฯ  มีความสามารถ
ในระดับ  Hi-EN  ควรจะท าการตลาด 
ในระดับกลางซึ่งมีก าลังในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล   
          8. ควรท าการตลาดด้านเครื่องมือแพทย์  
คุณภาพการบริการ  คุณภาพแพทย์ 
          9. การท า  Premium Ward  ในอาคารวิจัย
ทางการแพทย์ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๑1  เรื่อง  พิจารณาระเบียบบริหารโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

เห็นชอบในหลักการ  และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
          1. ข้อที่ก าหนดขึ้นมา  ครอบคลุมทุกด้านหรือไม่ 
          2. ควรรีบเร่งด าเนินการเพื่อให้การบริหารจัดการ
มีความคล่องตัวโดยเร็ว 
          3. ความเชื่อมโยงมูลนิธิกับโรงพยาบาลความมี
การก าหนดให้มีประโยชน์กับ 
โรงพยาบาล 
          4. เขียนอ านาจของมูลนิธิให้ครอบคลุมในการให้
การอุดหนุนโรงพยาบาลฯ 
ในอนาคตด้วย 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
          5. การบริจาคให้มูลนิธิ  ในช่วงแรกอาจจะไม่ได้
รับการยกเว้นภาษี 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๑2  เรื่อง  พิจารณารับรองการจบการศึกษา

ของ  นางสาวพิชญาพร  เกิดบ้านตะเคียน 
รับรองการจบการศึกษาของ  นางสาวพิชญาพร  เกิดบ้าน
ตะเคียน 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
๔.๑3  เรื่อง  พิจารณารับรองการจบการศึกษา

ของ  นายกวินท์  ศัลย์วิเศษ 
รับรองการจบการศึกษาของ  นายกวินท์  ศัลย์วิเศษ 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
๔.๑4  เรื่อง  พิจารณาการขยาย 

ระยะเวลาส่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ  กรณี
พิเศษ 

เห็นชอบการขอขยายระยะเวลา 

มอบ งานบริหารงานบุคคล   
๔.๑5  เรื่อง  พิจารณาขออนุมัติเปิด 

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขา
อายุรศาสตร์   

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ ประธานสาขาวิชาอายุรศาสตร์ 
๔.๑6  เรื่อง  พิจารณาการเปลี่ยน 

เงื่อนไขการบรรจุต าแหน่งอาจารย์ 
เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๑8  เรื่อง  พิจารณาขอทุนสนับสนุน 

การลาศึกษาต่อหลักสูตรฝึกอบรมสาขาตจวิทยา  ของ  
แพทย์หญิงอภิรดี  วรรังสฤษฎิ์ 

เห็นชอบตามเสนอ  โดยให้ทุนย้อนหลัง 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.19  เรื่อง  พิจารณาคัดเลือกบุคคล 

เข้าพักอาคาร  ดร.เสนาะ  อูนากูล  อาคารมีชัย 
เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๒0  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติการต่อ 

สัญญาการจ่ายเงินเพ่ิมเติมพิเศษส าหรับแพทย์  และเภสัช
กรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  จ านวน  
๕  คน   

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
6.2  เรื่อง  ก าหนดวัน  เวลา  ประชุมครั้งต่อไป ประชุมครั้งต่อไป  วันศุกร์ที่  19  สิงหาคม  พ.ศ. 2559 
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 
 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 


