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

(ร่าง)  รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ 
ในคราวประชุมครั้งที่  6/2559  เมื่อวันพุธที่  15  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕9 

 
จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 

๑.๒  เรื่อง  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยบูรพา  เรื่อง  การก าหนดคุณสมบัติด้าน
ภาษาอังกฤษในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง  คณาจารย์ประจ า  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

          ๑.  รับทราบ  
 ๒.  บุคคลที่บรรจุหลังวันที่  ๒๒  มีนาคม  พ.ศ. 
25๕๙  ต้องผ่านการสอบภาษาอังกฤษ 
กรณีท่ีบรรจุไปก่อนแล้ว  จะต้องด าเนินการไปสอบ
ภาษาอังกฤษตามหลังด้วย 
     ๓.  ให้ยกเว้น  แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป  (GP)  
ที่ส่งเรียนก่อนวันที่  ๒๒  มีนาคม  พ.ศ.  25๕๙  โดย
ไม่ต้องสอบภาษาอังกฤษ 
 ๔.  มอบประธานสาขา  แจ้งเรื่องการสอบ
ภาษาอังกฤษให้แพทย์ในสาขาทราบด้วย 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๑  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  ค าขอประมาณการรายรับ  
และประมาณการรายจ่ายจากเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัย  คณะแพทยศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐  
 

เห็นชอบตามเสนอ  และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
          1. ตัดข้อ  ๑.๑.๑๒  ออกเนื่องจากไม่ได้ตั้ง
งบประมาณ 
          2. งบประมาณด้านทุนวิจัยตั้งไว้ใน
งบด าเนินการ  ซ่ึงรวมทุนวิจัยของโรงพยาบาล 
มหาวิทยาลัยบูรพาด้วย  เพ่ือรวมทุนวิจัยในภาพรวม
ของคณะแพทยศาสตร์ 
          3. ส่วนงบประมาณการจัดโครงการ  OD  ที่
ไมไ่ด้ตั้งเนื่องจากมีนโยบายจัดปีเว้นปี 
          4. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๒  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  ค าขอประมาณการรายรับ  
และประมาณการรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย  
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐  
 

เห็นชอบตามเสนอ  และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ๑.  ให้ตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยเงินยืมจากกอง
คลังฯ  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒.  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  ควรมี
แนวทางในการพัฒนารายได้ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
 ๓.  น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะแพทยศาสตร์ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
๔.๓  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  ระเบียบบริหารโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

เห็นชอบตามเสนอ  และน าเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  เพ่ือเสนอ
มหาวิทยาลัยต่อไป  กรณีท่ีประสงค์จะหารายได้ให้
ด าเนินเป็นการจัดตั้งในรูปแบบมูลนิธิ  เพราะมูลนิธิมี
ความน่าเชื่อถือกว่ากองทุนในมุมมองของการจัดหาเงิน
บริจาค 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๔  เรื่อง  พิจารณารับรองการจบการศึกษาของ  นางสาว
พิชญาพร  เกิดบ้านตะเคียน 
 

เห็นชอบในหลักการ  รับรองการจบในวันที่  ๓๑   
พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  และน าเสนอที่ประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ต่อไป 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
๔.๕  เรื่อง  พิจารณารับรองการจบการศึกษาของ นายก
วินท์  ศัลย์วิเศษ 
 

เห็นชอบในหลักการ  รับรองการจบในวันที่  ๑๗  
มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  ให้ออกหนังสือรับรองการจบ  
ในวันที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  
ในวันที่  ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
๔.๖  เรื่อง  พิจารณาขอใช้แบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานควบคู่
กับการสแกนนิ้ว 
 

ขอให้ทุกสาขาใช้ระบบการบันทึกการปฏิบัติงาน  เป็น
มาตรฐานเดียวกันและที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

๑.  ให้ด าเนินการตรวจสอบผลการคาด 
เคลื่อนของเทคโนโลยี  กรณีท่ีสแกนนิ้วไม่ตรงกับ 
ความเป็นจริง 
 ๒.  มอบให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
Update  ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด  ในการดึง
ข้อมูลการสแกนนิ้ว  

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๗  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  คุณสมบัติการให้รางวัล
อาจารย์แพทย์ด้านการเรียนการสอน 
 

เห็นชอบ  (ร่าง)  คุณสมบัติการให้รางวัลอาจารย์แพทย์
ด้านการเรียนการสอน  โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ  
ดังนี้ 

๑.  ข้อ  ๒  ข้อ  ๔  ขัดแย้งกัน  โดยข้อ  ๒  
 ให้ตัดชื่ออาจารย์แพทย์ออก  ให้นิสิตทุกชั้นปี 
สามารถเสนอชื่ออาจารย์แพทย์ที่เห็นสมควรได้รับรางวัล
ได้  โดยให้นิสิตในแต่ละชั้นปีเสนอชื่ออาจารย์ผู้
เหมาะสมได้รับรางวัลชั้นปีละไม่เกิน  ๒  ชื่อ 
 ๒.  ตัดข้อ  ๔     

๓.  อาจารย์แพทย์ที่เคยได้รับรางวัลแล้วไม่มี 
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
สิทธิ์ได้รับรางวัลอีก 
           ๔.  ให้เพ่ิมเติมหน้าที่ของกรรมการ 
 5.  กรณีท่ีอาจารย์ถูกเสนอชื่อและเป็น
กรรมการ  ให้อาจารย์สละสิทธ์จากการเป็นกรรมการนั้น 
ๆ 
 6.  ให้นิสิตแพทย์เป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อให้
กรรมการ  กรรมการแจ้งรายชื่อไปยังอาจารย์ และให้
อาจารย์เป็นผู้เสนอผลงานด้วยตัวเอง 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
๔.๘  เรื่อง  พิจารณาอัตลักษณ์ของบัณฑิตคุณลักษณะ 
บัณฑิตที่พึงประสงค์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
บูรพา   

ให้คณะกรรมการไปศึกษา  และน าเรื่องมาพิจารณาอีก
ครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
แพทยศาสตร์ครั้งต่อไป  โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ  
ดังนี้ 
          1. ให้พิจารณาเปลี่ยนบัณฑิตรักษ์สุขภาพ   
          2. ควรเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม  ไม่ใช่เน้น
แค่ชาวชนบท  ผู้สูงอายุ  เน้นวิชาการหรือ 
สาขาใด  สาขาหนึ่ง   

3.  เน้นความมีจิตอาสา  และมิติของ  
Affective Domain 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๙  เรื่อง  พิจารณาข้ันตอนการขอก าหนดอัตราเงินเดือน
ส าหรับพนักงานผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  
หรือความช านาญเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   

เห็นชอบตามเสนอ  และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ  คือ  
กรณีท่ีมีความประสงค์ขอรับเงินเดือนสูงกว่าวุฒิที่บรรจุ  
(ขอเทียบประสบการณ์)  น าเข้าคณะกรรมการประจ า
คณะแพทยศาสตร์  กบบ.  และ  กบง. มหาวิทยาลัย
ตามล าดับต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๑๐  เรื่อง  พิจารณาข้ันตอนการรับสมัครพนักงาน
ต าแหน่งอาจารย์ 

เห็นชอบตามเสนอ  และมีความคิดเห็นกรณีท่ีมีปัญหา
ให้พิจารณาเป็นรายกรณี 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๑๑  เรื่อง  พิจารณาจ้างทดแทนกรอบอัตราเดิม  
ต าแหน่งอาจารย์สาขาวิชาอายุรศาสตร์ 

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๑๒  เรื่อง  พิจารณาการขยายระยะเวลาส่งผลคะแนน
การทดสอบภาษาอังกฤษ  กรณีพิเศษ 

เห็นชอบในหลักการ  และนัดสัมภาษณ์ในวันที่  ๒๒  
มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙   
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์ 
 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.13  เรื่อง  พิจารณาการเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ
ต าแหน่งอาจารย์ 

เห็นชอบในหลักการ  และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ 
 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๑4  เรื่อง  พิจารณากรอบอัตราทุนแพทย์ทั่วไปเพ่ือเรียน
ต่อสาขารังสีวิทยา 

ให้ชะลอไว้ก่อน  เนื่องจากให้ใช้ทุนครบ  3  ปีก่อน 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๑5  เรื่อง  พิจารณาการก าหนดอัตราเงินเดือนผู้ที่มี
ประสบการณ์ของ  นางวันเพ็ญ  เมฆแช่ม  

ถอนวาระ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๑6  เรื่อง  พิจารณาการก าหนดอัตราเงินเดือนผู้ที่มี
ประสบการณ์ของ  นางสุนทรี  วงศ์สายเชื้อ  

คุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์  จึงไม่สามารถเทียบ
ประสบการณ์ได้ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๑7  เรื่อง  พิจารณาการก าหนดจ านวนแพทย์ฝึกหัด  ปี  
พ.ศ. ๒๕๖๐  

รับจ านวน  ๑๐  คน 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๑8  เรื่อง  พิจารณาขอเปลี่ยนต าแหน่งลูกจ้างประจ า  
สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 

 

           ๑.  เห็นชอบในหลักการให้ด าเนินการเปลี่ยน
ต าแหน่ง   

๒.  ให้ตรวจสอบกรณีท่ีแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ประเมิน  เป็นอ านาจของใครในการแต่งตั้ง 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๑9  เรื่อง  พิจารณาการเปลี่ยนต าแหน่งของพนักงาน
และลูกจ้างมหาวิทยาลัย  ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน   

เห็นชอบในหลักการ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.20  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติการต่อสัญญาการจ่ายเงิน
เพ่ิมเติมพิเศษส าหรับแพทย์  และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  จ านวน  ๕  คน   

เห็นชอบตามเสนอ  และน าเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๒1  เรื่อง  พิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติไป
น าเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัยในต่างประเทศ   

          ๑.  เห็นชอบในหลักการ  และให้ตรวจสอบ
อัตราค่าธรรมเนียมการ  Visa   
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
 ๒.  ค่าวีซ่า  เบิกตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน  
5,000  บาท 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๒2  เรื่อง  พิจารณาขออนุมัติเปิดหลักสูตรอบรมแพทย์
ประจ าบ้าน  เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาอายุรศาสตร์   

เห็นชอบตามเสนอ  และน าเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ต่อไป 
ก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์  ให้ด าเนินการจัดท าการเปรียบเทียบ
เกณฑ์ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๒3  เรื่อง  พิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐  และ 
ผังโครงสร้างการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์   
คณะแพทยศาสตร์   

          ๑.  ปรับแก้ยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์  
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่ของคณะแพทยศาสตร์ 
 ๒.  แก้ปีงบประมาณเป็น  พ.ศ. 25๕๙ - 25
๖๐ 
 ๓.  ให้แก้โครงการเป็นเข้าร่วม  การจัดประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ  โดยใช้งบประมาณของฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๒4  เรื่อง  ขยายห้องพักอาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ศัลยศาสตร์   

ขอให้ด าเนินการเป็น  Master plan  ของคณะ
แพทยศาสตร์ในการใช้ห้องต่าง ๆ  ในอาคารสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา  มอบหมายให้ส านักงานคณบดี
ประสานงานจัดท าร่างต่อไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๓.๑  เรื่อง  รายงานสถานะทางการเงิน โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา  คณะแพทยศาสตร์ 

 

รับทราบ  และท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะ  คือ 
- ต่อเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2559  มี 

ข้อสังเกต  ต้นทุนขายเพ่ิมขึ้นมากสูงผิดปกติขอให้ 
วิเคราะห์  และรายงานให้ทราบ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์/งานบริหารงานการเงินและ
บัญชี 

๓.๒  เรื่อง  ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์  รอบ  ๖  เดือน  
(ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ – มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙) 

เห็นชอบตามเสนอผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์  และคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ  คือ  มี
กิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีตั้งไว้ในกลยุทธ์ที่  1.5  โดยให้เพิ่มกิจกรรม 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๓.๓  เรื่อง  การบริหารความเสี่ยง  ตามระบบควบคุม
ภายใน  ของ  สตง.  คณะแพทยศาสตร์  

เห็นชอบในหลักการ  และน าเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 

๑.๒.๑  เรื่อง  แจ้งระบบการรับจดหมายทางไปรษณีย์  
ภายในคณะแพทยศาสตร์ 

 
 
 
 

มอบ 

รับทราบ  และท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
 1.  ทดลองและประเมินผล  3  เดือน  และ
รายงานผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
แพทยศาสตร์ทราบต่อไป 
 2.  ควรมีการให้ผู้รับบริการทั้งบุคลากร  และ
นิสิตแพทย์ประเมินความคิดเห็นด้วย 
งานบริหารงานทั่วไป 

๑.๒.๒  เรื่อง  แจ้งความคืบหน้าการรับเข้าฝึกอบรมแพทย์
ฝึกหัดที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ 

รับทราบ  และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
๑.  ตั้งเป้าหมายเป็น  KPI  ผูร้ับการฝึกอบรม 

ผ่าน  NL  ร้อยละ  60 
2.  ก าหนดให้พัก  I-House  วิทยาลัย 

นานาชาติ  เผื่อมีการต้องขึ้นเวร 
 3.  คณบดีแจ้งเพ่ิมเติมว่าแพทยสภานัดหารือ  
รายละเอียดเรื่องการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด  ในวันจันทร์
ที่  11  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๑.๒.๓  เรื่อง  แจ้งการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ต าแหน่งแพทย ์ ต าแหน่งเภสัช ของผู้ท าสัญญากับสถาบัน
พระบรมราชชนก   

รับทราบ  และมอบคณะกรรมการหลักสูตรหลังปริญญา
ด าเนินการต่อเนื่องหลังจากการบรรจุ  
 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๑.๒.8  เรื่อง การมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมนิสิต   รับทราบ  และเห็นควรมอบทุนละ  ๑๐,๐๐๐  บาท  

จ านวน  2  ทุน 
มอบ งานบริหารงานกิจการนิสิต 

๑.๒.9  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม  
คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์  ในคราวประชุม
ครั้งที ่ ๕/๒๕๕๙   

รับทราบ  และที่ประชุมติดตามมติ  วาระท่ี  ๔.๙  เรื่อง  
พิจารณาการสมัครเป็นศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการแพทย์
ขั้นพ้ืนฐาน  และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง  นั้น  โดย
มติมอบให้งานบริการวิชาการและวิจัย  ศึกรายละเอียด
หลักเกณฑ์การเขียนรายงานเพ่ือเสนอเป็นองค์กร
ฝึกอบรมนั้น  ทางคณะกรรมการได้มีมติวาระดังกล่าว
ดังนี้ 
   ๑.  เห็นชอบในหลักการ  การขอเปิดหลักสูตร
เวชกิจฉุกเฉิน  
 ๒.  หลักสูตรการฝึกอบรม  110  ชั่วโมง  ให้
ด าเนินการท าโครงการและให้ด าเนินการขอความ
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
เห็นชอบ  ทั้งข้อ  1  และข้อ  2  ต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะแพทยศาสตร์ต่อไป 

มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย 
๕.๑  ก าหนดวัน เวลา ประชมุครั้งต่อไป วันพุธที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 


