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

(ร่าง)  รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ 
ในคราวประชุมครั้งที่  7/2559  เมื่อวันพุธที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 

 
จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 

          ๔.๑  เรื่อง  พิจารณารายการครุภัณฑ์  อาคารวิจัย
ทางการแพทย์  คณะแพทยศาสตร์  
 

ที่ประชุมมีมติให้ทบทวนรายการครุภัณฑ์  และ
งบประมาณท่ีเสนอโดยมอบให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯ  
และประธานสาขาฯ  นัดประชุมเพ่ือพิจารณารายการ
ครุภัณฑ ์ ในวันที่  ๑๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา  
๑๓.๐๐ น  
 และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1.  มอบให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องทบทวนรายการ  
และยอดเงิน  ดูความเหมาะสมของพ้ืนที่และบุคลากรด้วย 
 2.  ควรมีคณะกรรมการพิจารณาครุภัณฑ์  หรือ
มอบให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯ  ประธานสาขาแต่ละ
สาขา  นัดประชุมพิจารณาเรื่องนี้ให้มีความชัดเจนมากข้ึน 
 3.  ควรให้ประธานสาขาพิจารณาร่วมกันใน
ภาพรวม  เช่น  เครื่องมือทางการแพทย์ที่อยู่ในอาคารศรี
นครินทร์  สามารถน ามาใช้ได้หรือไม่  เพียงพอหรือไม่  
บางเครื่องมือสามารถน ามาใช้ร่วมกันได้หรือไม่  หรือการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกนั  การตอบสนองต่อวิสัยทัศน์  และ
พันธกิจ  ระยะสั้น  ระยะยาว  เป็นต้น 
 4.  กรณีท่ีขอรายการครุภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความ
เป็นเลิศตามยุทธศาสตร์ขององค์กร  เช่น การเรียนการ
สอนที่จะขยายการบริการวิชาการและวิจัยในอนาคต 
Postgraduate undergraduate  และควรค านวณพ้ืนที่
ด้วยว่าเหมาะสมกับพ้ืนที่หรือไม่  ส่วนงบประมาณท่ีจะ
ได้รับการสนับสนุนนั้นยังไม่ได้จ ากัด  แต่ต้องตอบโจทย์
ยุทธศาสตร์  และความเป็นเลิศของคณะได้ 
 5.  รายการใดควรซื้อ  หรือเช่า  พิจารณาจาก
จุดคุ้มทุน 
 6.  งบประมาณปี  พ.ศ. 2561 – 2562  ควร
มีครุภัณฑ์พร้อมทุกรายการ  และปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2563  พิจารณารายการที่จ าเป็นแต่ยังไม่ปรากฎใน
เอกสารรายการค าของบประมาณ    

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

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
๔.๒  เรื่อง  พิจารณาโครงการแข่งขันกอล์ฟการ

กุศล  ครั้งที ่ ๑๑  เพ่ือจัดหางบประมาณสมทบค่าก่อสร้าง
อาคารวิจัยทางการแพทย์  และเครื่องมือทางการแพทย์  
(โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา) 
 

เห็นชอบตามเสนอ  และนัดประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการอีกครั้ง  และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  ดังนี้ 
 1.  ราคาบัตรมี  ๒  ราคา  คือ  ๓๐,๐๐๐  บาท  
และ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
 2.  จ านวน  ๔๐  ทีม  โดยจดัสรรผู้รับผิดชอบ
จ าหน่ายบัตรเป็น  3  กลุ่ม  ดังนี้ 
  กลุ่มท่ี  1  ส านักงานคณบดี  10  ใบ 
  กลุ่มท่ี  2  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
บูรพา  15  ใบ 
  กลุ่มท่ี  3  คณบดี  15  ใบ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๓  เรื่อง  พิจารณาขอปรับแผนการด าเนินงาน

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙      ครั้งที่  ๓ 
เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
๔.๔  เรื่อง  พิจารณาหารือเรื่องการปรับแก้

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๗  ตาม
ข้อสังเกตของ  สกอ.  
 

ให้ชะลอการขอเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  
 และท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะ  

- ให้ฝ่ายวิชาการและวิจัยพิจารณาทบทวน 
ระหว่าง  Master degree  และประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง  โดยพิจารณาความเหมาะสมและความ
พร้อมของคณาจารย์โดยเทียบกับเกณฑ์ 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
๔.๕  เรื่อง  พิจารณารายงานผลตาม 

แผนปฏิบัติการ  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  ไตรมาส  ๒   

รับทราบ  และมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
๑.  ควรน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  ว่าต่ ากว่าหรือ
สูงกว่าเป้าหมายหรือไม่  และเพราะอะไร   

 ๒.  มอบให้ฝ่ายโรงพยาบาลฯ  ด าเนินการปรับ
แผน  เนื่องจากไตรมาส  ๓  ชะลอการจัดโครงการ
เนื่องจากมีผลกระทบจากงบประมาณไม่เพียงพอ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๖  เรื่อง  พิจารณาขออนุมัติการจ้าง 

ต าแหน่งที่มีความรู้ความสามารถพิเศษ  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  (รศ.พญ.สมจิต   
พฤกษะริตานนท์)   

เห็นชอบในหลักการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะแพทยศาสตร์  ในเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2559  
และด าเนินการตามระเบียบต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
๔.๗  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติการเทียบต าแหน่งที่

สูงขึ้น  ของ  ทพญ.ภัทิรา  ตันติภาสวศิน  
กรณีพิเศษ 

เห็นชอบในหลักการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะแพทยศาสตร์   และท่ีประชุม  กบบ.  
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๘  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติย้ายพนักงาน 

มหาวิทยาลัยจากเงินรายได้เป็นเงินแผ่นดิน  สังกัด
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา   

เห็นชอบตามเสนอ  และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะแพทยศาสตร์ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๙  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 

อนุมัติตามเสนอ  และนัดสัมภาษณ์ในวันที่  ๘  สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.  รอบแรกรับตามประกาศฯ  รอบ
สอง  ให้ด าเนินการเปิดรับทุกสาขา  

๒.  ครั้งต่อไปควรด าเนินการขอรับ
แพทย์เพ่ิมพูนทักษะโดยรวม  (ไม่จ ากัดสาขา)  
เพราะ 

ง่ายต่อการบริหารจัดการ  
มอบ งานบริหารงานบุคคล 

๔.๑๐  เรื่อง  พิจารณาการลาศึกษาต่อ 
แพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง  และเสริมสร้าง 
(นพ.ภานุพงศ์  พาเจริญกุล)   

เห็นชอบตามเสนอ  และด าเนินการตามระเบียบต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๑๑  เรื่อง  พิจารณาขออนุมัติการลาศึกษา 

ต่อแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  สาขากุมารเวชศาสตร์ ทารก
แรกเกิด  (พญ.ศุภมาศ  ศุภบรรพต)   

เห็นชอบตามเสนอ  และด าเนินการตามระเบียบต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๑๒  เรื่อง  พิจารณาก าหนดวงเงินส าหรับ 

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้าง  
(ร้อยละ)  และขั้นตอนผลการปฏิบัติงาน  เพ่ือพิจารณา
ความดีความชอบ 

          ๑.  เห็นชอบขั้นตอนการประเมินฯ  ส าหรับสาย
สนับสนุน  ส าหรับคณาจารย์ให้ใช้ขั้นตอนเดียวกันกับสาย
สนับสนุน  โดยใช้ชว่งระยะเวลาเดียวกัน  ผ่านประธาน
สาขา  และข้ึนตรงกับคณบดี  และควรประเมินให้เสร็จ
ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 25๕๙  โดยก าหนดให้
ประเมินตามรอบปีการศึกษา  และมอบให้งานบริหารงาน
บุคคลท าหนังสือแจ้งเวียน 
 ๒.  เห็นชอบตามเสนอ  วงเงินส าหรับการเลื่อน
เงินเดือน  ส่วนการประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนของฝ่าย
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
โรงพยาบาลฯ  ให้พิจารณางบประมาณด้วยว่าสามารถ
ด าเนินการได้หรือไม่  

มอบ งานบริหารงานบุคคล   
๔.๑๓  เรื่อง  พิจารณาเอกลักษณ์  คณะ 

แพทยศาสตร์   
เห็นชอบตามเสนอ  และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะแพทยศาสตร์ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๑๔  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  โครงการ 

ประชุมวิชาการแพทย์บูรพา  ครั้งที่  ๓  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เห็นชอบตามเสนอ  และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ๑.  ควรเพิ่มเจ้าภาพการจัดกิจกรรม  คือ  
เทศบาลเมืองแสนสุข   
 ๒.  เห็นควรให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมด้วย  โดยขอ
อนุญาตอาจารย์รายวิชาที่สอนในวันนั้น 

มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย 
๔.๑๕  เรื่อง  พิจารณาการเปิดรับข้อเสนอ 

การวิจัย  เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   

เห็นชอบตามเสนอ  และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ๑.  กรณีท่ีท าวิจัยไม่ทันปีงบประมาณ  ให้
ด าเนินการขอขยายระยะเวลาได้ครั้งละ  6  เดือน 
 ๒.  ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์  เสนอการวิจัย  
ตั้งแต่วันที่  15  กรกฎาคม –  
15  กันยายน  พ.ศ. 2559 
 3.  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  โรงพยาบาล
ฯ  ไม่ได้ตั้งงบประมาณด้านการวิจัย  และขอใช้
งบประมาณในภาพรวมของระดับคณะ  จึงเห็นควรให้
ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนวิจัยจากเงิน
รายได้คณะแพทยศาสตร์  ประจ าปี  พ.ศ. 2560  ให้
สอดคล้องและช่วยสนับสนุนบุคลากรในสายสนับสนุน
วิชาการด้วย 

มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย 
๔.๑๖  เรื่อง  พิจารณาขอใช้ห้อง  52๓  

 และ  ห้อง  52๔  อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
คณะแพทยศาสตร์   

เห็นชอบในหลักการให้ใช้เป็นการชั่วคราว  ระหว่างรอ 
Master plan  และมีมติให้ 
          ๑.  แต่ละสาขาจัดภายในห้องพักแพทย์ให้
เหมาะสมกับจ านวนแพทย์  และพ้ืนที่  
 ๒.  ห้องพักอาจารย์อลิสรา  ให้สาขา  miner  
เข้าพักด้วย 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
๔.๑๗  เรื่อง  พิจารณาการแบ่งเขตพ้ืนที่ 

ประชากร  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแสนสุข  
(๓๐ บาท)   

เห็นชอบ  และมีข้อเสนอแนะการใช้ระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ  โดยให้ศึกษาแนวปฏิบัติจาก
โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา 
 
 
 
 
 
 
 

มอบ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการการพยาบาล 
๔.๑๘  เรื่อง  พิจารณาการประกันคุณภาพ 

การศึกษา  ระดับหลักสูตร  คณะ  และสถาบัน  ของ
มหาวิทยาลัยบูรพา 

รับทราบ  และมอบฝ่ายวิชาการและวิจัย  ด าเนินการตาม
เอกสารของ  สกอ.  และแผนการด าเนินกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจ าปีการศึกษา 2559  ต่อไป 

มอบ ฝ่ายวิชาการและวิจัย   
๓.๑  เรื่อง  ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 

ยุทธศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  และปรับตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย   

รับทราบ  และมอบให้ส านักงานคณบดี  งานบริหารงาน
ยุทธศาสตร์  ด าเนินการปรับปรุงตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ของแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ  ตามมหาวิทยาลัยและ
น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
แพทยศาสตร์ครั้งต่อไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์   
๓.๒  เรื่อง  พิจารณาอัตลักษณ์ของบัณฑิต 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  ของคณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา   

เห็นชอบตามเสนอ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะแพทยศาสตร์ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์   
๓.๓  เรื่อง  ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาใน 

ประเทศ  ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความรู้
ความสามารถ  ในสาขาแพทย์เพ่ือเป็นแพทย์ประจ าศูนย์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัย
บูรพา  (ทุนการศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทาง)  ประจ าปี  พ.ศ. 
2556  แจ้งประสงค์ไม่ขอกลับเข้าปฏิบัติงาน  ตามสัญญา
ฯ  และขอชดใช้ทุนตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา 

รับทราบ  และให้ด าเนินการตามระเบียบต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๓.๕  เรื่อง  พิจารณากรอบอัตราทุนแพทย์ 

ทั่วไปเพ่ือเรียนต่อสาขารังสีวิทยา 
เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้ประธานสาขาวิชา
ด าเนินการสอบถามความยินยอมจากต้นสังกัดเดิม  ของ
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
แพทย์ที่มีความประสงค์เข้ามาปฏิบัติงานและขอทุน
ส าหรับศึกษาต่อทางสาขารังสีวิทยาฯ  ของคณะ
แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  เป็นลายลักษณ์อักษร  
เนื่องจากแพทย์ดังกล่าวเป็นผู้รับทุนของ  CPIRD 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๑.๒.๑  เรื่อง  การเข้าพักอาศัยในหอพักนิสิต 

แพทย์  ของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
รับทราบและเห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
 ๑.๒.๖  เรื่อง  การตรวจสุขภาพนิสิตปีที่  ๓  คณะ
แพทยศาสตร์ 

รับทราบ  เห็นควรเสนอราคา  และด าเนินการแจ้งงาน
บริหารงานกิจการนิสิต  ส่วนการขออนุญาตตรวจสุขภาพ  
กรณีท่ีนิสิตอายุครบ  20  ปีบริบูรณ์  นิสิตสามารถ
พิจารณาเองได้  เป็นสิทธิ์ส่วนบุคคล 
 

มอบ งานบริหารงานกิจการนิสิต   
๕.๑  ก าหนดวัน เวลา ประชมุครั้งต่อไป วันพุธที่  10  สิงหาคม  พ.ศ. 2559 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 


