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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับย่อ) 
ในคราวประชุมครั้งที่  1/2560  เม่ือวันพุธที่  18  มกราคม  พ.ศ. 2560 

 
จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องดําเนินการ 

          ๔.๑  เรื่อง  พิจารณาเปิดหลักสูตร  
Postgraduate  ของทันตกรรม 

เห็นชอบในหลักการ  และให้ประชุมผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องมาให้
ข้อมูลเพ่ือประกอบการดําเนินการต่อไป 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
 4.2  เรื่อง  แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่ประชุมมีข้อสรุปดังน้ี 
 เสนอเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยบูรพา  “มีความเป็นเลิศ
ด้านศาสตร์ทางทะเล” 
 เสนออัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา  “บัณฑิตจิต
อาสา” 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.๓  เร่ือง  พิจารณาเสนอช่ือบุคลากรสาย

สนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ  ปขมท.  ประจําปี  
พ.ศ. ๒๕๕๙   

1.  ด้านวิชาชีพดีเด่น   
นางสาวบังอร  สัตยวนิช 
 2.  ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น  
นายสมชาย  ทองสุข 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.๕  เร่ือง  พิจารณาการหารายได้เข้า

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  โดยร่วมมือกับ   
V PLAST CLINIC 

เห็นชอบในหลักการ  

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 4.๖  เร่ือง  รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ  คณะแพทยศาสตร์  ไตรมาสที่  1   

รับทราบและดําเนินการติดตามฯ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.๗  เร่ือง  พิจารณาขอรายช่ือสําหรับมอบ

โล่เกียรติคุณ  อาจารย์แพทย์และนิสิต  นักศึกษา
แพทย์   

เห็นชอบให้ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาท้ัง  ๒  แห่ง  และคณะ
แพทยศาสตร์  ๑  แห่ง  เสนอช่ืออาจารย์ที่สมควรได้รับโล่เกียรติ
คุณจากแพทยสภา  โดยให้ส่งกลับมาภายในวันที่  20  
กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2560  ส่วนของคณะแพทยศาสตร์  เสนอช่ือ
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์  คร้ังที่ 
2/2560 

มอบ งานบริหารงานบุคคล/งานบริหารงานท่ัวไป 
๔.8  เรื่อง  พิจารณาภาระงานและแบบ 

ประเมินฯ  เพ่ือปรับระดับช้ันงาน  และเปล่ียน
ตําแหน่ง  ของลูกจ้างประจํา  สังกัดสํานักงานคณบดี   

เห็นชอบภาระงานและการใช้แบบประเมิน 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องดําเนินการ 
มอบ งานบริหารงานบุคคล 

๔.9  เรื่อง  พิจารณาคุณสมบัติ  และอนุมัติ 
การจ่ายเงินเพ่ิมเติมพิเศษสําหรับแพทย์  ทันตแพทย์  
และเภสัชกร  ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา  (ครั้งแรก)  ของ   
แพทย์หญิงจารุวรรณ  กิตติวราวุฒิ 

เห็นชอบดําเนินการตามข้ันตอน  และได้รับเงินฯ  ในเดือนถัดไป
ตามระเบียบ  และนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
แพทยศาสตร์  ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.10  เร่ือง  พิจารณาขออนุมัติโครงการและ 

งบประมาณ  จัดโครงการผลิตสมุดประจําตัวผู้ป่วย 
มะเร็งต่อมไทรอยด์  เป็นเงิน  8,000  บาท   

          ๑.  สามารถรวมเล่มได้หรือไม่  วาระที่  4.10  และ
วาระที่  4.11 
 ๒.  จํานวนการพิมพ์ที่ใช้งานจริง 
 ๓.  ให้ตรวจสอบค่าใช้จ่าย  เพราะบางรายการไม่
สามารถเบิกจ่ายได้ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๑1  เร่ือง  พิจารณาขออนุมัติโครงการ 

และงบประมาณ  จัดโครงการผลิตคู่มือและสมุด 
ประจําตัวผู้ป่วยต่อมไทรอยด์เป็นพิษครั้งที่  2  เป็น
เงิน  75,000  บาท 

๑.  สามารถรวมเล่มได้หรือไม่  วาระท่ี   
4.10  และวาระที่  4.11 
 ๒.  จํานวนการพิมพ์ที่ใช้งานจริง 
 ๓.  ให้ตรวจสอบค่าใช้จ่าย  เพราะบางรายการไม่
สามารถเบิกจ่ายได้ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 ๔.๑2  เรื่อง  พิจารณาขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ  จัดโครงการ  โรคไทรอยด์  รักษาถูกวิธี  
หายได้ไม่ยาก  ครั้งที่  ๓  เป็นเงิน  ๖๙,๒๙๐  บาท   

การไป  roadshow  ไม่ควรไปทุกปี  ควรใช้จัดประชุมแบบ  in-
house  แล้วเชิญ  โรงพยาบาลต่าง ๆ  เข้าร่วม 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๑3  เร่ือง  ขออนุมัติโครงการและ 

งบประมาณ  จัดโครงการ  “เก็บข้อมูลค่าความ
แม่นยําของการตรวจวัดองค์ประกอบร่างกาย”   

อนุมัติ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.14  เร่ือง  พิจารณาขออนุมัติจัดโครงการ 

อบรม คุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน  ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘   

๑.  ไม่เห็นชอบเน่ืองจากไม่มีโครงการฯ  ใน 
แผนปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  และเป็นโครงการซ้ําซ้อนกับ
แผนปฏิบัติการของงานบริหารงานบุคคล 
 ๒.  เห็นควรพิจารณาวิทยากรให้เหมาะสม 

มอบ งานบริหารงานบุคคล/งานบริหารงานท่ัวไป 
๔.๑5  เร่ือง  พิจารณาการเสนอขอดํารง 

ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ของนายแพทย์กฤติน   
กิตติกรชัยชาญ   

เห็นชอบตามเสนอ  และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะแพทยศาสตร์  ต่อไป 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องดําเนินการ 
มอบ งานบริหารงานบุคคล/งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 

4.16  เร่ือง  พิจารณายกเว้นการกําหนด 
คุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษในการคัดเลือกบุคคล  เพ่ือ 
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งคณาจารย์ประจํา  สําหรับ 
ผู้ชดใช้ทุน   

เห็นชอบในหลักการ  และนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะแพทยศาสตร์  ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล/งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๑7  เร่ือง  พิจารณาพนักงาน 

มหาวิทยาลัยขออนุมัติลาไปประชุมวิชาการ
ต่างประเทศ  (แพทย์หญิงกฤชฐา  จีระวงศ์พานิช)   

เห็นชอบตามเสนอ 
 
 
 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๑8  เร่ือง  พิจารณาอนุมัติลาศึกษาต่อ 

หลักสูตรแพทย์ปฏิบัติการ  สาขาตจวิทยา  ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๐  (แพทย์อภิรดี  วรรังสฤษฎ์ิ)   

เห็นชอบ  โดยให้เขียนโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ  
และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร์  
ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๑9  เร่ือง  พิจารณาพนักงาน 

มหาวิทยาลัยขออนุมัติสมัครสอบและเป็นต้นสังกัด  
หลักสูตรแพทย์ประจําบ้านต่อยอด  สาขาจักษุวิทยา
เด็กและตาเข  ปีการศึกษา 2560   
(แพทย์หญิงพรณรัณ  กาญจนวาสี) 

เห็นชอบตามเสนอ  และอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.20  เร่ือง  พิจารณาพนักงาน 

มหาวิทยาลัยขอเปล่ียนสาขาในการชดใช้ทุน   
(แพทย์หญิงอรไพลิน  ศิริมณีธรรม)   

เห็นชอบการเปล่ียนสาขา 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๒1  เร่ือง  พิจารณาการลาป่วยเพ่ือรักษา 

ตัว  ของนายอภิชัย  วงศ์พุทธคํา 
ให้ดําเนินการตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๒2  เร่ือง  พิจารณาคุณสมบัติเฉพาะ   

ตําแหน่งทางวิชาการ  นายแพทย์วิทยา   
บุญเลิศเกิดไกร 

พิจารณาคุณสมบัติเฉพาะ  ดังตารางต่อไปน้ี 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องดําเนินการ 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย

บูรพา 

รายละเอียด 

ผลการ
พิจารณา 

ตรง ไม่
ตรง 

สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า 

วุฒิบัติ สาขาศัลยศาสตร์
ยูโรวิทยา 
อนุมัติ สาขาเวชศาสตร์
ครอบครัว 
อนุมัติ สาขาเวชศาสตร์
ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์
ป้องกันคลินิก 
อนุมัติ สาขาเวชศาสตร์
ป้องกัน แขนงอาชีวเวช
ศาสตร์ 
อนุมัติ สาขาเวชศาสตร์
ป้องกัน แขนงระบาด
วิทยา 

  

ปฏิบัติงานใน
ตําแหน่งอาจารย์
พิเศษ (การสอน) 

วิชาศัลยศาสตร์
ปฏิบัติการ ๑ 
วิชาศัลยศาสตร์
ปฏิบัติการ ๔ 
วิชาการบริบาลสุขภาพ
ชุมชน 
วิชาอาชีวเวชศาสตร์ 

  

ปฏิบัติงานบริการ ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา  
ผลงานวิชาการ งานวิจัย เรื่อง 

“วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยเก่ียวกับผู้ป่วย
ของเจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศร ปราจีนบุรี” 
งานวิจัย เรื่อง “ความพึง
พอใจและคุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน 
จังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้รับ
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องดําเนินการ 
การดูแลที่สถานบริการ
สาธารณสุขใกล้บ้านโดย
ระบบไร้รอยต่อ” 

และเห็นชอบเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ  และนําเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร์  ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๒3  เร่ือง  พิจารณาขออนุมัติกรอบ 

พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์เพ่ือบรรจุผู้
ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา  ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐   

เห็นชอบในหลักการ  และนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะแพทยศาสตร์  ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๒4  เร่ือง  พิจารณาการจัดประชุม 

วิชาการระดับนานาชาติ  BUU Conference : 
Health Science Forum and Sino-ASEAN 
Conference on Precision Medicine 

มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  นัดหารือกับกรรมการใน
เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือพิจารณาทบทวนผู้รับผิดชอบ
ให้สอดคล้องกับกิจกรรม 

มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย 
๔.๒5  เร่ือง  พิจารณาการประชุมวิชาการ 

แพทย์บูรพา  ครั้งที่  ๔  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กําหนดจัดงานระหว่างวันที่  ๓๑  สิงหาคม – ๑  กันยายน  พ.ศ. 
2560 

มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย 
๔.๒6  เร่ือง  พิจารณาแนวปฏิบัติการจ้าง 

ลูกจ้างชาวต่างประเทศและภาระงาน 
 1.  เห็นชอบในหลักการ  และให้ดําเนินการ 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
 2.  กรณีที่มีตัวบุคคลแล้ว  ให้ขอกําหนดกรอบตาม
คุณสมบัติบุคคลที่จะจ้าง  และให้เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๒7  เรื่อง  จัดประชุมวิชาการนานาชาติ  Asia 

Pacific Regional Conference of the World  
Organization of Family Doctors  2017  
(WONCA 2017)   

รับทราบ  และมอบให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  
ประสานงานกับ  อาจารย์สมจิต  พฤกษะริตานนท์  โดยขอ
รายละเอียดเก่ียวกับการจัดประชุมฯ  เพ่ือนํามาประกอบการ
พิจารรณา 

มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย 
 ๔.๒8  เรื่อง  พิจารณาบุคลากรขออนุมัติลา
ฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาการ
พยาบาลเวชปฏิบัติบําบัดทดแทนไต  (การฟอกเลือด
ด้วยไตเทียม)  (นายนัฐชัย  สอนจีน) 

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องดําเนินการ 
๓.๑  เรื่อง  รายงานสถานะทางการเงิน   

คณะแพทยศาสตร์ 
รับทราบ  และเห็นควรหาแนวทางการให้บริการที่ไม่ต้องมีการ
เบิกจ่ายจากส่วนกลาง 

มอบ งานบริหารงานการเงินและบัญชี/งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๓.๒  เรื่อง  โครงการจัดต้ังศูนย์เวชศาสตร์ 

การเดินทางและท่องเที่ยว 
เห็นชอบให้จัดต้ังเป็นศูนย์  เพ่ือขับเคล่ือนเอกลักษณ์ของคณะ
แพทยศาสตร์  และมอบหมายงานบริหารงานยุทธศาสตร์  จัดทํา  
(ร่าง)  โครงการจัดต้ังฯ  ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๓.๔  เรื่อง  โครงการจัดต้ังศูนย์วิชาการด้าน 

การบําบัดทดแทนไตประจําภูมิภาคเขต  6   
รับทราบ  และให้ดูตัวอย่างโครงสร้างของศูนย์ฯ  ที่ดําเนินการ
จัดต้ังแล้ว 

มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย 
 ๓.๕  เร่ือง  ขอกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับ
พนักงานที่มีความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์  
หรือความชํานาญงานเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   

เห็นชอบในหลักการ  และนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะแพทยศาสตร์  โดยให้สอบถามดังน้ี 
 ๑.  โรงพยาบาลสามารถรับภาระได้หรือไม่ 
 ๒.  อัตราค่าตอบแทนสูงสุดที่อาจจะได้  สามารถรับได้
หรือไม่ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์/งานบริหารงานบุคคล 
๓.๖  เรื่อง  การเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุ 

ตําแหน่งอาจารย์  ของ  แพทย์หญิงอาภาภร   
อัสวะวิสิทธิ์ชัย สาขาวิสัญญีวิทยา  และนายแพทย์มี
ชัย  ปรีชาพลสิทธิ์ 

เห็นชอบตามเสนอ  และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะแพทยศาสตร์ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
 ๓.๗  เร่ือง  รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  ไตรมาสที่  1   

๑.  รับทราบ  โดยให้พิจารณาผลลัพธ์ของ 
ตัวช้ีวัดใดที่ตํ่ากว่าแผน  ให้เขียนอธิบายสาเหตุ  และหากมีการ
ปรับเปล่ียน  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ให้มีการขอปรับแผน
โดยให้พัฒนาระบบที่สามารถรายงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 ๒.  เห็นชอบในหลักการในการจัดทํารายงานผ่านระบบ
เครือข่าย   
 ๓.  ให้ผู้ที่รายงานตรงเวลา  มีคะแนนเพ่ิมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๑.๒.๕  เร่ือง  แนวทางการรับนักศึกษาเข้า 

ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
รับทราบ  (อาจจะใช้คะแนน  GAT/PAT  รวมกับคะแนนความ
ถนัดด้านจริยธรรม) 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
๑.๒.๑๔  ตารางการอบรมและบริการ   

ประจําเดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รับทราบ  เห็นควรจัดทําสถิติมานําเสนอ 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องดําเนินการ 
มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย   

 ๕.๑  กําหนดวัน  เวลา  ประชุมครั้งต่อไป วันพุธที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560   
มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 

 


