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

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  ครั้งที ่ 4/2560  (มติฉบับย่อ) 
เมื่อวันศุกร์ที่  11  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 

 
จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 

๓.๑  เรื่อง  รายงานสถานะทางการเงิน  คณะ
แพทยศาสตร์  ประจ าเดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐   

รับทราบ  และคณะกรรมการมีข้อสังเกต 
ดังนี้ 

๑. ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลที่มีอัตรา 
สูงกว่าปกติ  ให้อธิบายรายละเอียด 

๒. มหาวิทยาลัยก าหนดให้ค่าใช้จ่ายด้าน 
บุคลากร  ถ้าเกินร้อยละ  ๔๐  จะท าให้มีโอกาสในการ
ขอกรอบอัตราใหม่ยากข้ึน  แม้แต่กรอบทดแทนผู้
เกษียณอายุ  ก็ไม่สามารถขอทดแทนได้ 

๓. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของโรงพยาบาล 
จ าเป็นต้องมีการท างานตลอด  ๒๔  ชัว่โมง  จึงท าให้
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสูงกว่าที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

๔. การเปิดอาคารใหม่จ าเป็นต้องเตรียม 
ข้อมูลเพ่ือขออัตราก าลังเพ่ิม  ซึ่งจะท าให้ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรเกินร้อยละ  ๔๐  ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

๕. แต่ละสาขาวิชาต้องวางแผนการใช้ 
อัตราก าลังในช่วงเวลาต่าง ๆ  (จ้างบุคลากรตามอัตราการ
เติบโต) 

๖. การวางแผนเป็นการพยากรณ์เหตุการณ์ 
ล่วงหน้า  ซึ่งอาจจะมีการขาดบ้างเกินบ้าง แต่ต้องมีการ
ลงทุนในบางส่วนอยู่บ้างแล้ว  ในส่วนที่เป็นสิ่งจ าเป็น
พ้ืนฐานต่าง ๆ 

๗. ช่องทางในการพัฒนาเพ่ือตอบสนอง 
นโยบายของรัฐบาล  ด้าน  Medical Hub 

มอบ งานบริหารงานการเงินและบัญชี/งานบริหารงาน
ยุทธศาสตร์ 

4.๑  เรื่อง  พิจารณาโครงการแข่งขันกอล์ฟการกุศล  
ครั้งที่  ๑๒  เพ่ือจัดหางบประมาณสมทบค่าก่อสร้างอาคาร
วิจัยทางการแพทย์  และเครื่องมือทางการแพทย์  
(โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา) 

เห็นชอบให้จัดโครงการแข่งขันกอล์ฟการกุศล  และท่ี
ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
พิจารณาให้ 

๑. การจัดกอล์ฟฯ  เป็นประเพณีของคณะ 
แพทยศาสตร์เนื่องจากจัดมาเป็นประจ าทุกปี 

๒. ควรจัดท าการเรี่ยไรภายในจังหวัดชลบุรี 
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 
 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
เท่านั้น  (ไม่ท าหนังสือเชิญชวนนอกจังหวัด) 

๓. ถ้าจังหวัดไม่อนุมัติ  ก็อาจจะต้องหา 
องค์กรอิสระมาเป็นเจ้าภาพจัดให้แทน 

๔. เปลี่ยนชื่อรางวัลเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 
คนปัจจุบัน 

๕. ควรเปลี่ยนวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับ 
รายได้ที่จะได้  การสมทบอาคารฯ  อาจจะไม่สอดคล้อง  
โดยเปลี่ยนเป็นเพ่ือสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์  (เช่น  
เครื่องวัดสายตา  มูลค่า ๑,๗๐๐,๐๐๐  บาท) 

๖. ควรรีบยื่นหนังสือเข้าจังหวัดภายใน 
เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๗. อาจจะมีการขายป้ายโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์/งานบริหารงานประชาสัมพันธ์ 
4.๒  เรื่อง  การประเมินการบริหารงาน 

ของคณะแพทยศาสตร์  และการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
(๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)   

คณะกรรมการด าเนินการประเมินฯ  ในที่ประชุมและส่ง
ให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินรวบรวมผลการประเมินและ
น าเสนอในการประชุมครั้งถัดไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๓  เรื่อง  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

รายชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐  (รอ.นพ.พิชาญศักดิ์  บุญมาศ)   

เห็นชอบการเสนอแต่งตั้ง  รอ.นพ.พิชาญศักดิ์   
บุญมาศ  เป็นอาจารย์พิเศษ  และมีข้อเสนอแนะในการ
หา  MOU  จาก  Internet  แทนในกรณีท่ียังไม่ได้รับ
ตัวอย่างจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
4.๔  เรื่อง  พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อเพ่ือ

แต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ  ประจ าปีการศึกษา   ๒๕๖๐  
(ศาสตราจารย์  นายแพทย์ศาสตรี  เสาวคนธ์)   

เห็นชอบการเสนอแต่งตั้ง  ศาสตราจารย์  นายแพทย์
ศาสตรี  เสาวคนธ์  เป็นอาจารย์พิเศษ 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
 ๔.๕  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัย
บูรพา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  สาขาขาดแคลนและสาขาหา
ยาก  คณะแพทยศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
 ๔.๖  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัย
บูรพา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต าแหน่งนักวิชาการพัสดุและ
ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  คณะแพทยศาสตร์  พ.ศ. 
๒๕๖๐   

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๗  เรื่อง  พิจารณาการด าเนินการจัด 

สอบ  MEQ  ส าหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันต่าง 
ประเทศ 

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
๔.๘  เรื่อง  พิจารณาขออนุมัติจ้าง   

ต าแหน่ง  ผู้มีความรู้ความสามารถ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖1  (รองศาสตราจารย์  แพทย์หญิงสมจิต  พฤกษะ
ริตานนท์) 

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๙  เรื่อง  พิจารณาการเสนอขอด ารง 

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาเวชศาสตร์ชุมชน และเวช
ศาสตร์ครอบครัว  ของผู้ช่วยศาสตราจารย์  นายแพทย์พิสิษฐ์  
พิริยาพรรณ                                               

เห็นชอบตามเสนอ   

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๑๐  เรื่อง  รายงานผลตามแผน 

ยุทธศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐  ไตรมาส  3   

เห็นชอบผลการด าเนินงาน  และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
          ๑. ภาระงานขั้นต่ าทางด้านวิชาการจะมีปัญหาใน
การปฏิบัติของคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์  เนื่องจากจะ
ไม่สามารถนับภาระงานตรวจรักษาพยาบาลได้ตามความ
เป็นจริง (นับได้ไม่เกินที่ก าหนดไว้) 

๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ถ้าไม่มี 
ผลงานทางวิชาการจะได้ขึ้นเงินเดือนไม่เกิน  ร้อยละ ๓ 

๓. ๒๓  UPI  โดยมี  ๗  UPI  ที่ไม่บรรลุให้ 
วิเคราะห์สาเหตุ  และหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ให้มากขึ้น 

๔. แผนยุทธศาสตร์  และตัวชี้วัดไม่สะท้อน 
ตัวตนของคณะแพทยศาสตร์  ควรจะมีการปรับในแผนปี
งบถัดไป 

๕. ควรแยกการติดตามให้ชัดเจนว่าส่วนใด 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
เป็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ส่วนใดตอบยุทธศาสตร์
คณะ  หรือตอบ  EdPEx/TQA  เป็นต้น 

๖. ควรมีการรวบรวมทีมที่ควบคุมคุณภาพท่ี 
ครอบคลุมในทุก ๆ  เกณฑ์มาตรฐานที่ก ากับ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๑๑  เรื่อง  รายงานผลตาม 

แผนปฏิบัติการ  คณะแพทยศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  ไตรมาส  3   

เห็นชอบตามเสนอ  และมีข้อสังเกตเก่ียวกับการจัดเก็บ
ข้อมูล  จะจัดเก็บตามปีการศึกษา หรือปีงบประมาณ  
เพราะจะท าให้การรายงานผลมีความคลาดเคลื่อนได้ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๑๒  เรื่อง  พิจารณารายงานการ 

ประเมินตนเอง  (SAR)  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัย
บูรพา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

เห็นชอบตามเสนอ  และมีข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ 
๑. ก าหนดการตรวจประเมิน  วันที่ 21 –  

22  กันยายน  พ.ศ. 2560 
๒. ประธานกรรมการตรวจประเมินคือ   

ศาสตราจารย์  นายแพทย์บวรศิลป์  เชาวน์ชื่น  จากคณะ
แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยของแก่น  และทีมผู้ตรวจ
ประเมินจาก  สกอ. 

๓. วันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  นัด 
ให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา EdPEx  ของ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  และวันที่  28  
สิงหาคม  พ.ศ. 2560  นัดตรวจฯ โรงพยาบาลสมเด็จ  
พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  โดยผู้ผ่านการอบรม  
Internal Assessment  เป็นกรรมการตรวจประเมินฯ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์/งานแพทยศาสตรศึกษา 
๔.๑๓  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติการต่อ 

สัญญาการจ่ายเงินเพ่ิมเติมพิเศษส าหรับแพทย์  และเภสัชกร
ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  จ านวน  ๖  
คน   
1. นพ.ศรรัฐ  เฮงเจริญ 
2. ภกญ.ศศิธร  กิจจารุวรรณกุล 
3. ภกญ.จันทิมา  จินตกวีพันธุ์ 
4. ภกญ.ณภาภัช  ทรงไพบูลย์ 
5. ภกญ.ดวงรัตน์  จันทรวิบูลย์ 
6. ภก.ณัฐวัฒน์  ศรัณยพฤทธิ์ 

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
๔.๑๔  เรื่อง  การจัดท าประมาณการ 

รายรับ  จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 ๔.๑๕  เรื่อง  ประมาณการรายจ่ายจากเงินรายได้  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบตามเสนอ  และมีข้อสังเกตดังนี้ 
          ๑. การให้บริการของโรงพยาบาลถ้ายังมีการ
บริการเหมือนเดิมจะมีรายได้เพ่ิมข้ึนไม่ถึงประมาณการไว้ 

๒. ค่าบริการควรมีการปรับให้สอดคล้องกับ 
สภาวะการณ์ในปัจจุบัน 

๓. ควรเพิ่มความม่ันใจ  ความพึงพอใจของ 
ผู้รับบริการ 

๔. ต้นทุนเหมาจ่ายที่รัฐบาลก าหนดเป็น 
อัตราที่ก าหนดมานาน 

๕. กรมบัญชีกลางก าหนดราคาให้ไม่เกิน   
ร้อยละ  ๓๐  ควรคิดต้นทุนให้ครบ (อาคารครุภัณฑ์) 

๖. ควรมีผลิตภัณฑ์ที่ท ารายได้สูง  เช่น   
ออร์โธปิดิกส์  (การเปลี่ยนข้อ) 

๗. ควรมี  cost control  โดยการสร้าง 
เครือข่าย  และรักษาส่วนแบ่งการตลาดไว้ เมื่อมีการ
ปรับปรุงจะส่งผลกระทบมาก 

๘. ลูกค้าเป็นส่วนของรายได้  โรงพยาบาล 
อยู่ในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจที่ดีและมีก าลังจ่าย 

๙. ควรปรับกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมรายได้ 
๑๐. ควรใช้ทรัพยากรต่าง ๆ  ให้คุ้มค่า 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๑๖  เรื่อง  พิจารณายกเลิกการขอรับเงิน 

เพ่ิมเติมพิเศษส าหรับแพทย์  และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา   
(แพทย์หญิงจารุวรรณ  กิตติวราวุฒิ) 

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๖.๒  เรื่อง  ก าหนดวัน  เวลา  ประชุมครั้ง 

ต่อไป 
วันศุกร์ที่  6  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕60   
เวลา  ๑๓.00 น.   

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 


