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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับย่อ) 
ในคราวประชุมครั้งที่  10/2559  เม่ือวันพุธที่  12  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 

 
จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องดําเนินการ 

๑.๒  เร่ือง  สรุปผลการแข่งขันกอล์ฟการ
กุศล  ครั้งที่  ๑๑  เม่ือวันท่ี  ๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

มอบหัวหน้าสํานักงานคณบดี  ดําเนินการประสานงานกับ
โรงพยาบาลรามาธิบดี  เพ่ือดําเนินการออกใบรับรองใบเสร็จ  
ให้กับ  คุณธนภัทร  ปล้ืมวงค์  เน่ืองจากได้บริจาคเงินให้กับทาง
โรงพยาบาล ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๑.๕  เร่ือง  แจ้งรายละเอียดผู้สมัครแพทย์ 

เพ่ิมพูนทักษะ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  
รอบ  ๒  ลําดับที่  ๑ 
 

รับทราบ   และให้ดําเนินการดังน้ี 
          ๑.  ดําเนินการนัดสอบสัมภาษณ์  

 ๒.  ดําเนินการจัดหาเพ่ิม  โดยไม่ต้องระบุ 
สาขา  

 ๓.  ให้ดําเนินการแก้ไขหน้า  website  ให้ 
เป็นปัจจุบัน 

4.  แพทย์ที่จะรับสมัครเข้ามา  ให้ประธาน 
สาขาสืบค้นข้อมูลอย่างละเอียด  เพ่ือจะได้ไม่มีปัญหาในการ
ตัดสินใจ  

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๑.๖  เร่ือง  แนวปฏิบัติค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปต่างประเทศและค่าเบ้ียประชุม  ตามมติ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา 

รับทราบโดยให้ถือปฏิบัติต่อไป  และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ
ดังน้ี   

- ให้ทําเรื่องสอบถามทางการเงิน  กรณีที่ 
สํารองจ่ายไปแล้วถ้าไม่อนุมัติจะดําเนินการอย่างไร 

มอบ งานบริหารงานการเงินและบัญชี 
๔.๑  เร่ือง  พิจารณาอนุมัติการต่อสัญญา

การจ่ายเงินเพ่ิมเติมพิเศษสําหรับแพทย์  และเภสัชกร
ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  
จํานวน  ๔  คน 

เห็นชอบตามเสนอ  และนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะแพทยศาสตร์ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๒  เร่ือง  พิจารณาอนุมัติในหลักการ  การ

ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับแพทย์  ทันตแพทย์  
และเภสัชกร  ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา  คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา  โดยไม่ทําเวชปฏิบัติส่วนตัว  และ
หรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน  (ตําแหน่งแพทย์)   

เห็นชอบในหลักการ  และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ  ดังน้ี 
1.  ควรต้ังกรรมการตรวจประเมินผลการ 

ดําเนินงานของแต่ละบุคคลที่รับเงินเพ่ิมพิเศษ  โดย 
ให้พิจารณาตามระเบียบฯ  โดยต้องมีตัวช้ีวัดที่ชัดเจน   

2.  KPI  ของผู้ท่ีได้รับเงินเพ่ิมพิเศษ  ต้องมี 
ผลการดําเนินงานท่ีมากกว่าบุคคลที่ไม่ได้รับเงิน 
เพ่ิมพิเศษ  
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องดําเนินการ 
มอบ งานบริหารงานบุคคล 

๔.๓  เร่ือง  พิจารณาการต่อสัญญาสมาชิก
รายปี  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  UpToDate 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   

เห็นชอบตามเสนอ  และเห็นควรหาข้อมูลเพ่ิมเติม  เพ่ือต่อรอง
ราคาให้ได้ราคาที่ถูกลง  หรือ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลการตัดสินใจในปี
ถัดไป 

มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย 
๔.๔  เรื่อง  พิจารณาผลการดําเนินงาน 

โครงการด้านการจัดการความรู้  ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๕  เร่ือง  พิจารณาแผนปฏิบัติการของ

คณะแพทยศาสตร์  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เห็นชอบตามเสนอ  และให้มีการปรับแก้ดังน้ี  ก่อนนําเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร์ 

๑.  ปรับแก้แผนปฏิบัติการของสาขาวิชา 
ศัลยศาสตร์  ในตารางแสดงรายการงบประมาณแต่ 
ละสาขาวิชา  ยอดไม่ถึง  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๒.  กรณีที่สาขาวิชามีโครงการให้ตรวจสอบว่าใช้งบ
ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  หรือของคณะ
แพทยศาสตร์ 
 ๓.  การบริการวิชาการในปีถัดไปขอให้ระบุให้ชัดเจน
กว่าน้ีทั้งด้านงบประมาณ  และแหล่งที่มาของงบประมาณ   

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๖  เรื่อง  พิจารณาแนวทางปฏิบัติงาน 

บริหารงานบุคคล 
เห็นชอบตามเสนอ  และมีข้อเสนอแนะแก้ไขดังน้ี 
          ๑.  เห็นชอบ  intern  และ  elective  โดยแก้ไข  ให้
ผ่านประธานสาขา  และรองผู้อํานวยการฝ่ายบริการการแพทย์
มาก่อน 
 ๒.  เห็นชอบ  แนวทางการลาไปฝึกอบรมแพทย์
ประจําบ้าน/ต่อยอด/ลาศึกษาต่อ 
 ๓.  เห็นชอบ  แนวทางการลาไปฝึกอบรมแพทย์ต่อ
ยอดอนุสาขา 
 ๔.  เห็นชอบ  แนวทางการฝึกอบรมระยะส้ัน  
ภายในประเทศ 
 ๕.  กรณีที่  Flow chart  การลาฝึกอบรมต่างประเทศ  
ต้องมีการปรับแก้ใหม่  เน่ืองจากอยู่ในช่วงเปล่ียนผ่านอธิการบดี
คนใหม่  หากมีการปรับเปล่ียนให้นํามาเสนอใหม่ในการประชุม
ครั้งต่อไป  และเห็นสมควรให้  Flow chart  แนวทางการไป
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องดําเนินการ 
นําเสนอผลงานต่างประเทศ  ขอให้ฝ่ายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบ
คุมงบประมาณและจัดทําโครงการ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๗  เรื่อง  พิจารณาข้ันตอนการดําเนินงาน 

นิสิตแพทย์ช้ันคลินิก  ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
บูรพา 

เห็นชอบตามเสนอ  โดยปรับแก้ข้ันตอนแรกให้ดําเนินการอย่าง
เป็นทางการ  โดยทําเป็นลายลักษณ์อักษร  และให้ตัดส่วนที่ไม่
เป็นทางการออกใน  Flow chart 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
๔.๘  เรื่อง  พิจารณาข้ันตอนการดําเนินงาน   

การรับนักเรียน  นิสิต  นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน   
ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  และคณะแพทย 
ศาสตร์   

เห็นชอบตามเสนอข้ันตอนการดําเนินงานฯ  และท่ีประชุมมี
ข้อสังเกตดังน้ี 
 ๑.  กรณีการเข้าฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมีต้นทุนที่
เพ่ิมข้ึน  เช่น  ถุงมือ  นํ้ายา   
จึงเห็นสมควรคิดอัตราค่าฝึกปฏิบัติงานโดยให้คิดอย่าง
สมเหตุสมผล  คุ้มทุน  และเป็นรายได้ของโรงพยาบาล   

๒.  กรณีที่อยู่ในกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ 
แห่งประเทศไทย  จะไม่ดําเนินการเก็บ 
เงินเน่ืองจากเป็นข้อตกลงของ  กสพท.  ส่วนกรณีที่ไม่อยู่ใน
กลุ่ม  สพท.  ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับข้อ  1   
 3.  การฝึกปฏิบัติงานของผู้ช่วยพยาบาลยังไม่มี
ระเบียบในการเก็บเงิน  เหมือนแพทย์ฝึกหัด  ควรมีหลักเกณฑ์
ในการเก็บเงินค่าฝึกปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน 
 4.  งานกิจกรรมบําบัดมีนิสิตมาฝึกปฏิบัติงานท่ี
โรงพยาบาล  แต่ยังไม่มีการเก็บค่าฝึกปฏิบัติงาน  เห็นสมควร
ดําเนินการตรวจสอบและกําหนดอัตราเพ่ือใช้ไปในแนวทาง
เดียวกัน 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
๔.๙  เรื่อง  พิจารณาประชาสัมพันธ์และ 

พิจารณาการส่งอาจารย์เข้าร่วมประชุมนานาชาติ  
APMSH 2016  ณ ประเทศ  สิงคโปร์  และการ
ประชาสัมพันธ์และพิจารณาการส่งบุคลากรเข้าร่วม
ประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ  รอบปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐  ด้านแพทยศาสตรศึกษา   

ถอนวาระ 
และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
 

๑. ค่าลงทะเบียน  ค่าท่ีพัก  ให้เป็นค่าใช้จ่าย 
ตามจริง 
 ๒.  ให้พิจารณาส่งบุคลากรท่ีเหมาะสม  ทั้งด้านภาษา  
และด้านอ่ืน ๆ  
 ๓.  กรณีที่ส่งคนไป  ให้พิจารณาตามเง่ือนไขของคณะ
แพทยศาสตร์  กลับมาต้องมีการรายงาน  และสามารถนํา
กลับมาพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ได้ 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องดําเนินการ 
 ๔.  พิจารณาค่าใช้จ่ายให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่มี 

มอบ งานวิเทศสัมพันธ์ 
๔.๑๐  เรื่อง  พิจารณาขอพิจารณาอนุมัติใน

หลักการ  การขอกําหนดอัตราเงินเดือนเป็นกรณี
พิเศษ สําหรับบุคลากรท่ีมีความรู้  ความสามารถ  
ประสบการณ์หรือความชํานาญงาน  โดยให้อัตรา
เงินเดือนเท่าเดิม 
 

รับทราบ  โดยมีข้อเสนอแนะ  ดังน้ี 
1.  ให้พิจารณาเงินเดือนเพ่ิมเติมจาก 

หลักเกณฑ์การเทียบประสบการณ์  ตามระเบียบ 
มหาวิทยาลัย   
 ๒.  พิจารณาจัดทําโครงการให้เงิน  Top up  หรือ
เงินทุนเป็นกรณีพิเศษ  โดยขอปรับงบประมาณจากโครงการให้
ทุนการศึกษาพยาบาลจํานวน  5  ทุน  มาใช้ในโครงการน้ีและ
มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร  หาแนวทางและปรึกษากับทาง
มหาวิทยาลัย  เน่ืองจากยังไม่เคยทําโครงการในลักษณะน้ีมา
ก่อน 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๑๑  เร่ือง  ขอปรับค่าลงทะเบียนและเวลา 

เปิดอบรมหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์พ้ืนฐานสําหรับ
แพทย์  รุ่นที่  ๖   

เห็นชอบตามเสนอ  และเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมและการ
สร้างเครือข่าย  เพ่ือให้เห็นถึงความแตกต่างจากหลักสูตรของ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  และใช้จุดเน้นตามเอกลักษณ์ของ
คณะแพทยศาสตร์  ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์การ
เดินทางและท่องเที่ยว 

มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย 
๔.๑๒  เร่ือง  การจัดงานเล้ียงการกุศล   

(Gala dinner for BUH)  เพ่ือหารายได้เข้า
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา   

เห็นชอบตามเสนอ  และเข้าชี้แจงต่อสํานักนายกรัฐมนตรีใน
วันท่ี  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๑๓  เร่ือง  พิจารณาอนุมัติในหลักการ   

การลาไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัยในต่าง 
ประเทศ (แพทย์หญิงกฤชฐา  จีระวงศ์พานิช)   

เห็นชอบในหลักการ  และดําเนินการตามระเบียบต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๓.๑  เรื่อง  รายงานสถานะทางการเงิน  

คณะแพทยศาสตร์   
เห็นชอบตามเสนอ  และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
          ๑.  ควรประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเพ่ิมมากข้ึน  เพ่ือให้
ประชาชนบุคคลภายนอกเข้ามาใช้ 
บริการเพ่ิมข้ึน 
 ๒.  ยอดเงินอุดหนุนส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความรู้
ความสามารถ  ที่มีงบประมาณมาให้พิจารณาส่งบุคลากรท่ีคาด
ว่าส่งอบรมแล้วสามารถนํากลับมาพัฒนาองค์กรได้ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล/งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องดําเนินการ 
๓.๒  เรื่อง  รายงานติดตามผลการดําเนินงาน 

ตามแผนยุทธศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  ประจําปี 
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙   

เห็นชอบตามเสนอ  และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะแพทยศาสตร์ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๓.๓  เรื่อง  รายงานผลการดําเนินงานบริหาร 

ความเส่ียง  ตามระบบควบคุมภายในประจําปี 
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  (ปย. ๑,๒) 

เห็นชอบตามเสนอ  และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะแพทยศาสตร์ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๓.๗  เรื่อง  พิจารณาแนวทางปฏิบัติด้านการ 

บริการวิชาการ   
เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๑.๒.๕  เร่ือง  กําหนดการตรวจประเมิน 

คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์  EdPEx  ปีการศึกษา  
๒๕๕๘ 

รับทราบ  มอบฝ่ายประกันคุณภาพโรงพยาบาลฯ  ตรวจสอบ
รายช่ือคณะกรรมการท่ีสามารถเข้าร่วมตรวจประเมินได้ 
 
 
 
 

มอบ ฝ่ายประกันคุณภาพโรงพยาบาลฯ   
๑.๒.๗  เร่ือง  ป้ายประกาศ  vision  

mission core value  คณะแพทยศาสตร์ 
รับทราบ และ 
          ๑.  เพ่ิม  Mission  ข้อ  3  การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  (ตามเกณฑ์  TQA) 
 ๒.  แก้ไขเป็น  Faculty of Medicine for Travel 
and Tourism Excellency 
 3.  นําเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
แพทยศาสตร์ 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
๑.๒.๘  เร่ือง  แจ้งตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน 

ของคณาจารย์  สังกัดสํานักงานคณบดี  และสังกัด
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐   

รับทราบ  และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
แพทยศาสตร์  เพ่ือรับทราบต่อไป 
 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
 ๕.1  กําหนดวัน เวลา ประชุมครั้งต่อไป วันพุธที่  9  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 


