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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับย่อ) 
ในคราวประชุมครั้งท่ี  11/2559  เม่ือวันพุธที่  9  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕9 

 
จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องดําเนินการ 

          ๔.๑  เรื่อง  พิจารณาการวิเคราะห์จุดแข็ง  
จุดอ่อน  โอกาส  และภัยคุกคาม  คณะแพทยศาสตร์ 
(SWOT)  และผลงานที่สอดคล้องกับ  SWOT  ในทุก
มิติรอบ  ๑  เดือน   

เห็นชอบตามเสนอ  และนําส่งมหาวิทยาลัยต่อไป  โดยนําข้อมูล
ควบคุมภายใน  (ปย.2)  มาประกอบการทํา  SWOT  และ
วิเคราะห์ตามแผนยุทธศาสตร์  ให้เขียนเป็นแนวทางการใน
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๒  เรื่อง  พิจารณาแจ้งผลการพิจารณาเรื่อง 

ทักษะอาจารย์   
รับทราบ  ให้ถือเป็นแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ของคณะ
แพทยศาสตร์  
          และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

๑.  การพัฒนาทักษะอาจารย์  สามารถ 
ดําเนินการโดยการศึกษาต่อ  หรือการฝึกอบรม   
เป็นต้น 
 ๒.  การประเมินอาจารย์  ให้พิจารณานํามาใช้ในเรื่อง
การพัฒนาทักษะของอาจารย์ก่อนค่อยนํามาใช้ในการประเมิน 
 ๓.  ควรแบ่งการพัฒนาอาจารย์เป็น  ๓  ระดับ  เช่น  
ตัวอย่างของ  หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในการพัฒนาอาจารย์  
ด้านการเรียนการสอน  ด้านการวิจัย  และด้านการบริการ  ซ่ึง
อาจารย์แต่ละท่านมีความสามารถไม่เหมือนกัน  ควรพิจารณาใน
ภาพรวม  และให้สอดคล้องกับ  KPI 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา/งานบริหารงานบุคคล 
๔.๓  เร่ือง  พิจารณาตัวช้ีวัดการประเมินผล

การทดลองงานของอาจารย์    
ให้นํามาใช้ประกอบการพิจารณาเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๔  เร่ือง  พิจารณาหลักเกณฑ์การรับเข้า

แพทย์ฝึกหัด   
ที่ประชุมมีมติให้มีการสอบข้อเขียนในวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  ต่อจากการสอบ
สัมภาษณ์แพทย์เพ่ิมพูนทักษะในช่วงเข้า  และที่ประชุมมี
ข้อเสนอแนะ คือ  ให้ดําเนินการสอบถามแพทย์ที่ยังไม่ผ่าน  NL  
ได้มีการสอบหรือไม่  

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๕  เร่ือง  พิจารณาเกณฑ์การตัดคะแนน

ความประพฤติของแพทย์ฝึกหัด   
 

เห็นชอบตามเสนอ  และประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  กรณีท่ีตัด
คะแนนเกินร้อยละ  ๕๐  อาจไม่ได้ใบรับรองผ่านการฝึกอบรม 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 



-2- 

 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องดําเนินการ 
๔.๖  เร่ือง  พิจารณาศักยภาพในการรับ

แพทย์เพ่ิมพูนทักษะปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  มีศักยภาพในการรับ
แพทย์เพ่ิมพูนทักษะจํานวน  ๑๐  คน 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๗  เรื่อง  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

รายช่ือเพ่ือแต่งต้ังเป็นอาจารย์พิเศษ  ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๙   

เห็นชอบตามเสนอ  และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ
แพทยศาสตร์  พิจารณาต่อไป 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
๔.๘  เร่ือง  พิจารณาปรับเปล่ียนหลักเกณฑ์

พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์  สําหรับอาจารย์ประจํา  อาจารย์พิเศษ  
และอาจารย์บางส่วนเวลา   
 

เห็นชอบตามเสนอ  และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ
แพทยศาสตร์  และมหาวิทยาลัยต่อไป  โดยนําเกณฑ์ของ  สกอ.  
มาเปรียบเทียบด้วย 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๙  เรื่อง  พิจารณารายงานผลตามแผน 

ปฏิบัติการ  ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  และขอ
คณะแพทยศาสตร์  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เห็นชอบตามเสนอ  และนําเสนอภาพรวมเข้าคณะกรรมการ
ประจําคณะแพทยศาสตร์  ต่อไป 
          ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

๑.  โครงการที่ไม่บรรลุ  ให้หาเหตุผลว่าทําไม 
ถึงไม่บรรลุ 
 ๒.  โครงการไหนท่ีไม่ม่ันใจว่าสามารถทําได้หรือไม่  ไม่
ควรใส่ลงในแผน 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๑๐  เรื่อง  พิจารณาการจัดทําข้อเสนอ

งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑   

เห็นชอบตามเสนอ  และให้ดําเนินการหาบริษัท  อย่างน้อย  ๓  
บริษัท  เพ่ือนํามาเทียบเคียง 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๑๑  เรื่อง  พิจารณานิสิตแพทย์เข้าร่วม 

ประชุม  East Asian Medical Student  
Conference 2017  (EAMSC)  คร้ังที่  ๓๐   
ณ ประเทศออสเตรเลีย 
 
 
 
 
 

อนุมัติงบประมาณค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมคนละ  19,000  
บาท  เป็นจํานวนเงิน  38,000  บาท  โดยให้มีการปรับแผนใช้
งบประมาณที่  6  และ  7  และท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะ  ดังน้ี 

๑.  มอบให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  และ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  พิจารณาดําเนินการตรวจสอบ
ข้อมูล  และหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่าย  โดยเดิมสามารถเบิก
ค่าลงทะเบียนได้  โดยมีโครงการรองรับ  ส่วนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
นิสิตเป็นผู้รับผิดชอบเอง 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องดําเนินการ 
 
 
 
 
 
                                                           มอบ 

 ๒.  มอบให้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  พิจารณาหลักเกณฑ์ใน
การไปต่างประเทศ  ของนิสิตแพทย์ 
(๑  คน  สามารถไปได้แค่คร้ังเดียว  เป็นต้น)  ก่อนดําเนินการ
ประกาศหลักเกณฑ์  ให้นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ 
งานวิเทศสัมพันธ์ 

๔.๑๒  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติการต่อสัญญา 
การจ่ายเงินเพ่ิมเติมพิเศษสําหรับแพทย์  และเภสัชกร
ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  
จํานวน  ๘  คน   

เห็นชอบตามเสนอ  และนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะแพทยศาสตร์ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๑๓  เรื่อง  พิจารณาคุณสมบัติ  และ 

อนุมัติการจ่ายเงินเพ่ิมเติมพิเศษสําหรับแพทย์   
ทันตแพทย์  และเภสัชกร  ท่ีปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  (ครั้งแรก)   

เห็นชอบตามเสนอ  และดําเนินการตามระเบียบต่อไป  ที่ประชุม
มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
          ๑.  ให้ดูระเบียบหลักเกณฑ์กรณีเงินเพ่ิมพิเศษ  การขอ
ครั้งแรกให้ดําเนินการดังน้ี  

- ใบคําขอ  และเอกสารหลักฐานต้องครบ 
- ให้ดําเนินการตามข้ันตอนการขอเงินเพ่ิมเติม 

พิเศษสําหรับแพทย์ 
- ให้มีภาระงานท้ัง  ๔  ด้าน 
และผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

แพทยศาสตร์  และคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร์  จะ
ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง  จะได้รับเงินก็ต่อเม่ือหลังอธิการบดีอนุมัติ  
 ๒.  มอบงานบริหารงานบุคคล  พิจารณาทําข้ันตอนการ
ขอเงินเพ่ิมพิเศษให้ชัดเจน  และแจ้งข้ันตอนการขอให้ชัดเจนกับผู้
ที่ประสงค์ขอเงินเพ่ิมพิเศษ   
 ท่ีประชุมต้ังข้อสังเกตรุ่นต่อไป  ควรผ่านการทดลองงาน  
๖  เดือน  และผ่านการประเมินทดลองงาน  ก่อนดําเนินการขอ
เงินเพ่ิมพิเศษ   

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๑๔  เรื่อง  พิจารณาการขอปรับอัตราการ 

จ่าย  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานในลักษณะเป็น
เวร หรือเป็นผลัด  ให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ห้อง
ผ่าตัด 

มอบฝ่ายบริการการพยาบาล  พิจารณาโดยนําหลักเกณฑ์
กระทรวงสาธารณสุข  มาเทียบเคียง  เช่น  การทํางานนอกเวลา,  
การนําเอา  KP I มากําหนด,  Top up  จํานวนเคส  หรือ  
พิจารณาค่าประสบการณ์  เป็นต้น  เพ่ือให้เห็นความแตกต่าง  
ระหว่างคนที่ได้รับ  กับคนที่ไม่ได้รับ  

และที่ประชุมเสนอประเด็นการพิจารณาดังน้ี 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องดําเนินการ 
๑.  ให้พิจารณาถึงความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึน   

กรณีที่เพ่ิมเฉพาะบางแผนก 
 ๒.  โรงพยาบาลสามารถรับภาระได้หรือไม่  ถ้าได้ให้
พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่าย 
 ๓.  พิจารณาเงินเพ่ิมพิเศษที่เป็นเฉพาะ  (ห้องผ่าตัด)  
เช่น  ส่งเข้าอบรมแล้วได้ใบประกาศ นํามาพิจารณาหาหลักเกณฑ์
ในการให้  เป็นต้น 
 ๔.  กรณีที่เปรียบเทียบกับโรงพยาบาลอ่ืน  ให้นําข้อมูล  
ฐานเงินเดือน  สวัสดิการอ่ืน ๆ  
มาประกอบการพิจารณาด้วย 
 
 
 

มอบ รองผู้อํานวยการฝ่ายการพยาบาล 
๔.๑๕  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  ประกาศ 

มหาวิทยาลัยบูรพา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
จ่ายเงินเพ่ิมพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
สาขาขาดแคลนและสาขาหายาก  คณะแพทยศาสตร์  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เห็นชอบตามเสนอ  โดยให้แก้ไขจาก  มีประสบการณ์ด้านการ
ผ่าตัด  ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒  ปี  ปรับเปล่ียนเป็น  ไม่น้อย
กว่า  ๑  ปี  และนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
แพทยศาสตร์ ต่อไป 
 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๑๖  เรื่อง  พิจารณาแนวทางการไป

ปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย 
มอบ 

เห็นชอบตามเสนอ 
 
งานบริหารงานท่ัวไป/งานบริหารงานบุคคล/งานบริหารงาน
การเงินและบัญชี 

๔.๑๗  เรื่อง  พิจารณาการขออนุญาตใช้ 
กรอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์  ๑  อัตรา 

เห็นชอบตามเสนอ  และที่ประชุมให้พิจารณาคุณสมบัติ  ให้ตรง
กับภาระงานที่ต้องการ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๑๘  เรื่อง  พิจารณาการจัดจ้างที่ปรึกษา 

ด้านวิเทศสัมพันธ์   
ให้ดําเนินการตามข้ันตอนการสมัคร  ที่ประชุม  มีข้อเสนอแนะ
ดังน้ี 
          ๑.  ให้ทําตามข้ันตอนการสมัคร  และแนบเอกสารการ
สมัคร  รวมทั้งใบ  certificate  ต่าง ๆ  
          ๒.  ดูภาระงานด้านวิเทศสัมพันธ์  ประกอบการพิจารณา 

มอบ งานวิเทศสัมพันธ์ 
๔.๑๙  เรื่อง  พิจารณารายงานการประเมิน 

ตนเอง  คณะแพทยศาสตร์  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
เห็นชอบตามเสนอ  และนําเข้าที่ประชุม  KM  ของผู้บริหารคณะ
แพทยศาสตร์  และดําเนินการส่งมหาวิทยาลัยต่อไป 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องดําเนินการ 
มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 

๓.๑  เรื่อง  รายงานสถานะทางการเงิน   
คณะแพทยศาสตร์   

เห็นชอบในหลักการ 

มอบ งานบริหารงานการเงินและบัญชี 
๓.๓  เรื่อง  พิจารณาแต่งต้ังกรรมการตรวจ 

ประเมินผลการดําเนินงาน  สําหรับการขอรับเงินเพ่ิม 
พิเศษสําหรับแพทย์  ทันตแพทย์  และเภสัชกร  ที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  โดยไม่ทําเวช
ปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน 
(ตําแหน่งแพทย์)   

ให้แต่งต้ังกรรมการตรวจประเมินชุดเดียวกับกรรมการแพทย์พ่ี
เล้ียง  และท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
 ๑.  ต้องผ่านการทดลองงาน  
           ๒.  แก้ไข  “เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๓  เดือน  และ
ไม่ทําเวชปฏิบัติ  จึงมีสิทธิย่ืนเอกสาร 
รับการประเมินตามข้ันตอน” 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
 ๕.1  กําหนดวัน เวลา ประชุมครั้งต่อไป วันพุธที่  7  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 


