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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับย่อ) 
ในคราวประชุมคร้ังที่  3/2560  เม่ือวันพุธที่  22  มีนาคม  พ.ศ. 2560 

 
จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องดําเนินการ 

 ๑.๒  เร่ือง  การบําเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

รับทราบ  และให้ดําเนินการดังน้ี 
 ๑.  ตรวจสอบกับสํานักงานพระราชวัง  เรื่อง 

วงเงินการบริจาค  สามารถบริจาคได้เท่าไหร่  
๕๐,๐๐๐  บาท  หรือ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๒.  เพ่ิม  รศ.พญ.สมจิต  พฤกษริตานนท์  เข้าร่วม
เป็นเจ้าภาพฯ 

มอบ งานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.1  เรื่อง  การรับทุนส่งเสริมบัณฑิต 

ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๖๐  ของ  แผนกแพทยศาสตร์ 
มูลนิธิอนันทมหิดล   

มอบให้แต่ละสาขาพิจารณาส่งอาจารย์แพทย์เพ่ือเสนอรับทุน  
โดยพิจารณาปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

มอบ ประธานสาขาแต่ละสาขา 
๔.2  เรื่อง  พิจารณาการสรรหาแพทย์ผู้ 

สมควรได้รับรางวัล  ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์   

มอบให้แต่ละสาขาพิจารณาส่งอาจารย์แพทย์เพ่ือเสนอรับทุน  
โดยพิจารณาตามเงื่อนไขที่กําหนด 

มอบ ประธานสาขาแต่ละสาขา 
๔.3  เรื่อง  พิจารณารายชื่ออาจารย์แพทย์ 

เพ่ือพิจารณาสําหรับมอบโล่เกียรติคุณอาจารย์แพทย์ คณะ
แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา   

เห็นชอบเสนอช่ือ  รศ.พญ.สมจิต  พฤกษริตานนท์  เน่ืองจาก
มีจํานวนผลงานเป็นที่ประจักษ์ เสียสละเพ่ือส่วนรวม  อุทิศตน
หลังการเกษียณอายุ  และทําหนังสือแจ้งทางโรงพยาบาลร่วม
ผลิตทั้ง  ๒  แห่งด้วย 
          ท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
          1.  นพ.ชโรม  เนรัญชร  โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย
ภูเบศร  เป็นอาจารย์พิเศษของคณะ 
แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ไม่ถึง  ๕  ปี  เน่ืองจาก
โรงพพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  พ่ึงเร่ิมดําเนินการ
เปิดรับชั้นคลินิก  

2.  นายแพทย์วิทยา  โชคชัยไพศาล   
เน่ืองจากผลงานเชิงประจักษ์น้อยกว่า 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๔  เรื่อง  พิจารณาการถ่วงนํ้าหนักตัวช้ีวัด 

ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ 
เห็นชอบเสนอ 

มอบ 
  

งานบริหารงานบุคคล 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องดําเนินการ 
๔.๕  เรื่อง  พิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัย 

ขออนุมัติไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัยในต่างประเทศ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์  นายแพทย์กิตติ  กรุงไกรเพชร)   

อนุมัติวงเงินไม่เกิน  ๘๐,๐๐๐  บาท  และค่า  Visa  ตามที่
จ่ายจริง 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๖  เรื่อง  พิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัย 

ขออนุมัติไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัยในต่างประเทศ  
(ดร.พวงทอง  อินใจ) 

อนุมัติวงเงินไม่เกิน  ๘๐,๐๐๐  บาท  และค่า  Visa  ตามที่
จ่ายจริง 
 
 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๗  เรื่อง  (ร่าง)  ประกาศเรื่องการใช้ 

บริการห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

 1.  เห็นชอบในหลักการ  และดําเนินการตาม 
ระเบียบมหาวิทยาลัยต่อไป 
 2.  มอบสํานักงานคณบดีดําเนินการต่อไป 

มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย 
 ๔.๘  เร่ือง  แนวทางการชําระเงินค่าปรับ 
หนังสือ  กรณีเกินกําหนดส่ง  และกรณีชํารุดสูญหาย 

 1.  เห็นชอบในหลักการ  และดําเนินการตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยต่อไป 
 2.  มอบสํานักงานคณบดีดําเนินการต่อไป 
 ๓.  สําหรับค่าปรับท่ีจัดเก็บก่อนหน้าน้ี  ให้ออก
ใบเสร็จเป็นเงินบริจาค  โดยระบุเป็นผู้ไม่ประสงค์ 
ออกนาม 

มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย 
๔.๙  เรื่อง  การประชุม  “วิชาการแพทย์ 

บูรพา”  คร้ังที่  ๔  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เห็นชอบในหลักการ 

มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย 
๔.๑๐  เรื่อง  การขอเข้า  Elective  ก่อนฝึก 

ปฏิบัติงานจริง  ของแพทย์ฝึกหัด  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๑๑  เรื่อง  การดําเนินงานรับเข้านิสิต 

แพทย์  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๑.  โครงการ  CPIRD  ให้เข้าร่วมคัดเลือกใน 

รอบที่  ๒  โดยใช้คะแนนดังน้ี 
      GAT           ร้อยละ  30 
      PAT1 ร้อยละ  20 
      PAT2 ร้อยละ  50 
  และแนวคิดเชิงคุณธรรมจริยธรรมให้เป็น
ส่วนหน่ึงของการสัมภาษณ์ 
 ๒.  โครงการ  สกอ.  ให้เข้าร่วมคัดเลือกในรอบที่  ๓  
พร้อมกับ  กสพท. 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องดําเนินการ 
มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 

๔.๑๒  เรื่อง  ปรับปฏิทินการดําเนินงานจบ 
การศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

เห็นชอบตามเสนอ  โดยกําหนดให้มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์  ในวันที่  ๔ 
เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  และประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะแพทยศาสตร์  ในวันที่  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา/งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๑๓  เรื่อง  พิจารณาให้ทุนศึกษาต่อสาขา 

อายุรศาสตร์   
เห็นชอบในหลักการ  รับเพ่ือมาแก้ไขด้านการให้บริการไม่
เก่ียวกับการเรียนต่อ  ส่วนกรณีประสงค์จะเรียนต่อให้เข้าที่
ประชุมอีกครั้ง  
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

๑.  เห็นควรยึดหลักการเป็นหลักในการให้ 
ทุน  

๒.  กรณีน้ีเป็นการแก้ไขปัญหาการรันงาน 
เป็นหลัก  ควรให้เหตุผลที่ชัดเจน  
 ๓.  เหตุผลที่ไม่อยู่กับคณะแพทยศาสตร์คือสาเหตุใด  
ควรแก้ปัญหาอย่างไร  Keep  อย่างไรให้อยู่ได้นาน  ทํางาน
อย่างไรให้มีความสุข  ทําอย่างไรให้ลาออกน้อยที่สุด  ให้
แก้ปัญหาระบบแพทย์เพ่ิมพูนทักษะให้อยู่กับเราได้นาน 
 ๔.  ถ้ารับในกรณีน้ี  แล้วสาขาอ่ืนที่เคยขอมาแต่ไม่ได้  
อาจทําให้เกิดภาพที่ไม่ดี  และไม่ใช่เป็นสาขาขาดแคลนด้วย 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๑๔  เร่ือง  แนวทางการเพิ่มจํานวนผู้ป่วย 

และโรคซับซ้อนของสาขาวิชาอายุรศาสตร์ 
เห็นชอบตามเสนอ 
 
 
 
 
 
 

มอบ ประธานสาขาวิชาอายุรศาสตร์ 
๔.๑๕  เรื่อง  การจัดสรรเวรของสาขาวิชา 

อายุรศาสตร์   
เห็นควรชะลอการพิจารณา  โดยให้สาขาเก็บข้อมูลย้อนหลัง  
เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณา 
และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

๑.  จํานวนบุคลากรท่ีมีอยู่เพียงพอหรือไม่ 
    ๒.  โรงพยาบาลรับภาระการจ่ายได้หรือไม่  
เน่ืองจากปัจจุบันทางโรงพยาบาล  fix cost  เรื่องการให้ OT  
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องดําเนินการ 
กรณีน้ี  ทางสาขาควรเก็บข้อมูลย้อนหลังต้ังแต่เดือนตุลาคม  
การ  Consult  ของสาขา  Trend  ได้ในระดับดีหรือไม่  เช่น  
Consult  เพ่ิมข้ึนเป็น  ๒  เท่า  เหตุผลดี  อาจสามารถ
ดําเนินการได้ 

มอบ ประธานสาขาวิชาอายุรศาสตร์ 
๔.๑๖  เร่ือง  พิจารณาให้ทุนเพ่ือศึกษาต่อ 

สาขาจิตเวชศาสตร์ 
ไม่เห็นชอบ  เน่ืองจากกระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือ
ในการให้แพทย์ชดใช้ทุนระบบให้ครบ  ๓  ปีก่อน 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๑๗  เร่ือง  พนักงานมหาวิทยาลัยขอ 

อนุมัติเดินทางไปนําเสนอผลงาน  ณ ต่างประเทศ   
(นางสาววีรวัลย์ แสนสวัสด์ิ) 

สนับสนุนในหลักการ  โดยให้ศึกษาระเบียบการใช้เงินไป
นําเสนอผลงานจากงบเงินวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนได้
หรือไม่ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๑๘  เร่ือง  พิจารณาคุณสมบัติ  และ 

อนุมัติการจ่ายเงินเพ่ิมเติมพิเศษสําหรับแพทย์  
ทันตแพทย์  และเภสัชกร  ท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา  (ครั้งแรก  แพทย์  GP) 

เห็นชอบตามเสนอ  นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะแพทยศาสตร์  และนําเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล/งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๑๙  เร่ือง  พิจารณาห้องพักที่ว่างใน 

อาคารชุด  ดร.เสนาะ  อูนากูล  โควตาของส่วนงาน  ส่งคืน
สิทธิให้ส่วนกลาง   

เห็นชอบคืนห้องว่างให้ส่วนกลางพิจารณาดําเนินการต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๒๐  เร่ือง  ปรับแผนปฏิบัติการงาน 

บริหารงานกิจการนิสิต  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานกิจการนิสิต   
๔.๒๑  เร่ือง  พิจารณา  ให้ข้อสังเกต   

ข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะ  การเปล่ียนแปลงระยะเวลา
การจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสม 

1.  ควรเป็นสัญญาเดียว  และมีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  1  ครั้ง/ปี  โดยให้มีการเข้มงวด
ในการประเมิน   
 2.  ช่วงในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมอาจเป็นรายไตร
มาศ 
 3.  การประเมินต้องมีความถูกต้องแม่นยํา  และ
สามารถปฏิบัติได้จริง 

4.  นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา 
คณะแพทยศาสตร์ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๒๒  เร่ือง  พิจารณาการเปล่ียนตําแหน่ง   เห็นชอบตามเสนอ  และดําเนินการตามระเบียบต่อไป 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องดําเนินการ 
นางสาวทิพย์อุทัย  นิลแย้ม 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
 ๔.๒๔  เรื่อง  รายชื่อนิสิตแพทย์ที่คาดว่าจะจบ
การศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

เห็นชอบในหลักการ  นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะแพทยศาสตร์  ในวันที่  ๔  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  
นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร์  ในวันที่  ๕  
เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิชาการมหาวิทยาลัยต่อไป 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา/งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๓.๑  เรื่อง  รายงานสถานะทางการเงิน   

คณะแพทยศาสตร์   
รับทราบสถานะทางการเงิน  และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

๑.  กรณีที่สถานะทางการเงินในภาพรวมของ 
คณะเป็นเช่นน้ีจะมีผลกระทบกับยาของทางโรงพยาบาล
หรือไม่ 

๒.  กรณีที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถให้ทาง 
คณะแพทยศาสตร์ยืมเงินได้  จะมีแผนสํารอง 
หรือไม่ 

๓.  เห็นควรมีบุคคลภายนอกมาช่วย 
วิเคราะห์  และบริหารจัดการด้านการเงิน 

๔.  ควรบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้ 
คุ้มค่ามากกว่าน้ี  จากท่ีมี  OPD  เช้าอย่างเดียว  
ให้เป็นเช้า  บ่าย  เป็นต้น 
 ๕.  เห็นควรนํา  work load  กับ  KPI  ของแพทย์  
มาปรับกันใหม่  เพ่ือนํามาพัฒนารายได้ให้กับโรงพยาบาล 

มอบ งานบริหารงานการเงินและบัญชี/งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๓.๒  เรื่อง  โครงการอบรมหลักสูตร 

ประกาศนียบัตรผู้นําด้านการบริหารโรงพยาบาลโรงเรียน
แพทย์ รุ่นท่ี  ๔ 

เห็นชอบตามเสนอ  และที่ประชุมเสนอ  แพทย์หญิงผกา
พรรณ  ดินชูไท  และ นายแพทย์สันติชัย  ดินชูไท   
ว่าอาจารย์ท่านใดสามารถเข้าร่วมโครงการน้ีได้บ้าง  เพียงคน
ใดคนหน่ึง 
 
 
 

มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย/งานวิเทศสัมพันธ์ 
๓.๓  เรื่อง  การขอตําแหน่งทางวิชาการ   

นายแพทย์วิทยา  บุญเลิศเกิดไกร   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ) 

กรณีที่ทางศูนย์แพทย์พิจารณาการประเมินเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว  ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ และให้นําเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร์  และเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังต่อไป  และให้สอบถามไปยังผู้ที่
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องดําเนินการ 
ย่ืนเสนอขอว่าเสนอขอในตําแหน่งทางเวชศาสตร์ป้องกัน  
หรือเวชศาสตร์ชุมชน 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
 ๑.  กรณีที่เป็นลูกภาค  ต้องดําเนินการผ่านหัวหน้า
ภาคมาก่อน 
 ๒.  ให้ดําเนินการสอบถามทางมหาวิทยาลัย  กรณี
เป็นสถาบันสมทบต้องดําเนินการผ่านประธานสาขาหรือไม่ 
 ๓.  ให้เป็นแนวทางการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการ  ให้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
แพทยศาสตร์  และท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
แพทยศาสตร์ต่อไป  โดยไม่ต้องผ่านประธานสาขา กรณีที่เป็น
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา 

มอบ งานบริหารงานบุคคล/งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๑.๒.๗  เร่ือง  แจ้งจากกองคลังและทรัพย์สิน 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
รับทราบ  และควรประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางไลน์กลุ่มคณะ
กรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์  เพ่ือรับทราบ  และ
ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบมหาวิทยาลัยต่อไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๕.๑  เรื่อง  แจ้งความคืบหน้า  อาชีวเวช 

ศาสตร์   
รับทราบ  และสามารถรับเพ่ิมเป็น  ๔๐  คน  โดยให้สํารองไว้  
๕  คน 

มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย 
๕.๓  เรื่อง  กําหนดวัน  เวลา  ประชุมคร้ัง 

ต่อไป 
วันอังคารท่ี  4  เมษายน  พ.ศ. 2560  เวลา   
๑4.0๐ น.   

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 


