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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับย่อ) 

ในคราวประชุมครั้งที่  4/2560  เมื่อวันอังคารท่ี  4  เมษายน  พ.ศ. 2560 
 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องดําเนินการ 
 ๑.2.๓  เรื่อง  รายงานการดําเนินการในคดี
แพ่งหมายเลขแดงที่  ๑๐๐๔/๒๕๕๗ 
 

นัดปรึกษาหารือถึงเหตุผลและข้อโต้แย้งฎีกา  ในวันที่  ๕  
เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  หลังประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
แพทยศาสตร์  โดยนําข้อมูลจากกองกฎหมายมาประกอบการ
พิจารณาด้วย 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.๑  เรื่อง  พิจารณารายช่ือนิสิตแพทย์ที่จะ 

สําเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
           ๑.  เห็นชอบรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษาของศูนย์
แพทยศาสตร์อภัยภูเบศร 

๒.  เห็นชอบในหลักการรายช่ือผู้สําเร็จ 
การศึกษาของโรงพยาบาลของสมเด็จพระบรมราช 
เทวีฯ  โดยติดตามเอกสารของนิสิตก่อนนําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์  และท่ีประชุมสภาวิชาการ  ใน
วันท่ี  ๒๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  ต่อไป 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
๔.๒  เรื่อง  กรณีแพทย์ค้างชําระเงินค่าบํารุง 

หอพัก  ค่าไฟฟ้า  และค่านํ้าประปา  ของหอพักนิสิต
แพทย์  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   

๑.  ให้ชะลอการจ่ายค่าเวร  จนกว่าจะมีการ 
นําเงินมาชําระยอดที่ค้าง  แต่ต้องดําเนินการแจ้งแพทย์ที่ค้าง
ชําระ  ให้ทราบก่อน  

๒.  เห็นควรให้แพทย์ลงนามเอกสารยินยอม 
ในการหักเงินค่าเวรก่อนดําเนินการเข้าพักต้ังแต่ข้ันตอนแรก  
กรณีที่แพทย์ไม่ชําระค่าที่พักตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนดทาง
คณะฯ  สามารถหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากค่าเวรได้ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.๓  เรื่อง  พิจารณาให้ความเห็นชอบใน 

การเข้าร่วม  “โครงการทุนการศึกษานิสิตนักศึกษา
แพทย์  มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดช
วิกรม  พระบรมราชชนก  ประจําปี…….. 

๑  เห็นชอบตามเสนอ 
๒.  ให้ทําหลักเกณฑ์การจ่าย  และนําเสนอที่ 

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร์  
พิจารณาต่อไป 

มอบ งานบริหารงานกิจการนิสิต/งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.๔  เรื่อง  พิจารณาการเข้าร่วม  เพ่ือขอรับ 

รางวัลและประกาศเกียรติคุณบัณฑิตแพทย์ดีเด่น  
ตามระเบียบมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร   
อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก   

เห็นควรเสนอชื่อนิสิตที่ได้รับโล่จากแพทยสภา  คือ  นิสิตแพทย์
ชนะพงศ์  เลิศปัญญาวัฒนากุล 
 

มอบ งานบริหารงานกิจการนิสิต 
4.๕  เรื่อง  พิจารณาการย้าย  นางศศิธร   เห็นชอบตามเสนอ 



-2- 
จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องดําเนินการ 

กิจจารุวรรณกุล  ภายในส่วนงาน 
มอบ งานบริหารงานบุคคล 

๔.๖  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  ประกาศคณะ 
แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  เร่ือง  หลักเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินเพ่ิมพิเศษ  สาขาขาดแคลน
และสาขาหายาก  คณะแพทยศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๖๐  
(เพ่ิมเติม)   

เห็นชอบในหลักการ  และนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะแพทยศาสตร์ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล/งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๗  เรื่อง  พิจารณาคุณสมบัติ  และอนุมัติ 

การจ่ายเงินเพ่ิมเติมพิเศษสําหรับแพทย์ ทันตแพทย์  
และเภสัชกร  ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา  (ครั้งแรก)   

เห็นชอบในหลักการ  และนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะแพทยศาสตร์  
ในวันที่  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  ต่อไป 
 ท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะดังน้ี  คือ  เอกสารบัญชี
รายละเอียดการให้พนักงานมหาวิทยาลัยฯ  
ที่ ๔๘๑/๒๕๕๙  ลงวันท่ี  ๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  ผิดใน
ช่อง  ศึกษาต่อภายในประเทศ  มอบให้งานบริหารงานบุคคล
ดําเนินการแก้ไข 

มอบ งานบริหารงานบุคคล/งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๘  เรื่อง  พิจารณายกเลิกการขอรับเงิน 

เพ่ิมเติมพิเศษสําหรับเภสัชกรที่ปฏิบัติงานใน 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา   

เห็นชอบในหลักการ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๙  เรื่อง  แบบฟอร์มเสนอโครงการ 

สําหรับหน่วยงาน  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัย
บูรพา 

เห็นชอบตามเสนอ  และมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้  ดังน้ี  คือ  
ช่องเซ็นต์ช่ือให้มี 

๑.  หัวหน้าโครงการ   
๒.  หัวหน้าช้ันต้น  หรือ  อาจารย์ที่ปรึกษา 

โครงการ 
๓.  ผู้อนุมัติ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๑๐  เร่ือง  พิจารณาการเปิดคลินิกพิเศษ 

นอกเวลาทํางานปกติ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการในการเปิดคลินิก 

พิเศษนอกเวลาราชการ 
 ๒.  เห็นชอบในหลักการขอเก็บค่าบริการทางการแพทย์  
คนไทย  200  บาท  ต่างชาติ 500  บาท  และนําเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร์ 

มอบ รองผู้อํานวยการฝ่ายบริการการพยาบาล/ 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องดําเนินการ 

งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๑๑  เร่ือง  พิจารณากําหนดอัตรา 

เงินเดือนสําหรับพนักงานที่มีความรู้  ความสามารถ  
ประสบการณ์หรือความชํานาญงานเข้าเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย  (นางสาวสุกานดา  จันทร์ทึง  พยาบาล
วิชาชีพ) 

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๑๒  เร่ือง  พิจารณารายงานผลการ 

ติดตามแผนการประเมินผล  และการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน  สําหรับงวดต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  
พ.ศ. 2559  ถึงวันท่ี  31  มีนาคม  พ.ศ. 2560   

เห็นชอบตามเสนอ  และที่ประชุมมีข้อแก้ไขดังน้ี 
 ๑.  ข้อ  ๕.๓  มีการดําเนินการแล้วแต่ยังไม่ 

แล้วเสร็จ  เปล่ียน  x  เป็น  o  
 ๒.  ให้เพ่ิมข้อมูลจากผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 

มอบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
๔.๑๓  เร่ือง  ขออนุมัติกรอบอัตรากําลัง   

ตําแหน่งอาจารย์  สาขารังสีวิทยาและเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ 

ให้ดําเนินการเปล่ียนกรอบว่าง  ตําแหน่งแพทย์  เป็นตําแหน่ง
อาจารย์ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๑๔  เร่ือง  ขออนุมัติกรอบอัตรากําลัง   

ตําแหน่งอาจารย์สาขาเวชศาสตร์ชุมชน  อาชีวเวช
ศาสตร์  และเวชศาสตร์ครอบครัว   

 ๑.  ให้ดําเนินการเปล่ียนกรอบว่าง  ตําแหน่ง 
แพทย์  เป็นตําแหน่งอาจารย์ 
 ๒.  นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
แพทยศาสตร์  ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๓.๑  เร่ือง  โครงการการอบรมผู้นําด้าน 

การบริหารโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์  หลักสูตร  
“Leadership for medical school hospital 
administrator”  คร้ังที่  ๔  (วันท่ี  ๑๒ – 31  
พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑.  เห็นชอบให้  นพ.พรรษ  กรรณล้วน   
และพญ.มยุรี  พิทักษ์ศิลป์  เข้าร่วมโครงการ 

2.  ควรให้มีการปฐมนิเทศผู้เข้าอบรม  โดย  
ศ.นพ.วุฒิชัย  ธนาพงศธร  ก่อนการเดินทาง 
 3.  ให้งดการศึกษาดูงานต่างประเทศ  ในการเข้าร่วม
อบรม  MSE  ของ  นายแพทย์พรรษ   
กรรณล้วน  และแพทย์หญิงมยุรี  พิทักษ์ศิลป์ 

มอบ งานวิเทศสัมพันธ์ 
๓.๓  เร่ือง  พนักงานมหาวิทยาลัยขอ 

อนุมัติลาศึกษาต่อ  หลักสูตรแพทย์ประจําบ้านต่อ
ยอด  อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข  ปีการศึกษา 
2560  (แพทย์หญิงพรณรัณ  กาญจนวาสี)   

เห็นชอบให้ลาศึกษาต่อ  เม่ือเอกสารเรียบร้อยแล้ว 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องดําเนินการ 

 ๕.๑  เร่ือง  กําหนดวัน  เวลา  ประชุมครั้ง
ต่อไป 

วันพุธที่  24  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕60  เวลา   
๑๓.00 น.   

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 


