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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับย่อ) 

ในคราวประชุมครั้งที่  6/2560  เม่ือวันพุธที่  21  มิถุนายน  พ.ศ. 2560 
 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องดําเนินการ 
4.๑  เร่ือง  การจัดทําประมาณการรายรับ  

จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย  ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑   

เห็นชอบการเพ่ิมประมาณการรายรับจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
ร้อยละ  ๒๘  โดยได้ระบุสาเหตุของการประมาณการเพ่ิมข้ึน  
ดังน้ี 
 1.  เพ่ิมการขยายงานตรวจนอกเวลา 
 2.  เพ่ิมราคาค่าห้องพิเศษ 
 3.  พัฒนาเตียงสามัญไปทําอย่างอ่ืนที่มีรายได้ 
 4.  เพ่ิมศักยภาพของ  PCU  เทศบาล 
 5.  เพ่ิมราคายา  ถูกจํากัดด้วยระบบบัญชีกลาง 
 6.  เพ่ิมราคาการเบิกตามกรมบัญชีกลาง 
 7.  การใช้ของที่มีราคาไม่แพงมาก 
 8.  ควรทํารายละเอียดการเพ่ิมของแต่ละแผนก 
 9.  จัดทําแผนการเปิดบริการของอาคารวิจัยทางการ
แพทย์ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.๓  เรื่อง  พิจารณาการคัดเลือกแพทย์สตรี 

ดีเด่น  และมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 
1.  เห็นชอบเสนอ  แพทย์หญิงรมร   

แย้มประทุม  ในการคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่น  
และให้ดําเนินการทาบทาม  แพทย์หญิงรมร   
แย้มประทุม  ในการเสนอช่ือ 
 2.  กรณีที่สมัครคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่น  ต้องเป็น
สมาชิกแพทย์สตรีดีเด่นก่อนถึงจะสามารถดําเนินการสมัครได้  
ให้ดําเนินการสอบถาม  แพทย์หญิงรมร  แย้มประทุม  กรณีที่ยัง
ไม่ได้เป็นสมาชิกให้ดําเนินการสมัครได้ 
 ๓.  มอบงานบริการวิชาการและวิจัย  ประสานงานว่าจะ
มีบุคลากรท่านไหนสนใจสมัครเพื่อขอรับทุนโครงการวิจัย 

มอบ งานบริหารงานบุคคล/งานบริการวิชาการและวิจัย 
๔.๔  เรื่อง  พิจารณาการเสนอช่ือแพทย์ 

ดีเด่นแพทยสภา  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เสนอช่ือ  รองศาสตราจารย์  แพทย์หญิงสมจิต  พฤกษะริตานนท ์ 
และมอบให้ 
งานบริหารงานบุคคล  ประสานงานด้านเอกสารต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.๕  เรื่อง  การพิจารณาการจัดโครงการ   

“Health Festival”  ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข   
และ  ซากุ  ประเทศญี่ปุ่น  ตามโครงการ  JICA   

เห็นชอบกําหนดจัดงานระหว่างวันที่  ๑๙ – ๒๐  มกราคม  พ.ศ. 
๒๕๖๒ 
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 และมอบ  นายแพทย์สุริยา  โปร่งนํ้าใจ  ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  
เป็นผู้ประสานงาน 

มอบ เลขานุการ  คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
มหาวิทยาบูรพา 

 4.๖  เร่ือง  สํารวจความต้องการแพทย์  
ทันตแพทย์และเภสัชกร  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

          1.  เห็นชอบขอแพทย์  ๑๐  อัตรา 
 2.  ในส่วนของทันตแพทย์ให้สอบถามหัวหน้างานทันตก
รรมก่อน 
 3.  เภสัชกร  ขอประเมินภาระงานก่อน  ประมาณ  ๖  
คน 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.๗  เรื่อง  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

รายช่ือเพ่ือแต่งต้ังเป็นอาจารย์พิเศษ  ประจําปี 
การศึกษา   ๒๕๖๐  (รอ.นพ.พิชาญศักดิ์  บุญมาศ)   

เห็นชอบ  และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
แพทยศาสตร์ต่อไป 
และที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  ดังน้ี 

 ๑.  อาจารย์  รอ.นพ.พิชาญศักด์ิ  บุญมาศ   
เป็นผู้ท่ีมีมีศักยภาพในด้านการสอน  การบริการวิชาการและวิจัย  
และด้านการพัฒนาโครงการและกิจกรรม  USR 
 2.  ข้ันตอนการเสนอเป็นอาจารย์พิเศษให้ดําเนินการ
ผ่านประธานสาขา  เข้าคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์  
คณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร์  แล้วจึงนําเสนอ
อธิการบดี 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.๘  เรื่อง  พิจารณาเกณฑ์การรับและ 

คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการผลิตแพทย์เพ่ิม  
(กระทรวงสาธารณสุข)  คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

เห็นควรกําหนดคุณสมบัติเช่นเดิมตามปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ยกเว้นกรณีมีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
 4.๙  เร่ือง  พิจารณา  (ร่าง)  รายงานผลตาม
แผนปฏิบัติการ  งานประจํา  โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕
60  รอบ  ๖  เดือน 

เห็นชอบตามเสนอ  และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
 1.  กรณีที่มีผลการดําเนินการที่ตํ่ากว่าเป้าหมายขอให้
ดําเนินการปรับแผน  เน่ืองจากหากไม่ได้ดําเนินการตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดจะถูกประเมินว่าไม่เป็นไปตามแผน 
 2.  การกําหนดช่วงเวลาไม่ควรกําหนดระยะเวลา
ดําเนินงานตลอดปีงบประมาณ 
 3.  ควรช้ีแจงแยกแผนปฏิบัติการระหว่างงานประจํา  
และงานด้านยุทธศาสตร์ 
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มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 

4.๑๐  เร่ือง  พิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัย 
ขออนุมัติงบประมาณไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
/วิจัยในต่างประเทศ  (พญ.มยุรี  พิทักษ์ศิลป์)   

1.  เห็นชอบการไปนําเสนอผลงานฯ  และ 
อนุมัติงบประมาณจํานวน  ๘๐,๐๐๐  บาท  
(แปดหม่ืนบาทถ้วน)  ตามระเบียบฯ  และดําเนินการตาม
ระเบียบต่อไป 
 2.  กรณีที่มีการชําระค่าลงทะเบียนหรือค่าใช้จ่ายใน
ส่วนอ่ืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ก่อนได้รับอนุมัติ  ให้ทําหนังสือช้ีแจงเป็นลายลักษณ์อักษรถึง
เหตุผลและความจําเป็น 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๑๑  เร่ือง  พิจารณาพนักงาน 

มหาวิทยาลัย  ขออนุมัติงบประมาณไปนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ/วิจัย  ในต่างประเทศ   
(พญ.ศรสุภา  ล้ิมเจริญ)   

เห็นชอบการไปนําเสนอผลงานฯ  และอนุมัติงบประมาณจํานวน  
๕๙,๗๕๐  บาท  (ห้าหม่ืนเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  ตาม
ระเบียบ  และดําเนินการตามระเบียบฯ  ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.๑๒  เร่ือง  นิสิตแพทย์เข้าร่วมประชุม   

Asian Medical Student Conference 2017 
(AMSC)  ครั้งท่ี  ๓๘  ณ ประเทศเกาหลี   

          1.  เห็นชอบการเข้าร่วมประชุมฯ  และอนุมัติ
ค่าลงทะเบียน  ตามที่จ่ายจริง 
 2.  เห็นควรเสนอคณะกรรมการประจําคณะ
แพทยศาสตร์เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยการเวียนหนังสือ
พิจารณา  เน่ืองจากจะมีการประชุมอีกครั้งในเดือนสิงหาคม 

มอบ งานวิเทศสัมพันธ์/งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.๑๓  เร่ือง  พิจารณาการเปล่ียนตําแหน่ง 

ของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย  ซ่ึงจ้างด้วยเงิน 
รายได้ส่วนงาน   

เห็นชอบและดําเนินการตามระเบียบต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
 4.๑๔  เรื่อง  พิจารณาเปล่ียนตําแหน่งอัตรา
ว่างตําแหน่งแพทย์ 

1.  เห็นชอบและดําเนินการตามระเบียบต่อไป 
โดยเห็นชอบเปล่ียนกรอบอัตราเงินรายได้ 
 2.  นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
แพทยศาสตร์เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 3.  นัดสัมภาษณ์  นายแพทย์ธวัชชัย  แซ่เตีย  ในวัน
ศุกร์ที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  เวลา  10.30 น.  เป็นต้น
ไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.๑๕  เร่ือง  พิจารณาอนุมัติลาศึกษาต่อ เห็นชอบตามเสนอ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาตจวิทยา 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐  (แพทย์หญิงเกศกนิษฐ์  
ธรรมคําภีร์) 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.๑๖  เร่ือง  พนักงานมหาวิทยาลัยขอ 

อนุมัติไป  Elective  โดยยังไม่ผ่านการทดลอง
ปฏิบัติงาน และขอพิจารณาการศึกษาต่อสาขาวิชา
กุมารเวชศาสตร์  ในปีการศึกษา 2561  
(แพทย์หญิงเหมือนฝัน  จันทรไชย)   

1.  ควรชะลอการไป  Elective  ให้พ้น 
ระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงานก่อน 

2.  หนังสือรับรองต้นสังกัดในการสมัครเรียน 
ให้ครบ  3  เดือน  ของการปฏิบัติงานก่อน 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.๑๗  เร่ือง  พิจารณาการศึกษาต่อ 

สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  ในปีการศึกษา 2561  
(นายแพทย์ปัถย์  รัตนเสรีกุลชัย)   

เน่ืองจากตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ด้านเวชศาสตร์การท่องเท่ียว  จึง
เห็นชอบการลาศึกษาต่อในปีการศึกษา ๒๕๖๑  และให้มีการ
สัมภาษณ์เก่ียวกับเจตคติในวันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ด้วย 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.๑๘  เร่ือง  พิจารณาการศึกษาต่อ 

สาขาวิชาศัลยศาสตร์  ในปีการศึกษา 2561  
(แพทย์หญิงกัลย์กมล  ตามใจจิตร)   

เห็นชอบการลาศึกษาต่อในปีการศึกษา 2561 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.๑๙  เร่ือง  พิจารณาการศึกษาต่อ 

สาขาวิชาศัลยศาสตร์  ในปีการศึกษา 2561   
(แพทย์หญิงวิรมณ  หิรัญภัทรศิลป์)   

เห็นชอบการลาศึกษาต่อในปีการศึกษา 2561 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๒๐  เร่ือง  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

รายช่ือเพ่ือแต่งต้ังเป็นอาจารย์พิเศษ  ประจําปี
การศึกษา   ๒๕๖๐   
(ศาสตราจารย์  นายแพทย์ศาสตรี  เสาวคนธ์) 

เห็นชอบ  และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
แพทยศาสตร์  และส่งมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังต่อไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๒๑  เรื่อง  พิจารณาการกําหนดจํานวนการ 

รับนิสิตใหม่  เพ่ิมข้ึนร้อยละ  ๑๐   
ไม่ควรเพ่ิมจํานวนการรับ  และเห็นควรรับเพ่ิมในรอบ  ๕  ให้
ครบตามจํานวนแทน 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
๓.๑  เรื่อง  รายงานสถานะทางการเงิน   

เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  คณะแพทยศาสตร์ 
รับทราบและให้ใช้มาตรการลดค่าใช้จ่ายต่อไป 

มอบ งานบริหารงานการเงินและบัญชี/งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
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๓.๒  เรื่อง  การหารือระบบส่งเสริมและพัฒนา 
วิชาการ  ทักษะและประสบการณ์  ของทันตแพทย์  
และเภสัชกร  ชดใช้ทุนในช่วงปฏิบัติงาน  ๓  ปีแรก   

มอบฝ่ายวิชาการและวิจัย  ช่วยดูในเร่ืองระบบการประเมินว่า
เป็นอย่างไร  ต้องมีกลไกอย่างไร  และนําเสนอที่ประชุม  KM  
ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์  พิจารณาต่อไป 

มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย/งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๑.๒.๓  เร่ือง  แจ้งปฏิทินและข้ันตอนการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖๐  ของผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย   
คณะแพทยศาสตร์   

รับทราบ  และส่ง  e-mail  ให้กับประธานสาขา 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
 ๕.๑  เร่ือง  กําหนดวัน  เวลา  ประชุมครั้ง
ต่อไป 

วันพุธที่  19  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕60   
เวลา  ๑๓.00 น.   

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 


