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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับย่อ) 

ในคราวประชุมครั้งที่  7/2560  เมื่อวันพุธที่  19  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 
 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องดําเนินการ 
          4.๑  เรื่อง  พิจารณาโครงการแข่งขันกอล์ฟ
การกุศล  ครั้งที่  ๑๒  เพ่ือจัดหางบประมาณสมทบค่า
ก่อสร้างอาคารวิจัยทางการแพทย์  และเครื่องมือ
ทางการแพทย์  (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา) 

1.  กําหนดให้จัดในวันที่  10  พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๐  
 2.  ให้ดําเนินการจัดทําหนังสือถึงจังหวัด  เร่ืองการ
เร่ียไรภายในจังหวัดชลบุรี 
 3.  นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
แพทยศาสตร์  ในวันศุกร์ที่  11  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๒  เรื่อง  พิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัย 

ขออนุมัติงบประมาณไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ/
วิจัย  ในต่างประเทศ   
(ผศ.พญ.ลักษณาพร  กรุงไกรเพชร)   

อนุมัติในหลักการ  ตามเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน  80,000  
บาท  และดําเนินการตามระเบียบต่อไป 
 
 
 
 
 
 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๓  เรื่อง  พิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัย 

ขออนุมัติงบประมาณไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ/
วิจัย  ในต่างประเทศ   
(นางสาวเกศราภรณ์  ขาววิเศษ)   

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
1.  ให้ปรับช่ือ  เน่ืองจากเป็นชื่อเดิม  ที่มี 

การตีพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 2.  ให้ผ่านหัวหน้างาน  และโรงพยาบาล  ตามข้ันตอน
ก่อนนําเสนอที่ประชุมอนุมัติ 
 ๓.  กรณีที่ปรับเปล่ียน  และผ่านตามข้ันตอนเรียบร้อย
แล้ว  ให้นําเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๔  เรื่อง  ขอปรับแผนปฏิบัติการประจําปี 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย 
๔.๕  เรื่อง  พิจารณาการจัดสอบ  MEQ   

ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๖๐  สําหรับแพทย์ที่จบ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศและจํานวนรับ 

เห็นชอบตามเสนอให้จัดสอบ  MEQ  สําหรับแพทย์ฝึกหัด
ภายนอก  จํานวน  ๒๐  คน 

มอบ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
๔.๖  เรื่อง  พิจารณาการปรับแผนการ เห็นชอบตามเสนอ 



-2- 
จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องดําเนินการ 

ดําเนินงานงานแพทยศาสตรศึกษา 
มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 

๔.๗  เรื่อง  ประมาณการรายจ่ายจากเงิน 
รายได้  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบประมาณการรายจ่ายของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
บูรพา  และคณะแพทยศาสตร์  
และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะของคณะแพทยศาสตร์ดังน้ี 

1.  ให้เตรียมแผนสํารองไว้  กรณีเงินอุดหนุน 
ผลิตแพทย์เพ่ิมที่ได้รับล่าช้า  โดยกันงบกลางไว้ประมาณ  
5,000,000  บาท 

๒.  การทําแผนขอให้ระบุวงเงินงบประมาณ 
ให้ชัดเจนว่า  เพ่ือให้แต่ละสาขาสามารถเขียนโครงการและ
กําหนดงบประมาณใกล้เคียงความเป็นจริงได้อย่างชัดเจน 

๓.  ในหัวข้อ  1.1.12  โครงการทุนอุดหนุน 
ทุนส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ 
ในสาขาแพทย์  เห็นควรให้คงไว้ในวงเงินตามที่ควรจ่ายจริง  
เพราะเป็นรายการที่สามารถทราบวงเงินได้ 

4.  ให้งานแผนยุทธศาสตร์  นัดประชุมจัดทํา 
แผน  จะได้ทราบว่าแต่ละสาขามีแผนอย่างไร 
 5.  การเขียนแผนในปีงบประมาณนี้  ควรเน้นแผนการ
พัฒนาบุคลากร  เพ่ือเตรียมพร้อมอาคารวิจัยทางการแพทย์  
โดยใหแ้ต่ละสาขาจัดลําดับความสําคัญของบุคลากรในแต่ละ
สาขา  ว่าใครสมควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเรียนต่อ  หรือ
อบรมต่างประเทศ  แล้วนํามาเขียนในแผน  เพ่ือเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์พิจารณา  เป็นต้น 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  
ดังน้ี 

1. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือ  ยา  เวชภัณฑ์ 
ต่าง ๆ  เห็นควรลด  item  ยาและเวชภัณฑ์ทางการผ่าตัด  
เป็นต้น 

2. กรณีที่ขาดสภาพคล่อง  สาเหตุเกิดการ 
สต๊อกยามากเกินไป  เห็นควรให้มีการวิเคราะห์  Unit cost  

3. จัดลําดับความสําคัญของบุคลากรแต่ละ 
สาขา  ว่าจะส่งบุคลากรเข้าอบรมอะไรบ้าง  
จํานวนก่ีคน  และใช้งบประมาณเท่าไหร่  ถ้าสาขาทําแผนแบบ
น้ีทุกสาขา  ทางคณะกรรมการจะสามารถจัดสรรงบประมาณได้
ตรงตามความต้องการได้อย่างชัดเจน 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องดําเนินการ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.๘  เรื่อง  พิจารณายกเลิกการขอรับเงิน 

เพ่ิมเติมพิเศษสําหรับแพทย์  และเภสัชกรที่ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา   
(แพทย์หญิงจารุวรรณ  กิตติวราวุฒิ) 

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.๙  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  ประกาศ 

มหาวิทยาลัยบูรพา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจ่าย 
เงินเพ่ิมพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  สาขา 
ขาดแคลนและสาขาหายาก  คณะแพทยศาสตร์  พ.ศ.  
๒๕๖๐ 

เห็นชอบตามเสนอ  โดยเห็นควรปรับแก้ตามคณะกรรมการ
เสนอแนะ  และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
แพทยศาสตร์  ต่อไป 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

1.  เห็นควรเพ่ิมหลักเกณฑ์การจ่าย  ในหัวข้อ 
ข้อ  3.5(4)  ต้องผ่านการทดลองงาน  และผ่านเกณฑ์การ
ประเมินสมรรถนะของพยาบาลห้องผ่าตัด 

2.  กรณีที่ทางฝ่ายการพยาบาล  จะขอ 
ค่าตอบแทนตามอายุงาน  5  ปี  10  ปี  ในกรณีน้ีให้ดู
ภาพรวมท้ังหมดขององค์กร  และทางมหาวิทยาลัยด้วยว่า
ปัจจุบันน้ีได้สวัสดิการอะไรบ้าง  บางทีที่อ่ืนอาจไม่มี  ไม่ควร
มองค่าตอบแทนอย่างเดียว  ให้มองถึงด้านสวัสดิการต่าง ๆ  
ด้วย 

3.  กรณีที่มีการขอเพิ่มเติม  จากส่วนที่ได้รับ   
ให้ดําเนินการตามข้ันตอน  โดยต้องผ่านที่ประชุม
กรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ  ก่อน  นําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ 

4.  มอบให้ทุกสาขาวิชา  สํานักงานคณบดี   
หรือทั้งโรงพยาบาล  และคณะแพทยศาสตร์  ให้ปรับทัศนคติ
ต่อองค์กร 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.๑๐  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  ประกาศ 

มหาวิทยาลัยบูรพา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
จ่ายเงินเพ่ิมพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุและตําแหน่งนักวิชาการเงิน
และบัญชี  คณะแพทยศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เห็นชอบตามเสนอ  และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะแพทยศาสตร์พิจารณาต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
 4.๑๑  เรื่อง  พิจารณาระบบการประเมิน  KPI 
คณาจารย์  ในสาขาอายุรศาสตร์ 

1.  เห็นชอบตามเสนอ  และเห็นควรให้แต่ 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องดําเนินการ 

ละสาขาวิชาพิจารณาระบบการประเมินแบบน้ี  ทั้งน้ีง่ายต่อการ
พัฒนาบุคลากรของแต่ละสาขาด้วย 
 2.  เสนอเพิ่มการบริการวิชาการเพื่อเข้ามาทดแทน
บางรายกรณีได้  
 3.  ส่วนในเรื่องของนํ้าหนัก  อาจต้องมีการพิจารณา
ดําเนินการอีกรอบ  และเกณฑ์การประเมินของคณาจารย์  
จะต้องเป็นเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยที่กําหนดมาให้  โดยให้แต่ละ
สาขากําหนดนํ้าหนักเองได้  โดยไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่ทาง
มหาวิทยาลัยกําหนด  และต้องสอดคล้องกับ  KPI  รายบุคคล
ของคณะแพทยศาสตร์  และต้องตอบโจทย์ของคณะด้วย 
 4.  กรณีที่อาจารย์ไม่สามารถทําตามแผนที่เราต้องการ
น้ี  มีบทลงโทษ  หรือกําหนดอะไรไว้หรือไม่  หรือตั้งรางวัลให้
เกียรติเชิดชู  เป็นต้น 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
 4.๑๒  เรื่อง  พิจารณาโครงการห้องตรวจ
วินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์และงบประมาณ 

1.  เห็นชอบในหลักการ  และให้ดําเนินการ 
ในปี  พ.ศ. ๒๕62  

๒.  มอบให้งานบริหารงานยุทธศาสตร์  นํา 
เร่ืองน้ีมาวิเคราะห์ถึงผลตอบแทนความคุ้มทุน  ว่าสามารถ
ดําเนินการได้หรือไม่  และจะจัดสรรงบประมาณอย่างไร 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๑๓  เรื่อง  การจัดงาน  Health Festival   เห็นชอบในหลักการ  โดยผู้อํานวยการโรงพยาบาลจะเป็น

ผู้ดําเนินการออกแบบการจัดงาน 
มอบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 

๓.๒  เรื่อง  กรณีแพทย์ค้างชําระเงินค่าบํารุง 
หอพัก  ค่าไฟฟ้า  และน้ําประปา  ของหอพักนิสิต
แพทย์  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

1.  เห็นควรให้แพทย์ใหม่เซ็นต์ยินยอมใน 
เร่ืองการจ่ายในวันท่ีมีการปฐมนิเทศแพทย์ใหม่ และเพ่ือ
สามารถหักเงินได้ในกรณีที่มีการค้างชําระ 
 2.  ตรวจสอบค่าตอบแทนค้างจ่ายท่ีต้องจ่ายให้แพทย์
ทั้ง  2  คน  มีค้างจ่ายหรือไม่  เพ่ือดําเนินการหักเงินคืน 
 3.  มอบประธานสาขาแจ้งแพทย์  ให้มาชําระหน้ี
ดังกล่าวด้วย 

มอบ งานบริหารงานบุคคล/งานบริหารงานการเงินและบัญชี 
๑.๒.๒  เร่ือง  กิจกรรมเดือนสิงหาคม  พ.ศ.  

๒๕๖๐ 
รับทราบ  และฝากประธานสาขาเข้าร่วมในวันปฐมนิเทศนิสิต  
ส่วนโครงการพระราชดําริ  อาจมีการเปล่ียนแปลง  และควร
เป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะอยู่ในแผนมหาวิทยาลัย 

มอบ งานบริหารงานกิจการนิสิต 
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 ๑.๒.๓  เรื่อง  การประชุมวิชาการระดับชาติ  
“วิชาการแพทย์บูรพา”  ครั้งที่  ๔ 

รับทราบ  และฝากให้บุคลากรเสนอผลงานเข้ามาประกวด  
เน่ืองจากปีน้ีเสนอมาค่อนข้างน้อยกว่าปีท่ีผ่านมา  ทางรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  จะประสานงานกับทาง
โรงพยาบาลร่วมผลิต  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตปี  4  
ส่งผลงานเข้าประกวด  เป็นต้น 

มอบ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 ๕.๑  เร่ือง  กําหนดวัน  เวลา  ประชุมครั้ง
ต่อไป 

วันพุธที่  9  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕60   
เวลา  ๑๓.00 น.   

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 


