-1รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับย่อ)
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
จากวาระที่/เรื่อง
มติ/ประเด็นที่ต้องดําเนินการ
๑.๑ เรื่องแจ้งจากแพทยสภา โครงการผลิต รับทราบ และให้สอบถามคณะสหเวชศาสตร์ ว่าสามารถรับ
แพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ นิสิตได้ไม่เกินเท่าไร
ในชั้นปรีคลินิก
มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา
๑.2.๑ เรื่อง แจ้งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
รับทราบ และมอบหมายประธานสาขาแจ้งให้อาจารย์แต่ละ
บูรพาว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ
สาขาทราบ โดยให้ยึดถือตามระเบียบนี้ด้วย
คณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มอบ ประธานสาขา
๑.๒.๓ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา รับทราบ และเห็นควรแจ้งเรื่องการหมดวาระให้ ศาสตราจารย์
เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
ดร. นายแพทย์ศาสตรี เสาวคนธ์ ทราบด้วย
มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์
4.๑ เรื่อง พิจารณาการเพิ่มช่องทางเลือก เห็นชอบตามเสนอ นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ในการรับชําระเงินค่ารักษาพยาบาล
แพทยศาสตร์ และนําเสนอที่ประชุมมหาวิทยาลัยต่อไป
มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์
เห็นชอบตามเสนอ นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
4.๓ เรื่อง พิจารณาปรับปรุงแก้ไข
Curriculum Mapping วิชาชีวเคมีการแพทย์พื้นฐาน แพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยต่อไป
และการเพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา/งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๔.๔ เรื่อง พิจารณาการเสนอขอดํารง
เห็นชอบตามเสนอ และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาแพทยศาสตร์ ของ แพทยศาสตร์ พิจารณาต่อไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย ยงศิริ
มอบ
4.๕ เรื่อง พิจารณารายงานผลการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2)
และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบ ปอ.3) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งานบริหารงานบุคคล/งานบริหารงานยุทธศาสตร์
1. รับทราบ และให้ดําเนินการเปรียบเทียบ
ปย.1 และ ปย.2 ที่เสนอมหาวิทยาลัยแล้ว มาวิเคราะห์หา
ความเสี่ยงที่มีอยู่ และที่มหาวิทยาลัย Feedback กลับมา ให้
ผู้รับผิดชอบดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง แล้วประเมินดูว่า
โครงการใดควรให้การสนับสนุน และมีแผนที่จะดําเนินการต่อ
หรือไม่ Rick management
๒. และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
แพทยศาสตร์ เพื่อทราบ
มอบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร/งานบริหารงานยุทธศาสตร์

-2จากวาระที่/เรื่อง
มติ/ประเด็นที่ต้องดําเนินการ
4.๖ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) รายงานผลตาม เห็นชอบตามเสนอ และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะแพทยศาสตร์ พิจารณาต่อไป และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ
แผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ไตรมาส 2 (๑ มกราคม ดังนี้
๑. ให้พิจารณาโครงการว่าโครงการใดบรรลุ และ
– 31 มีนาคม พ.ศ. ๒๕60)
โครงการใดยังไม่บรรลุเป้าหมาย
๒. กรณีที่โครงการไม่บรรลุเป้าหมาย ให้วิเคราะห์ว่าที่
ไม่บรรลุเพราะสาเหตุอะไร เช่น
มีปัญหาด้านงบประมาณ เป็นต้น หรือโครงการใดที่ทําได้ดี ดี
มาก เพราะสาเหตุอะไร ให้ใส่ระดับคะแนนว่าโครงการนั้นอยู่ใน
ระดับอะไร เช่น ระดับ ๓ ระดับ ๒ และระดับ ๑ เป็นต้น
เพราะสามารถดูในภาพรวมได้ และสามารถแก้ปัญหาตรง
ประเด็นได้
มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์
4.๗ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) รายงานผลตาม
๑. มอบให้ งานบริหารงานยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ ประจําปี
ดําเนินการตรวจสอบโครงการของฝ่ายวิชาการและวิจัยอีกครั้ง
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ไตรมาส 2 (๑ มกราคม - เนื่องจากมีผลการดําเนินการต่ํากว่าเป้าหมายมาก อาจเพราะมี
มีนาคม พ.ศ. ๒๕60)
การนําโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จมารวมด้วย
๒. นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะแพทยศาสตร์ต่อไป
มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์
4.๘ เรื่อง ขอปรับแผนปฏิบัติการประจําปี เห็นชอบตามเสนอ และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะแพทยศาสตร์ต่อไป
มอบ
๔.๙ เรื่อง พิจารณาอนุมัติการต่อสัญญา
การจ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษสําหรับแพทย์ และเภสัชกร
ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
จํานวน ๔ คน ดังนี้
1) ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
2) ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
3) นพ.ปราการ ทัตติยกุล
4) ภกญ.กนกวรรณ คําลือหาญ
มอบ
4.๑๐ เรื่อง พิจารณาการย้าย
นางสาวปิยนา ทองออน ภายในส่วนงาน

งานบริหารงานยุทธศาสตร์
เห็นชอบตามเสนอ และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะแพทยศาสตร์ ต่อไป

งานบริหารงานบุคคล
เห็นชอบตามเสนอ และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะแพทยศาสตร์ ต่อไป

-3จากวาระที่/เรื่อง

มติ/ประเด็นที่ต้องดําเนินการ

มอบ งานบริหารงานบุคคล
4.๑๑ เรื่อง พิจารณาการย้าย
เห็นชอบตามเสนอ และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
นางสาวจุฑาภรณ์ ศิริเพิ่มพูล ภายในส่วนงาน
คณะแพทยศาสตร์ ต่อไป
มอบ งานบริหารงานบุคคล
4.๑๒ เรื่อง การดําเนินกิจกรรมกับ
1. เรื่องที่ 1.1 อนุมัติในหลักการ ให้
สถาบันการศึกษาต่างประเทศหลังจากการลงนาม
ดําเนินการประสานงานต่อไป ในหลักการให้ทําเหมือน USR
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งสามารถตอบโจทย์ของมหาวิทยาลัยได้ ส่วนงบประมาณให้
ตั้งอยู่ในงบของ USR โดยใช้จ่ายอย่างประหยัด ให้ทําพร้อมกับ
Open House ของทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
เทศบาลเมืองแสนสุข และเทศบาลเมือง Saku ในวันเบาหวาน
โลก
2. เรื่องที่ ๑.๒ Management and Science
University (MSU) Malaysia เห็นชอบในหลักการ และมี
ข้อเสนอแนะ เรื่องค่าใช้จ่ายในการดําเนินการให้ในรูปแบบของ
MOU การเดินทาง
ทาง Malaysia จะดําเนินการจ่ายเอง ส่วนค่าที่พักทางคณะ
แพทยศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบ และไม่มีค่าธรรมเนียมการศึกษา
เป็นต้น
๓. กรณีที่มีความคืบหน้าให้ดําเนินการแจ้งในที่ประชุม
ให้ทราบด้วย
มอบ งานวิเทศสัมพันธ์
4.๑๓ เรื่อง พิจารณาการคํานวณอัตรา
ให้นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร์ เป็น
เงินเดือนของ นางสาวสุกานดา จันทร์ทึง เนื่องจาก วาระสืบเนื่องในวันที่
มีการคํานวณผิดพลาด
๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
มอบ งานบริหารงานบุคคล
4.๑๔ เรื่อง พิจารณาการศึกษาต่อแพทย์ เห็นชอบในหลักการ และดําเนินการตามระเบียบต่อไป
ประจําบ้าน สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา
2561 (แพทย์หญิงกันติชา ฉัตรเพิ่มพร)
มอบ งานบริหารงานบุคคล
๓.๑ เรื่อง รายงานสถานะทางการเงิน
ที่ประชุมเสนอเรื่องการจ่ายยา เห็นควรให้ทําหนังสือขอความ
เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะแพทยศาสตร์
ร่วมมือไปยังแพทย์เรื่องการจ่ายยา ให้อยู่ในเกรด A B C ส่วน
วัสดุทางการแพทย์ เห็นควรให้ใช้วัสุดในระดับปานกลาง

-4จากวาระที่/เรื่อง

มติ/ประเด็นที่ต้องดําเนินการ
ที่ประชุมมีข้อสังเกต คือ จํานวนที่ใช้ในการเปรียบเทียบ
เป็นจํานวนคนไข้ หรือ
จํานวน visit
มอบ งานบริหารงานการเงินและบัญชี
๓.๒ เรื่อง แจ้งมติสภาวิชาการ วาระการ ให้นําประกาศของคณะแพทยศาสตร์ภาระงานสอน เสนอต่อ
พิจารณาปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์มาตรฐานภาระงาน สภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป
ทางวิชาการสําหรับคณาจารย์ในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตําแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๖
มอบ งานบริหารงานบุคคล
แจ้งให้ นายแพทย์วิทยา บุญเลิศเกิดไกร พิจารณาเสนอขอเป็น
๓.๓ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการ
สาขาแพทยศาสตร์ โดยให้ประธานสาขาวิชาศัลยศาสตร์
ประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอน
ประเมินการสอน
นายแพทย์วิทยา บุญเลิศเกิดไกร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ)
มอบ งานบริหารงานบุคคล
๕.๑ เรื่อง กําหนดวัน เวลา ประชุมครั้ง วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕60 เวลา
ต่อไป
๑๓.00 น.
มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์

