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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

(ร่าง)  รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ 
ในคราวประชุมครั้งที่  1/2563  เมื่อวันพุธที่  8  มกราคม  พ.ศ. 2563 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
          4.1  เรื่อง  พนักงานมหาวิทยาลัยขอ
อนุมัติเดินทางไปน าเสนอผลงาน  ณ 
ต่างประเทศ  และขอสนับสนุนค่าใช้จ่าย  ซึ่งไม่
เป็นไปตามประกาศคณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา  เรื่อง  หลักเกณฑ์การให้
ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ  พ.ศ. 2555   
(นายแพทย์วรพจน์  ทรัพย์ศิริสวัสดิ์)   

1.  ที่ประชุมอนุมัติในหลักการ  เนื่องจากตอบโจทย์ 
ยุทธศาสตร์และความเป็นเลิศของคณะแพทยศาสตร์  ด าเนินการ
ตามขั้นตอนตามระเบียบมหาวิทยาลัย โดยให้น าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  ในเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 
2563  เพ่ือขอยกเว้น เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 
 2.  ท าหนังสือขออนุมัติถึงอธิการบดี  โดยแนบหลักฐาน
ผลการประเมิน 
  3.  แจ้งนายแพทย์วรพจน์  ทรัพย์ศิริสวัสดิ์  เรื่องระเบียบ
การเบิกจ่ายด้วย 

มอบ งานบริหารงานบุคคล/งานบริการวิชาการและวิจัย 
4.2  เรื่อง  พิจารณาคัดเลือกข้าราช 

การพลเรือนดีเด่น  ประจ าปี  พ.ศ. 2562 
เสนอชื่อ  นางนลิน  มงคลศรี 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.3  เรื่อง  ขออนุมัติเพ่ิมรายการเรียก 

เก็บค่าใช้จ่ายในหัตถการ  Fibroscan 
เห็นชอบในหลักการ  มอบให้ส านักงานคณบดีตรวจสอบว่าสามารถ
เพ่ิมรายการดังกล่าวเข้าในระบบได้หรือไม่ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.4  เรื่อง  พนักงานมหาวิทยาลัยขอ 

อนุญาตสมัครเข้าศึกษาต่อภายในประเทศและ
ขอพิจารณาการรับรองเป็นต้นสังกัด  หลักสูตร
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  อนุสาขาจอตาและ
วุ้นตา  ในปีการศึกษา 2563   
(นายแพทย์ณัฐวัฒน์  อัศววรฤทธิ์)   

อนุญาตให้สมัครเข้าศึกษาต่อ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.5  เรื่อง  พิจารณาคุณสมบัติ  และ 

อนุมัติการจ่ายเงินเพ่ิมเติมพิเศษส าหรับแพทย์  
ทันตแพทย์  และเภสัชกร  ที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  (ครั้งแรก) 

1. นพ.ชวิน  หล่อพิมพ์พิสุทธิ์ 
2. พญ.สันต์หทัย  บัญชานุรัตน์ 
3. พญ.สิรินดา  ลีลาอุดมลิปิ 

เห็นชอบ  และฝากประธานสาขาช่วยตรวจสอบแพทย์ที่ขอเงิน
เพ่ิมเติมพิเศษ  ว่าแพทย์ได้เปิดคลินิกส่วนตัวหรือท าผิดระเบียบ
หรือไม่ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.6  เรื่อง  หารือการขอแก้ไขค าสั่ง 

การเปลี่ยนต าแหน่งอาจารย์  ๗  คน  (แพทย์
หญิงลานทิพย์  สุทธิรัตน์  และแพทย์หญิง 

ถอนวาระ   
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
วทันยา  ใจดี) 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.7  เรื่อง  พิจารณาการปรับวุฒิของ 

พนักงานมหาวิทยาลัย  (นางสาวปิยะพัชร   
คุณทรงเกียรติ) 

เห็นชอบตามเสนอ และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะแพทยศาสตร์ ครั้งต่อไป ทั้งนี้ต้องตรวจสอบว่า เรื่องนี้ต้อง
น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ หรือไม่ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.8  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  ประกาศ 

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  เรื่อง  
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินเพ่ิม
พิเศษ  สาขาขาดแคลนและสาขาหายาก  คณะ
แพทยศาสตร์  พ.ศ. ๕๖๓   

เห็นชอบตามเสนอ  และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะแพทยศาสตร์  ครั้งต่อไป  ทั้งนี้ต้องตรวจสอบว่าเรื่องดังกล่าว
ต้องน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ 
หรือไม่ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.9  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  ประกาศ 

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  เรื่อง  
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  ต าแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ  และต าแหน่งนักวิชาการเงิน
และบัญชี  คณะแพทยศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๖๓   

เห็นชอบตามเสนอ  และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะแพทยศาสตร์  ครั้งต่อไป  ทั้งนี้ต้องตรวจสอบว่าเรื่องดังกล่าว
ต้องน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ 
หรือไม่ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.10  เรื่อง  (ร่าง)  ก าหนดการการ 

ประชุมวิชาการแพทย์บูรพา  ครั้งที่  7   
1.  ทุกสาขาเตรียมเรื่องเสนอ  โดยเก็บข้อมูล  3  ปี 

ย้อนหลัง  ลงรายละเอียด อุบัติการณ์  สาขาจะป้องกันอย่างไรใน
ด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว  สร้างองค์ความรู้อย่างไร 
แล้วมาน าเสนอเวทีประชุมวิชาการ  ทั้งนี้ยังคงเป็น  Travel Med  
โรคจากการเดินทางและท่องเที่ยว 
 2.  ใช้วิทยากรภายใน 

3.  ให้นิสิตเข้าร่วมรับฟังในเวทีนี้ด้วย 
มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย 

4.11  เรื่อง  พิจารณาการขอทุน 
ศึกษาต่อภายในประเทศของพนักงาน
มหาวิทยาลัย  หลักสูตรแพทย์ประจ าบ้านสาขา
จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น  ประจ าปีการศึกษา 
2564  ของแพทย์หญิงรุจยา  จันทรวงศ์ 

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๑2  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติกรณี เห็นชอบตามเสนอ 
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
หน่วยงานจากสถาบันต่างประเทศ  เข้ารับการ
เยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน  ณ คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา   

มอบ งานวิเทศสัมพันธ์ 
4.13  เรื่อง  การจัดกิจกรรมร่วมกับ 

สถาบันต่างประเทศ  University of South 
Florida (USF) กับ  คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา   

ที่ประชุมได้ให้แนวทางดังนี้ 
1.  กรณีนิสิต  ค่าธรรมเนียมมีระเบียบรองรับ  ส่วนค่าที่ 

พัก  ค่าเดินทาง  นิสิตต้องจ่ายเอง 
2.  น าโครงการ  Lead  มาทบทวน  เนื่องจากเคยจัดไป 

แล้วและมีปัญหาค่อนข้างมาก  ทั้งนี้ต้องมาขออนุมัติโครงการในที่
ประชุมอีกครั้ง  หากประสงค์ที่จะจัดโครงการ  Lead Program  
และต้องขออนุมัติมหาวิทยาลัยต่อไป 

มอบ งานวิเทศสัมพันธ์ 
4.14  เรื่อง  เทศบาลเมืองซากุ   

ประเทศญี่ปุ่น  เข้ามาเยี่ยมที่เทศบาลเมืองแสน
สุข  และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  ใน
วันที่  28  มกราคม  พ.ศ. 2563 

เห็นชอบในหลักการและให้ความร่วมมือ  มอบรองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย  เข้าร่วมให้การต้อนรับ  เนื่องจากคณบดีติด
ประชุม  Uhosnet  และมอบส านักงานคณบดีประสานงานในเรื่อง
สถานที่ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
3.1  เรื่อง  แจ้งผลการตรวจเยี่ยม 

แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ  พร้อมพิจารณาแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับการสอนแพทย์เพ่ิมพูน
ทักษะ   

ที่ประชุมให้ท าหนังสือชี้แจงและด าเนินการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.  ขอให้แพทย์  EP  อยู่ในวันธรรมดา  ประมาณ  22   

วัน  (1  คน  ต่อ  11 – 12  วัน)  และยังคง  Staff Trauma  อยู่
เดิม  30  เวร  ขึ้นอยู่กับ  Staff Trauma  ว่าจะจัดเวรอย่างไร  
ส่วนวันที่เหลืออยู่ให้  Staff  ด าเนินการ  Run to  ทั้งนี้มอบให้
ประธานสาขาพิจารณา  
 2.  หนังสือที่ชี้แจงแพทยสภา  ให้แสดงรายละเอียด  
รายชื่อ  ตารางการอยู่เวร  โดยแสดงรายละเอียดให้ชัดเจนหรือ
แผนงานต่าง ๆ  เป็นต้น  
 3.  มอบคณะกรรมการแพทย์พ่ีเลี้ยงตอบหนังสือชี้แจง
แพทยสภา 
 4.  กรณีท่ี  Staff/EP  อยู่เวร  ให้ด าเนินการจ่ายค่าเวร
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
 5.  กรณีท่ี  Staff  อยู่เวรคู่กับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ  ขอให้
ดูแลและสร้างบรรยากาศในการท างาน  การสร้างความสุขให้กับ
แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ  เพ่ือทดแทนในสิ่งที่คณะแพทยศาสตร์ไม่
สามารถให้ได้  ในการให้ทุนไปเรียนต่อแพทย์เฉพาะทาง 
 

มอบ เลขาคณะกรรมการแพทย์พ่ีเลี้ยง 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
3.2  เรื่อง  พิจารณาในหลักการการ 

เสนอขอด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์  ของแพทย์หญิง
ปริชญา  งานเชิดตระกูล   

เห็นชอบในหลักการ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
3.3  เรื่อง  การประชุมหารือ  เรื่อง   

ความร่วมมือในการผลิตแพทย์  โรงพยาบาล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  กรมการแพทย์
ทหารเรือ   

ออกเดินทางเวลา  12.30 น.  ทั้งนี้ให้ผู้เข้าร่วม  ตามรายชื่อดังนี้ 
1.  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
2.  ผศ.นพ.ทวีลาภ  ตั๊นสวัสดิ์ 
3.  แพทย์หญิงกฤชฐา  จิระวงศ์พานิช 
4.  นายแพทย์ปราการ  ทัตติยกุล 
5.  ดร เวธกา  กลิ่นวิชิต 
6.  แพทย์หญิงผกาพรรณ  ดินชูไท 
7.  นายนฤตย์  คุ้มยา 
8.  นางสาววชิราภรณ์  รุจิศรสีกุล 
9.  นายศักดิ์ชาย  มุกดาเสถียร 
10.  นางสาวสุกัญญา  ยิ้มใย 
11.  นางสาวจุฑารัตน์  สุขพละ  
12.  นางสาวสาวิตรี   แก้วมณี 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
3.4 เรื่อง  พิจารณาก าหนดวันการ 

จัดท า  Action Plan  ตามแผนพัฒนาคณะ
แพทยศาสตร์  เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์กรที่
มีการบริการจัดการสู่ความเป็นเลิศ  TQC 

เห็นชอบในหลักการ  และขอความร่วมมือผู้ที่เก่ียวข้องให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมโครงการดังกล่าว  และที่ประชุมมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1.  ขอรายละเอียดตัวชี้วัดเพ่ิมเติม  
 2.  ท าหนังสือถึงอธิการบดี  เพื่อด าเนินการขอจัดตั้ง  
Business Unit Travel Med  
 3.  ติดตามผลการด าเนินการในคณะกรรมการ  KM  และ
คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ 
 4.  ให้ด าเนินการติดตาม  Safety Smart City   

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๓.5  เรื่อง  ตามท่ีคณะท างานกิจกรรม 

ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ  
ภายใต้โครงการ  การบูรณาการสหสาขาวิชาชีพ
ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ 

มอบให้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  แจ้งคณะกรรมการบริหารคณะ
แพทยศาสตร์  โดยท าหนังสือแจ้งเวียน  และส่งในกลุ่ม  Line  
คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ 

มอบ งานวิเทศสัมพันธ์ 
๕.๑  เรื่อง  ก าหนดวัน  เวลา  ประชุม 

ครั้งต่อไป 
ประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่  5  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563   
เวลา  ๑๓.00 น.   
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 

 


