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

(ร่าง)  รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ 
ในคราวประชุมครั้งที่  10/2562  เมื่อวันพุธที่  2  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
4.1  เรื่อง  พิจารณาเสนอชื่อบุคลากร

สายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ  ปขมท.  
ประจ าปี 2562 

          1.  ด้านบริการดีเด่น     
เสนอ  นายเกรียงศักดิ์  สมบัติ  สุรนาถวัชวงศ์  

2.  ด้านวิชาชีพดีเด่น/นวัตกรรมดีเด่น  
เสนอ  นางอลิสา  จิตตรีพล 

3.  ด้านวิชาชีพดีเด่น    
เสนอ  นางขันทอง  สุขผ่อง 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.2  เรื่อง  โครงการทุนส่งเสริมการ 

ศึกษานิสิตคณะแพทยศาสตร์  ประจ าปีการ 
ศึกษา 2562 

เห็นชอบตามเสนอ  และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะแพทยศาสตร์ 

มอบ งานบริหารงานกิจการนิสิต 
4.3  เรื่อง  ทุนสนับสนุนสมทบ 

ทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  ประจ าปี
การศึกษา 2562   

เห็นชอบตามเสนอ  และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะแพทยศาสตร์ 

มอบ งานบริหารงานกิจการนิสิต 
4.5  เรื่อง  พิจารณานโยบายการ 

จัดการความรู้  และวิสัยทัศน์ด้านการจัดการ
ความรู้  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63   

เห็นชอบตามเสนอ  และที่ประชุมให้เขียนแก้ไขข้อ  5  ให้เพิ่ม
ตั้งแต่ระดับหน่วยงานขึ้นไป  โดยเวียนแจ้งให้ทุกแผนกทราบและ
ถือปฏิบัติเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
หน่วยงานได้ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.6  เรื่อง  พิจารณาตัวชี้วัดเพ่ือ 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน  คณะแพทยศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

เห็นชอบตามเสนอ  KPI  คณาจารย์  แพทย์เฉพาะทาง  แพทย์
เพ่ิมพูนทักษะ  สังกัดส านักงานคณบดี  สังกัดโรงพยาบาล  โดยใช้  
KPI  เป็นเกณฑ์ในการประเมินรายบุคคล  ส่วนเรื่องของการ
ประเมินอาจจะต้องด าเนินการประเมิน  2  รอบ  มอบส านักงาน
คณบดีหาข้อมูลวิธีการประเมินที่ถูกต้อง 

และมีข้อเสนอแนะให้พัฒนา  Web site  ประวัติอาจารย์ 
แพทย์คร่าว ๆ  ชื่อ  ประวัติการศึกษา  เวลาที่สามารถในการติดต่อ  
เบอร์ต่อภายใน  โดยสามารถดูได้จากหน้า  Website  ได ้

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.7  เรื่อง  พิจารณาการเสนอขอ 

ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาสูติ
ศาสตร์-นรีเวชวิทยา  ของผู้ช่วยศาสตราจารย์  
นายแพทย์กิตติ  กรุงไกรเพชร   

เห็นชอบตามเสนอ  และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะแพทยศาสตร์  และน าเสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป  
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
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4.8  เรื่อง  พิจารณารายงานผลตาม 
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62  ไตรมาส  
3  (๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕62 - 30 มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕62) 

ที่ประชุมขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผน  หรือไม่
บรรลุให้ชี้แจงเหตุผลประกอบด้วย 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.9  เรื่อง  พิจารณารายงานผลตาม 

แผนปฏิบัติการ  คณะแพทยศาสตร์  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  ไตรมาส  3   

ที่ประชุมขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผน  หรือไม่
บรรลุให้ชี้แจงเหตุผลประกอบด้วย 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.10  เรื่อง  พิจารณารายงานผลตาม 

แผนยุทธศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  ไตรมาส  3   

เห็นชอบตามเสนอ  และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1  เห็นควรแยกโครงการที่เป็นแผนยุทธศาสตร์  และ 

โครงการที่เป็นงานประจ า 
 2.  ให้  Feedback  ข้อมูลให้กับผู้รับผิดชอบ  ว่าข้อมูล
ถูกต้องหรือไม่ 

3.  กรณีท่ีไม่บรรลุ  ให้ผู้รับผิดชอบที่เป็นระดับฝ่าย  ให้ 
วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ไม่บรรลุ หรือท่ีไม่เป็นไปตามแผน 
 4.  น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์ 
 5.  ที่ประชุมเพ่ิมนโยบายแนวปฏิบัติงานการลงข้อมูลแผน
ยุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัย โดยก่อนที่จะลงข้อมูลให้ด าเนินการ
รายงานข้อมูลไปยังแต่ละฝ่ายดูตัวชี้วัดก่อนด าเนินการลงข้อมูลใน
ระบบ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.11  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)   

แผนปฏิบัติการ  คณะแพทยศาสตร์  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

อนุมัติแผนฯ  ตามเสนอและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1.  เพ่ิมงบประมาณล าดับที่  10  งานบริหารงาน 

สารสนเทศ  เนื่องจากต้องมีการเพิ่มระบบด้านต่าง ๆ  เพ่ือ
สนับสนุนกระบวนการในการด าเนินงาน 
 2.  ให้ด าเนินการแยกการจัดสรรงบประมาณโครงการ
ประจ า  และโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
3.2  เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงสาขาใน 

การศึกษาแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  ในปี
การศึกษา 2563  
(แพทย์หญิงสินีนาฏ  พาณิชยวัฏ)   

อนุมัติให้เปลี่ยนสาขาในการสมัคร 



-3- 

เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 
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3.3  เรื่อง  พิจารณาผลการจัดประชุม 
ยกระดับการพัฒนาองค์กรที่มีการบริหารจัดการ
สู่ความเป็นเลิศ  TQC  (Master Plan)   

ให้น า  Feed back Report  ที่เก่ียวข้องกับคณะกรรมการประจ า
คณะแพทยศาสตร์  น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าฯ  ด้วย  
เพ่ือปิด  Gap  ของ  Feed back Report 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
3.4  เรื่อง  พิจารณารายงานการ 

ประเมินตนเอง   
เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
3.5  เรื่อง  รายงานผลการประเมิน 

การบริหารงานของคณะแพทยศาสตร์  และการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์  ปีการศึกษา ๒๕61   
(๑ สิงหาคม ๒๕61 – ๓๑ กรกฎาคม  
๒๕๖2) 

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
3.6  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  ข้อบังคับ 

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
เห็นชอบในหลักการ  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

1.  หมวดที่  11  การเลิกมูลนิธิ  ข้อ  39  เห็นควรให้ตัด 
เนื้อหาตั้งแต่ประโยค  “เพ่ือใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา”  ออก   
 2.  ในวันที่  21  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  มีการประชุม
คณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยบูรพา  ให้น าเรื่องเข้าที่
ประชุมฯ  เพ่ือให้  รองศาสตราจารย์  สุมนต์  สกลไชย  ช่วย
พิจารณา 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๑.3.4  เรื่อง  เพ่ิมบริการคลินิคนอก 

เวลา   
1.  ค่าท าหัตถการเบิกได้ตามเกณฑ์แพทยสภา  

 2.  ในหลักการไม่ขัดข้อง  และให้ด าเนินการหัตถการ 
ต่าง ๆ  ในแผนกผ่าตัด  โดยสามารถเลี้ยงตัวเองได้และให้น าเรื่อง
มาแจ้งความคืบหน้าถึงรายละเอียดในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะแพทยศาสตร์  ครั้งถัดไป 
 
 

มอบ ประธานสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ 
๕.๑  เรื่อง  ก าหนดวัน  เวลา  ประชุม 

ครั้งต่อไป 
ประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่  6  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562   
เวลา  ๑๓.00 น.   

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 


