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

(ร่าง)  รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ 
ในคราวประชุมครั้งที่  7/2561  เมื่อวันพุธที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

 
จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 

4.๑  เรื่อง  พิจารณาส่งรายชื่อผู้สมควรเป็น
คณะกรรมการคัดเลือกโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหิดล   

เสนอชื่อ  แพทย์หญิงรมร  แย้มประทุม  เป็นผู้มีคุณธรรม  
จริยธรรม และมอบหมายให้  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้
ทาบทาม 

มอบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
4.2  เรื่อง  อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต  รุ่นที่   

๑๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
1.  ที่ประชุมให้พิจารณาอาจารย์ที่มาท างาน 

ก่อน – หลัง  และเป็นอาจารย์ที่ยังไม่เคยเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา 

2.  กรณีท่ีอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
กับนิสิตให้น ามานับรวมเป็นภาระงานด้วย 
 3.  ฝากส านักงานคณบดีดูระเบียบ  กรณีนอกเวลา
ท าการสามารถเบิกค่าตอบแทนได้หรือไม่  กรณีที่อาจารย์
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากับนิสิต 

มอบ งานบริหารงานกิจการนิสิต/งานบริหารงานการเงินและ
บัญชี 

4.3  เรื่อง  ทุนการศึกษานิสิต  ปีการศึกษา  
๒๕๖๑ 

มอบให้งานบริหารงานกิจการนิสิตท าโครงการฯ  เพ่ือ
น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์พิจารณาต่อไป 

มอบ งานบริหารงานกิจการนิสิต 
4.4  เรื่อง  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

รายชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ  (เพ่ิมเติม)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐   

เห็นชอบในหลักการ 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
4.5  เรื่อง  พิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัย 

ขออนุมัติงบประมาณไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ/ 
วิจัยในต่างประเทศ  (นางสาววิภาพร  พันธุ์ชัย)   

เห็นชอบในหลักการ  และอนุมัติวงเงินตามค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนจริง  ไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ  และด าเนินการ
ตามระเบียบต่อไป 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

 1.  ควรมีการประกาศเงื่อนไขให้ทราบโดย 
ทั่วถึง 
 2.  หากผลงานมีการน าเสนอแล้ว  ไม่ควรน าเสนอ
ในต่างประเทศอีก 
 3.  กรณีได้รับอนุมัติทุน  ให้น าผลงานวิจัยมา
ตีพิมพ์และเผยแพร่ด้วย  ตามเงื่อนไขการรับทุน 
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย 

4.6  เรื่อง  พิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัย 
ขออนุมัติงบประมาณไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ/
วิจัย  ในต่างประเทศ  (นางสาววีรวัลย์  แสนสวัสดิ์)   

เห็นชอบในหลักการ  และอนุมัติวงเงินตามค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนจริง  ไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ  และด าเนินการ
ระเบียบต่อไป 
 
 
 
 
 
 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.7  เรื่อง  (ร่าง)  ประกาศการรับข้อเสนอ 

โครงการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัย  เงินรายได้  
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒   

เห็นชอบตามเสนอ  และปรับข้อเสนอ  วันที่  1  สิงหาคม – 
30  กันยายน  และที่ประชุมเสนอในเรื่องการให้คะแนน
พิเศษส าหรับนักวิจัยที่ยังไม่เคยท า  เพ่ือเป็นการสนับสนุน
นักวิจัยรุ่นใหม่ 

มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย 
4.8  เรื่อง  กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม 

โครงการฝึกปฏิบัติแพทย์ฝึกหัดฯ  ปีการศึกษา 2561  
ขอความอนุเคราะห์ในการคืนค่าธรรมเนียมส าหรับ
การฝึกปฏิบัติ   

1. นางสาวธนาภรณ์  ฑีฆะวัฒน์   

เห็นชอบตามเสนอ  และน าเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
4.9  เรื่อง  รายชื่อนิสิตแพทย์ที่คาดว่าจะจบ 

การศึกษาในภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560 
เห็นชอบตามเสนอ  และเวียนเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  และเสนอที่
ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
4.10  เรื่อง  การให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์ 

แก่นิสิตแพทย์ส าหรับการเรียนการสอน   
การยืม/ใช้อุปกรณ์การแพทย์ส าหรับการจัดการเรียนการ
สอน  ให้แจ้งฝ่ายวิชาการและวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อม
และบริหารจัดการ 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
4.11  เรื่อง  งบประมาณประจ าปี  พ.ศ.  

2562  คณะแพทยศาสตร์ 
เห็นชอบตามเสนอ  และเสนอเวียนที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะแพทยศาสตร์ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ทั้งนี้หนังสือเวียนให้บอกเหตุผลให้คณะกรรมการทราบด้วย
ว่าเพราะเหตุใดถึงต้องท าการเวียนเป็นหนังสือเพ่ือพิจารณา 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
4.12  เรื่อง  งบประมาณประจ าปี  พ.ศ.  

2562  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
เห็นชอบตามเสนอ  และเสนอเวียนที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะแพทยศาสตร์ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ทั้งนี้หนังสือเวียนให้บอกเหตุผลให้คณะกรรมการทราบด้วย
ว่าเพราะเหตุใดถึงต้องท าการเวียนเป็นหนังสือเพ่ือพิจารณา 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.13  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  ประกาศ 

มหาวิทยาลัยบูรพา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
จ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
สาขาขาดแคลนและสาขาหายาก  คณะแพทยศาสตร์  
พ.ศ. ๒๕๖๑   

เห็นชอบในหลักการ  และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะแพทยศาสตร์ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.14  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  ประกาศ 

มหาวิทยาลัยบูรพา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
จ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุและต าแหน่งนักวิชาการเงิน
และบัญชี คณะแพทยศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๖๑   

เห็นชอบในหลักการ  และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะแพทยศาสตร์ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.15  เรื่อง  พิจารณาแนวทางการตรวจ 

สุขภาพประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ของ 
พนักงาน  และลูกจ้างมหาวิทยาลัย   

ในหลักการให้เบิกสิทธิของข้าราชการหรือประกันสังคมก่อน  
และรายการไหนที่ไม่สามารถเบิกได้  ให้น ามาเบิกจากเงิน
สวัสดิการหลังเดือนตุลาคม 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.16  เรื่อง  พิจารณาจ านวนการรับสมัคร 

และแนวทางการบริหารกรอบอัตราแพทย์เพ่ิมพูน
ทักษะ 

1.  ให้ความเห็นชอบตามข้อ  2.1  แลว้ท า 
เป็นโครงการฯ  ให้ทุนและให้คงอัตราต าแหน่งแพทย์ไว้  36  
อัตรา  ภายใน  3  ปี  และในวันจัดปฐมนิเทศ  ควรชี้แจงให้
ชัดเจนในเรื่องการขอทุน  
 2.  ไม่มีนโยบายในรับเภสัชกร  และทันตกรรมผู้
ชดใช้ทุนเพิ่มในปีถัดไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.17  เรื่อง  พนักงานมหาวิทยาลัยขอ 

อนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ  หลักสูตรทันตแพทย์
ประจ าบ้าน  สาขาปริทันตวิทยา  เป็นระยะเวลา  6  
เดือน  (นางสาวปิยะพัชร  คุณทรงเกียรติ) 

เห็นชอบในหลักการ  และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้   
1.  ขอข้อมูลเพ่ิมเติม  และให้ดูผลการเรียน 

ประกอบการพิจารณา   
2.  ให้ดูระเบียบมหาวิทยาลัย  ว่าเป็นอ านาจ 

ของคณะหรือไม่  เรื่องการอนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
มอบ งานบริหารงานบุคคล 

4.18  เรื่อง  พนักงานมหาวิทยาลัยขอ 
อนุมัติลาฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการ
เตรียมความพร้อมการพยาบาลเฉพาะทางการ
พยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด  (นางสาวรจนา  ชาติเผือก  และ
นางสาวเพ็ญพิชชา  โฉมประเสริฐ)   

เห็นชอบในหลักการ  และให้ตรวจสอบการมอบอ านาจว่า
การอนุมัติให้ลาฝึกอบรมเป็นอ านาจของใคร 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.19  เรื่อง  ขั้นตอนการขอทุนเรียนต่อ 

แพทย์ประจ าบ้าน 
เห็นควรประกาศคุณสมบัติให้ชัดเจน  และให้ด าเนินการ
ดังนี้  

1.  กรอกแบบฟอร์ม 
2.  ให้ประธานสาขาตรวจสอบข้อเท็จจริง   

พิจารณาเรื่องคุณสมบัติก่อน  ถ้าผ่านคุณสมบัติ  ให้ประธาน
สาขาท าหนังสือถึงคณบดี  

3.  คณบดีมอบให้คณะกรรมการแพทย์พี่ 
เลี้ยงพิจารณา  และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะแพทยศาสตร์พิจารณาต่อไป 

มอบ คณะกรรมการแพทย์พ่ีเลี้ยงพิจารณา 
4.20  เรื่อง  พิจารณาข้ันตอนการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาความดี
ความชอบ คณะแพทยศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑   

เห็นชอบตามเสนอ  และให้น าเรื่องนี้เข้าเป็นวาระสืบเนื่อง
ในครั้งถัดไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
 4.21  เรื่อง  พิจารณาโครงการวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะแพทยศาสตร์ 

เห็นชอบตามเสนอ  และพิจารณาให้จัดท ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลในช่วงบ่าย 

มอบ งานบริหารงานทั่วไป 
 3.1  เรื่อง  รายงานสถานะทางการเงิน  
ประจ าเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2561  คณะ
แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา   

รับทราบ  และที่ประชุมให้ศึกษา  root cause   

มอบ งานบริหารงานการเงินและบัญชี/งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 3.2  เรื่อง  การประชุมวิชาการแพทย์บูรพา  
ครั้งที่  ๕ 

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย 
๑.๒.4  เรื่อง  โครงการประกวดผลงานการ 

พัฒนาคุณภาพเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561   

1.  รับทราบ  
2.  เวียนแจ้งให้ผู้ที่ด ารงต าแหน่งช านาญการ   
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
และช านาญการพิเศษ  ให้ส่งผลงานเป็นรายบุคคล  หรือ
รายกลุ่ม  อย่างน้อย  1  เรื่อง  หรือผู้ที่มีผลงานวิจัย
สามารถน ามาแทนได้ 
 3.  เวียนแจ้งให้ทุกงานส่งผลงานการพัฒนา
คุณภาพอย่างน้อย  1  เรื่อง 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 ๕.๑  เรื่อง  ก าหนดวัน  เวลา  ประชุมครั้ง
ต่อไป 

ประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่  15  สิงหาคม  พ.ศ.  
๒๕61  เวลา  ๑๓.00 น.   

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 


