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

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  ครั้งที ่ 3/2562  (มติฉบับย่อ) 
เมื่อวันศุกร์ที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

 
จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 

๓.๑  เรื่อง  รายงานสถานะทางการเงิน 
ประจ าเดือนเมษายน  พ.ศ. 2562  คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา   

รับทราบ  และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1.  การเพ่ิมศักยภาพโรงพยาบาลเพื่อ 

รองรับ  EEC 
2.  เพ่ิมช่องทางพิเศษส าหรับบุคลากรใน 

การเข้ารับบริการ 
3.  เพ่ิมจ านวนห้องตรวจ 
4.  ใช้  OKRs  ในการบริหารงาน   

ระยะเวลา  3  เดือน  โดยก าหนด  O  คือ  การหา 
รายได้เลี้ยงตัวเอง  โดยเชิญ  อาจารย์กิตติพัทธ์  จิรวัสวงศ์  
มาเป็นที่ปรึกษา 

5.  ตรวจสอบข้อมูลสถิติต่าง ๆ 
6.  ควรหางบประมาณเพียงพอกับรายจ่าย 

โดยเฉพาะงบบุคลากร 
7.  ตรวจสอบข้อมูลรายรับและรายจ่ายใน 

แต่ละหัตถการ 
8.  ควรมีการให้ข้อมูลป้อนกลับไปยังหน่วย 

บริการต่าง ๆ 
มอบ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการการแพทย์/ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการสนับสนุนทางการแพทย์/ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพโรงพยาบาล/รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายบริการการพยาบาล/ 
งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 

๓.๒  เรื่อง  ขอยกเลิกการลาฝึกอบรม   
ณ ต่างประเทศ  หลักสูตรประกาศนียบัตร  Visiting 
clinical Fellow in Andrology and Urology ณ 
University of Texas  เมือง  Houston  รฐั  Texas 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  มีระยะเวลา  1  ปี  2  เดือน  
ของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  นายแพทย์ยศศักดิ์   
สกุลไชยกร   

อนุมัติยกเลิกการลาฝึกอบรมโดยได้รับทุนสนับสนุนการ
ฝึกอบรม  และอนุมัติการลาฝึกอบรม  ณ ต่างประเทศ  โดย
ไม่เบิกค่าใช้จ่าย 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
4.1  เรื่อง  การประเมินการบริหารงาน 

ของคณะแพทยศาสตร์  และการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  ปีการศึกษา ๒๕
60  (๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕61 – ๓๑ กรกฎาคม  พ.ศ. 
๒๕๖2)   

คณะกรรมการด าเนินการประเมินตนเองและประเมินการ
บริหารงาน  แล้วส่งกลับฝ่ายเลขานุการ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.2  เรื่อง  พิจารณาการปรับแก้ 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

ตัดข้อ  4.3, 4.4, 4.5, 5.3, 5.4, 5.5  ออก  เนื่องจาก
กระทบโครงสร้างหลักสูตร  และมีการปรับในหลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. 2563  อยู่แล้ว 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
4.3  เรื่อง  พิจารณารายงานการ 

ประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล  ส าหรับ
แพทยศาสตรศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับ
ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบตามเสนอ  และมีข้อเสนอแนะให้โรงพยาบาลรีบ
เปิดให้บริการหอผู้ป่วย  ชั้น  ๗ ก่อนเดือนกันยายน  พ.ศ. 
2562 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา/งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.4  เรื่อง  ขอก าหนดอัตราเงินเดือน 

ส าหรับพนักงานที่มีความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์
หรือความช านาญงานเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
นางสาวกมลวรรณ  ด าทอง  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.5  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติการต่อ 

สัญญาการจ่ายเงินเพ่ิมเติมพิเศษส าหรับแพทย์  และเภสัช
กรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  
จ านวน  ๔  คน   

1. ผศ.นพ.ทวีลาภ  ตั๊นสวัสดิ์ 
2. นพ.ปราการ  ทัตติยกุล 
3. ภกญ.กนกวรรณ  ค าลือหาญ 
4. ภกญ.ศริยา  มุสิกนวบุตร 

อนุมัติตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.6  เรื่อง  พิจารณาการขอเปลี่ยน 

ต าแหน่งอัตราว่าง  จากเดิม  ต าแหน่งนักจิตวิทยา  เปลี่ยนเป็น 
ต าแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก   

เห็นชอบตามเสนอ   

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.7  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการต่อ เห็นชอบตามเสนอ 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
สัญญาจ้างต าแหน่งอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ของรอง
ศาสตราจารย์  แพทย์หญิงสมจิต  พฤกษะริตานนท์ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.8  เรื่อง  พิจารณาการเปลี่ยนเงื่อนไข 

การบรรจุต าแหน่งอาจารย์  สาขาศัลยศาสตร์  
เป็นต าแหน่งอาจารย์  สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  และ
ต าแหน่งอาจารย์  สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา  เป็น
ต าแหน่งอาจารย์  สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  จ านวน  ๒  
อัตรา   

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.9  เรื่อง  การพิจารณาขอต่อสัญญา 

เพ่ิม  กรณีพิเศษ  ของ  นพ.ภาคภูมิ   
บ ารุงราชภักดี พญ.วิพรร  ณัฐรังสี   
นพ.ออมทรัพย์  พิกุลณี นพ.วิมานะ  ภักดีธนากุล และ 
พญ.กัญญา  ภักดีธนากุล 

เห็นชอบตามเสนอ  และมอบให้ประธานสาขาให้เหตุผล
ความจ าเป็นในการขอต่อสัญญาจ้างโดยจัดท าบันทึก
ข้อความถึงคณบดีคณะแพทยศาสตร์  ภายในวันที่  ๒๑  
มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  และน าเสนอ  กบบ.  ไม่เกินเดือน
สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.10  เรื่อง  การจัดตั้งภาควิชาเวช 

ศาสตร์ฉุกเฉิน   
เห็นชอบให้ด าเนินการจัดตั้งเป็นสาขาวิชาเวศาสตร์ฉุกเฉิน  
ในส านักงานจัดการศึกษา และตรวจสอบวิธีการจัดตั้ง
สาขาวิชา 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.11  เรื่อง  รายงานผลตามแผน 

ยุทธศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  รอบ  6  เดือน  
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2561 - มีนาคม  พ.ศ. 
2562)   

เห็นชอบผลตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  และให้ตรวจสอบ
โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการให้รีบด าเนินการให้แล้วเสร็จ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
          ๖.2  เรื่อง  ก าหนดวัน  เวลา  ประชุมครั้งต่อไป วันศุกร์ที่  9  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  เวลา   

๑3.00 น.   
มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 

 


