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

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  ครั้งที ่ 5/2560  (มติฉบับย่อ) 
เมื่อวันศุกร์ที่  6  ตุลาคม  พ.ศ. 2560 

 
จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 

๓.๑  เรื่อง  รายงานสถานะทางการเงิน คณะ
แพทยศาสตร์ ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รับทราบสถานะทางการเงิน โดยให้เพิ่มรายได้ ลด
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น 

มอบ งานบริหารงานการเงินและบัญชี 
๓.2  เรื่อง  รายงานผลการประเมินการบริหารงาน

ของคณะแพทยศาสตร์ และการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๐)   

ที่ประชุมมีมติให้พิจารณาหัวข้อไหนที่ได้คะแนนน้อย ให้
วิเคราะห์ถึงสาเหตุ และควรมีการพัฒนาขึ้น 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๓.๓  เรื่อง  รายงานความคืบหน้าการ 

ประสานงานการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล 
เห็นชอบตามเสนอ และท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. กอล์ฟติด  สาเหตุมาจาก รถไม่เพียงพอ รถ
ต้องมากกว่า 200 คัน เนื่องจากมี 40 ทีม ทีมละ 5 คน 
 2. ต้องมีวงกิฟ ให้เป็นวงใหญ่ มี ABC   
 3. รับประทานอาหารเย็น ให้ระบุโต๊ะ เช่น มี
รายการอาหาร 5 อย่างต้องมี 2 อย่างที่ต้องมีการเติม
อาหารตลอดเวลา 
 4. ต้องมีความชัดเจนในเรื่องของเวลา กรณีที่ T-
Off  ไปแล้ว ไม่สามารถเล่นได้ ควรแจ้งให้ผู้เข้าร่วม
แข่งขันทราบ และมาให้ตรงเวลา 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๓.4  เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงาน 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

รับทราบ และคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. จากการประเมินสามารถเป็นแนวทางให้ 

คณะแพทยศาสตร์ มีการพัฒนา และสามารถเตรียมการ
ในการประเมินในปีถัดไปได้ 
          2. ให้ด าเนินการตามคณะกรรมการตรวจ
ประเมินให้ข้อเสนอแนะ 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา/งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
3.5  เรื่อง  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นการขอ

จ้างลูกจ้างประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์   
เห็นชอบตามเสนอ และด าเนินการเสนอมหาวิทยาลัย
ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
4.๑  เรื่อง  คอนเสิร์ตการกุศล  

“ศรัทธา เพ่ือชีวิต” 
เห็นชอบตามเสนอ และให้แจ้งความจ านงพร้อมเหตุผลให้
สถาบันพระปกเกล้า ภายในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 
2560 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.๒  เรื่อง  รายงานผลตามแผน 

ยุทธศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2560  รอบ 12 เดือน 

เห็นชอบตามเสนอ และมอบให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
ส่งให้กับทางคณะกรรมการตรวจประเมินเพ่ือเป็นข้อมูล
เพ่ิมเติมในการพิจารณา 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.5  เรื่อง  โครงการตามแผนยุทธ 

ศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2561   

1. ให้เปลี่ยนชื่อเป็น “แผนปฎิบัติการงาน 
ประจ าตามแผนยุทธศาสตร์” เพ่ือตอบโจทย์มหาวิทยาลัย  
 2. ให้จัดแผนยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ 
เพ่ือบรรลุพันธกิจของคณะ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๙  เรื่อง  พิจารณาคุณสมบัติ และ 

อนุมัติการจ่ายเงินเพ่ิมเติมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ 
และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
(ครั้งแรก)   

1. นางสาวกัณฐาภรณ์  สุขสวสัดิ์ 
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ดอนนาค 
3. นางสาวน้ าพระทัย  ปาวสานต์ 
4. นางสาวนภัสวรรณ  แก้วศรีนนท์ 

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.10  เรื่อง  นายแพทย์วีระวิทย์   

เรืองศิรินุสรณ์  ประสงค์จะขอกลับเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน
ตามสัญญาเดิม 

เห็นชอบตามเสนอ  และด าเนินการตามระเบียบต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.11  เรื่อง  การแต่งตั้งท่ีปรึกษาส่วน 

งาน   
เห็นชอบตามเสนอ  และด าเนินการตามระเบียบต่อไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.1๒  เรื่อง  พิจารณาตัวชี้วัดการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์ ประจ า 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

เห็นชอบตามเสนอ และด าเนินการตามระเบียบต่อไป  
คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ คือ เมื่อเทียบกับเอกชนแล้ว 
ระดับค่าเป้าหมายของคณะฯ ยังต่ ากว่าระดับค่าเป้าหมาย
ของเอกชน 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
๔.13  เรื่อง  พิจารณาข้อมูลการ 

ควบคุมภายใน งวดที่  2 (1 เมษายน  - 30 กันยายน  พ.ศ. 
2560)   

เห็นชอบตามเสนอ และเป็นข้อมูลที่ใช้ควบคู่กับแผน
ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาองค์การให้บรรลุ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
          6.2  เรื่อง  เปลี่ยนต าแหน่งอัตราว่างต าแหน่งแพทย์  
นางสาวปณิธิ  โชลิตกุล   

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๖.3  เรื่อง  ก าหนดวัน  เวลา  ประชุมครั้ง 

ต่อไป 
วันศุกร์ที่  8  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕60   
เวลา  ๑๓.00 น.   

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 


