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

(ร่าง)  รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ 
ในคราวประชุมครั้งที่  11/2560  เมื่อวันพุธที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 

 
จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 

          1.2.1  เรื่อง  ผลการคัดเลือกแพทย์เพ่ิมพูน
ทักษะ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ  ๑   

รับทราบ  และก าหนดให้มีการประกาศรับสมัครอีก  
1  ท่าน  ในวันที่  16  พฤศจิกายน – 16  ธันวาคม  
พ.ศ. 2560  เหลืออีก  1  คน  โดยให้ส่งแพทยสภา  
ในสาขาศัลยกรรมหรือออร์โธปิดิกส์  และ /ประกาศ
สัมภาษณ์  วันที่  22  ธันวาคม  พ.ศ. 2560  

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.๑  เรื่อง  รับสมัครผู้ขอรับพระราชทานทุน 

มูลนิธิอานันทมหิดล  ประจ าปี  พ.ศ. 2561 ไป
ศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ   

1.  ที่ประชุมเสนอ  พญ.นทวรรณ  สุขใส   
และ  นพ.พัชร  โกฉัยพัฒน์  และให้ประธานสาขา
ทาบทามในแต่ละสาขาว่ามีผู้ใดสนใจสมัครหรือไม่ 
 2.  กรณีท่ีประสงค์จะสมัคร  ให้น าเสนอท่ี
ประชุมครั้งต่อไปเป็นวาระสืบเนื่องเพ่ือพิจารณา ต่อไป 

มอบ ประธานสาขา 
4.๒  เรื่อง  รับสมัครผู้ขอรับพระราชทานทุน 

ส่งเสริมบัณฑิตประจ าปี  พ.ศ. 2561 
ที่ประชุมเสนอ  พญ.อลิสรา  วงศ์สุทธิเลิศ   
และแพทย์หญิงรมร  แย้มประทุม 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.๓  เรื่อง  พิจารณาเสนอชื่อบุคลากรสาย 

สนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ  ปขมท  ประจ าปี  
พ.ศ. 2560   

ที่ประชุมเสนอชื่อบุคลากรดังนี้ 
1.  ด้านบริการดีเด่น  เสนอ  นางสาวบังอร   

สัตยวนิช 
 2.  ด้านบริหารดีเด่น  เสนอ  ไม่มี 
 3.  ด้านวิชาชีพดีเด่น  เสนอ  ภกญ.ศศิธร  
กิจจารุวรรณกุล 
 4.  ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น  ภกญ.
กนกวรรณ  ค าลือหาญ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.๔  เรื่อง  พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่าย 

ค่าใช้จ่ายส าหรับฝึกอบรม  และค่าตอบแทนการจัด
สอบประมวลความรู้แพทย์ฝึกหัดส าหรับผู้ที่มีสัญชาติ
ไทยที่ส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจาก
ต่างประเทศ  พ.ศ...... 

เห็นชอบในหลักการ  ให้น าเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์   
และมหาวิทยาลัยต่อไป  พร้อมแนบระเบียบฉบับเดิม 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
4.๕  เรื่อง  พิจารณาโครงการบริการ เห็นชอบในหลักการ  และพิจารณาประมาณการ

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

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
วิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  โดย
การถ่ายทอดความรู้ให้แก่หน่วยงานในสังกัดและ
หน่วยงานอื่น ๆ   

 ที่ประชุมมีข้อเสนอ  2  ประเด็น คือ 
 1.  ลดจ านวนคนที่เข้าประชุม  หรือเบิก
ค่าใช้จ่ายเท่ากับจ านวนคนที่เข้าประชุม  หรือใกล้เคียง
กับผู้เข้าร่วมประชุมจริง  เช่น  โดยเฉลี่ย  25  คน  ใน
แผนกอายุรศาสตร์  เป็นต้น 
 2.  มอบให้  นางสาวภารุณี  สุวรรณรัตน์  
จัดท าข้อมูลใหม่  และประสานให้แต่ละสาขาทราบ 
 3.  ควรแก้หัวข้อวาระนี้  เป็นการประชุม
ภายใน  ไม่ใช่ประชุมบริการวิชาการ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.๖  เรื่อง  พิจารณาคุณสมบัติ  และอนุมัติ 

การจ่ายเงินเพ่ิมเติมพิเศษส าหรับแพทย์  ทันตแพทย์  
และเภสัชกร  ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา  (ครั้งแรก)  ของ   
พญ.อังศุพัชร์  พรชัย   

ที่ประชุมมอบให้คณะกรรมการแพทย์พ่ีเลี้ยง  เป็นผู้
ประเมินพิจารณาทบทวนคุณสมบัติตามเกณฑ์หรือ
ระเบียบที่ก าหนดไว้ก่อนน าเสนอท่ีประชุมอีกครั้ง  
และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์  และมหาวิทยาลัยต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๗  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติการต่อสัญญา 

การจ่ายเงินเพ่ิมเติมพิเศษส าหรับแพทย์  และเภสัชกร
ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  
จ านวน  ๘  คน 

1. พญ.ศิริพร  ตั้งจาตุรนต์รัศมี 
2. พญ.อลิสรา  วงศ์สุทธิเลิศ 
3. พญ.มยุรี  พิทักษ์ศิลป์ 
4. พญ.วิพรร  ณัฐรังสี 
5. พญ.กัญญา  ภักดีธนากุล 
6. ภกญ.ธันย์ชนก  เตชะกิจวโรรส 
7. ภกญ.กุลธิดา ศรีสังข์ 
8. ภกญ.จุฑามาศ สุวรรณเลิศ 

เห็นชอบในหลักการ  และที่ประชุมเสนอเงื่อนไขการ
ต่อสัญญาการจ่ายเงินเพ่ิมเติมพิเศษส าหรับแพทย์ฯ  
ให้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลด้วย 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๘  เรื่อง  พิจารณาทบทวนการเลื่อนเงิน 

เดือน  นางสาวอัญชลี  ภูเงิน  กรณีไม่ได้รับพิจารณา 
เลื่อนเงินเดือน  เนื่องจากจ านวนวันลาเกินท่ีมหาวิทยา 
ลัยก าหนด  (45  วันท าการ) 

ที่ประชุมไม่มีเหตุผลพิเศษที่สมควรเลื่อนเงินเดือน  
โดยการพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๙  เรื่อง  พิจารณาสรุปผลคะแนน เห็นชอบตามเสนอ 
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของ
ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับเงินเพ่ิมพิเศษสาขาขาดแคลนและ
สาขาหายาก  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  
(พยาบาลห้องผ่าตัด) 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.10  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  ประกาศคณะ 

แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานใน 
มหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินเพ่ิมพิเศษ  สาขาขาดแคลน 
และสาขาหายาก  คณะแพทยศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๖๐   

1.  เห็นชอบตามเสนอ 
 2.  น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะแพทยศาสตร์พิจารณาต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.11  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  ประกาศ 

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  เรื่อง 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ  
และต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  คณะ
แพทยศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๖๐   

 1.  เห็นชอบตามเสนอ 
 2.  น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะแพทยศาสตร์พิจารณาต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.12  เรื่อง  โครงการประชุมวิชาการ 

ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันระหว่างประเทศ  ณ 
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑   

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานวิเทศสัมพันธ์   
4.1๓  เรื่อง  พิจารณาการเลื่อนเงินเดือน   

นางพัชท์สเนตร  ธนฤกษ์มั่นคง  กรณีผลการ 
ปฏิบัติงานต่ ากว่า  ๖๐  คะแนน  และจ านวนวันลา
เกินที่มหาวิทยาลัยก าหนด   

ที่ประชุมไม่มีเหตุผลพิเศษที่สมควรเลื่อนเงินเดือน โดย
การพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.1๔  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  รายงานผล 

ตามแผนปฏิบัติการ  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  รอบ  ๑๒  เดือน   

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์   
 ๓.๑  เรื่อง  รายงานสถานะทางการเงิน  
คณะแพทยศาสตร์   

เห็นชอบในหลักการ  และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1.  เห็นควรตั้งทีมเพ่ือด าเนินการหารายได้
เพ่ิม  สาขาไหนที่ท าเพ่ือคุณธรรม  จริยธรรม ก็ควร
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
ด าเนินการต่อไป  สาขาไหนที่สามารถท าก าไรให้
โรงพยาบาลได้  ก็ควรท ารายได้ให้เพ่ิมมากขึ้น  และ
ควรมีทีมอีกหนึ่งทีมเพ่ือด าเนินการท า  Unit Cost  
ขึ้นมา  เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมได้  รายการไหนที่ท า
แล้วขาดทุน  รายการไหนที่ท าแล้วได้ก าไร  เป็นต้น 

2.  ให้สาขาสรุปยอดในแต่ละเดือน  เพื่อ 
สามารถมองได้เห็นว่าสาขาไหนที่สามารถท าได้ และ
สามารถต่อยอดได้  ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวควรให้ข้อมูล
เฉพาะประธานสาขาดูเท่านั้น  เพราะถือว่าเป็น
ความลับ 
 ๓.  ควรน าข้อมูลดิบ  มาวิเคราะห์ให้ทราบถึง
ข้อมูลที่แท้จริง  เพ่ือสามารถแก้ปัญหาได้ตรงประเด็น
ในเรื่องของค่าใช้จ่าย  หรือรายได้ท่ีเกิดข้ึน 
 ๔.  เห็นควรให้มีการสุ่ม  audit  และให้
ความรู้กับอาจารย์  เพ่ิมงานให้อาจารย์  เป็นต้น 
เพราะอาจารย์บางท่านไม่ทราบข้อมูล  ไม่ทราบถึง
รายการว่ารายการไหนสามารถสร้างรายได้  รายการ
ไหนที่มีต้นทุนสูง  เป็นต้น 
 5.  เห็นควรประธานสาขาพิจารณาเพ่ิม
รายได้ในสาขาของตัวเอง 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์/ประธานสาขา 
๓.๒  เรื่อง  รายงานกอล์ฟการกุศล  เพื่อน า 

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสมทบทุนการจัดซื้อ 
เครื่องมือวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเลเซอร์   
 

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๓.๓  เรื่อง  การย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย 

ภายในส่วนงาน  ของนางสาวเหมือนฝัน  จันทรไชย 
และนางสาวไพจิตร  ว่องสนั่นศิลป์   

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๓.๔  เรื่อง  การกรอกข้อมูลเกี่ยวกับความ 

ต้องการในการพัฒนาอาจารย์ที่สอดคล้องกับนโยบาย 
ผลิตก าลังคนเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ   

เห็นชอบตามเสนอ  และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 กรณีอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรนี้  
ค่อนข้างกว้างอาจจะมีสาขาอ่ืนด้วย  หรือทุกสาขา 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
3.๖  เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ รับทราบ  และมีเรื่องเก่ียวกับ  มี  2  เรื่อง  คือ  
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา  เรื่อง  (ร่าง)  ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยแผนอัตราก าลังและ
หลักเกณฑ์การก าหนดกรอบอัตราก าลังบุคลากร  
พ.ศ. .... 

1.  เรื่องของอาจารย์  โดยให้ด าเนินการขอ 
กรอบของอาจารย์ไปก่อน  ประมาณ  140 กรอบ  
(กรอบใหม่  91  กรอบ)  กรณีท่ีใช้กรอบต้องมีเหตุผล
และความจ าเป็นในการใช้กรอบของแต่ละสาขา  เช่น  
มีงานด้าน  Undergrad  และ  Postgrad  หรือใน
ส่วนของโรงพยาบาล  เป็นต้น  
 2.  เพ่ิมสาขาเวชศาสตร์การเดินทางและการ
ท่องเที่ยว  ควรก าหนดกรอบอัตรา  4  กรอบ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
 1.2.8  เรื่อง  โครงการสัมมนาส่งเสริม
จริยธรรมอาจารย์และแพทย์ประจ าบ้าน   

รับทราบ  และด าเนินการแจ้งในที่ประชุมองค์กร
แพทย์ 
 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
 ๕.๑  เรื่อง  ก าหนดวัน  เวลา  ประชุมครั้ง
ต่อไป 

วันพุธที่  6  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕60  เวลา   
๑๓.00 น.   

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 


