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

(ร่าง)  รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ 
ในคราวประชุมครั้งที่  4/2559  เมื่อวันพุธที่  20  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕9 

 
จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 

๑.๓  เรื่อง  การด ารงต าแหน่ง  คณบดีคณะแพทยศาสตร์   
 

รับทราบ  และมอบหมายให้สาขาแต่ละวิชาเลือก
ประธานสาขา  โดยเลือกกันเอง  และเสนอคณบดีคณะ
แพทยศาสตร์  เพ่ือเสนออธิการบดีแต่งตั้ง  โดยก าหนด
ส่งภายในวันที่  ๒๒  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๑  เรื่อง  พิจารณาขอยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนส่วนงาน   
 

          1.  เห็นชอบในหลักการ  และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  ครั้งต่อไป  
และเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
 2.  ฝากส านักงานคณบดี  เห็นควรผ่านคณบดี
ก่อน  เพ่ือเสนออธิการบดี  ตามข้ันตอนการออกหนังสือ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๔  เรื่อง  พิจารณาข้ันตอนการให้รางวัลอาจารย์แพทย์ด้าน
การเรียนการสอน   
 

เห็นชอบขั้นตอนการให้รางวัลฯ  และมอบให้ฝ่าย
วิชาการและวิจัย  (ร่าง)  คุณสมบัติการให้รางวัลอาจารย์
แพทย์ด้านการเรียนการสอน  เพ่ือเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์   
อีกครั้ง  

และคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1.  เห็นควรร่างคุณสมบัติ  และน าเสนอที่ 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์  
ต่อไป 

2.  แพทย์ที่จะด าเนินการคัดเลือกมีทุกปี 
หรือไม่  หากมีทุกปี  ควรร่างว่า  เดือนนี้ควรก าหนด 
อะไรบ้าง  

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
๔.๕  เรื่อง  พิจารณาขอเปิดกรอบต าแหน่ง  นักวิชาการ
ศึกษา  ๒  อัตรา  
 

เห็นชอบในหลักการ  และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
1.  และควรใส่ภาระงานด้านการจัดการเรียน 

การสอนระดับหลังปริญญา  outcome  ให้ชัดเจน  โดย
สามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ได้   

2.  ส่วนงานวิเทศสัมพันธ์  เหน็ควรเขียน 
ภาระงาน และขอกรอบแยกต่างหาก 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
๔.๖  เรื่อง  พิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติไป
น าเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัยในต่างประเทศ  (แพทย์
หญิงศรสุภา  ลิ้มเจริญ) 

อนุมัติตามที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกิน  80,000  บาท 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๗  เรื่อง  พิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติไป
น าเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัยในต่างประเทศ  (นายแพทย์
พร้อมพงศ์  อนุชิตชาญชัย)   

อนุมัติตามที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกิน  80,000  บาท 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๘  เรื่อง  พิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติไป
น าเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัยในต่างประเทศ  (นายแพทย์
กิตติ  อรุณจรัสธรรม) 

อนุมัติตามที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกิน  80,000  บาท  และ
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
          ๑.  ควรมีการแจ้งล่วงหน้า  กรณีท่ีมีการขอ
น าเสนอผลงานในปลายปี  อาจไม่มีทุนเพียงพอ  
จึงจ าเป็นต้องให้แต่ละสาขาวางแผนล่วงหน้าว่าปีนี้ใคร
จะไปน าเสนอผลงาน  เป็นต้น 
 ๒.  ควรมีการนัดคุยกันอีกที  ว่าจะมีการ
บริหารจัดการอย่างไร  กรณีที่ขอน าเสนอผลงาน 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๙  เรื่อง  พิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติไป
น าเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัยในต่างประเทศ  (ดร.เวธกา  
กลิ่นวิชิต)   

อนุมัติในหลักการ  โดยเบิกค่าใช้จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน  
๘๐,๐๐๐  บาท 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๑๐  เรื่อง  พิจารณาการขอทุนสนับสนุนการฝึกอบรม  
สาขาตจวิทยา  ของแพทย์หญิงอภิรดี   
วรรังสฤษฎิ์ 

เห็นควรให้การสนับสนุน  โดยขอเป็นทุนอุดหนุน
การศึกษา  โดยผ่านคณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์  และคณะกรรมการทุนอุดหนุน
มหาวิทยาลัย  ต่อไป  
          และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
          ๑.  เห็นควรน าข้อมูลเรื่องการสมัครและ
ค่าใช้จ่ายมาพิจารณาพร้อมกัน  เนื่องจากเป็นข้อมูล 
ที่ต้องพิจารณา  ว่ามีหลักเกณฑ์ไหนบ้าง  ระเบียบ
อะไรบ้าง  เป็นต้น 
 ๒.  งบพัฒนาอาจารย์  งบพัฒนาบุคลากร  ต้ัง
ไว้เท่าไร  ใช้ไปเท่าไร  เหลือเท่าไร  โดยขอดูวงเงินที่
เหลือเท่าไร  สามารถน ามาใช้ได้หรือไม่ 
 ๓.  ต้องด าเนินการท าระเบียบใหม่  เนื่องจาก
ไม่มีหลักเกณฑ์ 
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
 ๔.  ตรวจสอบระเบียบว่าค่าลงทะเบียนสามารถ
เบิกได้หรือไม่  ลาเรียน  ใช้เวลาเป็นปี  ปกติแค่ ๒ เดือน  
๓  เดือน เป็นต้น 
 ๕.  หากเข้าในกรณีการ  ศึกษา  ให้ท าเป็น
โครงการฯ  โดยอิงจากโครงการให้ทุนการศึกษาจาก
ต่างประเทศ  

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๑๑  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  รายงานผลตามแผนปฏิบัติ
การ  คณะแพทยศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  
ไตรมาสที ่ ๑ 

ปรับแผน  โดยรายงานในไตรมาสที่  2  ให้
คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง  และท่ีประชุมมี
ข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

1.  ให้ทบทวนแต่ละงานว่ามีความจ าเป็นต้อง 
ท าโครงการเปน็จ านวนมากหรือไม่  และโครงการที่ไม่
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  หรือไม่จ าเป็นให้ตัดออกไป 
 2.  โครงการที่สมควรพิจารณาท าควรเป็น
โครงการตามยุทธศาสตร์ 
 3.  ทบทวนโครงการ  หรือปรับแผนให้
สอดคล้องกับงานนั้น ๆ  และให้ตรงตามยุทธศาสตร์ 
 4.  แผนปฏิบัติงานของโรงพยาบาลฯ  สามารถ
ตีโจทย์ของยุทธศาสตร์  และบูรณาการท ารวมกัน  และ
ท าเรื่องผลักดันยุทธศาสตร์ 

5.  อาจมีการวิเคราะห์  SWOT  อาจมีการ 
ท ากิจกรรมร่วมกันเดือนละหนึ่งครั้ง  เป็นต้น 
 6.  ควรอยู่ในวาระสืบเนื่อง  ก าหนดแผน  ๕  
ปี  โดยแต่ละปีท าอะไรบ้าง  มีการผลักดันอย่างไร  น า
ระบบควบคุมภายในมาพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์  ครั้งต่อไป  
โดยผลักดันแผนยุทธศาสตร์  ในระบบควบคุมภายใน  

7.  น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า 
คณะแพทยศาสตร์  ในครั้งต่อไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๑๒  เรื่อง  พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ของแพทย์หญิงศรสุภา  ลิ้มเจริญ 

เห็นชอบ  และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะแพทยศาสตร์ ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๑๓  เรื่อง  พิจารณาการขอปรับระดับชั้นงาน ของนาย
ประจวบ  ชื่นศิริ  ลูกจ้างประจ า 

ถอนวาระ  โดยให้คณะกรรมการบริหารคณะ
แพทยศาสตร์  พิจารณาเฉพาะผลการประเมินโดย
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
 ผ่านคณะกรรมการประเมินลูกจ้างประจ ามาแล้ว  

เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
มอบ งานบริหารงานบุคคล 

๔.๑๔  เรื่อง  พิจารณาความรับผิดชอบและก ากับดูแลแพทย์
หลังจบปริญญา 
 

เห็นชอบตามเสนอ  โดยแก้ไขดังนี้ 
          ๑.  เพ่ิม ประธานสาขาจิตเวช 
 ๒.  ตัวแทนอาจารย์แพทย์อาวุโสน้อย  ควรตัด  
อาวุโสน้อย ออก 
 ๓.  ควรตัดเลขาองค์กรแพทย์ และงานบุคคล
ออก โดยเพิ่ม นักวิชาการศึกษา  
จ านวน ๒ คน แทน 
 ๔.  ควรแต่งตั้งรองประธาน ด้วย กรณีที่
ประธานไม่อยู่ 
 ๕.  ควรเพิ่มหน้าที่ด้านแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
แพทย์ฝึกหัด การเรียน การสอน การประเมิน การติว 
เป็นต้น 
 ๖.  เตรียมความพร้อมการฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบ้าน 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๑๕  เรื่อง  พิจารณาเรียนปรึกษาปัญหาแพทย์ใช้ทุน  
นายแพทย์ธันยวีร์  ชินสุวรรณ 
 

เห็นควรให้ round  ศัลยศาสตร์ และ จัด rotation ตาม
ศัลยศาสตร์ก าหนด  และเห็นควรให้ท าตารางการ
ช่วยงาน  ให้ชัดเจน  ดังนี ้
          1. จัด Rotation คนช่วยงาน 
          2. จัดสรรคน ให้มีความสุขกับการ 
ท างานด้วย 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๑๖  เรื่อง  พิจารณาภาระงานอาจารย์   เห็นชอบในหลักการ  โดยให้มีการปรับเปลี่ยนดังนี้ 

ข้อ  ๑.  ๑.๒.๖  เพ่ิม OPD, ER , ห้องผ่าตัด  
  ๒.๒.๖  เป็นกรณีเดียวกัน 
 ข้อ  ๒.  กรณีที่บุคคลดีด้านไหนด้านหนึ่ ง  
บริการวิชาการ  หน้า  8  ข้อ  2.1  คิดตามชั่วโมง
บริการที่ตามจริง  ดูใน KPI ของอาจารย์   
 ข้อ  ๓.  เห็นควรปรับเปลี่ยนก่อนน าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ 
 ภาระงานขั้นต่ า  ให้ดูของกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์ประกอบด้วย  ภาระงานอาจารย์บางส่วน
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
ยังคงท าภาระงานขั้นต่ าอยู่  ขอให้ท าทั้ง ๒ ด้าน  ด้วย
ความเต็มใจ  โดยปี  พ.ศ. 2559  ยังคงใช้แบบเดิม  ปี  
พ.ศ. 2560 อาจมีการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งในเดือนตุลาคม  
พ.ศ. 2559  KPI  มาตรฐานภาระงานอาจารย์ สอน 
วิจัย เท่าไหร่ ให้น าเข้าที่ประชุมองค์กรแพทย์  ในเดือน
พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๓.๑  เรื่อง  รายงานสถานะทางการเงิน คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 

แนวทางแก้ไข คือ 
 ๑. มีการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ๓๐%-
๕๐% 
 ๒. เห็นควรรีบด าเนินการจัดท าประกาศการ
ปรับราคาค่าบริการ ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559  
เพ่ือเริ่มปรับราคาค่าบริการในเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 
25๕๙ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์/งานการเงินและบัญชี 
๑.๒.๑  เรื่องแจ้งผลการประเมินของลูกจ้างประจ า เพ่ือปรับ
ระดับชั้นงานและเปลี่ยนต าแหน่ง 

ถอนวาระ เนื่องจากต้องผ่านคณะกรรมการประเมิน
ลูกจ้างก่อน น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๕.2  ก าหนดวัน เวลา ประชมุครั้งต่อไป วันพุธที่  4  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 


