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

(ร่าง)  รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ 
ในคราวประชุมครั้งที่  5/2559  เมื่อวันพุธที่  4  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 

 
จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 

๔.๑  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
องค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  และ
แผนการด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองตาม
เกณฑ์  TQA  

          ๑.  แก้ไขต าแหน่งเป็น  รองผู้อ านวยการฝ่าย
บริการการแพทย์  
 ๒.  เพ่ิม  ดร.เวธกา  กลิ่นวิชติ  เข้าร่วม  
ต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ๓.  เพ่ิม  ผศ.นพ.ทวีลาภ  ตั๊นสวัสดิ์  ตัวแทน
หลักสูตร  
 ๔.  นัดคุยเรื่อง  EdPEx  OP  โดยประชุมร่วมกับ
คณบดี  รองคณบดี  ผู้บริหาร  และหัวหน้าส านักงาน  
ประชุมในวันที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  ตั้งแต่
เวลา  13.00 น.  เป็นต้นไป 

มอบ หัวหน้าส านักงานคณบดี 
๔.๒  เรื่อง  พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าพักอาคาร  ดร.เสนาะ  
อูนากูล  อาคารมีชัย 
 

เห็นชอบตามเสนอ  และมีข้อเสนอแนะดังนี้  คือ  แพทย์
ฝึกหัด  ที่จะมาอยู่ที่โรงพยาบาลฯ  สามารถเข้าพักของ
อาจารย์เรณาได้  เนื่องจากคณบดีได้ติดต่อประสานที่พัก
ไว้รับรองเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๓  เรื่อง  พิจารณาคุณสมบัติ  และอนุมัติการจ่ายเงิน
เพ่ิมเติมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์  และเภสัชกร  ที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  (ครั้งแรก) 

          เห็นชอบในหลักการ  และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ เดือนมิถุนายน  
พ.ศ. 25๕๙   

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะดังนี้  เห็นควร 
ให้มีการต่อสัญญา  ตามปีงบประมาณ  จะได้ 
มีการต่อสัญญาพร้อมกัน 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๔  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ  
คณะแพทยศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  ไตร
มาสที ่ ๒   

เห็นชอบตามเสนอ  และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะแพทยศาสตร์ 
          คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะดังนี้  
          1. ควรมีการวางแผนการท างาน  การปรับแผน  
การติดตามแผนใหม่  เนื่องจากที่ผ่าน 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
มาส่วนมากด าเนินการไม่ทันตามก าหนด 
          2. ควรปรึกษากับอาจารย์แพทย์  เรื่อง
กระบวนการในการของบประมาณของแต่ละ 
สาขาโดยขอผ่าน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯ  และผ่าน
คณะกรรมการบริหารฯ  ซ่ึงเนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ  
ต้องเร่งด าเนินการจัดท างบประมาณ  
 3. มอบงานบริหารงานยุทธศาสตร์  ก าหนด
ตารางเวลาการของการของบประมาณ ตามรอบ
ปีงบประมาณ  รอบกลางปีงบประมาณ  และกรณีท่ีไม่อยู่
ในแผน  แต่มีโครงการกรณีที่เร่งด่วน และต้องใช้
งบประมาณ  ให้ด าเนินการขอเป็นรายกรณี 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๕  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  รายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์  ประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  ไตรมาสที่  ๒ 

          ๑.  ควรมีขั้นตอน  กระบวนการ  และตารางของ
แต่ละฝ่าย  ในการแก้ปัญหาที่โครงการไม่เป็นไปตามแผน  
และควรมีการติดตาม  หรือสนับสนุนอย่างไรให้โครงการ
เป็นไปตามแผน  
 ๒.  ทางมหาวิทยาลัยบูรพานัดประชุมแผน
ยุทธศาสตร์  ในวันที่  ๓ - ๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  
ยุทธศาสตร์  ๕  ข้อ  โดยคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  เป็นคณะกรรมการที่ผลักดันให้
มหาวิทยาลัยบรรลุให้เป็นไปตามแผนฯ 
 ๓.  ควรน าเรื่องดังกล่าวมาเป็นวาระสืบเนื่องเพ่ือ
พิจารณา  และควรมีการพิจารณาทุกเดือน  เพ่ือให้คณะ
แพทยศาสตร์มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง  และบรรลุให้
เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  ได้มีการติดตามหรือไม่ 
 ๕.  โครงการใดที่คาดว่าสามารถท าได้ภายใน  ๓  
เดือน  ให้รีบด าเนินการ  และโครงการใดที่ไม่สามารถท า
ได้ภายใน  ๓  เดือน  ให้ยอมรับว่าไม่สามารถด าเนินการ
ได้ตามที่ก าหนด 
 ๖.  เห็นควรใช้ระบบเหมือนมหาวิทยาลัยบูรพา  
โดยก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานผลโดย
ก าหนดให้ชัดเจน  ไม่ควรใช้เป็นหนังสือเวียน  แต่ควรใช้
ระบบเทคโนโลยีเพ่ือง่ายต่อการติดตาม 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
 ๗.  มอบงานบริหารงานยุทธศาสตร์  น ารายงาน
ผลตามแผนยุทธศาสตร์  วิเคราะห์ถึงปัญหาตามแนวทาง
ของ  นายแพทย์สันติชัย  ดินชูไท 
 ๘.  เครื่องมือที่มหาวิทยาลัยใช้ในการขับเคลื่อน
ปัจจุบันนี้  คือ  ระบบควบคุมภายใน และระบบติดตาม
ผลการด าเนินงาน  สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ 
 ๙.  ส่งผลการด าเนินงาน  ทุกวันที่  25  ของทุก
เดือน 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๖  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  ปรับแผนปฏิบัติการ  งาน
บริหารงานกิจการนิสิต  คณะแพทยศาสตร์  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  (รอบ  ๖  เดือน)   

เห็นชอบตามเสนอ  และน าเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ต่อไป 
 

มอบ งานบริหารงานกิจการนิสิต 
๔.๗  เรื่อง  พิจารณานิสิตแพทย์เข้าร่วมโครงการแข่งขัน  
“37 th AMSC 2016 Manila Philippines 
Conference” 

อนุมัติค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง  โดยไม่เกินอัตราที่ให้
อาจารย์ 
 
 
 
 
 

มอบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
๔.๘  เรื่อง  รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผล  และ
การควบคุมภายใน  ส าหรับงวด 
ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  
พ.ศ.๒๕๕๙ 
 

เห็นชอบในหลักการ  และน าส่งมหาวิทยาลัยต่อไป  
          คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

๑.  แบบฟอร์มควบคุมภายใน  เป็น 
แบบฟอร์มของ  สตง.   
 ๒.  งานบริหารความเสี่ยง  ปัจจุบันฝ่ายวิชาการ
และวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ  หากเป็นไปได้ควรให้ส านักงาน
คณบดีด าเนินการแทน 
 ๓.  ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจริง  โดย
น าเข้าไปกรอกข้อมูล  เพ่ือหาและวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น  
 ๔.  เห็นควรก าหนดความรับผิดชอบ  และแต่ละ
ผู้รับผิดชอบเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  และน ามา
รายงานเป็นวาระสืบเนื่อง  พร้อมกับงานยุทธศาสตร์  โดย
ก าหนดผู้รับผิดชอบ  ดังนี้ 

          ด้านที่  ๑  ผู้รับผิดชอบ  คือ  งาน 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
บริการวิชาการและวิจัย  และงานบริหารงานกิจการนิสิต 
  ด้านที่  ๒  ผู้รับผิดชอบ  คือ  งาน
บริการวิชาการและวิจัย   
  ด้านที่  ๓  ผู้รับผิดชอบ  คือ  ส านักงาน
คณบดี 
  ด้านที่  ๔  ผู้รับผิดชอบ  คือ  ส านักงาน
คณบดี 

ด้านที่  ๕  ผู้รับผิดชอบ  คือ   
ส านักงานคณบดี 
  ๕.  เห็นควรเพิ่มอ านาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์  ด้านบริหารความ
เสี่ยงด้วย 
  6.  หน้า  ๖  ข้อ  ๒.๘  ชุมชนประเมิน
อย่างไร  กรณีท่ีไม่มีความเสี่ยง ไม่ควรใส่ เพราะเป็นความ
เสี่ยงที่ต้องไปบริหารใน  ๔  เดือนข้างหน้า  ให้กรอก
ข้อมูลที่เป็นจริง  ตามบริบทของคณะแพทยศาสตร์ 

มอบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร/งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๙  เรื่อง  พิจารณาการสมัครเป็นศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติ
การแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน  และช่วยปฏิบัติ 
การแพทย์ขั้นสูง   

          ๑.  เห็นชอบในหลักการ   
 ๒.  มอบงานบริการวิชาการและวิจัย  
ประสานงานโครงการต่อไป 

มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย   
๔.๑๐  เรื่อง  พิจารณาขอสละสิทธิ์  ในการเข้ารับการ
ฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดส าหรับผู้มีสัญชาติไทยที่ส าเร็จ
การศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ  ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เห็นชอบตามเสนอ  และเห็นควรมอบให้คณะกรรมการ
แจ้งตั้งแต่แรกรับเรื่องการรับนักศึกษาแพทย์ฝึกหัด  กรณี
ที่รับแล้วไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสถาบันอ่ืนได้ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๓.๑  เรื่อง  รายงานสถานะทางการเงิน  คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจ าเดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะกรรมการมีมาตรการเรื่องการเงินดังนี้ 
๑.  ควรพิจารณาเรื่องการเบิกจ่าย 

ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาอย่างเข้มงวด  และท่ี 
จ าเป็น 
 ๒.  พิจารณากรอบอัตราก าลังที่จะเพ่ิมข้ึน 
 ๓.  พิจารณาอัตราก าลังที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ 
 ๔.  มาตรการจ่ายยา  ต้องจ่ายยาทุก  3  เดือน 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์/งานบริหารงานการเงินและ
บัญชี 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
๕.๑  ก าหนดวัน เวลา ประชมุครั้งต่อไป วันพุธที่  15  มิถุนายน  พ.ศ. 2559 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 


