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

(ร่าง)  รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ 
ในคราวประชุมครั้งที่  8/2560  เมื่อวันพุธที่  9  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 

 
จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 

     4.๑  เรื่อง  พิจารณากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  ในส่วน
ของคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
เดิม ๒-๒, ๓-๓  เพ่ิมเป็น ๖-๔, ๙-๕   

พิจารณาเพ่ิมช่องทางเลือกเป็นอีกหนึ่งช่องทาง  คือ   
๖-๔ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.๒  เรื่อง  พิจารณารายงานข้อตกลงการ 

ปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา 
คณะกรรมการมีข้อคิดเห็นดังนี้ 

๑. ตัวชี้วัดที่ 4 ของรองคณบดีฝ่ายวิชาการและ 
วิจัย  เพิ่ม 2 หลักสูตร ได้ ๕ คะแนน 

๒. ตัวชี้วัดที่ 7 และ 8  ใช้เกณฑ์มหาวิทยาลัย  
จะได้ ๕ คะแนน  

๓. ตัวชีว้ัดที่ ๙  อยู่ระหว่างยื่นขอ  
4. ตัวชีว้ัดที่ 3 จะใช้เกณฑ์เป็นปีการศึกษาหรือปี 

ปฏิทิน โดยให้เหตุผลชี้แจง 
๕. ตัวชีว้ัดที่ ผู้บริหารผ่านการอบรม TQA ถ้าไม่ 

รวมประธานสาขา ต้องดูค าจ ากัดความของผู้บริหารว่า
หมายถึงอะไร ถ้าไม่รวมประธานสาขา ได้ 100% 

๖. ตัวชีว้ัดที่ 34 รับการตรวจโดยใช้คะแนนจาก  
Internal Assesser    

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๓  เรื่อง พิจารณาตราสัญลักษณ์เฉลิม 

พระเกียรติ ป้ายชื่ออาคาร และ ตราสัญลักษณ์ 
กระทรวงสาธารณสุข ของโครงการอาคารวิจัยทางการ
แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑. จุดแรก ให้เป็นตราคณะแพทยศาสตร์  
๒. จุดที่สอง ให้เป็นชื่อ อาคารวิจัยทางการแพทย์  

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  
๓. จุดที่สามตราชาติเขียว 
๔. จุดที่สี่ ตราที่สาม ให้เป็น ของโรงพยาบาล 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
มอบ งานบริหารงานพัสดุ 

4.๔  เรื่อง  พิจารณาการรับนิสิตแพทย์ ปี 
การศึกษา ๒๕๖๑ ในรอบท่ี ๔ 

๑. เห็นชอบการเข้าร่วมการรับนิสิต ในรอบที่ 4  
๒. ก าหนดจ านวนรับอย่างน้อย 3 คน ที่สละสิทธิ์  

โดย CPRID 1 คน สกอ 2 คน 
มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 

4.๕  เรื่อง   พิจารณาการด าเนินการจัดสอบ  
MEQ ส าหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันต่างประเทศ 

เห็นชอบตามเสนอ และน าเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

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

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
4.๖  เรื่อง พิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัยขอ 

อนุมัติงบประมาณไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัย ใน
ต่างประเทศ (นายแพทย์ธนศักดิ์ ยะค าป้อ)   

เห็นชอบตามเสนอ กรณีท่ีจ่ายค่าลงทะเบียนไปแล้ว ให้
ท าหนังสือชี้แจงเหตุผล และเห็นควรด าเนินการตาม
ขั้นตอน 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๗  เรื่อง  พิจารณาขอสนับสนุนทุนการอบรม 

การตรวจวัดความหนาแน่นกระดูกและองค์ประกอบ
ร่างกายของสมาคมตรวจความหนาแน่นกระดูกสากล 

เห็นชอบในหลักการ  และมอบให้  รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย  ช่วยตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ 
กรณีท่ีพิจารณาแล้วเป็นไปตามเกณฑ์ให้พิจารณา
เห็นชอบในหลักการ และกรณีท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ให้
น ากลับมาพิจารณาในที่ประชุมฯ อีกครั้ง  
และท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้  

๑.  ตรวจสอบการอบรมในประเทศ 
๒.  ตรวจสอบการหมดอายุของใบประกาศของผู้ 

ขอทุน 
มอบ งานบริหารงานบุคคล 

๔.๙  เรื่อง อนุมัติซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์
ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ช ารุด และ  
ขอซื้อครุภัณฑ์ใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจ
วิเคราะห์ และป้องกันเจ้าหน้าที่จากการติดเชื้อ 

เห็นชอบตามเสนอ  และมอบหมายให้หัวหน้าส านักงาน
คณบดีตรวจสอบงบประมาณที่จะจัดสรรให้ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๑๐  เรื่อง  พิจารณาขออนุมัติจ้าง  ต าแหน่ง 

ผู้มีความรู้ความสามารถ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๐ (รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมจิต   
พฤกษะริตานนท์) 

เห็นชอบตามเสนอ  ต่อสัญญาจ้างและด าเนินการตาม
ระเบียบต่อไป  โดยพิจารณาให้ข้อมูลว่ามีความจ าเป็น
อย่างไรในการต่อสัญญาจ้าง  
และท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

๑. เพ่ิมภาระงานสอน ในส่วนของ Post  
graduated 

๒. ให้ตัดข้อความ “และจากการตรวจสอบพบว่า  
ผลงานทางวิชาการ ยังไม่ครบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
บูรพาว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ
คณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘” ออก 

๓. มอบให้ประธานสาขาพิจารณา ในข้อ 6(1)จ  
ว่ารายวิชาไหน ต าราไหน ผลงานไหน สามารถเทียบเท่า
รายวิชาใดได้บ้าง   

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๑๑  เรื่อง  พิจารณาการเสนอขอด ารงต าแหน่ง เห็นชอบตามเสนอ และด าเนินการตามระเบียบต่อไป 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
รองศาสตราจารย์ สาขาเวชศาสตร์ชุมชน และเวชศาสตร์
ครอบครัว ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์  พิริ
ยาพรรณ                                               

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๑๒  เรื่อง  รายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์  

คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๐  
ไตรมาส 3 

เห็นชอบตามเสนอ และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะแพทยศาสตร์ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๑๓  เรื่อง  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ  

คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตร
มาส 3 

เห็นชอบตามเสนอ  และน าเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๑๔  เรื่อง  พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการงาน 

ประจ า ของคณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๑ 

เห็นชอบตามเสนอ 
ที่ประชุมที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
     ๑. งานแพทยศาสตร์ศึกษา ขอเพ่ิมวงเงินของ
รายวิชาเวชศาสตร์เชิงประจักษ์  1 - 2 

๒. ในปี 2018 เห็นควรตั้งงบประมาณเกี่ยวกับ 
โครงการที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของ 
คณะแพทยศาสตร์ไว้ กรณีที่ส่งบุคลากรเข้าอบรมเพ่ือ
ไดร้ับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านการเดินทางและ
การท่องเที่ยว โดยพิจารณาส่งสอบสาขาละ 1 คน 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
๔.๑๕  เรื่อง  พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการงาน 

ประจ า ของสาขาวิชา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
เห็นชอบตามเสนอ ก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะแพทยศาสตร์ครั้งต่อไป ให้ประธานสาขา
พิจารณาอีกครั้ง และกรณีท่ีสาขาไหนยังไม่ได้ส่งแผน 
หรือประสงค์ที่จะพิจารณาใหม่ ให้น ากลับไปทบทวน 
และส่งงานแผนยุทธศาสตร์ ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๑๖  เรื่อง  พิจารณาการด าเนินการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙   

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา/งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๑๗  เรื่อง  พิจารณารายงานการประเมินตนเอง  

(SAR) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙   

     ๑. เห็นควรให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในก่อน ก่อนให้ ศ.นพ.บวรศิลป์  เชาว์นชื่น  มา
ตรวจประเมิน  
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
2. ให้ด าเนินการจัดส่งรายงานการเมินตนเอง SAR  

ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา 
๓. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

แพทยศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ ๒๕๖๐ 
มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์/งานแพทยศาสตรศึกษา 

4.๑๘  เรื่อง พิจารณาอนุมัติการต่อสัญญาการ 
จ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษส าหรับแพทย์ และเภสัชกรที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน  ๖  
คน   

1. นพ.ศรรัฐ  เฮงเจริญ 
2. ภกญ.ศศิธร  กิจจารุวรรณกุล 
3. ภกญ.จันทิมา  จินตกวีพันธุ์ 
4. ภกญ.ณภาภัช  ทรงไพบูลย์ 
5. ภกญ.ดวงรัตน์  จันทรวิบูลย์ 
6. ภก.ณัฐวัฒน์  ศรัณยพฤทธิ์ 

เห็นชอบตามเสนอ และด าเนินการตามระเบียบต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.๑๙  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน 

ส าหรับผู้ให้ข้อมูล และผู้ประสานงาน ในการจัดโครงการ
บริการวิชาการสู่สังคม   

ที่ประชุมพิจารณาขอข้อมูลเพ่ิมเติม เพื่อน ามา
ประกอบการพิจารณาอีกครั้ง  
และท่ีประชุมขอข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ 
     ๑ ให้พิจารณาวัตถุประสงค์ของโครงการว่า 
ผลตอบแทนเป็นอย่างไร หรือพิจารณาจาก 
งานว่าเกี่ยวข้องกับการวิจัยหรือไม่  ควรเขียนระบุให้
ชัดเจน  

๒  ระบุแหล่งอ้างอิงที่มาของหลักเกณฑ์ 
๓. ตรวจสอบกรณีท่ีท าเบิกไปแล้วแต่ไม่สามารถ 

เบิกจ่ายได้ ใครเป็นผู้ลงนามอนุมัติในครั้งก่อน 
มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย 

     ๓.๑  เรื่อง  รายงานสถานะทางการเงิน คณะ
แพทยศาสตร์ ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานการเงินและบัญชี 
     ๓.๒  เรื่อง  พิจารณาโครงการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 
ครั้งที่  ๑๒  เพ่ือจัดหางบประมาณสมทบค่าก่อสร้างอาคาร
วิจัยทางการแพทย์ และเครื่องมือทางการแพทย์ 
(โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา) 

ก าหนดจัดวันที่  10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 ณ 
สนามกอล์ฟเขาเขียว คันทรีคลับ 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์/งานบริหารงาน

ประชาสัมพันธ์ 
๓.๓  เรื่อง  พิจารณา พนักงานมหาวิทยาลัยขอ 

อนุมัติงบประมาณไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัย  ใน
ต่างประเทศ (นางสาวเกศราภรณ์ ขาววิเศษ)   

เห็นชอบตามที่น าเสนอมาเพ่ิมเติม และด าเนินการตาม
ระเบียบต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๓.๔  เรื่อง  ขยายเวลารับผลงานน าเสนอในการ 

ประชุม “วิชาการแพทย์บูรพา” 
เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย 
 ๕.๑  เรื่อง  ก าหนดวัน  เวลา  ประชุมครั้งต่อไป วันพุธที่  13  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60   

เวลา  ๑๓.00 น.   
มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 

 


