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

(ร่าง)  รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ 
ในคราวประชุมครั้งที่  9/2559  เมื่อวันอังคารที่  13  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕9 

 
จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 

          ๑.๒  เรื่อง  The Asia pacific travel health 
society 

         ๑.  รับทราบ  และฝากผ่านประธานสาขา  แจ้ง
แพทย์ที่มีความสนใจ  เนื่องจากมีประกาศนียบัตรให้  
และส่งเสริมให้คณะมีความเป็นเลิศตามเอกลักษณ์  
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบ  ซ่ึง
ปัจจุบันยังไม่เสียค่าใช้จ่าย  และไม่ต้องเดินทางไปสอบ
ต่างประเทศ   
 ๒.  ควรด าเนินการประชาสัมพันธ์ทาง  website 
 ๓.  มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย   
จัดให้มีการอบรมหรือการเตรียมตัวสอบ  โดยให้
ด าเนินการจัดท าแผน  และรายงานความคืบหน้าว่าจะ
ด าเนินการอย่างไร  เตรียมพร้อมอย่างไรในการสมัครสอบ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล/งานบริการวิชาการและวิจัย 
 ๑.๔  เรื่อง  ขอแจ้งผลการคัดเลือกผู้สมัครแพทย์
เพ่ิมพูนทักษะ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

          ๑.  รับทราบ  และฝากประธานสาขาพิจารณา  
รับเพิ่มอีก  ๔  อัตรา  โดยไม่ระบุสาขาวิชา 
(ใครมาก่อนมีสิทธิก่อน)  
 ๒.  สาขานิติเวชศาสตร์  ใช้ทุนแพทย์เพ่ิมพูน
ทักษะก่อน  ๑  ปี  สามารถเรียนต่อได้ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๑  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติการต่อสัญญาการ

จ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษส าหรับแพทย์  และเภสัชกรที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  จ านวน  ๓  
คน 

เห็นชอบ  และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะแพทยศาสตร์ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๒  เรื่อง  พิจารณายกเลิกการขอรับเงินเพ่ิมเติม

พิเศษส าหรับเภสัชกร  ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา 

เห็นชอบ  และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะแพทยศาสตร์ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๓  เรื่อง  พิจารณาขอขยายระยะเวลาการส่งผล

การทดสอบภาษาอังกฤษ  (แพทย์หญิงพิธากร  
ธ ารงเลาหะพันธุ์)  สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู   

เห็นชอบตามเสนอ  และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะแพทยศาสตร์ต่อไป  เพ่ือน าวาระเข้าพิจารณา
ในที่ประชุม  กบบ.  มหาวิทยาลัย  และท่ีประชุมมี
ข้อเสนอแนะ  คือ  ควรมีแนวทางในการสนับสนุนให้
อาจารย์สอบ  TOEFL  ผ่าน 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
มอบ งานบริหารงานบุคคล 

๔.๔  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติลาศึกษาต่อแพทย์
ประจ าบ้านต่อยอดอนุสาขาวินิจฉัยระบบประสาท (แพทย์
หญิงสุธาสินี  คงพร้อมสุข)   

อนุมัติให้ลาศึกษาต่อ  และด าเนินการตามระเบียบต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๕  เรื่อง  พิจารณาสรุปผลคะแนนข้อตกลงการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  ของผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับเงิน
เพ่ิมพิเศษ  ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุและต าแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙   

เห็นชอบในหลักการ  และด าเนินการตามระเบียบต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๖  เรื่อง  พิจารณาสรุปผลคะแนนข้อตกลงการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  ของผู้ปฎิบัติงานที่ได้รับเงิน
เพ่ิมพิเศษ  สาขาขาดแคลนและสาขาหายาก  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  

เห็นชอบในหลักการ  และขอให้แพทย์หญิงศิริพร  
ด าเนินการโดยเร่งด่วน  และให้เสร็จก่อนที่จะน าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
          ๔.๗  เรื่อง  พิจารณาขอสมัครเพ่ือรับพิจารณา 
ทุน  ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  โครงการส่งเสริมและ 
พัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถในสาขาแพทย์  เพ่ือเป็น 
แพทย์ประจ าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  คณะแพทยศาสตร์  
สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา  (แพทย์หญิง 
บุญญาธินี  ดูดดื่ม)   

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๘  เรื่อง  พิจารณาขอลาศึกษาต่อแพทย์ประจ า

บ้านต่อยอด  ปีการศึกษา 2560  ของ 
แพทย์หญิงรุจา  จรัสสิงห์   

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๙  เรื่อง  พิจารณาจัดโครงการกาล่า 

ดินเนอร์  เพ่ือหาทุนก่อตั้งมูลนิธิ  โรงพยาบาล 
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์   

เห็นชอบในหลักการ 
 
 
 
 
 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์/งานบริหารงานประชาสัมพันธ์ 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
          ๔.๑๐  เรื่อง  พิจารณาการเข้าร่วมเทียบเคียง  
Benmachking  ตัวชี้วัดกลุ่มโรคของระบบคุณภาพ และ
พัฒนาตัวชี้วัด  เครือข่ายโรงพยาบาล  กลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  (UhosNet : University 
Hospital Network) 

เห็นชอบ   กลุ่ม  ๑  ในหัวข้อ  1, 4 8  และ 11 
  กลุ่ม  ๒  ยังไม่พร้อม  
  กลุ่ม  ๔  ในหัวข้อ  ๑  และ  ๒ 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

๑. อาจจะมีส่วนร่วมในสิ่งที่เทียบเคียงได้   
และเป็นการสร้างเครือข่ายในอนาคต 

๒. มอบแต่ละสาขาก าหนดเป็น  KPI  ว่า
สามารถท าตัวไหนได้ 

 
 
 
 
 

มอบ งานประกันคุณภาพการศึกษา 
          ๔.๑๑  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติการลาศึกษาต่อ  
แพทย์ประจ าบ้าน  สาขาอายุรศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐  (แพทย์หญิงโสภิดา  ธรรมมงคลชัย)   

อนุมัติในหลักการ และด าเนินการตามระเบียบต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๑๒  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติการลาศึกษาต่อ  

ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก 
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐  (นายแพทย์สุกฤษฎิ์   
คูวัฒน์เธียรชัย) 

อนุมัติในหลักการ  โดยต้องผ่านการทดลองงานและสอบ
ผ่านภาษาอังกฤษก่อน  และขอรายละเอียดหลักสูตรแนบ   
 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
          4.1๓  เรื่อง  พิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัย  ขอ
พิจารณาสนับสนุนฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาวิชาเวช
ศาสตร์ฟื้นฟู  (นายแพทย์ฉัตร   
เอ่ียมศิริกิจ) 

เห็นชอบในหลักการ  และด าเนินการตามระเบียบต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๑๔  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติการเข้าร่วม 

ประชุมวิชาการต่างประเทศ  โดยขอเบิกค่าใช้จ่าย  
(นายแพทย์พรรษ  กรรณล้วน  และแพทย์หญิงศิริญญา  ปัญญา)    

          1.  ให้ด าเนินการตามนโยบายต่างประเทศ  (การ
เดินทางไปต่างประเทศ)  ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 2.  ไม่อยู่ในเกณฑ์เบิกค่าใช้จ่ายได้ 
 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
           ๔.๑๕  เรื่อง  พิจารณามติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา  เรื่อง  การก าหนดกลยุทธ์การ
บริการวิชาการ  (ระเบียบวาระที่  ๔.๕.๑)   

          ๑.  ให้ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
อย่างเคร่งครัด 
 ๒.  มอบส านักงานคณบดี  ก าหนดแนวทาง
ปฎิบัติที่มีความคล่องตัวในเรื่องดังกล่าว  และถูกต้องตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย  

มอบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร/งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๓.๑  เรื่อง  ติดตามผลการด าเนินงานตาม 

แผนยุทธศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  ประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙   

เห็นชอบตามเสนอ และคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
          1. ให้ด าเนินการ เรื่องของการจดสิทธิบัตร  
          2. ส่งเสริมให้อาจารย์ที่มีเกณฑ์เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการในต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ หรือใช้ตั้งเป็น KPI และ ควรให้ฝ่าย
วิชาการจัดท าเป็น workshop  

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์/ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
๓.๒  เรื่อง  (ร่าง)  รายงานผลตามแผนงาน 

ปฏิบัติการ  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  และ 
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจ าปีงบ 
ประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  ไตรมาส  ๓ 
 

เห็นชอบตามเสนอ  และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
- ดูตัวอย่างของแม่ฟ้าหลวงในการบริหาร 

จัดการ  และน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๓.๓  เรื่อง  พิจารณายกเลิกการขออนุมัติไป 

น าเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัยในต่างประเทศ  
ของ  ดร.เวธกา  กลิ่นวิชิต   

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
          ๑.๒.๕  เรื่อง  กรรมการและเลขานุการแจ้ง 
เพ่ือทราบ 

รับทราบ  และกรรมการมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
๑.  กรอบอัตราของแพทย์หญิงเหมือนฝัน 

และแพทย์หญิงพลอย  ให้แยกวาระ 
 ๒.  แผนปฏิบัติการยังไม่ได้ด าเนินการว่าจะใช้
เงินเท่าไหร่  ให้นัดประชุมนอกรอบอีกครั้ง  

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
          ๕.๒  เรื่อง  คณบดีแจ้งเรื่อง  คณะแพทยศาสตร์  
ได้รับงบประมาณ  ๓๒,000,000  บาท   

รับทราบ  และมอบผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการโดยเร่งด่วน 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 ๕.3  ก าหนดวัน เวลา ประชมุครั้งต่อไป วันพุธที่  12  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 


