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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับย่อ) 
ในคราวประชุม  วาระพิเศษ  คร้ังที่  1/2559  เม่ือวันอังคารที่  16  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 

 
จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องดําเนินการ 

๔.๑  เร่ือง  พิจารณา (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการ
จ่ายเงินเพ่ิมพิเศษแก่ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
สาขาขาดแคลนและสาขาหายาก คณะแพทยศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เห็นชอบในหลักการและนําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร์เพ่ือพิจารณา
ต่อไป และท่ีประชุมมีข้อสังเกตดังน้ี 
 ทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ให้ สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เข้ามาตรวจสอบถึงการ
ได้รับเงินเพ่ิมพิเศษของบุคลากร ว่า ต้องมีหลักเกณฑ์
อะไรบ้าง และใครเป็นผู้อนุมัติ โดยมีผลสัมฤทธ์ิของ
งาน และ KPI ของแต่ละบุคคลว่าแตกต่างกันอย่างไร
กับผู้ที่ไม่ได้รับเงินเพ่ิมพิเศษ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๒  เรื่อง  พิจารณา (ร่าง) ประกาศ 

มหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการ
จ่ายเงินเพ่ิมพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุและตําแหน่งนักวิชาการเงิน
และบัญชี คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เห็นชอบในหลักการและนําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร์เพ่ือพิจารณา
ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๓  เร่ือง  พิจารณามาตรฐานภาระงานทาง

วิชาการของคณาจารย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์  
ฉบับที่ ๒   

๑. การขอตําแหน่งทางวิชาการจะข้ึนอยู่กับ 
ประกาศฉบับน้ี 
 ๒. ภาระงานอ่ืน ๆ ให้นํามาหาร ยกเว้น
งานวิจัย และคิดตามช่ัวโมงจริง  

๓. ข้อ ๖.๒ เรื่องการวัดผลและตัดสินผล ให้ 
เพ่ิมเรื่องการคุมสอบ OSCE  

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๔  เร่ือง  พิจารณาภาระงานสอน เพ่ือขอ

ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ)         
นายแพทย์วิทยา  บุญเลิศเกิดไกร  ศูนย์แพทยศาสตร์
ศึกษา โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  

ถอนวาระ  และขอให้ดําเนินการผ่านประธานสาขามา
ก่อน 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.๕  เร่ือง  พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx ตามแบบรายงานท่ี 
สกอ. กําหนด และแนวทางการนําเกณฑ์ EdPEx  มา
ใช้ในคณะแพทยศาสตร์   

เห็นชอบในหลักการ  และมีข้อแก้ไขดังน้ี 
 ๑. เพ่ิมข้อ 2.๓ จาก ระดับประเทศ และ
ภูมิภาคตะวันออก เป็น ภูมิภาคตะวันออก ใน
ระดับประเทศ 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องดําเนินการ 
 ๒. ข้อ 3.7 เพ่ิม เป็น “และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล” 

๓. ด้านหลักสูตร เพ่ิมข้อ ๓ ให้วงเล็บ (เป็น 
หลักสูตรของแพทยสภา) ควรเพ่ิม บัณฑิต NL ผ่าน 
100 และการเดินทางและการท่องเท่ียว และสอนอา
ชีวเวชศาสตร์  
 ๔. และเชิงความสําคัญต่อความสําเร็จของ
คณะฯ คือ......หน่ึงเดียวในภาคตะวันออก ที่ได้รบัการ
ยอมรับในระดับสากล 
 ๕. ระยะส้ันประมาณ 1-3 ปี เช่น การขาด
แคลนแพทย์ เพ่ิม การวิจัย ให้มีระบบการบริหาร
จัดการที่ได้มาตรฐาน / ระยะกลาง 3-5 ปี เช่น เพ่ิม 
WFME / ระยะยาว 5-10 ปี ระยะยาว ให้เพ่ิม
เอกลักษณ์ของคณะเข้าไปด้วย อาชีวเวชศาสตร์ 
 ๖. ในข้อ ๔ จํานวนบุคลากร ให้เพ่ิมข้อมูล
ด้านความเช่ียวชาญของแพทย์ 
 ๗. มอบให้ประธานสาขา ส่งข้อมูลของแต่ละ
สาขาที่ มีความเช่ียวชาญ อุปกรณ์ที่ใช้ อะไรท่ีเป็น
จุดเด่นของแต่ละสาขา 
 ๘. ความต้องการหลัก ให้เขียนสอดคล้องกับ 
Customer เพระเป็น EdPEx เพ่ิม งานบริหารวิชาการ
และการรักษาพยาบาล 
 ๙. กลุ่มลูกค้า เพ่ิม กลุ่มผู้มารักษาพยาบาล 
 ๑๐. ผู้ส่งมอบ คือ บัณฑิต โรงเรียนมัธยม 
แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ สถาบันพระบรมราชชนก   
 ๑๑. สถานการณ์การแข่งขัน เว้นไว้ก่อน
เน่ืองจากพ่ึงเร่ิมดําเนินการ 
 ๑๒. ข้อ ๑๔ นํา SWOT ยุทธศาสตร์ มาใส่ที่
เป็นแนวทางสู่ความเป็นเลิศ และนําข้อ ๑๖ มาปรับล้อ
กับข้อ ๑๔ และข้อ ๑๗ ด้วย 
 ๑๓. มอบกรรมการบริหารทุกท่าน พิจารณา
ดําเนินการในส่วนท่ี ๒  

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องดําเนินการ 
๔.๖  เร่ือง รายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร์ รอบ ๙ เดือน  ตั้งแต่  ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๘ –  ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เห็นชอบในหลักการ และมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
๑. ข้อ ๔ UPI 1.4-1 ยังไม่จบ พบ ให้เป็น  

100% 
๒. กลยุทธ์ข้อ 11 UPI 2.3-4 จํานวน 

ผลงานวิจัย ตอนน้ีได้รับแจ้งจากงานวิจัย ผ่านแล้ว   
มีอยู่ 1 เร่ือง  

๓. อาจารย์ที่ครบการปฏิบัติงานที่สามารถขอ 
ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีทั้งหมด  
๓๕ คน และอาจารย์ที่บรรจุก่อน ปี 54 โดยนับรวม มี 
ทั้งหมด 70 คน เห็นควรนํามาเป็นข้อกําหนด KPI 
เพราะทุกคนจะได้ขอตําแหน่งทางวิชาการ หรือเป็น
ข้อบังคับในการทําตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๗  เร่ือง  พิจารณา (ร่าง) แผนงาน/

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)  
 

เห็นชอบตามเสนอ และให้แก้ไขตามที่ประชุมให้
ข้อเสนอแนะ และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ต่อไป  

ท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
๑. โรงพยาบาลต้องดําเนินการทั้ง ๕  

ยุทธศาสตร์ พร้อมทั้ง TQA ด้วย 
๒. แก้ข้อ ๓ โครงการพัฒนาและเพ่ิมพูน 

ความรู้ฯ เปล่ียนร้อยละของสาขาที่มีอาจารย์ 
ผ่านเกณฑ์การพัฒนาจาก ๘๐ เป็น ๕๐ 
 ๓. ให้นําข้อ ๓ และข้อ ๔ มารวมกัน 
โครงการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาชีพในอยู่ใน
ประเทศ และต่างประเทศ 
 ๔. ข้อ ๔ เป็นของบุคลากร 
 ๕. ข้อ ๑๔ โครงการอบรมและการจัด
กิจกรรมแลกเปล่ียนพัฒนาคณาจารย์ 
ภาษาต่างประเทศ จากร้อยละ ๘๐ เป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๖. แก้ตัวช้ีวัดข้อ ๑๑ โครงการคลังข้อสอบฯ 
เป็น มีข้อสอบที่ใช้ในการสอบ ๑๐๐% 
 ๗. ผู้บริหารของคณะ และผู้บริหารของ
โรงพยาบาล คณะฯ เช่น คณบดี รองคณบดีผู้ชว่ย
คณบดี /ทางโรงพยาบาล ผู้อํานวยการ รอง
ผู้อํานวยการ  ผู้ช่วยผู้อํานวยการ / ส่วนประธานสาขา 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องดําเนินการ 
จะไปหรือไม่ ต้องมีความรู้ ส่วนหลักสูตรที่อบรม เป็น
เกณฑ์บังคับให้เป็น Criteria และ Assesser ส่วน 
Writing ดูว่าใครสมควรท่ีต้องไปไม่จําเป็นต้องต้องทุก
คน 
 ๘. ข้อ 3๗ ๓๘ 39 เป้าหมายให้เหลือเป็น ๖ 
คน ยอดเงินก็ต้องลดลงตามจํานวน 
 ๙. ข้อ ๔๔และ ๔๕ นํามารวมกัน โครงการ
จิตอาสา จํานวนกิจกรรมที่ทําให้เด็กมีจิตอาสา และ
นําอัตลักษณ์มาใส่ด้วย 
 ๑๐. ข้อ ๔๓ ตัวช้ีวัดเป็นจํานวนกิจกรรม ทั้ง
ใน และนอกหลักสูตร และผลการประเมินการจบ 
 ๑๑.  ข้อ ๔๓ เอกลักษณ์ให้เป็นฝ่ายวิชาการ 
ให้แยกกันระหว่างเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ 
 ๑๒   คณะกรรมการบริหารของคณะ ไปดู
งานที่เกาะสมุย น่ังเครื่องไปลงสุราษฎร์ และน่ังเรือไป
ดูงาน ใช้งบของคณะแพทยศาสตร์ ที่ไปดูงานเพราะ
เก่ียวข้องกับเอกลักษณ์ของคณะ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๘  เร่ือง  (ร่าง)  ค่าเป้าหมายตามแผนยุทธ 

ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 ๕.๑  กําหนดวัน เวลา ประชุมครั้งต่อไป วันอังคารที่  13  กันยายน  พ.ศ. 2559 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 


