
(ร่าง) รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์  
ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 

[ล ำดับ] จำกวำระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด ำเนินกำร มอบ 

[5] 4.1 เรื่อง พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติ
การตามตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (น าเสนอโดย รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร)  

ที่ประชุมเห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้ 
1. ให้ด าเนินการเสนอมหาวิทยาลัยใน
การขอปรับเปลี่ยนเป้าหมาย ดังนี้ 
Platform 1 :  
Program 2 : KR2 เป้าหมาย ร้อยละ 
20 เปลี่ยนเป็นร้อยละ 5 
Program 5 : KR1 เป้าหมายจ านวน 5 
เรื่อง เปลี่ยนเป็น 2 เรื่อง 
KR2 เป้าหมายจ านวน 4 เรื่อง 
เปลี่ยนเป็น 1 เรื่อง 
KR3 เป้าหมายจ านวน 4 เรื่อง 
เปลี่ยนเป็น 1 เรื่อง  
2. Platform 1 KR2 หัวข้อโครงการ/
กิจกรรม ให้ตัดข้อความ แพทย์ฝึกหัด 
ออก และให้เปลี่ยน Long case เป็น 
MCQ  
3. Platform 1 KR4 ให้ทบทวนว่าเป็น
จ านวน หรือร้อยละและหัวข้อโครงการ
กิจกรรม “โครงการค่ายจิตอาสา
พัฒนา” เปลี่ยนเป็น “โครงการจิตอาสา
พัฒนา” 
4. แก้ไข Program 8 KR3 ไตรมาส 4 
เปลี่ยนเป็น 2 โครงการ 
5. ให้เพ่ิมผู้รับผิดชอบ 

งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
และพัฒนาคุณภาพองค์กร 

[6] 4.2 เรื่อง ปรับแผนการเรียนของ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (น าเสนอ
โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

เห็นชอบการปรับแผนการเรียน 
น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะแพทยศาสตร์ เดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2564 และน าสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 

งานการศึกษา 



[7] 4.3 เรื่อง การด าเนินงานรับเข้านิสิต
แพทย์ ปีการศึกษา 2564 
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

เห็นชอบในหลักการ โดยรายละเอียดให้
อิงของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และข้ันตอนที่ 1, 2, 4 
ให้ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน อาจ
เป็นปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ถึง
ต้นเมษายน พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ให้ปรับ
ตามความเหมาะสม 

งานการศึกษา 

[8] 4.4 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 (น าเสนอโดย 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

เห็นชอบรายชื่อตามเสนอ และน าเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์พิจารณาต่อไป 

งานการศึกษา 

[9] 4.5 เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอการ
วิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
งบประมาณเงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(เพ่ิมเติม) (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย
วิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์) 

เห็นชอบ โดยไม่ให้มีการระบุ
งบประมาณในแต่ละประเภท 

งานบริการวิชาการ และการ
วิจัย 

[10] 4.6 เรื่อง แนวปฏิบัติและข้ันตอน
การ Work From Home ของส านักงาน
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (น าเสนอโดย 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบ หน่วยงานใดที่มีความพร้อม 
Work from home สามารถด าเนินการ
ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 
เป็นต้นไป จึงถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 
2564 

งานบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

[11] 4.7 เรื่อง ขออนุมัติจ้างบุคลากร
ทดแทนอัตราก าลังที่มีการเกษียณอายุ
การปฏิบัติงาน 
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบการอนุมัติจ้าง (ต าแหน่งตาม 
note) 

งานบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

[12] 4.8 เรื่อง พนักงานมหาวิทยาลัยขอ
พิจารณาทุนการศึกษาต่อ และขออนุมัติ
สมัครเข้าศึกษาต่อแพทย์ประจ าบ้านเพื่อ
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน ในปีการศึกษา 2565 
(แพทย์หญิงจิรพร ชวลิตอัมพร) (น าเสนอ
โดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

1. เลื่อนการพิจารณาเป็นเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ขอให้ผ่าน
การพิจารณาแพทย์พ่ีเลี้ยง ประธาน
สาขา โดยขอให้ผู้สมัครท าหนังสือแจ้ง
ความประสงค์ด้วย  
2. ให้น าสาขาอ่ืนที่ประสงค์ขอ
ทุนการศึกษาต่อ เสนอที่ประชุม
พิจารณาในภาพรวมด้วย (ประมาณ 6 

งานบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 



คน) 
3. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ครั้งถัดไป ให้น า
กรอบอัตรามาประกอบการพิจารณา
ด้วย 

[13] 4.9 เรื่อง พิจารณาคุณสมบัติ และ
อนุมัติการจ่ายเงินเพ่ิมเติมพิเศษส าหรับ
แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
บูรพา (ครั้งแรก)  
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบ และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

งานบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

[14] 4.13 เรื่อง พิจารณาคัดเลือกผู้
สมควรได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” 
ประจ าป ีพ.ศ. 2564 
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

ที่ประชุมเสนออาจารย์แพทย์ที่ได้รับ
รางวัลอาจารย์แพทย์ดีเด่น คือ 
1.สาขาการวิจัย เสนอ ผศ.นพ.กิตต ิกรุง
ไกรเพชร 
2.สาขาการบริการวิชาการ เสนอ ผศ.
นพ.ยศศักดิ์ สกุลไชยกร 
3.สาขาการจัดการเรียนรู้ เสนอ 
นายแพทย์ปราการ ทัตติยกุล 
4.สาขาการบริการ สนับสนุน และช่วย
วิชาการ เสนอ นางสาวขันทอง สุขผ่อง  

งานบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

[15] 4.14 เรื่อง ขอหารืองานแพทย์เวช
ปฏิบัติทั่วไป (น าเสนอโดย รอง
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริการทาง
การแพทย์) 

1. เห็นชอบรับ Full Time จ านวน 2 
ต าแหน่ง โดยมอบหมายให้ฝ่าย
โรงพยาบาลก าหนดคุณสมบัติ และ
ขอบเขตการท างานให้ชัดเจน  
2. สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนป้องกัน 
และเวชศาสตร์ครอบครัว อนุเคราะห์
เวลาการท างานในวันจันทร์ อังคาร พุธ 
และวันศุกร์ ช่วงบ่าย  

งานบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

[16] 4.15 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงาน
ทางการแพทย์ ในสถานการณ์ Covid-19  
(น าเสนอโดย ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลฝ่ายสื่อสารองค์กร) 

1. ควรมีแนวทางในภาพรวมของ
โรงพยาบาล และแนวทางของแต่ละ
สาขา  
2. มอบฝ่ายโรงพยาบาลจัดให้มีการ
ประชุมโดยเชิญประธานสาขาทุกสาขา 

งานประชาสัมพันธ์ และกิจการ
พิเศษ 



ทุกหน่วยงาน  
และผู้ที่เก่ียวข้องก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติฯ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

[17] 3.1 เรื่อง รายงานสถานะทางการ
เงิน ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2563 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา (น าเสนอโดย หัวหน้าส านักงาน
คณบดี) 

รับทราบ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้คือ  
1. ประมาณการรายรับยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
2. มีการวางแผนอย่างไรหากไม่สามารถ
ใช้งบกลางปีได้ 

งานบริหารงานการเงินและ
บัญชี 

[18] 3.2 เรื่อง พิจารณาการด าเนินงาน
การความพร้อมรับการรับรองมาตรฐาน
ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ ISO27001 (น าเสนอโดย 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบในหลักการและด าเนินการตาม
ระเบียบต่อไป 

งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
และพัฒนาคุณภาพองค์กร 

[19] 3.3 เรื่อง โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) (น าเสนอ
โดย รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ์)  

รับทราบ งานบริการวิชาการ และการ
วิจัย 

[20] 3.4 เรื่อง การประชุมรับฟัง
ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นแสวงหาแนวทางการพัฒนา
ร่วมกันระหว่างสมาชิกสภาพนักงาน 
ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานสาย
สนับสนุนของส่วนงาน (น าเสนอโดย 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงพยาบาลฝ่าย
บริหาร) 

ก าหนดจัดเป็นการประชุมแบบ online 
เวลา 13.00 น. และควรจัดให้สามารถ
ถาม-ตอบ ได้ 

งานบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

[21] 3.6 เรื่อง แก้ไขชื่อหัวหน้ากลุ่มงาน
เวชกรรมฟ้ืนฟู เป็น แพทย์หญิงพิธากร 
ธ ารงเลาหะพันธุ์  
(น าเสนอโดย แพทย์หญิงจารุวรรณ กิตติว
ราวุฒิ) 

เห็นชอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
และพัฒนาคุณภาพองค์กร 



[22] 1.2.1 เรื่อง กรรมการและ
เลขานุการแจ้งเพ่ือทราบ (น าเสนอโดย 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

รับทราบ และแก้ไขมติ  
วาระท่ี 4.12 แก้ไขมติ เห็นชอบในการ
ประกาศรับสมัคร  
วาระท่ี 4.13 เพ่ิมเติมข้อมูลใน
ผลสัมฤทธิ์ฯ “และเลือกใช้รายวิชา
ศึกษาทั่วไปฉบับ พ.ศ. 2559” 

งานบริหารงานทั่วไป 

[23] 5.1 เรื่อง ก าหนดวัน เวลา ประชุม
ครั้งต่อไป 

ประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่ 10 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 12.30 
น.  

งานบริหารงานทั่วไป 

 


