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

(ร่าง)  รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ 
ในคราวประชุมครั้งที่  10/2563  เมื่อวันจันทร์ที่  5  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
1.4  เรื่อง  การเป็นเจ้าภาพประชุม 

กรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย 

รับทราบ และให้ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานต่อไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์  และพัฒนาคุณภาพองค์กร/ 
งานการศึกษา 

1.5 เรื่อง การเสนอโครงการตรวจสุข 
ภาพการประจ าปี พ.ศ. 2564 ส าหรับบุคลากร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
 1.  มอบหมายให้ฝ่ายโรงพยาบาล  จัดท ารายงานผลการ
ตรวจสุขภาพให้บุคลากรมหาวิทยาลัยทราบด้วย 
 2.  ควรพัฒนาโครงการเชิงรุกอ่ืนเพิ่มเติมให้กับบุคลากร
มหาวิทยาลัยบูรพา  เช่น  การฉีดวัคซีน  หรือการให้บริการสุขภาพ
ในกลุ่มของโรงเรียนสาธิตพิบูลบ าเพ็ญ  เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 

มอบ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงพยาบาลฝ่ายสื่อสารองค์กร 
4.1  เรื่อง  พิจารณาการรับเป้าหมาย 

ตามตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
บูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

ที่ประชุมพิจารณาการรับเป้าหมายขั้นต่ าของมหาวิทยาลัยในทุก
ตัวชี้วัด  และมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ควบคุมก ากับให้
จัดส่งข้อมูลและกรอกแบบฟอร์มใน  Google Form ให้แล้วเสร็จ
ตามเวลามหาวิทยาลัยก าหนด 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์  และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
4.2  เรื่อง  แผนกลยุทธ์คณะ 

แพทยศาสตร์ และค ารับรองการปฏิบัติหน้าที่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที่ประชุมเห็นชอบและรับถ่ายทอดตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์คณะ
แพทยศาสตร์  และค ารับรองการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี  
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ดังต่อไปนี้ 
 Med.PI  ที่  1  - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
    - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
    - ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 Med.PI  ที่  2  - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
    - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
    - ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 Med.PI  ที่  3  - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
    - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
    - ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

Med.PI  ที่  4  - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
    - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
    - ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
    - รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล 
    - รองผู้อ านวยการฝ่าย 

การแพทย์ 
- รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ
สนับสนุนทางการแพทย์ 
- รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ
การพยาบาล 

    - ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
- ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ
และพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
- ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายสื่อสาร
องค์กร 

Med.PI  ที่  5  - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
    - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
    - ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

Med.PI  ที่  6  - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
    - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
    - ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

Med.PI  ที่  7  - ประธานสาขาวิชาทุกสาขา 
Med.PI  ที่  8  - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

    - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
    - ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

Med.PI  ที่  9  - รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการ 
วิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ 

             - ประธานสาขาวิชาทกุสาขา 
Med.PI  ที่  10  - รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการ 

วิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ 
             - ประธานสาขาวิชาทกุสาขา 

Med.PI  ที่  11  - รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการ 
วิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ 

             - ประธานสาขาวิชาทกุสาขา 
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
Med.PI  ที่  12  - รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการ 

วิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ 
Med.PI  ที่  13  - รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการ 

วิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ 
Med.PI  ที่  14  - รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการ 

วิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ 
Med.PI  ที่  15  - รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล 
Med.PI  ที่  16  - หัวหน้าส านักงานคณบดี 

             - งานบริหารงานสารสนเทศ 
 Med.PI  ที่  17  - รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล 
    - รองผู้อ านวยการฝ่าย 

การแพทย์ 
 

    - รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
สนับสนุนทางการแพทย์ 

    - รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
การพยาบาล 

    - ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
    - ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย 

วิชาการและพัฒนาคุณภาพ 
โรงพยาบาล 
- ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายสื่อสาร
องค์กร 

Med.PI  ที่  18  - รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล 
 - รองผู้อ านวยการฝ่าย
การแพทย์ 

    - รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
สนับสนุนทางการแพทย์ 

    - รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
การพยาบาล 

    - ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
    - ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย 

วิชาการและพัฒนาคุณภาพ 
โรงพยาบาล 
- ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายสื่อสาร
องค์กร 
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
Med.PI  ที่  19  - รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล 

    - รองผู้อ านวยการฝ่าย 
การแพทย์ 

    - รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
สนับสนุนทางการแพทย์ 
- รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ
การพยาบาล 

    - ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
- ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ
และพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
- ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายสื่อสาร
องค์กร 

Med.PI  ที่  20  - รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล 
- รองผู้อ านวยการฝ่าย
การแพทย์ 
- รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ
สนับสนุนทางการแพทย์ 
- รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ
การพยาบาล 

    - ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
    - ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย 

วิชาการและพัฒนาคุณภาพ 
โรงพยาบาล 
- ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายสื่อสาร
องค์กร 

Med.PI  ที่  21  - คณะกรรมการประจ าคณะ 
แพทยศาสตร์ 
- คณะกรรมการบริหารคณะ
แพทยศาสตร์ 
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

Med.PI  ที่  22  - คณะกรรมการบริหารคณะ 
แพทยศาสตร์ 

- รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
Med.PI  ที่  23  - รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล 

    - รองผู้อ านวยการฝ่าย 
การแพทย์ 
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
    - รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 

สนับสนุนทางการแพทย์ 
    - รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 

การพยาบาล 
    - ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
    - ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย 

วิชาการและพัฒนาคุณภาพ 
โรงพยาบาล 
- ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายสื่อสาร
องค์กร 

Med.PI  ที่  24  - รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
Med.PI  ที่  25  - ประธานสาขาวิชาทุกสาขา 

- รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

Med.PI  ที่  26  - รองผู้อ านวยการฝ่าย 
การแพทย์ 

    - รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
สนับสนุนทางการแพทย์ 
 

    - รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
การพยาบาล 

    - ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
    - หัวหน้าส านักงานคณบดี 

Med.PI  ที่  27  - รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการ 
วิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ 
- ประธานสาขาวิชาเวชศาสตร์
ป้องกัน และเวชศาสตร์ 
ครอบครัว 

Med.PI  ที่  28  - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
- รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ 

Med.PI  ที่  29  - รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการ 
วิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ 

 Med.PI  ที่  30  - รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
    - ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
    - หัวหน้าส านักงานคณบดี 
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์  และพัฒนาคุณภาพองค์กร 

4.3  เรื่อง  พิจารณา (ร่าง)  
แผนปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

เนื่องจากมีการเสนอโครงการและงบประมาณ  สูงกว่างบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรในภาพรวมประมาณ  2,090,744  บาท  
มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร  และผู้ช่วยผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลฝ่ายบริหารด าเนินการจัดหางบประมาณจากโครงการที่
คาดว่าจะไม่ได้ด าเนินการ  หากไม่มีงบประมาณให้ปรับลด
งบประมาณบางรายการเพ่ือให้เพียงพอกับงบประมาณที่ตั้งไว้ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์  และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
4.4  เรื่อง  พิจารณา (ร่าง)  

แผนปฏิบัติการ สาขาวิชา คณะแพทยศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เนื่องจากแต่ละสาขาวิชายังส่งแผนปฏิบัติการของสาขาวิชายังไม่
ครบ  จึงมอบหมายให้หัวหน้างานบริหารงานยุทธศาสตร์ฯ  
ประสานงานขอแผนปฏิบัติการของสาขาวิชาให้ครบ  แล้วให้
ด าเนินการดังนี้ 

1. มอบให้งานบริหารงานยุทธศาสตร์ฯ  วิเคราะห์ 
โครงการและงบประมาณที่อาจมีความซ้ าซ้อนกับของโครงการ/
กิจกรรม  รวมทั้งการพิจารณาแหล่งงบประมาณที่อาจใช้งบ
ส่วนกลาง  หรืองบของฝ่ายอ่ืน ๆ  พร้อมทั้งรายงานผลให้ประธาน
สาขาทราบด้วย 
 2.  ให้จัดท าแผนและระยะเวลาในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การของแต่ละสาขาก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
 3.  สาขาวิชาควรจัดท าโครงการบริการวิชาการท่ีสามารถ
หารายได้ให้กับคณะฯ เช่น  รับจ้างวิจัยจากหน่วยงานภายนอก จัด
โครงการบริการวิชาการของสาขาเพ่ือสร้างรายได้  เป็นต้น 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์  และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
 4.5  เรื่อง  พิจารณาการแก้ไข
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

เห็นชอบ และขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ  ตั๊นสวัสดิ์ เป็น ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรมร แย้มประทุม  และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  เพื่อพิจารณาน าเสนอ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

มอบ งานการศึกษา 
4.6  เรื่อง  บรรณาธิการ 

วารสารวิชาการ "บูรพาเวชสาร" ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบในหลักการ  โดยมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ตรวจสอบหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของมหาวิทยาลัย ที่
สามารถจ่ายค่าตอบแทนได้ 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
มอบ รองคณบดีฝ่ายบริหาร/งานบริการวิชาการและวิจัย 

4.7  เรื่อง  พิจารณาการจ้างเหมา 
ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่ 
ทรัพย์สิน ประจ าคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา (เพ่ิม) 

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ หัวหน้าส านักงานคณบดี/งานบริหารงานพัสดุ 
4.8  เรื่อง  พิจารณาคุณสมบัติ และ 

อนุมัติการจ่ายเงินเพ่ิมเติมพิเศษส าหรับแพทย์ 
ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา (ครั้งแรก)  
จ านวน 2  คน 

1. แพทย์หญิงเพ็ญพิไล  วินิจฉัยกุล 
2. นายแพทย์อโณทัย  จัตุพร 

เห็นชอบตามเสนอ และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะแพทยศาสตร์พิจารณาต่อไป 

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4.9  เรื่อง  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติการ 

ต่อสัญญาการจ่ายเงินเพ่ิมเติมพิเศษส าหรับ
แพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน  ๕  คน   

1. พญ.ปริชญา  งามเชิดตระกูล 
2. นพ.ศรรัฐ  เฮงเจริญ 
3. ภกญ.ศศิธร  กิจจารุวรรณกุล 
4. ภกญ.มาริสสา  เผือกพิพัฒน์ 
5. ภก.กิตติกานต์  โกมลภิส 

เห็นชอบตามเสนอ และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะแพทยศาสตร์พิจารณาต่อไป 

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4.10  เรื่อง  ขอประกาศรับสมัคร 

คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น 
พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง นักเทคนิค 
การแพทย์ 

เห็นชอบและด าเนินการตามระเบียบต่อไป 

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4.11  เรื่อง  ขอประกาศรับสมัคร 

คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยต าแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงาน
พยาบาล 

เห็นชอบและด าเนินการตามระเบียบต่อไป 

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4.12  เรื่อง  ขออนุมัติจ้างบุคลากร 

ทดแทนอัตราก าลังที่มีการลาออก 2 อัตรา ของ 
เห็นชอบและด าเนินการตามระเบียบต่อไป 
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
นายพิทักษ์  ประเสริฐไทย (แผนกบริการเปล) 
และ นายปราโมทย์  ปิตะธารา (แผนกห้อง
ผ่าตัด)  

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4.13  เรื่อง  เตรียมความพร้อมรับ 

การรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO27001 

เห็นชอบในหลักการ และให้สอบถามส านักคอมพิวเตอร์ว่าระบบ 
ISO27001 ของส านักคอมพิวเตอร์ สามารถครอบคลุมการบริการ
ทั่วมหาวิทยาลัยหรือไม่  ซึ่งในส่วนของคณะแพทยศาสตร์จะ
น ามาใช้กับงานบริการส่วนใดให้ศึกษารายละเอียดและหารือ
ร่วมกับส านักคอมพิวเตอร์ด้วย 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์  และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
4.14  เรื่อง  จ านวนทุนและเงินทุน  

ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตคณะแพทยศาสตร์ 
เห็นชอบให้ทุนนิสิต ทุนละ 20,000 บาท 5 ทุน ต่อปี โดยเพิ่มใน
งบกิจการนิสิต เริ่มในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 

มอบ งานบริหารงานกิจการนิสิต 
4.15  เรื่อง  การพิจารณาสรรหา 

ทุนการศึกษาเพ่ิมเติมให้ผู้สมัครที่ไม่ได้รับการ
คัดเลือกให้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตคณะ
แพทยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
จ านวน ๑ ทุน 

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานกิจการนิสิต 
4.16  เรื่อง  การขอรับใบปริญญา 

บัตรก่อนก าหนด เพื่อน าไปขอรับใบประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแห่งประเทศ
กัมพูชา 

ที่ประชุมมีมติให้นิสิตเขียนค าร้องเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะ
แพทยศาสตร์เป็นผู้ประสานงานกลางให้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยบูรพา
เป็นผู้พิจารณา 

มอบ งานบริหารงานกิจการนิสิต 
4.17  เรื่อง  ปัญหาเรื่องระบบ WiFi  

ที่หอพักนิสิตแพทย์ 
เห็นชอบในหลักการ โดยพิจารณาให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
พิจารณาราคาในการติดตั้งด้วย  ซึ่งราคาท่ีเสนอมานั้นค่อนข้างสูง  
ระหว่างรอด าเนินการสามารถให้นิสิตใช้ห้องคอมฯ ที่คณะ
แพทยศาสตร์ได้ ทั้งในเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการได้ 

มอบ งานบริหารงานกิจการนิสิต 
4.18  เรื่อง  พิจารณาการปรับ KPI  

อาจารย์ เพื่อประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
มอบหมายให้ฝ่ายบริหารประชุมร่วมกับคณาจารย์  เพื่อปรับ  KPI  
อาจารย์ในวันที่  8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  และน าเสนอเข้า
เรื่องสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป 

มอบ รองคณบดีฝ่ายบริหาร/งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
4.19  เรื่อง นโยบายการจัดการ 

ความรู้  และวิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

เพ่ิมข้อความในข้อ 3  ก าหนดให้มีผลลัพธ์ความรู้ อย่างน้อยปีละ 1 
เรื่องต่อ  3 คน และร้อยละ  25  ควรเป็นเรื่องเวชศาสตร์การ
เดินทางและท่องเที่ยว 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
4.20  เรื่อง  ขอประกาศรับสมัคร 

คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย  สาขาวิชาสูติศาสตร์และ
นรีเวชวิทยา   

เห็นชอบให้ใช้กรอบเลขท่ี 90253 สาขากุมารเวชศาสตร์  โดย
เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุเป็นสาขาสูติศาสตร์  และนรีเวชวิทยา 

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
3.2  เรื่อง  พิจารณาก าหนดจ านวน 

ทุนโครงการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นิสิต
พยาบาลชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นพยาบาลประจ า
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปี  
พ.ศ. 2564 

ให้ทบทวน มอบหมายหัวหน้างานบริหารงานยุทธศาสตร์ฯ  
ตรวจสอบงบประมาณและน าเสนอเรื่องสืบเนื่องในครั้งต่อไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
3.4 เรื่อง โครงการอบรมแพทย์ 

เพ่ิมพูนทักษะ เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ 
ในการท าโครงงานวิจัย 

มอบหมายงานวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้ประสานงานหลัก  
และ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  แพทย์หญิงอลิสรา  วงศ์สุทธิเลิศ  เขียน
โครงการฯ เพ่ือด าเนินการต่อไป 

มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย 
๑.3.1  เรื่อง  สิทธิประโยชน์และ 

สวัสดิการของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564   

รับทราบ และให้มีการประชาสัมพันธ์หลาย ๆ ช่องทาง 

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๕.๑  เรื่อง  ก าหนดวัน  เวลา  ประชุม 

ครั้งต่อไป 
ประชุมครั้งต่อไปวันจันทร์ที่  9  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา  
12.30 น.   

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
 


