
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ คร้ังที ่10/2564 

วนัพุธที ่ 6 ตุลาคม  พ.ศ. 2564   เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 

[ล ำดบั] จำกวำระที/่เร่ือง มติ/ประเด็นท่ีต้องด ำเนินกำร มอบ 

[1] 1.1.1  เร่ือง  การปรับเปล่ียนผูอ้  านวยการโรงพยาบาล มหาวทิยาลยั
บูรพา 

รับทราบ และยนิดีตอ้นรับ แพทยห์ญิงผกาพรรณ  ดินชูไท รองคณบดีฝ่าย
โรงพยาบาล และผูอ้  านวยการโรงพยาบาลมหาวทิยาลยับูรพา  

  

[2] 1.1.2  เร่ือง  การจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัสาขา แพทยศาสตร์โดย U-
Multirank 

รับทราบ และขอแสดงความยนิดีกบัคณะแพทยศาสตร์    

[4] 1.2.1  เร่ือง รับสมคัรผูข้อรับพระราชทานมูลนิธิ อานนัทมหิดล 
ประจ าปี พ.ศ. 2565  

ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  (น าเสนอโดย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

รับทราบ และประชาสัมพนัธ์หากผูใ้ดสนใจสามารถ แจง้ความประสงคไ์ด้ งานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

[6] 1.2.3  เร่ือง  การรับสมคัรพนกังานขบัรถยนต ์(ใบอนุญาตขบัขี่ ท.
2) Part-time เขา้มาปฏิบติังานทดแทนเพิ่ม 2 อตัรา (น าเสนอโดย 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

รับทราบ และมอบฝ่ายบริหารตรวจสอบภาระงาน และอตัราก าลงัให้เหมาะสม 
เน่ืองจากจ านวนรถมีมากกวา่พนกังานขบัรถยนต ์

งานยานพาหนะ 

[7] 1.2.4  เร่ือง  กรณีพนกังานมหาวทิยาลยัขออนุมติัลา ฝึกอบรม
หลกัสูตรการ อบรมแพทยฝั์งเขม็ รุ่นท่ี 16  (นายแพทยฉ์ัตร  เอ่ียมศิริกิจ) 
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

รับทราบ  และด าเนินการตรวจสอบเร่ืองการ ขออนุมติัลาฝึกอบรมฯ   งานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

[9] 1.2.6  เร่ือง รายงานท าการตลาดในเชิงรุกของ ฝ่ายโรงพยาบาล เร่ือง
การตรวจสุขภาพประจ าปี ของบุคลากรมหาวยิาลยับูรพา  (น าเสนอโดย  
รองผูอ้  านวยการโรงพยาบาลฝ่ายการพยาบาล) 

1. รับทราบ ทั้งน้ีขอให้วเิคราะห์ voice of customer ของบุคลากร
มหาวทิยาลยับูรพา วเิคราะห์ขอ้มูล ปัญหาและอุปสรรค เพื่อไม่ให้เกิดข้ึนซ ้ า ทั้ง
เร่ืองการบริการ สิทธิการเบิกจ่าย เพื่อสร้างฐานลูกคา้ และเพิ่มรายไดข้อง
โรงพยาบาล  
2. มหาวทิยาลยัประสงคใ์ห้โรงพยาบาล มหาวทิยาลยับูรพา คณะแพทยศาสตร์ 
วเิคราะห์ขอ้มูลเร่ืองการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร ทั้งน้ีให้สรุปในภาพรวม 
และจดัท าแผนในการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเสนอต่อมหาวทิยาลยัต่อไป 

3. มหาวทิยาลยัไดเ้พิ่มวงเงินในการรักษาพยาบาลจาก 2,000 บาท เป็น 
3,000 บาทและขอให้เพิ่มการบริการวคัซีนไขห้วดัใหญ่ดว้ย 

งานประชาสัมพนัธ์และกิจการพิเศษ 

[11] 4.1  เร่ือง  (ร่าง)  พิจารณาผลการจดัสอบ OSCE ส าหรับแพทย์
ท่ีจบจากสถาบนั ต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2563 (น าเสนอโดย  
รองคณบดีฝ่ายวชิาการ) 

เห็นชอบผลการสอบ OSCE จ านวน 12 คน งานการศึกษา 



[12] 4.2  เร่ือง  (ร่าง)  พิจารณาผลการจดัสอบ Long case ส าหรับ
แพทยท่ี์จบจากสถาบนัต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2563 คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา  (น าเสนอโดย  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ) 

เห็นชอบผลการสอบ Long case งานการศึกษา 

[13] 4.3  (ร่าง)  ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา เร่ือง 
หลกัเกณฑก์ารสนับสนุนค่าธรรมเนียมการ ตีพิมพเ์ผยแพร่บทความ
วชิาการ และบทความวิจยั ระดบันานาชาติ  (น าเสนอโดย  รองคณบดีฝ่าย
วจิยั บริการวชิาการ และวเิทศสัมพนัธ์) 

เห็นชอบ งานบริการวชิการและการวิจยั 

[14] 4.4  เร่ือง (ร่าง) ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 
เร่ือง คุณสมบติัผูข้อรับเงินรางวลันกัวจิยั ในการตีพิมพเ์ผยแพร่ บทความ
วชิาการ หรือ บทความวิจยัในวารสาร ระดบัชาติและนานาชาติ  (น าเสนอ
โดย  รองคณบดีฝ่ายวิจยั บริการวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์) 

เห็นชอบ งานบริการวชิการและการวิจยั 

[15] 4.5  เร่ือง  พิจารณาการปรับปรุงค่าเป้าหมาย  และตวัช้ีวดัตามแผน
ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัและ ตามนโยบายของหัวหนา้ส่วนงานท่ีเสนอ
สภามหาวทิยาลยัในการสรรหา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

(น าเสนอโดย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบในหลกัการ ทั้งน้ีขอให้ปรับเป้าหมาย ท่ีส่วนงานรับ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ตามมติท่ีประชุมแกไ้ขดงัน้ี 

งานบริหารงานยทุธศาสตร์และพฒันาองคก์ร 

[16] 4.6  เร่ือง  พิจารณาการจดัท าขอ้มูลเพื่อน ามาใช้ ในการจดัท า
แผนปฏิบติัการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2569 (น าเสนอโดย  รอง
คณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบในหลกัการ โดยให้เพิ่มโครงการดงัน้ี 

1. โครงการจดัตั้ง CRC 

2. แผนพฒันาศกัยภาพโรงพยาบาล  
3. โครงการการอบรม EMT 

4. รายการครุภณัฑปี์งบประมาณ  พ.ศ. 2566 

5. ฝ่ายการศึกษาให้เพิ่มหลกัสูตรปริญญาตรี เป็น 2 หลกัสูตร คือ หลกัสูตร 
พบ. กบัหลกัสูตรปฏิบติัการฉุกเฉินทางการแพทย ์
6. มอบฝ่ายบริหารประสานงานกบัทุกฝ่ายเร่ือง โครงการ งบประมาณ และให้
น าอตัราก าลงังบแผ่นดินเป็นขอ้มูลประกอบในการจดัท าแผนดว้ย 

งานบริหารงานยทุธศาสตร์และพฒันาองคก์ร 

[17] 4.7  เร่ือง  พิจารณา (ร่าง) แผนงาน/โครงการตาม Master 

plan คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพาเพื่อยกระดบั การพฒันา
องคก์รท่ีมีการบริหารจดัการ สู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality 

Class (TQC) ประจ าปีการศึกษา 2564 (น าเสนอโดย รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบในหลกัการ   งานบริหารงานยทุธศาสตร์และพฒันาองคก์ร 



[18] 4.8  เร่ือง พิจารณาคุณสมบติัและอนุมติัการจ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษ
ส าหรับแพทย ์ทนัตแพทย ์และเภสัชกร ท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาล
มหาวทิยาลยับูรพา (คร้ังแรก) จ านวน  8  คน 

(น าเสนอโดย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบตามเสนอ และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์ต่อไป 

งานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

[19] 4.9  เร่ือง พิจารณาอนุมติัการต่อสัญญาการ จ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษ
ส าหรับแพทย ์และเภสัชกรท่ีปฏิบติังานใน โรงพยาบาลมหาวทิยาลยับูรพา 
จ านวน  1  คน  (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบตามเสนอ และน าเสนอที่ประชุมคณะ กรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์ต่อไป 

งานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

[20] 4.10  เร่ือง  พิจารณาขอ้มูลการประเมินผล การควบคุมภายใน 
ส าหรับวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

(น าเสนอโดย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบตามเสนอ งานบริหารงานทั่ั่วไป/งานบริหารงานการเงิน
และบญัชี-ทราบ 

[21] 4.11  เร่ือง  การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เส่ียงระดบัส่วนงาน(น าเสนอโดย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบตามเสนอ และน าเสนอมหาวทิยาลยัต่อไป งานบริหารงานยทุธศาสตร์และพฒันาองคก์ร 

[22] 4.12  เร่ือง  พิจารณาคณาจารยผ์ูด้  ารงต าแหน่ง ทางวชิาการ เพื่อรับ
เงินค่าตอบแทนต าแหน่ง ทางวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(เพิ่มเติม) ของ ผศ.พญ.เพญ็มาศ  ธีระวณิชตระกูล  และ  
ผศ.พญ.กฤชฐา  จีระวงศพ์านิช (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบ และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ า คณะแพทยศาสตร์
พิจารณาต่อไป 

งานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

[23] 4.13  เร่ือง พิจารณาการเสนอขอด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย ์
สาขาวชิา รังสีวนิิจฉัย  ของ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงศรสุภา  ล้ิม
เจริญ  (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)  

1.  เห็นชอบ ทั้งน้ีท่ีประชุมไดเ้ชิญ ผูช่้วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงศรสุภา  ล้ิม
เจริญ  ออกจากที่ประชุม เน่ืองจากเป็นคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ 
2.  น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ พิจารณาต่อไป  

งานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

[24] 4.14  เร่ือง  พิจารณาการเสนอขอด ารงต าแหน่งผูช่้วย
ศาสตราจารย ์สาขาวชิา กุมารเวชศาสตร์ ของ  แพทยห์ญิงนลินี ภทัรากร
กุล (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบ และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ า คณะแพทยศาสตร์
พิจารณาต่อไป 

งานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 



[25] 4.15  เร่ือง  (ร่าง) แผนปฏิบติัการ คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565   

(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

1. เห็นชอบในหลกัการ โดยขอให้ผูบ้ริหารดูรายละเอียด และน าเสนอที่ประชุม 
KM ผูบ้ริหารเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 

2. มอบฝ่ายบริหาร และฝ่ายโรงพยาบาลจดัท ากลยทุธ์ทางการเงินดว้ย 
3. การบริการทางการตลาด การประชาสัมพนัธ์เชิงรุกให้เพิ่มมากข้ึน ปรับ
ทีมงานให้มีความเขม้แข็ง  
4. การบริหารทรัพยากรให้ใชห้ลกัการ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้

งานบริหารงานยทุธศาสตร์และพฒันาองคก์ร 

[26] 4.16  เร่ือง  (ร่าง) แผนปฏิบติัการ สาขาวชิา คณะแพทยศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบในหลกัการ โดยขอให้ผูบ้ริหารพิจารณา รายละเอียดอีกคร้ัง และ
น าเสนอที่ประชุม KM ของผูบ้ริหารเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 

งานบริหารงานยทุธศาสตร์และพฒันาองคก์ร 

[27] 4.17  เร่ือง  พิจารณาขออนุมติักรอบอตัราก าลงั ให้ผูรั้บ
ทุนอุดหนุนการศึกษา ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพ   
(น าเสนอโดย  รองผูอ้  านวยการฝ่ายการพยาบาล) 

เห็นชอบในหลกัการ และให้ด าเนินการ ขอกรอบอตัรา 8 กรอบ  งานบริหารงานยทุธศาสตร์และพฒันาองคก์ร 

[28] 4.18  เร่ือง  พิจารณาตวัช้ีวดัผูบ้ริหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

1.  เห็นชอบในหลกัการ โดยขอให้ปรับแก ้KPI ตวัช้ีวดั 2.1 และ 2.2 รวม
ยทุธศาสตร์ของคณะฯ ดว้ย  
2.  ปรับแก ้ตวัช้ีวดั 2.2 ให้เป็น แผนงานประจ า และปรับค่าเป้าหมายให้
เหมือน ตวัช้ีวดั 2.1 

3.  ตดัขอ้ 3 ตวัช้ีวดัท่ีไดรั้บมอบหมายอ่ืน ๆ ออก 

งานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

[29] 4.19  เร่ือง  พิจารณาขออนุมติัจา้งพนักงานมหาวทิยาลยัเพื่อขอ
ทุนเรียนต่อเฉพาะทาง สาขาวสิัญญีวทิยา (น าเสนอโดย ประธานสาขา
วสิัญญี) 

เห็นชอบ งานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

[30] 4.20  เร่ือง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยับูรพา เร่ืองหลกัเกณฑก์าร
จ่ายค่าใช้จ่ายของนิสิตหลกัสูตร แพทยศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 2564  

(น าเสนอโดย  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ) 

เห็นชอบในหลกัการ และน าเสนอที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารการเงิน และทรัพยสิ์นมหาวทิยาลยัพิจารณาต่อไป  

งานบริหารงานกิจการนิสิต 

[31] 4.21 เร่ือง  ขออนุมติัจา้งบุคลากรทดแทนอตัราก าลงัท่ีมีการ
ลาออกและอตัราก าลงัใหม่(น าเสนอโดย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

อนุมติัจา้งบุคลากรทดแทนอตัราก าลงัท่ีมี การลาออกและอตัราก าลงัใหม่ งานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

[32] 3.1 เร่ือง  รายงานสถานะทางการเงิน คณะแพทยศาสตร์ 
ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564  (น าเสนอโดย  หัวหนา้ส านกังาน
คณบดี) 

รับทราบ งานบริหารงานการเงินและบญัชี 

[33] 3.2  เร่ือง  รายงานผลการติดตามรายการครุภณัฑจ์ากเงินอุดหนุน
รัฐบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (น าเสนอโดย  หัวหนา้
ส านกังานคณบดี) 

รับทราบ และท่ีประชุมมีขอ้เสนอแนะวา่ หากชา้กวา่ก าหนด ชา้ก่ีเปอร์เซ็นต์
สามารถค านวณไดห้รือไม่ และบางรายการท่ียงัไม่ไดด้ าเนินการ ขอให้ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งเร่งด าเนินการ 

งานบริหารงานพสัดุ 



 

[34] 3.3  เร่ือง  รายงานสถิติผูป่้วย การเพิ่มรายได ้และการลดตน้ทุน 
โรงพยาบาลมหาวทิยาลยับูรพา 
(น าเสนอโดย  รองผูอ้  านวยการโรงพยาบาลฝ่ายสนบัสนุนทางการแพทย)์ 

น าพิจารณาในท่ีประชุม KM ของผูบ้ริหารคณะแพทยศาสตร์  ในวนัท่ี  27  

ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

งานบริหารงานทัว่ไป 

[35] 3.4  เร่ือง  การขอปรับหลกัการคิดค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอก
เวลาราชการของแพทยส์าขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  (น าเสนอโดย  ประธาน
สาขาวชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 

1. เห็นชอบในการหลกัการ โดยรายละเอียดให้น าไป พิจารณาในท่ีประชุม 
KM ของผูบ้ริหารคณะแพทยศาสตร์  ในวนัท่ี  27  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  

พิจารณาต่อไป โดยขอให้ทางสาขาวชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ก าหนดภาระงานของ
แพทยท์ั้ง 3 คน ให้ชดัเจน ทั้งเร่ืองการเรียนการสอน การวจิยั และประกนั
คุณภาพ  
2. หลกัสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ขอให้เปิดหลกัสูตรในปี พ.ศ. 2565 

งานบริหารงานทัว่ไป 

[39] 3.8  เร่ือง รายงานความคืบหนา้ Premium Health 

Service  (น าเสนอโดย  ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร) 
น ารายละเอียดเสนอท่ีประชุม KM ของผูบ้ริหารคณะแพทยศาสตร์ ในวนัท่ี  

27  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

งานบริหารงานทัว่ไป 


