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

(ร่าง)  รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ 
ในคราวประชุมครั้งที่  11/2563  เมื่อวันจันทร์ที่  9  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
1.2  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้ 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา  เข้าเยี่ยมชมสถานที่  
พ บ ผู้ บ ริ ห า ร   แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ข อ ง ค ณ ะ
แพทยศาสตร์  

1. รับทราบ  
2. ให้เตรียมข้อมูลความเชื่อมโยงระบบประกันคุณภาพ 

การศึกษาของมหาวิทยาลัยกับของคณะ ว่ามีความเชื่อมโยงกัน
อย่างไร โดยมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลของแต่ละฝ่าย 
ทั้งด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านบริหาร  และด้านกิจการนิสิต  

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
1.3  เรื่อง  การประชาสัมพันธ์ประกาศ

รับข้อเสนอแนะแผนงาน/โครงการ หน่วย
บริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก าลังคน 
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอดุมศึกษา การ
วิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) 

รับทราบ และมอบให้ทุกฝ่ายพิจารณาจัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อ
ขอรับทุนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย 
4.1  เรื่อง  พิจารณารายการครุภัณฑ์  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565   

เห็นชอบในหลักการ และมอบให้ฝ่ายโรงพยาบาล นัดประชุมเพ่ือ
สรุปรายละเอียดรายการคุรุภัณฑ์ โดยพิจารณาล าดับความส าคัญ
ของรายการ และก าหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2563 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
4.2  เรื่อง  พิจารณา (ร่าง) สรุป 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

เห็นชอบในหลักการ โดยภาพรวมมีงบประมาณเพียงพอในการ
จัดสรรให้กับทุกฝ่าย ทุกสาขาตามท่ีเสนอโดยที่ประชุมมี
ข้อเสนอแนะ ในปีงบประมาณถัดไปขอให้งานบริหารงาน
ยุทธศาสตร์ฯ  ก าหนดเงื่อนไขในการจัดท าแผน  โดยระบุให้ชัดเจน
ว่าแต่ละสาขาวิชาจ าเป็นต้องเสนองบประมาณที่คาดว่าจะใช้
งบประมาณส่วนกลางด้วยหรือไม่  เพ่ือลดความซ้ าซ้อนและเข้าใจ
ตรงกันในการจัดท าแผน 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
4.3  เรื่อง  พิจารณา (ร่าง) รายงาน 

ผลตามแผนปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

มอบงานบริหารงานยุทธศาสตร์ฯ พิจารณาทบทวนโครงการฯ ของ
แต่ละฝ่ายที่มีการ ด าเนินการไม่ถึงร้อยละ 50 ซึ่งกรณีที่ไม่เป็นไป
ตามแผนขอให้แต่ละฝ่าย/งานชี้แจงเหตุผลรวมทั้งโครงการที่
ด าเนินการแล้วแต่ไม่บรรลุเป้าหมายขอให้มีการวิเคราะห์ข้อมูล 
และจัดท าแผนยกระดับ เพื่อพัฒนาผลการด าเนินการในปีถัดไปให้
ดีขึ้น 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
4.4  เรื่อง  รับรองการจบการศึกษา 

ของนิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2563 ภาคต้น 
เห็นชอบและให้เวียนคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
มอบ งานการศึกษา 

4.5  เรื่อง  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
รายชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ ประจ าปี
การศึกษา 2563 

เห็นชอบและน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์ เพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป 

มอบ งานการศึกษา 
4.6  เรื่อง  พิจารณาการจัดท า 

ประกาศนโยบายนักศึกษาแพทย์ปลอดบุหรี่ 
เห็นชอบในหลักการ โดยมอบให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรอง
คณบดีฝ่ายกิจการนิสิต พิจารณาการจัดท าประกาศร่วมกันอีกครั้ง 
และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ใน
ครั้งถัดไป   

มอบ งานการศึกษา/งานบริหารงานกิจการนิสิต 
4.7  เรื่อง  ขอใช้กรอบจ้างพนักงาน 

ห้องยา 7 อัตรา (กรอบ 160 เตียง) 
1.  เห็นชอบในการขอใช้กรอบพนักงานห้องยา จ านวน 5  

อัตรา 
 2.  มอบฝ่ายโรงพยาบาลและฝ่ายบริหารพิจารณาปรับ
ระบบและบุคลากร ในการจ่ายเวชภัณฑ์แบบบูรณาการร่วมกัน
แบบ one stop service  และน ามารายงานเป็นวาระสืบเนื่อง
ต่อไป 

มอบ รองคณบดีฝ่ายบริหาร/งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4.8  เรื่อง  พิจารณาตัวชี้วัด  

คณาจารย์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓    
เห็นชอบในหลักการ และท่ีประชุมเสนอให้มีการปรับดังนี้  

1. ในสัญญาที่ 3 (ปีที่ 8 ขึ้นไป) หัวข้อกิจกรรม งาน 
ประกันคุณภาพการศึกษา และโรงพยาบาล ให้เพ่ิม KM/CQI/CPG 
เหมือนสัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2 

2. ตัวชี้วัดของ USR และประกันคุณภาพการศึกษาและ 
โรงพยาบาล ให้ก าหนดเหมือนกันทุกสัญญา 
 
 

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4.9  เรื่อง  พิจารณาการเสนอขอด ารง 

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา โสต ศอ 
นาสิก  วิทยา  ของ แพทย์หญิงวิพรร  ณัฐรังสี 

เห็นชอบ 

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4.10  เรื่อง  พิจารณาผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเพ็ชรงาม  ไชยวานิช  
เพ่ือรับเงินค่าตอบแทนต าแหน่งทางวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบผลงานในปีการศึกษา 2561  เพื่อรับเงินค่าตอบแทนใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ส่วนผลงานในปีการศึกษา 2562  
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์จึงไม่สามารถรับเงินค่าตอบแทนใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ได้   

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
4.11  เรื่อง  การขอขยายจ านวนทุน 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความรู้
ความสามารถในสาขาแพทย์เพ่ือเป็นอาจารย์
ประจ าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
(ทุนการศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทาง) ใน
ปีงบประมาณ 2564  จ านวน  4  คน 

1. พญ.รุจยา  จันทรวงศ์ 
2. พญ.สุชานันท์  โอสธีรกุล 
3. พญ.ธรรมพร  ขจรศิลป์ 
4. พญ.สุขสม  โสภณอุดมทรัพย์ 

เห็นชอบ และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์ เพ่ือพิจารณาส่งให้มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4.12  เรื่อง  พนักงานมหาวิทยาลัย 

ขออนุมัติสมัครเข้าศึกษาต่อแพทย์ประจ าบ้าน
ต่อยอด และขอรับรองเป็นต้นสังกัดหลักสูตร
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุวิทยา
ต้อหิน ในปีการศึกษา 2564   
(แพทย์หญิงธนัชพร  ตรีทอง)   

เห็นชอบ 

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4.13  เรื่อง  พนักงานมหาวิทยาลัย 

ขออนุมัติสมัครเข้าศึกษาต่อแพทย์ประจ าบ้าน
ต่อยอด และขอรับรองเป็นต้นสังกัดหลักสูตร
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์
โรคหัวใจ ในปีการศึกษา 2564   
(แพทย์หญิงโสภิดา  ธรรมมงคลชัย)   

เห็นชอบ 

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4.14  เรื่อง  การเสนอโครงการ 

ทุนอุดหนุนการศึกษาแพทย์บูรพาเพ่ือเป็น
อาจารย์ประจ า คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา (ทุนศิษย์เก่าศึกษาต่อแพทย์
เฉพาะทาง)   

เห็นชอบ ปรับโครงการและน าเสนอที่ประชุม KM ผู้บริหาร
พิจารณาร่วมกันอีกครั้ง และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะในการ
พิจารณาปรับโครงการฯ ดังนี้ 
 1. ให้ระบุรายละเอียดสาขาขาดแคลนให้ชัดเจน ว่าสาขา
ไหน ระบุเหตุผลด้วย เช่นสาขานิติเวช พยาธิวิทยา หรือให้ระบุ
เหตุผลการขาดแคลนเพิ่มเติมกรณีมีอาจารย์ในสาขานั้นลาออก
พร้อมกันหลายคนท าให้มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการให้ทุน 
 2. ควรเปิดกว้างในการรับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ศิษย์เก่า
ด้วย 

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4.15  เรื่อง  ขออนุมัติจ้างบุคลากร เห็นชอบ 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
ทดแทนอัตราก าลังที่มีการลาออก 

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4.16  เรื่อง  พิจารณาคุณสมบัติและ 

อนุมัติการจ่ายเงินเพ่ิมเติมพิเศษส าหรับแพทย์ 
ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา (ครั้งแรก)   
(ภกญ.ธัญญรัตน์  ประชานารถ) 

เห็นชอบในหลักการและน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะแพทยศาสตร์ ต่อไป 

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4.17  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติการต่อ 

สัญญาการจ่ายเงินเพ่ิมเติมพิเศษส าหรับแพทย์ 
และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน  ๗  คน 

1. ภกญ.ธันย์ชนก  เตชะกิจวโรรส 
2. ภกญ.กุลธิดา ศรีสังข์ 
3. ภกญ.จุฑามาศ สุวรรณเลิศ 
4. ภกญ.วรารัตน์  แสงวิภาสนภาพร 
5. ภกญ.เบญจมาศ  ทีกา 
6. ภกญ.นันทนัช  วิเชียรชัยชาญ 
7. ภกญ.ณภาภัช  ทรงไพบูลย์ 

เห็นชอบในหลักการและน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะแพทยศาสตร์ ต่อไป 

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4.18  เรื่อง  พิจารณา (ร่าง) Master  

plan คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
เพ่ือยกระดับการพัฒนาองค์กรที่มีการบริหาร
จัดการสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality 
Class : TQC)   

เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้เพิ่มรายละเอียดมากขึ้นและน าเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ เป็นวาระ
สืบเนื่องในครั้งต่อไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
4.19  เรื่อง  ขอเรียกผู้ผ่านการ 

คัดเลือกล าดับส ารองมาบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

1. นางสาวธิดารัตน์ เต็มศิริพันธ์ 
2. นางสาวยุวดี ลุนสวนจิก 

เห็นชอบ และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์ ต่อไป 

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4.20  เรื่อง  ขอประกาศรับสมัคร 

คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง อาจารย์ 
สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา 

เห็นชอบ   
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

4.21  เรื่อง  พิจารณาข้อมูลการ 
ควบคุมภายใน   

เห็นชอบ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
4.22  เรื่อง  ความเห็นต่อเครื่องแบบ 

นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ ๖ (Extern) 
ในเวลาราชการต้องใส่เสื้อกาวน์ตามมาตรฐาน  ส่วนนอกเวลา
ราชการควรใส่ชุดด้านในเป็นกระโปรงที่เป็นสีสุภาพ  ส่วนเสื้อกาวน์
คลุมควรมีตราของคณะแพทยศาสตร์ และตราโรงพยาบาลร่วมผลิต 

มอบ งานบริหารงานกิจการนิสิต 
4.23  เรื่อง  ขอความเห็นชอบ 

โครงการจัดตั้งร้านค้าบริการสุขภาพ
ระดับพรีเมียมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  
“BUH Premium Health Service” 

มอบฝ่ายโรงพยาบาลทบทวนโครงการจัดตั้งฯ อีกครั้งเนื่องจาก
โครงการมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ทั้งในเรื่องประมาณการรายรับ
รายจ่าย ข้อมูลที่น าเสนอเสนอยังไม่เพียงพอ และน ามาเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ในครั้งถัดไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
4.24  เรื่อง  (ร่าง) โครงสร้างองค์กร  

และโครงสร้างการบริหาร  โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา 

เห็นชอบ 

มอบ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริหาร 
4.25  เรื่อง  พิจารณากรอบต าแหน่ง 

เพ่ิมต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร  งาน
บริหารงานการเงินและบัญชี  จ านวน  4  
อัตรา   

เห็นชอบตามเสนอ และด าเนินการตามระเบียบต่อไป โดยที่ประชุม
มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1.  ให้เร่งด าเนินการสรรหาและคัดเลือกในกรอบว่าง  
จ านวน 1 อัตรา 
 2.  เห็นชอบการขอกรอบผู้ปฏิบัติงานบริหาร  งาน
บริหารงานการเงินและบัญชีเพ่ิมจ านวน 3 อัตรา 

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/งานบริหารงานยุทธ 
ศาสตร์ฯ 

4.26  เรื่อง การจ้างเหมาบริการ การ 
รักษา การท าหัตถการผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและ
โรคหัวใจขาดเลือด 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะแนวทางดังนี้ 
 1. ให้เลือกวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
โดยปรับร่าง TOR ให้สอดคล้องกับความต้องการของคณะ
แพทยศาสตร์ และครอบคลุมถึงความรับผิดชอบกรณีเกิด
ภาวะแทรกซ้อน (ให้เทียบตัวอย่างจากที่อ่ืนประกอบ) โดยพิจารณา
ให้คณะแพทยศาสตร์ได้รับผลประโยชน์มากที่สุด 
 2. โรงพยาบาลฯ  ควรวางแผนส ารองกรณีสิ้นสุดสัญญา 

มอบ งานบริหารงานพัสดุ 
4.27  เรื่อง  ประกาศชื่อผู้ได้รับโล่  

“อาจารย์แพทย์ดีเด่นด้านการวิจัย” ประจ าปี 
เห็นชอบตามเสนอ 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
การศึกษา ๒๕๖๒ 

มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย 
3.1  เรื่อง  รายงานสถานะทางการ 

เงิน ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 

รับทราบ  และขอให้รายงานสถานะทางการเงินให้เป็นปัจจุบัน 

มอบ งานบริหารงานการเงินและบัญชี 
1.3.10  เรื่อง  เจ้าภาพงานจริยธรรม 

สัญจร ครั้งที่ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รับทราบ  และให้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ  แล้ว
น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานกิจการนิสิต 
๕.๑  เรื่อง  ก าหนดวัน  เวลา  ประชุม 

ครั้งต่อไป 
ประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่  2  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา  
12.30 น.   

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
 


