
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ คร้ังที ่10/2564 

วนัพุธที ่ 10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564   เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 

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

[3] 1.1.3  เร่ือง  การรับเป้าหมายตามตวัช้ีวดัของแผน ยทุธศาสตร์  
มหาวทิยาลยับูรพา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

1. รับทราบ รายละเอียดใน note 

2. มอบผูบ้ริหารรับตวัช้ีวดัท่ีฝ่ายของตวัเองรับผดิชอบ พร้อมจดัท า Action 

plan โดยมอบให้งานบริหารงานยทุธศาสตร์ฯ จดัส่งตวัช้ีวดัให้ผูรั้บผดิชอบ
รับทราบต่อไป 

งานบริหารยทุธศาสตร์ และพฒันาองคก์ร 

[5] 1.2.2  เร่ือง  โครงการพฒันายกระดบัการให้บริการ การแพทย์
ฉุกเฉินในเขตพฒันาพิเศษ ภาคตะวนัออก  (น าเสนอโดย  
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลมหาวทิยาลยับูรพา)  

1. เห็นชอบในการเขา้ร่วมเครือข่าย 
2. มอบฝ่ายบริหารและฝ่ายโรงพยาบาลรีบด าเนินการ ประสานงานการขอรับ
รองจากหน่วยงานท่ีเป็นผูรั้บผดิชอบ ในการทดสอบลานจอดเฮลิคอปเตอร์ 
อาคารวจิยัทางการแพทย ์ 

งานบริหารยทุธศาสตร์ และพฒันาองคก์ร 

[6] 4.1  เร่ือง  รับรองผลการสอบ Long case ของแพทยท่ี์จบ
จากสถาบนัภายในประเทศ และแพทยท่ี์จบจากสถาบนัต่างประเทศ  
(น าเสนอโดย  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ) 

ท่ีประชุมรับรองผลการสอบ long case ทั้ง 3 คน งานการศึกษา 

[7] 4.2  เร่ือง  พิจารณาการจ่ายเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่ง ท่ีมีเหตุ
พิเศษของผูป้ฏิบติังานดา้นสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ในแผนกผูป่้วยหนกั
หรือผูป่้วยวกิฤต (ICU หรือ CCU)  (น าเสนอโดย  รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบ  แต่ให้ขอขอ้มูลเพิ่มเติมตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของ  กพอ.  เพือ่น ามา
ประกอบการพิจารณา  และอาจหารือ  กบพบ.  กรณีหากจะพิจารณาขอใชอ้ตัรา
ตามระเบียบของ  กพ.  ซ่ึงหากให้ด าเนินการไดจ้ะไดน้ าเสนอที่ ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  และเสนอที่ประชุมมหาวิทยาลยั
พิจารณาต่อไป 

งานบริหารและพฒันาทรัพยกรมนุษย ์

[8] 4.3  เร่ือง  พิจารณาคุณสมบติั และอนุมติัการจ่ายเงิน เพิ่มเติม
พิเศษส าหรับแพทย ์ทนัตแพทย ์และเภสัชกร ท่ีปฏิบติังานใน
โรงพยาบาล มหาวทิยาลยับูรพา (คร้ังแรก) จ านวน  3  คน  
(น าเสนอโดย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบตามเสนอ และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ประจ าคณะ
แพทยศาสตร์ พิจารณาต่อไป 

งานบริหารและพฒันาทรัพยกรมนุษย ์

[9] 4.4  เร่ือง  พิจารณาอนุมติัการต่อสัญญาการจ่าย เงินเพิ่มเติม
พิเศษส าหรับแพทย ์และเภสัชกรท่ีปฏิบติังานใน โรงพยาบาล
มหาวทิยาลยับูรพา จ านวน  3  คน  (น าเสนอโดย  รองคณบดีฝ่าย
บริหาร) 

เห็นชอบตามเสนอ และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ประจ าคณะ
แพทยศาสตร์ พิจารณาต่อไป 

งานบริหารและพฒันาทรัพยกรมนุษย ์

[10] 4.5  เร่ือง  พิจารณาสรุปผลคะแนนขอ้ตกลงการ ประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิของงานของผูป้ฏิบติังานท่ี ไดรั้บเงินเพิ่มพิเศษสาขาขาด
แคลน และสาขาหายาก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(น าเสนอโดย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบตามเสนอ  งานบริหารและพฒันาทรัพยกรมนุษย ์



[11] 4.6  เร่ือง  พิจารณาสรุปผลคะแนนขอ้ตกลง การประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิของงานของผูป้ฏิบติังาน ท่ีไดรั้บเงินเพิ่มพิเศษต าแหน่ง
นกัวชิาการพสัดุ  และต าแหน่งนกัวชิาการเงินและบญัชี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564   

(น าเสนอโดย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบตามเสนอ  งานบริหารและพฒันาทรัพยกรมนุษย ์

[12] 4.7  เร่ือง  พิจารณาก าหนดระยะเวลาการทดลองปฏิบติังาน
ของพนกังานมหาวทิยาลยัประเภทวชิาการและประเภทสนบัสนุน
วชิาการ  
(น าเสนอโดย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

ท่ีประชุมก าหนดระยะเวลาการทดลองปฏิบติังาน ทั้งสายวชิาการและสาย
สนบัสนุนวชิาการ เป็น 6 เดือน เหมือนท่ีผา่นมา 

งานบริหารและพฒันาทรัพยกรมนุษย ์

[13] 4.8  เร่ือง  พิจารณาขออนุมติัจา้งพนกังาน มหาวทิยาลยั 
ต าแหน่ง อาจารย ์สาขาวชิารังสีวทิยา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์  
(น าเสนอโดย  ประธานสาขาวชิารังสีวทิยา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์) 

เห็นชอบในการอนุมติัจา้งต าแหน่งอาจารย ์สาขารังสีวทิยาฯ 1 ต าแหน่ง ทั้งน้ี
มอบให้สาขาพิจารณาผูท่ี้ เหมาะสมในต าแหน่งดงักล่าว 

งานบริหารและพฒันาทรัพยกรมนุษย ์

[14] 4.9  เร่ือง  พิจารณาขออนุมติัจา้งบุคลากร ทดแทนอตัราก าลงั
ท่ีมีการลาออกและ อตัราก าลงัใหม่ 

(น าเสนอโดย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบ งานบริหารและพฒันาทรัพยกรมนุษย ์

[15] 4.10  เร่ือง  พนกังานมหาวทิยาลยัขออนุมติั ลาศึกษาต่อ
ระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวชิาความผดิปกติของการส่ือ ความหมาย 
หลกัสูตรปกติ ภาคปกติ (เรียนวนัจนัทร์ – ศุกร์) แผน ก. แบบ ก2 

(นายศิรวฒัน์  ศรีจนัทร์)   
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

อนุมติัการลาศึกษาต่อ ของนายศิรวฒัน์  ศรีจนัทร์ งานบริหารและพฒันาทรัพยกรมนุษย ์

[16] 4.11  เร่ือง  พนกังานมหาวทิยาลยัขออนุญาต สมคัรและขอ
อนุมติัลาศึกษาต่อภายในประเทศ หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบา้นต่อยอด เพื่อประกาศนียบตัรอนุสาขาหัตถการปฏิบติั
รักษาโรคหัวใจ และหลอดเลือด ประจ าปี 2565 (นายแพทยพ์ชัร 
โกฉัยพฒัน์)   
(น าเสนอโดย  ประธานสาขาวชิาอายรุศาสตร์) 

อนุมติัให้ลาศึกษาต่อฯ เน่ืองจากท่ีประชุม เห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อสาขา 
คณะฯ และส่วนรวม ทั้งน้ีเห็นควรแจง้การ ขยายสัญญาฯ ให้ นายแพทยพ์ชัร โก
ฉัยพฒัน์ ทราบดว้ย 

งานบริหารและพฒันาทรัพยกรมนุษย ์

[17] 4.12  เร่ือง  พิจารณาเร่ิมใช ้“ระบบประเมินผล การ
ปฏิบติังาน มหาวิทยาลยับูรพา (KPI Online)” ของผูป้ฏิบติังาน 
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบในการน าระบบประเมินผล การปฏิบติังาน KPI Online ส าหรับ
ผูป้ฏิบติังานสังกดัส านกังานคณบดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ส่วนของ
คณาจารยข์อให้การพฒันาระบบบนัทึก ภาระงานอาจารยแ์ลว้เสร็จ  และหากมี
หน่วยงานใดพร้อมก็สามารถใชร้ะบบดงักล่าวได ้

งานบริหารและพฒันาทรัพยกรมนุษย ์

[18] 4.13  เร่ือง  ขอพิจารณาทบทวน หลกัเกณฑ ์การจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าเวรและค่าล่วงเวลา ของ แผนกวสิัญญี  และแผนก
ห้องผา่ตดั  (น าเสนอโดย  รองผูอ้  านวยการโรงพยาบาลฝ่ายการ
พยาบาล) 

1.เห็นชอบให้ใชป้ระกาศ/ระเบียบฉบบัเดิมใน การเบิกจ่าย เน่ืองจากอตัราใหม่
อาจมีผลกระทบต่อแผนกอ่ืน  
2.มอบหมายให้รองผูอ้  านวยการโรงพยาบาลฝ่าย การพยาบาลปรึกษากบังาน 

บริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล เพื่อหารือให้สามารถเบิกจ่ายค่าอาหารเวร
บ่าย/ดึกได ้

3.ขอให้ตรวจสอบเอกสารทกัทว้งจาก หน่วยตรวจสอบภายในเก่ียวกบัเร่ือง
ดงักล่าว 

ฝ่ายการพยาบาล /งานบริหารและพฒันาทรัพยกร
มนุษย ์



[19] 4.14  เร่ือง  พิจารณาเพิ่มอตัราก าลงั แผนกห้องผา่ตดั และ
แผนกวสิัญญี   
(น าเสนอโดย  รองผูอ้  านวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล) 

ท่ีประชุมเห็นชอบให้ใช ้อตัราก าลงัพยาบาล 4  อตัรา ท่ีไดรั้บการจดัสรรล่าสุด งานบริหารและพฒันาทรัพยกรมนุษย ์

[20] 4.15  เร่ือง  พิจารณาขอจา้ง part time จ านวน  2  

อตัรา  ต าแหน่ง  ผูช่้วยห้องปฏิบติัการทางการแพทย ์ ของงาน
ห้องปฏิบติัการทางการแพทย ์ (น าเสนอโดย  รองผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาลฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย)์ 

เห็นชอบในการจา้ง part time ในเวลาจ านวน 2 ต าแหน่ง ส าหรับ
ห้องปฏิบติัการทางการแพทย ์  

งานบริหารและพฒันาทรัพยกรมนุษย ์

[21] 4.16  เร่ือง  โครงการ  BDMS  (น าเสนอโดย  รอง
คณบดีฝ่ายบริหาร) 

1. เห็นชอบ และน าเสนอแพทยสภาพิจารณา เพื่อด าเนินการขอ License  

โดยให้เสนอเลขาธิการแพทยสภา  
2. มอบให้แพทยห์ญิงศิริญญา  ปัญญา ประสานงาน 

งานบริหารยทุธศาสตร์ และพฒันาองคก์ร 

[22] 4.17  เร่ือง  พิจารณาการจดัท าขอ้เสนอ งบประมาณเงิน
อุดหนุนรัฐบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (น าเสนอ  ผูช่้วย
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริหาร) 

1. ท่ีประชุมเห็นชอบรายการเคร่ืองตรวจวนิิจฉัย ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
คุณสมบติัเฉพาะ  ให้ความส าคญัเป็นล าดบัท่ี 1 

2. ล าดบัท่ี 36 และ 38 เน่ืองจากเป็นครุภณัฑ ์รายการเดียวกนั ให้ตดัราคาท่ี
ต ่ากวา่ 
3. สาขากุมารเวชศาสตร์  เสนอขอ 3 รายการ ทั้งน้ีให้ตรวจสอบอีกคร้ัง 
เน่ืองจากอาจมีการเสนอซ ้ า 
4. ทั้งน้ีขอให้ปรึกษาหารือรายละเอียดกนัใน ฝ่ายโรงพยาบาลฯ และเชิญ
ประธานสาขาเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

งานบริหารยทุธศาสตร์ และพฒันาองคก์ร 

[23] 4.18  เร่ือง  การเขา้ร่วมหารือ ผา่นการประชุมออนไลน์ กบั
ส านกัยโุรป กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ 
(น าเสนอโดย  รองคณบดีฝ่ายวจิยั บริการวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์) 

มอบฝ่ายวจิยั บริการวชิาการ และวเิทศสัมพนัธ์ ขอขอ้มูล เพิ่มเติมกบั
ผูอ้  านวยการกองแผนงาน โดยท าหนังสือขอรายละเอียดวา่สนใจในเร่ืองใด 

งานวเิทศสัมพนัธ์ 

[24] 4.19  เร่ือง  การเตรียมพร้อมรับการเยีย่มเยอืน ของผูแ้ทน
จาก มหาวทิยาลยัมิยาซากิ ประเทศญ่ีปุ่น ในรอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  (น าเสนอโดย  รองคณบดีฝ่ายวิจยั บริการวชิาการ และวเิทศ
สัมพนัธ์) 

1. เห็นชอบในหลกัการการแลกเปล่ียนนิสิต  
2. เห็นควรนดัคุยรายละเอียดเร่ืองงบประมาณ ระยะเวลา รายละเอียดอีกคร้ัง
โดยประชุมทางออนไลน์ โดยมีรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ รองคณบดีฝ่าย
วชิาการ รองคณบดีฝ่ายวจิยัฯ 

3. มอบฝ่ายวเิทศสัมพนัธ์ รีบด าเนินการจดัท า VDO presentation คณะ
แพทยศาสตร์ ฉบบัภาษาองักฤษ 

4. รายงานความคืบหนา้ในท่ีประชุมคร้ังต่อไป 

งานวเิทศสัมพนัธ์ 

[25] 3.1  เร่ือง  รายงานสถานะทางการเงิน คณะแพทยศาสตร์  
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

รับทราบสถานะทางการเงิน และรายงานครุภณัฑ ์

  - ท่ีประชุมมีขอ้เสนอแนะให้รายงานระยะเวลาท่ี อาจเกิดความล่าชา้ในการ
จดัซ้ือครุภณัฑใ์น ภาพรวมตามวงเงินการจดัซ้ือดว้ย  เพื่อให้ทราบผลการ
ด าเนินงานและ แกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงที 

งานบริหารงานการเงินและบญัชี 



 

[26] 3.2  เร่ือง  พิจารณากลยทุธ์การเงิน โรงพยาบาลมหาวทิยาลยั
บูรพา   
(น าเสนอโดย  นายแพทยน์ันทพล  ชูเวสศิริพร) 

ท่ีประชุมเห็นชอบการน าเสนอซ่ึงจะเป็น ประโยชน์ต่อโรงพยาบาลเป็นอยา่ง
มาก และท่ีประชุมมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1.  โรงพยาบาลยงัคงตอ้งรับผดิชอบ เงินเดือนของแพทย ์ เน่ืองจากภาระงาน
ส่วนใหญ่ของแพทย ์ เป็นงานดา้นการรักษาพยาบาล ทั้งน้ีคณะฯ ไดช่้วย
ค่าใชจ่้ายส่วนอ่ืน ๆ ให้กบัทางโรงพยาบาล เช่น ค่าจา้งเหมารักษาความสะอาด 
บริษทัรักษาความปลอดภยั ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล และมีค่าใชจ่้าย
อีกหลายรายการท่ี คณะเป็นผูรั้บผดิชอบให้กบัทางโรงพยาบาล รวมถึงค่าไฟฟ้า
ท่ีคณะเป็นผูด้  าเนินการจ่ายให้ 
2. กรณีท่ีวเิคราะห์ขอ้มูลของโรงพยาบาลแลว้ ให้น าเสนอในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหาร คณะแพทยศาสตร์พิจารณาก่อนท่ีจะน าไป เผยแพร่ขอ้มูล
ทุกคร้ัง 
3. พิจารณาทบทวนขอ้มูล OPD แผนกสูตินรีเวชอีกคร้ัง ในส่วนของ
เงินเดือนผูช่้วยพยาบาล และพยาบาลรวมกนัน่าจะมีขอ้มูลท่ีคลาดเคล่ือน 

งานบริหารยทุธศาสตร์ และพฒันาองคก์ร 

[27] 3.3  เร่ือง  รายงานสถิติผูป่้วย การเพิ่มรายได ้และการลด
ตน้ทุน โรงพยาบาลมหาวทิยาลยับูรพา 
(น าเสนอโดย  ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลยับูรพา) 

1.มอบฝ่ายโรงพยาบาลฯ ให้ท าการตลาดเชิงรุก  คิดหากลยทุธ์ในการ
ประชาสัมพนัธ์  ปรับโครงสร้างการตลาด  ปรับทีมงาน  เพื่อหาผูรั้บบริการใน
เชิงรุกมากข้ึน 

2.กรณีการขยายศกัยภาพชั้น  8  อาคารวจิยัทางการแพทย ์ ให้พิจารณาจาก
สถิติอตัราการครองเตียง  2 – 3  เดือน  เพื่อประกอบการตดัสินใจ 
3.ควรหาวธีิการลดตน้ทุน 

งานบริหารยทุธศาสตร์ และพฒันาองคก์ร /งาน
บริหารงานประชาสัมพนัธ์และกิจการพิเศษ 

[28] 3.4  เร่ือง  ความคืบหนา้การเตรียมความพร้อมตรวจประเมิน
แพทย ์ Intern   

(น าเสนอโดย  รองผูอ้  านวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริการทาง
การแพทย)์ 

1. มอบฝ่ายโรงพยาบาลเตรียมความพร้อม ทั้งก าหนดการ รูปแบบการน าเสนอ 
ขอ้มูลของแพทยเ์พิ่มพูนทกัษะปี 1 - 3 และรายละเอียดอ่ืน ๆ ให้ครอบคลุม
และชดัเจน 

2. แจง้และประสานงานให้ขอ้มูลผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในรายละเอียด เพื่อ
เตรียมพร้อมเขา้รับการสัมภาษณ์ 

ฝ่าย รพ. /งานบริหารและพฒันาทรัพยกรมนุษย ์


