
(ร่าง) รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์  
ครั้งท่ี 12/2563 เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563  

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

[1] 4.1 เรื่อง การประชุมรับฟัง
ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นแสวงหาแนวทางการพัฒนา
ร่วมกันระหว่างสมาชิกสภาพนักงาน 
ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานสาย
สนับสนุนของส่วนงาน 

1. ก าหนดวันฟังข้อเสนอแนะฯ วันที่ 
18 มกราคม พ.ศ.  
2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ 
ห้องประชุม 602 - 603 คณะ
แพทยศาสตร์ 
2. มอบฝ่ายบริหาร ประชาสัมพันธ์
ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงาน
สายสนับสนุน เข้าร่วมรับฟัง
ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นโดยพร้อมเพรียงกัน 

งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และ
พัฒนาคุณภาพองค์กร 

[2] 4.2 เรื่อง ร่างประกาศมหาวิทยาลัย
บูรพา เรื่องการแต่งกายของนิสิตคณะ
แพทยศาสตร์ ที่นอกเหนือข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยเครื่องแบบ 
เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนิสิต 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบตามรูปแบบที่เสนอ คือ 
1.ใช้ Logo คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา บริเวณกระเป๋าเสื้อ
หน้าอกด้านซ้าย 
2.ด้านบน ปักชื่อโรงพยาบาลของศูนย์
แพทยศาสตรศึกษา 
3.ชื่อนิสิต/ชื่อโรงพยาบาล/ตรา
สัญลักษณ ์ใช้เป็นสีเขียว ตามที่เสนอ 
4.ให้ประสานงานศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาเพ่ือรับท าความเห็นเกี่ยวกับการ
ปรับเปลี่ยน 

งานบริหารงานกิจการนิสิต 

[3] 4.3 เรื่อง พิจารณารับรองผลการ 
สอบ OSCE (Manual Skills) แพทย์
ฝึกหัดรุ่นที่ 3 

รับรองผลการสอบ เพ่ือด าเนินการส่ง 
ศรว. ต่อไป 

งานการศึกษา 

[4] 4.4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการต่อ 
สัญญาการจ่ายเงินเพ่ิมเติมพิเศษส าหรับ
แพทย ์ 
และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
มหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน 5 คน  

เห็นชอบตามเสนอ และน าเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์ต่อไป 

งานบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 



[5] 4.5 เรื่อง พิจารณาประกาศคณะ 
แพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบ
ภาระงานสอน หลักสูตรจากสภาวิชาชีพ 
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้
รองคณบดีฝ่ายบริหาร และงานบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมเก่ียวกับรายละเอียด 
เทียบเคียงจากสถาบันอ่ืน เช่น 
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือคณะอื่น ๆ ใน
มหาวิทยาลัยมหิดล หากเอกสารครบให้
น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ อีกครั้ง 

งานบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

[6] 4.6 เรื่อง พิจารณาการเสนอขอ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ของ แพทย์หญิเกศ
กนิษฐ์  
ธรรมค าภีร์ 

ที่ประชุมให้รอเอกสารตอบรับจาก
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี และ
ธรรมศาสตร์เวชสาร หากได้รับแล้ว ให้
น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะแพทยศาสตร์ หากไม่ทันเข้า
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในวันที่ 
23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 อาจต้อง
เวียนให้ความเห็นชอบต่อไป 

งานบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

[7] 4.7 เรื่อง พิจารณาสรุปผลคะแนน 
ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ของผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับเงินเพ่ิมพิเศษ
สาขาขาดแคลนและสาขาหายาก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เห็นชอบตามเสนอ และน าเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์ต่อไป 

งานบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

[8] 4.8 เรื่อง พิจารณาสรุปผลคะแนน 
ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ของผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับเงินเพ่ิมพิเศษ
ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุและต าแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

เห็นชอบตามเสนอ และน าเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์ต่อไป 

งานบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

[9] 4.9 เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ประกาศ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินเพ่ิมพิเศษ สาขา

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศฯ ที่เสนอเป็น 
KPI อาจารย์ และที่ประชุมมีข้อเสนอให้
ปรับแก้ดังนี้ 
1. ข้อ 3.1 อาจารย์หรือแพทย์ ให้แก้ไข
เป็น อาจารย์  
(อาจารย์ที่มีอายุงานมากกว่า 3 ปี) 

งานบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 



ขาดแคลนและสาขาหายาก คณะ
แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2563 

2. ให้จัดท า (ร่าง) ประกาศฯ ของแพทย์
วุฒิบัตรแยก 
ออกมาจากส่วนของอาจารย์ โดยตัดงาน
สอน งานวิจัย และผลงานทางวิชาการ 
ออก ให้เน้นการบริการรักษาพยาบาล 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม งานกิจการ
นิสิต และงานประกันคุณภาพการศึกษา 
เป็นต้น 
3. ให้ระบุค าอธิบาย ระหว่างอาจารย์ 
และแพทย์ให้ชัดเจนในแต่ละประกาศ 
4. ให้ด าเนินการแก้ไขก่อนน าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์ต่อไป 

[10] 4.10 เรื่อง พิจารณา (ร่าง) 
ประกาศ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
และต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2563 

เห็นชอบตามเสนอ และเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์
พิจารณาต่อไป 

งานบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

[11] 4.11 เรื่อง ขออนุมัติกรอบ
พนักงาน 
ขับรถยนต์ (ใบอนุญาตขับข่ี ท.2) เพ่ิม 4 
อัตรา 

เห็นชอบในหลักการ ให้ด าเนินวิเคราะห์
อัตราก าลังเพ่ือด าเนินการขอกรอบ
ต่อไป 

งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และ
พัฒนาคุณภาพองค์กร 

[12] 4.12 เรื่อง ขอประกาศรับสมัคร 
คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง แพทย์
วุฒิบัตร สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวช
วิทยา 

เนื่องจากสอบภาษาอังกฤษยังไม่ผ่าน จึง
ให้บรรจุต าแหน่งแพทย์ก่อนระหว่างรอ
สอบภาษาอังกฤษ หากสอบผ่านแล้วให้
บรรจุต าแหน่งอาจารย์ต่อไป 

งานบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

[13] 4.13 เรื่อง พิจารณาการเปลี่ยน 
รายวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปี พ.ศ. 2564 

1. ที่ประชุมให้รีบด าเนินการ
ประสานงานขอเอกสารเป็น 
ลายลักษณ์อักษรจากทางมหาวิทยาลัย 
2. กรณีใช้ปีการศึกษา 2559 ให้

งานการศึกษา 



ด าเนินการขอความเห็นชอบจากเจ้าของ
รายวิชา 

[14] 4.14 เรื่อง การขอใช้รถบัสจาก 
หน่วยงานภายนอก  

ที่ประชุมเห็นชอบให้ความอนุเคราะห์
ส าหรับนิสิตกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ทั้งนี้
ขอให้พิจารณาสภาพรถและความ
ปลอดภัยการใช้งานด้วย มอบให้ฝ่าย
บริหารจัดท าประกาศแนวทางการ
ปฏิบัติ 

งานยานพาหนะ 

[15] 4.15 เรื่อง ขอความเห็นชอบ 
โครงการจัดตั้งร้านค้าบริการสุขภาพ
ระดับพรีเมียมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
บูรพา “BUH Premium Health 
Service” 

1. ที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ ชั้น 1 
อาคารศรีนครินทร์  
(แผนกศูนย์ดูแลสิทธิเดิม) โดยให้
ด าเนินการ TMC ไปพลางก่อน 
2. โครงสร้างการใช้พื้นที่ มอบหัวหน้า
ส านักงานคณบดีด าเนินการ 
3. ส่วนพยาบาลมอบให้รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายการพยาบาลพิจารณา
เพ่ือสนับสนุนการให้บริการ โดยมี
พยาบาล 1 คน ผู้ช่วยพยาบาล 1 คน 
หรืออาจต้องมีการจ้าง Part time ใน
บางวัน 

งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และ
พัฒนาคุณภาพองค์กร 

[16] 4.16 เรื่อง พิจารณา (ร่าง) 
ประกาศ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินเพ่ิมพิเศษ สาขา
ขาดแคลนและสาขาหายาก คณะ
แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2563  
(KPI แพทย์วุฒิบัตร) 

เสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะแพทยศาสตร์เรียบร้อยแล้ว 

งานบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

[17] 4.17 ขอประกาศรับสมัครเพื่อ
บรรจุ 
แต่งตั้งเป็นต าแหน่งแพทย์ (GP) ของ 
แพทย์หญิงหทัยรัตน์ ทองปลั่ง 

เห็นชอบให้ด าเนินการรับในต าแหน่ง 
Part time ก่อน และด าเนินการบรรจุ
ในภายหลัง 

งานบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 



[18] 4.18 เรื่อง จัดท าโครงการถ่ายทอด 
แผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ก าหนดจัดโครงการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์ ในวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 ช่วงเช้า และรับประทาน
อาหารเย็น ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ 
2563 ณ ห้องประชุม 601 และ 
602-603 อาคารสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ ทั้งนี้
อาจมีการจับรางวัลให้กับผู้เข้าร่วม
โครงการ 

งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และ
พัฒนาคุณภาพองค์กร  

[19] 4.19 เรื่อง ขอประกาศรับสมัคร 
คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง พนักงาน
ห้องยา 

เห็นชอบตามเสนอ และด าเนินการตาม
ระเบียบต่อไป 

งานบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

[20] 4.20 เรื่อง ขอประกาศรับสมัคร 
คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง เภสัชกร  

เห็นชอบตามเสนอ และด าเนินการตาม
ระเบียบต่อไป 

งานบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

[21] 4.21 เรื่อง พิจารณา (ร่าง) 
ประกาศ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
เรื่อง นโยบายนักศึกษาปลอดบุหรี่ 100 
เปอร์เซ็นต์ 

ที่ประชุมมอบให้รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิตฯ พิจารณาด าเนินการจัดท า (ร่าง) 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ โดย
พิจารณาให้มีความสอดคล้องกับ
ประกาศของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย (กสพท.) แพทยสภา 
และ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ 
ประกาศนโยบายของมหาวิทยาลัย 

งานบริหารงานกิจการนิสิต 

[22] 3.1 เรื่อง รายงานสถานะทางการ 
เงิน ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ให้ฝ่ายโรงพยาบาลฯ หารายได้เพ่ิม
จากการเปิด Business Unit คลินิก
พิเศษ เนื่องจากรายได้ยังไม่ถึงเป้าหมาย 
(50 ล้านบาท/เดือน) 
2. ให้รองคณบดีฝ่ายบริหารสอบถาม
มหาวิทยาลัย ว่าสามารถรายงานสถานะ
ทางการเงินรวมทั้งของคณะ
แพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลฯ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/งาน
บริหารงานยุทธศาสตร์ฯ 



3. ควรวางแผนการบริหารสินทรัพย์ให้
เกิดรายได้ของโรงพยาบาลเพ่ิมข้ึนจาก
กรณีท่ีมีสินทรัพย์ 1 พันล้านบาท
เพ่ิมข้ึน 
4. ให้ค านวณและเปรียบเทียบ ค่าไฟ 
กรณีท่ีได้ติดตั้ง solar cell แล้วว่า
สามารถประหยัดค่าไฟตามที่คาดการณ์
ไว้ประมาณ 1 ล้านบาท/เดือน ได้
หรือไม่ และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ 

[23] 3.2 เรื่อง พิจารณา (ร่าง) Master  
plan คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา เพ่ือยกระดับการพัฒนาองค์กรที่มี
การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
(Thailand Quality Class : TQC)  

เห็นชอบ และให้ด าเนินการจัดส่ง
รายงาน SAR และ Master Plan ตาม
รอบปีการศึกษาไปยัง สป.อว. ต่อไป 

งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และ
พัฒนาคุณภาพองค์กร 

[24] 3.3 เรื่อง พิจารณาและให้เห็นการ 
เตรียมความพร้อมรับการรับรองมาตรฐาน
ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ ISO27001 

ที่ประชุมเห็นชอบโดยมีข้อเสนอแนะให้
ด าเนินการตามงบประมาณที่วางแผนไว้ 
และปรับขยายแผนการด าเนินการให้
สอดคล้องในแต่ละปีตามงบที่มีอยู่ 

งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และ
พัฒนาคุณภาพองค์กร  

[25] 3.4 เรื่อง การเสนอโครงการ 
ทุนอุดหนุนการศึกษาแพทย์บูรพาเพ่ือเป็น
อาจารย์ประจ า คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา (ทุนศึกษาต่อแพทย์
เฉพาะทาง)  

1. เห็นชอบตามเสนอ ในโครงการไม่
ควรก าหนดทุนและ 
ระยะเวลา (ตัดข้อ 8.1 และข้อ 5 ออก) 
2. จ านวนทุนให้ก าหนดในแต่ละปีใน
การตั้งงบประมาณ  
โดยความเห็นจากคณะกรรมการประจ า
คณะแพทยศาสตร์  
3 น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์ต่อไป 

งานบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

[26] 3.5 เรื่อง พิจารณา (ร่าง)  
แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

1. ที่ประชุมขอให้รายงานแผนปฏิบัติ
การตามแผน 
ยุทธศาสตร์ ทุกเดือน เป็นวาระสืบเนื่อง 
2. มอบทุกฝ่ายพิจารณาในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ด าเนินการวางแผนในการ
ปรับกลยุทธ์ และ 

งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และ
พัฒนาคุณภาพองค์กร  



น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะแพทยศาสตร์อีกครั้ง 

[27] 3.6 เรื่อง การจ้างเหมาบริการ การ 
รักษา การท าหัตถการผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ
และโรคหัวใจขาดเลือด 

มอบคณะกรรมการร่าง TOR 
ด าเนินการปรับ TOR และน าเข้าท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
แพทยศาสตร์ อีกครั้งในเดือนถัดไป 

งานบริหารงานพัสดุ 

[28] 5.1 เรื่อง ก าหนดวัน เวลา ประชุม 
ครั้งต่อไป 

ประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่ 6 มกราคม 
พ.ศ. 2564 เวลา 12.30 น.  

งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และ
พัฒนาคุณภาพองค์กร  

 


