
(ร่าง) รายงานผลการปฏบิัตงิานของทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์  
คร้ังที ่2/2564 วนัพุธที ่3 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 

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

[4] 4.1 เร่ือง ขอรายช่ือส าหรับมอบโล่เกียรติคุณ อาจารยแ์พทยแ์ละนิสิต 
นกัศึกษาแพทย ์แพทยสภา 
(น าเสนอโดย คณบดีคณะแพทยศาสตร์) 

1. เสนอช่ืออาจารยแ์พทย ์โดยให้ท าหนงัสือถึงประธานสาขา และศูนย์
แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ทั้ง 2 ศูนย ์เพื่อพิจารณาเสนอช่ือ และน าเขา้
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาคดัเลือกตามเกณฑคุ์ณสมบติั
แพทยสภาอีกคร้ัง เพื่อเสนอรายช่ือให้แพทยสภา 

งานบริหารงานยุทุธศาสตร์ และพฒันา
คุณภาพองคก์ร 

[5] 4.1 เร่ือง ขอรายช่ือส าหรับมอบโล่เกียรติคุณ อาจารยแ์พทยแ์ละนิสิต 
นกัศึกษาแพทย ์แพทยสภา 
(น าเสนอโดย คณบดีคณะแพทยศาสตร์) 

2. เสนอช่ือนิสิตแพทย ์โดยมอบรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตแลกิจการ
พิเศษ พิจารณาด าเนินการ 

งานบริหารงานกิจการนิสิต 

[6] 4.2 เร่ือง พิจารณาทบทวนแผนยทุธศาสตร์เพื่อการพฒันา สู่ความ
เป็นเลิศ (พ.ศ. 2564 –  
2567) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา (น าเสนอโดย รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร) 

ท่ีประชุมเห็นชอบ รายละเอียด ปรากฏใน Note งานบริหารงานยทุธศาสตร์และพฒันา
องคก์ร 

[7] 4.3 เร่ือง ปรับแผนปฏิบติังานประจ าปี พ.ศ. 2564 งานวเิทศศมั
พนัธ์ (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวิจยั บริการวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์) 

เห็นชอบตามเสนอ งานวเิทศสัมพนัธ์/งานบริหารงาน
ยทุธศาสตร์ และพฒันาคุณภาพองคก์ร 

[8] 4.4 เร่ือง ขอปรับแผนปฏิบติัการประจ าปี ไตรมาสท่ี 2 งานวจิยัและ
บริการวชิาการ 
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวจิยั บริการวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์) 

เห็นชอบตามเสนอ  งานวเิทศสัมพนัธ์/งานบริหารงาน
ยทุธศาสตร์ และพฒันาคุณภาพองคก์ร 

[9] 4.5 เร่ือง ขอประกาศรับสมคัรคดัเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้ง
เป็นพนกังานมหาวิทยาลยั  
ต าแหน่ง อาจารย ์(น าเสนอโดย ประธานสาขาวชิาจกัษุวทิยา) 

เห็นชอบในหลกัการ ให้ด าเนินการสอบภาษาองักฤษก่อนการบรรจุ และ
น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์อีกคร้ัง 

งานบริหารและพฒันาบุคลากร 

[10] 4.6 เร่ือง พนกังานมหาวทิยาลยัขอพิจารณาทุน การศึกษาต่อ และ
ขออนุมติัสมคัรเขา้ศึกษาต่อ 

แพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวฒุิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วชิาชีพเวชกรรม ในปีการศึกษา 2565 (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย
บริหาร) 

ท่ีประชุมเห็นชอบในหลกัการให้ทุนการศึกษาต่อ จ านวน 3 ทุน ดงัน้ี 

1. แพทยห์ญิงจิรพร ชวลิตอมัพร สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

2. แพทยห์ญิงสันตห์ทยั บญัชานุรัตน์ สาขาเวชศาสตร์ป้องกนั  
แขนงอาชีวเวชศาสตร์ 
3. นายแพทยจ์กัริน คิรีวเิชียร สาขาศลัยศาสตร์ 
และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์เพื่อ
พิจารณาต่อไป 

งานบริหารและพฒันาบุคลากร 

[11] 4.7 เร่ือง พนกังานมหาวทิยาลยัขออนุมติัสมคัรเขา้ ศึกษาต่อแพทย์
ประจ าบา้นต่อยอด และขอรับรอง 
เป็นตน้สังกดั หลกัสูตรการฝึกอบรมผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางดา้นคลินิก อนุ
สาขาเวชศาสตร์โรคจากการหลบั ในปีการศึกษา 2564 (นายแพทยน์ริศ 
เจียรบรรจงกิจ) (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบตามเสนอ และด าเนินการตามระเบียบต่อไป งานบริหารและพฒันาบุคลากร 

[12] 4.8 เร่ือง พิจารณาคุณสมบติั และอนุมติัการจ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษ
ส าหรับแพทย ์ทนัตแพทย ์และเภสัชกร ท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาล
มหาวทิยาลยับูรพา (คร้ังแรก)  
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบในหลกัการ ทั้งน้ีขอให้ผา่นคณะกรรมการโรงพยาบาลก่อน
น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ และ
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์เพื่อพิจารณาต่อไป  
กรณีประสงคข์อในคร้ังน้ีขอให้ผูอ้  านวยการอนุมติัก่อนน าเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าพิจารณาในวนัท่ี 17 กุมพาพนัธ์ 2564  

งานบริหารและพฒันาบุคลากร 



[13] 4.9 เร่ือง พิจารณาอนุมติัการต่อสัญญาการจ่ายเงิน เพิ่มเติมพิเศษ
ส าหรับแพทย ์และเภสัชกรท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลมหาวทิยาลยับูรพา 
จ านวน 6 คน (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบในหลกัการ และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์เพื่อพิจารณาต่อไป  

งานบริหารและพฒันาบุคลากร 

[14] 4.10 เร่ือง ปรับแผนการเรียนของหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 
ฉบบัปี พ.ศ. 2563 

(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวชิาการ) 

เห็นชอบปรับแผนการเรียนของหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ฉบบัปี 
พ.ศ. 2563 

งานการศึกษา 

[15] 4.11 เร่ือง การแต่งกายของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ท่ีนอกเหนือ
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยเคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย และเคร่ือง
แต่งกายของนิสิต ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2562  

(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ) 

ท่ีประชุมเห็นชอบให้เส้ือกาวน์นิสิตแพทย ์รหัสนิสิต 62 เป็นตน้ไป โดย
มอบให้ทั้ง 2 ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจา้พระยา
อภยัภูเบศร และโรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกลา้ โดยมอบเส้ือกาวน์ท่ีศูนย์
แพทยศาสตรศึกษา นิสิตปี 4 จ านวนคนละ 3 ตวั และปี 6 จ านวนคนละ 
3 ตวั (*** หมายเหตุ ราคาเส้ือกาวน์ ตวัละประมาณ 500 บาท 3 ตวั/
คนเท่ากบั 1,500 บาท ทั้งหมด 2 ชั้นปี เท่ากบั 144,000 บาท 
(ราคาโดยประมาณ) ยงัไม่รวมค่าใชจ่้ายในการจดัพิธีมอบเส้ือกาวน์) 

งานบริหารงานกิจการนิสิต 

[16] 4.12 เร่ือง (ร่าง) ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 
เร่ือง คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา และโรงพยาบาลมหาวทิยาลยั
บูรพา ปลอดบุหร่ี พ.ศ. 2564  

(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ) 

1.มอบฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ ระบุรายละเอียดนิสิตให้ชดัเจน 
ตดัค าวลี และบุคลากร 

1.งานบริหารงานกิจการนิสิต 
ด าเนินการ ขอ้ (1) 

[17] 4.12 เร่ือง (ร่าง) ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 
เร่ือง คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา และโรงพยาบาลมหาวทิยาลยั
บูรพา ปลอดบุหร่ี พ.ศ. 2564  

(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ) 

2.มอบฝ่ายบริหารให้จดัท าในส่วนของบุคลากร 2.งานบริหารและพฒันาบุคลากร 
ด าเนินการ ขอ้ (2) 

[18] 4.13 เร่ือง โครงการจิตอาสาพฒันา (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิตและกิจการพิเศษ) 

เห็นชอบ โดยพิจารณารวมกบัวาระ 4.2 งานบริหารงานกิจการนิสิต 

[19] 4.14 เร่ือง ขอความเห็นชอบงานเพิ่มการก่อสร้าง ท่ีพกับุคลากร
ทางการแพทย ์
(น าเสนอโดย หัวหนา้ส านกังานคณบดี) 

เห็นชอบในหลกัการ และ 
ขอความเห็นชอบในการจดัท างบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
มหาวทิยาลยั (เพิ่มเติม ) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายการดงัน้ี 

1. งานเพิ่มการก่อสร้างท่ีพกับุคลากรทางการแพทย ์ไม่เกินกวา่ 
13,949,559.61  

บาท ทั้งน้ีให้ทวนสอบในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจการจา้งท่ีพกั
บุคลากร อีกคร้ัง ทั้งน้ีให้น าเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจรับก่อนใน
วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2564 ก่อน และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะแพทยศาสตร์ ต่อไป 

2. เงินยมืส าหรับเพิ่มสภาพคล่องในการบริหารโรงพยาบาล ส าหรับ
แผนงานบริการสุขภาพ งานบริการรักษาพยาบาล งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่าย
อ่ืน ค่ายา เวชภณัฑ ์และตรวจวเิคราะห์ทางการแพทย ์จ านวน 
66,653,745.13 บาท 

งานบริหารงานยทุธศาสตร์และพฒันา
องคก์ร 

[20] 4.15 เร่ือง ขอความอนุเคราะห์เขา้ไปด าเนินการปรับ ปรุงสถานท่ี
อาคารศรีนครินทร์ 
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

ท่ีประชุมเห็นควรให้รอหนงัสืออยา่งเป็นทางการจากคณะสหเวชศาสตร์ 
เร่ือง ขอยกเลิกการใชส้ถานท่ี เพื่อจะไดท้ าเนินแจง้ท่ีราชพสัดุต่อไป 

งานบริหารงานยทุธศาสตร์และพฒันา
องคก์ร 

[21] 4.16 เร่ือง พิจารณารับคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 
เขา้ร่วมเป็นสถาบนัเครือข่าย 4 สถาบนั (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย
บริหาร) 

เห็นชอบ ทั้งน้ี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา จะเสนอขอท่ีประชุม
เครือข่าย ให้ทาง คณะแพทยศาสตร์ใหม่ เช่น คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม และมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ เขา้ร่วมเครือข่าย
ดว้ย 

งานบริหารงานยทุธศาสตร์และพฒันา
องคก์ร 



[22] 4.17 เร่ือง พิจารณาการเปล่ียนเง่ือนไขการบรรจุ อตัราวา่ง
ต าแหน่งแพทย ์จ านวน 7 อตัรา 
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

ถอนวาระ งานบริหารและพฒันาบุคลากร 

[23] 3.1 เร่ือง รายงานสถานะทางการเงิน ประจ าเดือนธนัวาคม พ.ศ. 
2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา (น าเสนอโดย หัวหนา้
ส านกังานคณบดี) 

รับทราบ และท่ีประชุมมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ให้ทางมหาวทิยาลยัช่วยวเิคราะห์การเงินของ คณะแพทยศาสตร์ เพื่อ
น าเสนอที่ประชุม 

คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  
2. พิจารณาติดตามเร่ืองท่ีคณะแพทยศาสตร์ติดลบ จากการประชุมที่
มหาวทิยาลยั ซ่ึงไม่รวม 

รายรับในดา้นอ่ืน นอกจากการเรียนการสอน ทั้งน้ีให้น าปรึกษาท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์น 2564 ก่อน
น าเสนอที่ประชุมประจ าคณะฯ ให้ประสานรายละเอียดกบักองแผนงานฯ 

งานบริหารงานการเงินและบญัชี 

[24] 3.2 เร่ือง รายงานสถิติผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาล มหาวทิยาลยับูรพา 
ประจ าเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 และอตัราการครองเตียง (น าเสนอโดย 
รองผูอ้  านวยการโรงพยาบาลฝ่ายสนบัสนุนทางการแพทย)์ 

ท่ีประชุมมอบให้ (1) ฝ่ายบริหาร จดัท าหนงัสือถึงประธานสาขาในการ
จดัประชุมสาขาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของคณาจารยใ์นสาขา ในประเด็น
ต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. แนวทางการสร้างรายได ้เพิ่มอตัราการครองเตียงของโรงพยาบาลใน
เชิงรุก 

2. การสร้างและพฒันาหลกัสูตร ระยะสั้น ระยะยาว ทั้ง Non-degree 

และ degree  
3 . ความตอ้งการการสนบัสนุน เพื่อให้สามารถด าเนินงานตามแผน
ยทุธศาสตร์ของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพ 

งานบริหารงานยทุธศาสตร์และพฒันา
องคก์ร 

[25] 3.2 เร่ือง รายงานสถิติผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาล มหาวทิยาลยับูรพา 
ประจ าเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 และอตัราการครองเตียง (น าเสนอโดย 
รองผูอ้  านวยการโรงพยาบาลฝ่ายสนบัสนุนทางการแพทย)์ 

และมอบ (2) ฝ่ายโรงพยาบาลมหาวทิยาลยั ขอให้มีแผนงานท่ีชดัเจน
เก่ียวกบัการตลาด และการเพิ่มจ านวนคนไขเ้ชิงรุก โดยแยกตาม
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  
เพื่อน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาในภาพรวม ในแนวทางการ
รายได ้หรืออตัราการครองเตียงในเชิงรุกในการประชุมคร้ังต่อไป 

งานบริหารงานยทุธศาสตร์และพฒันา
องคก์ร 

[28] 3.5 เร่ือง รายงานความคืบการหนา้ออกแบบและ ด าเนินการ
ก่อสร้างพระราชานุสาวรียส์มเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวกิรม พระ
บรมราชชนก ประทบัคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

ท่ีประชุมรับทราบ และให้ด าเนินการติดต่อในการออกแบบ งานบริหารงานยทุธศาสตร์และพฒันา
องคก์ร 

[29] 3.6 เร่ือง รายงานความคืบหนา้การติดตาม Business 

Unit/Premium Clinic 

(น าเสนอโดย ผูช่้วยผูอ้  านวยฝ่ายบริหาร) 

มอบรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลมหาวทิยาลยั ด าเนินการ พร้อมน้ีให้จดัตั้ง
คณะกรรมการเพื่อนดัประชุมคุยรายละเอียด ต่อไป 

งานบริหารงานยทุธศาสตร์และพฒันา
องคก์ร 

[30] 3.7 เร่ือง รายงานความคืบหนา้โครงการวิจยั เร่ือง จีโนมิกส์
ประเทศไทย : การถอดรหัสพนัธุกรรมทั้งจีโนมในผูป่้วยชาวไทย 
50,000 ราย (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

มอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร ตั้งคณะกรรมการเพื่อนดัประชุมคุย
รายละเอียด 

งานบริการวชิาการ และวิจยั 

[35] 6.1 เร่ือง ก าหนดวนั เวลา ประชุมคร้ังต่อไป ประชุมคร้ังต่อไปวนัพุธท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.30 น.  
ณ ห้องประชุม MD 602 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะ
แพทยศาสตร์  

งานบริหารงานทัว่ไป 

 


