
(ร่าง) รายงานผลการปฏบิัตงิานของทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์  
คร้ังที ่3/2564 วนัพุธที ่10 มีนาคม พ.ศ. 2564 

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

[1] 1.1 เร่ือง พระราชบญัญติั คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562  

รับทราบ และให้น าเร่ืองน้ีเป็นวาระสืบเน่ืองเพื่อติดตามความกา้วหนา้ของ
แต่ละฝ่าย  

ทีมเลขานุการ 

[3] 1.3 เร่ือง การจดัตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวทิยาลยับูรพา  รับทราบ งานบริหารงานยทุธศาสตร์และพฒันา
องคก์ร 

[4] 1.4 เร่ือง โครงการพลิกโฉมมหาวทิยาลยับูรพา  ผูบ้ริหารติดสัมภาษณ์แพทยฝึกหัดหลายท่าน ขอให้ ผศ.นพ.ธนศกัด์ิ ยะค า
ป้อ และ หัวหนา้ส านกังานคณบดี เขา้ร่วมประชุมแทน และจะเน้ือหาท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานวเิทศสัมพนัธ์ หากรองคณบดีฝ่ายวิจยั บริการวชิาการ 
และวเิทศสัมพนัธ์ ไม่ติดภารกิจให้ด าเนินการเขา้ร่วม 

งานบริหารงานทัว่ไป 

[6] 4.1 เร่ือง ขอความเห็นชอบการจดัท างบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายไดม้หาวทิยาลยัเพิ่มเติม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (น าเสนอโดย รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร) 

ท่ีประชุมเห็นชอบให้ยมืเงินมหาวิทยาลยัดงัน้ี 

1. ยมืเงินงานเพิ่มเติมนอกสัญญา งานก่อสร้างอาคารท่ีพกับุคลากรทาง
การแพทย ์ 
11,530,000 บาท  
2. ยมืเงินค่ายา เวชภณัฑ ์และตรวจวเิคราะห์ทางการแพทย ์127 ลา้น 
โดยขอให้ใชถึ้งเดือนกนัยายน พ.ศ. 2564 ทั้งน้ีให้ท าการช้ีแจง
มหาวทิยาลยัในยอดท่ีจะตอ้งขอยมืโดยขอให้อธิบายอยา่งละเอียดและตอ้ง
ชดัเจนวา่ ใชจ่้ายในดา้นใดบา้ง  
ท่ีประชุมมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมดงัน้ี (note) 

งานบริหารงานยทุธศาสตร์และพฒันา
องคก์ร 

[7] 4.2 เร่ือง พิจารณาขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบติังาน 
และการเล่ือนเงินเดือน ขา้ราชการและลูกจา้งประจ า รอบท่ี 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (น าเสนอโดย รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบตามสนอ งานบริหารและพฒันาบุคลากร 

[8] 4.3 เร่ือง พิจารณาร่างประกาศเร่ือง การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ
แก่บุคลากรทางการแพทย ์สังกดัโรงพยาบาลมหาวทิยาลยั
บูรพา คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2564  

(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาลมหาวทิยาลยับูรพา) 

เห็นชอบตามเสนอ กรณีช้ีแจงมหาวิทยาลยัให้มีเหตุผลประกอบการ
พิจารณาดว้ย 
ท่ีประชุมมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. กรณีจดัท าประกาศอีกฉบบัท่ีเป็นฉบบัยอ่ยให้ระบุทุกวชิาชีพ 

2. ตอ้งมีเหตุผลในการสนับสนุนในการออกระเบียบใหม่ โดยไม่ค านึงถึง
ตวับุคคลแต่ให้ค  านึงถึงต าแหน่ง และงานท่ีท าท่ีสามารถเทียบเท่า
กระทรวงสาธารสุขหรือไม่ ส่วนอตัรามากหรือนอ้ยให้เทียบเคียง
สถาบนัการศึกษาดว้ยกนั 

3. บุคลากรทางการแพทยใ์นนิยามของประกาศน้ี คือผูป้ฏิบติังานใน
โรงพยาบาลท่ีมีใบประกอบวชิาชีพ อาจหมายถึงแพทยด์ว้ยหรือไม่ เพราะ
บุคลากรทางการแพทยท่ี์ไดรั้บเงินเงินในสาขาขาดแคลน ก็ไม่สามารถ
จ่ายเงินตามประกาศน้ี หรืออาจตอ้งเก่ียวขอ้งกบัเงิน พ.ต.ส. ดว้ยหรือไม่ 
อาจมีความซ ้ าซ้อนกนั ทั้งน้ีอาจตอ้ง List รายช่ือผูท่ี้ไดเ้งินสาขาขาด
แคลน, พ.ต.ส. เงินเพิ่มพิเศษ ต าแหน่งใดบา้ง หรือ บุคลากรทาง
การแพทยท่ี์ไดรั้บเงินตามประกาศน้ี และไม่ไดเ้ป็นต าแหน่งสาขาขาด
แคลน ทั้งน้ีเกรงวา่หากไดรั้บเงินตามประกาศน้ีแลว้จะไม่ไดรั้บเงิน 
พ.ต.ส. ทั้งน้ีให้ดูในเชิงกฎหมายเขา้มาพิจารณาดว้ย 

งานบริหารและพฒันาบุคลากร 

[9] 4.4 เร่ือง พนกังานมหาวทิยาลยัขออนุมติัลาศึกษาต่อ
ระดบัดุษฎีบณัฑิต หลกัสูตรวทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิา

มอบรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล และรองคณบดีฝ่ายวจิยั บริการวชิาการ
และวเิทศสัมพนัธ์ ประสานงานกบั นายแพทยอ์โณทยั จตุัพร พิจารณา

งานบริหารและพฒันาบุคลากร 



การวจิยัและการจดัการดา้นสุขภาพ ในปีการศึกษา 2564 

(นายแพทยอ์โณทยั  
จตุัพร) (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เรียนหลกัสูตรอ่ืนท่ีเป็นหลกัสูตรระยะสั้น 1 หรือ 2 ปี เน่ืองจากหากลา
เรียนแลว้ อาจมีผลกระทบกบัการปฏิบติังานได ้และท่ีประชุมมี
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1.ให้พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นในการศึกษาต่อ ตอบโจทยค์ณะฯ 
หรือไม่ หาก 
ลาศึกษาแลว้สามารถน าความรู้กลบัมาช่วยในดา้นใดบา้ง เช่น ดา้นการ
เรียนการสอน หรือการรักษาพยาบาล โดยขอวตัถุประสงคก์ารลาศึกษาให้
ชดัจน หากเรียนแลว้กลบัมาปฏิบติังานท่ีคณะฯ หรือไม่  
2. หากลาเรียนแลว้ สามารถมาปฏิบติังานบางช่วงเวลาไดห้รือไม่ ทั้งน้ี
ตอ้งสามารถมา 
ปฏิบติัไดจ้ริง 

[10] 4.5 เร่ือง พนกังานมหาวทิยาลยัผา่นการคดัเลือกเขา้
ศึกษาต่อแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด หลกัสูตรแพทยป์ระจ าบา้น
ต่อยอด อนุสาขาจกัษุวิทยาตอ้หิน ในปีการศึกษา 2564 

(แพทยห์ญิงธนชัพร ตรีทอง) (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย
บริหาร) 

1. เห็นชอบให้แพทยห์ญิงธนชัพร ตรีทอง ลาศึกษาต่อแพทยป์ระจ าบา้น
ต่อยอด และรับรองเป็นตน้สังกดั  
2. มอบฝ่ายบริหารตรวจสอบแพทยท่ี์จะตอ้งลาศึกษาต่อ เน่ืองจากตอ้ง
น ามาเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ในการลา
สมคัรสอบ หากสมคัรผา่นแลว้ตอ้งน าเขา้ท่ีประชุมอีกคร้ังเพื่อขออนุมติัลา
ศึกษาต่อ  
3. น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ในเดือน
เมษายน พ.ศ.2564 

งานบริหารและพฒันาบุคลากร 

[11] 4.6 เร่ือง พิจารณาขอ้เสนอการจ าแนกประเภท
คณาจารยต์ามความเช่ียวชาญและภาระงานขั้นต ่า (น าเสนอโดย 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร)  

1. มอบฝ่ายบริหารปรับของมหาวิทยาลยั และจดัท าร่างภาระงานขั้นต ่า 
เพื่อน าเวยีนคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์พิจารณา หากไม่
สามารถสรุปไดอ้าจนดัประชุมอีกคร้ัง 
ท่ีประชุมมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี  
1. ขอขอ้มูลสถาบนัอ่ืนมาเปรียบเทียบเพื่อเสนอมหาวทิยาลยั 
2. นบัรวมภาระงานสอนของแพทยสภาดว้ย 
3. เสนอ ขอ้ความท่ีก าหนดไว ้“อยา่งนอ้ย 1 รายการต่อปี” ให้ปรับเป็น 
“อยา่งนอ้ย 1  

รายการต่อ 2 ปี” 
4. การเรียนการสอน 3 หน่วยกิต และ 9 หน่วยกิต จะเป็นไปไดเ้ม่ือมี
การเรียนการสอนแบบ block system และจ าเป็นจะตอ้งวาง
ระบบการจดัการสอนให้อาจารยทุ์กคนมีส่วนร่วม 
5. การเลือกประเภทอาจารยต์อ้งมีการจ าแนกในแผนกดว้ยหรือไม่ 
6. “ลกัษณะงานพิเศษ” รวมถึงอาจารยท่ี์ออกตรวจผูป่้วยดว้ยหรือไม่ ทั้ง
ภาระงานผูป่้วยในผูป่้วยนอก 
7. ดา้นงานวิจยั ทางมหาวทิยาลยัไดร้ะบุผลงานจ านวน 1 ช้ินต่อปี 
เป็นไปไดห้รือไม่วา่จะเป็นงานท่ีอยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน หรือตอ้ง
เป็นงานท่ีตีพิมพแ์ลว้เท่านั้น  
8. KPI จากมหาวทิยาลยั สอดคลอ้งกบั KPI ท่ีทางคณะฯ จดัท า
หรือไม่ 

งานบริหารและพฒันาบุคลากร 

[12] 4.7 เร่ือง (ร่าง) ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั
บูรพา เร่ือง นโยบาย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
ปลอดบุหร่ี ส าหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และ
โรงพยาบาลมหาวทิยาลยับูรพา พ.ศ.๒๕... (น าเสนอโดย รอง
คณบดีฝ่ายบริหาร) 

ก าหนดพื้นท่ีคณะแพทยศาสตร์ เป็นเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด  
2 ขอ้ 5 (1) ให้ผูพ้บเห็นบนัทึกเสนอ หรือแจง้ผูบ้ริหารคณะ
แพทยศาสตร์ 
3 เพิ่มขอ้มูลเร่ืองการรักษา  

งานบริหารและพฒันาบุคลากร 

[13] 4.8 เร่ือง (ร่าง) รายงานผลตามแผนปฏิบติัการ คณะ
แพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ  

1. มอบทุกฝ่ายพิจารณา  
2.เห็นควรแยกโครงการ โครงการใดท่ียงัไม่ไดด้ าเนินการ และโครงการ

งานบริหารงานยทุธศาสตร์และพฒันา
องคก์ร 



พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธนัวาคม พ.ศ. 
2563)  
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

ท่ีด าเนินการ 
แลว้ และรายงานวา่ต ่ากวา่เป้าหมายก่ีเปอร์เซ็นต ์ให้น ามาวเิคราะห์  

[14] 4.9 เร่ือง ขั้นตอนการด าเนินงานการรับนิสิต นกัศึกษา 
ท่ีไม่ใช่แพทยเ์ขา้ฝึกปฏิบติังานในโรงพยาบาลมหาวทิยาลยั
บูรพา (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

1.เห็นชอบการก าหนดผูรั้บผิดชอบกลุ่มนิสิต นกัศึกษาท่ีไม่ใช่แพทยเ์ขา้
ฝึกปฎิบติังานฯ. 
2.ขั้นตอนการด าเนินการรับนิสิต นกัศึกษา ท่ีไม่ใช่แพทยเ์ขา้ฝึก
ปฏิบติังานฯ ท่ีประชุมมี 
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

2.1 ควรมีผูป้ระสานงานในเบ้ืองตน้ วา่สอนวิชาอะไร ใครเป็นผูส้อน 
ประสงคท่ี์ 

จะพกัหอพกัหรือไม่ และให้ท าหนงัสืออยา่งเป็นทางการมาล่วงหนา้ หาก
ประสงคใ์ห้แพทยส์อนตอ้งระบุในหนงัสือให้ชดัเจน และควรมี มคอ. 3 

แนบมาดว้ย เพื่องานบริหารงานทัว่ไปจะไดด้ าเนินการเกษียณหนงัสือได้
อยา่งถูกตอ้ง 
2.2 ควรให้ทางสถาบนัหรือคณะฯ ที่ประสงคใ์ห้นิสิต นกัศึกษา ท่ี 

ไม่ใช่แพทยเ์ขา้ฝึกปฏิบติังาน ให้แจง้ตั้งแต่ตน้เทอม เน่ืองจากเป็นรายวชิา
ท่ีตอ้งมีใน มคอ 3 อยูแ่ลว้ 
2.3 Flow ควรรวมถึงสถาบนัหรือคณะฯ อ่ืนผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
3. ควรก าหนดให้เป็นภาระงานสอนของแพทย ์
4. ให้น า Flow ประกาศข้ึน website หรือท าหนงัสือแจง้เวียน
คณะต่าง ๆ 5. หากคณะฯ เคยมีการประสานงานในปีท่ีผา่นมา อาจมีการ
สอบถามกลบัไปยงัสถาบนัหรือคณะฯ ตน้ทางเร่ืองการส่งนิสิตฝึกงาน 
ทั้งน้ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการฝึกงานของนิสิตได ้

งานบริหารงานทัว่ไป 

[15] 4.10 เร่ือง แผนอตัราก าลงัโรงพยาบาลมหาวทิยาลยั
บูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 (น าเสนอโดย รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร) 

มอบฝ่ายโรงพยาบาล และฝ่ายบริหาร จดัท าขอ้มูลแผนอตัราก าลงัให้
ชดัเจน 

งานบริหารงานยทุธศาสตร์และพฒันา
องคก์ร 

[17] 3.2 เร่ือง พนกังานมหาวทิยาลยัขอพิจารณา
ทุนการศึกษาต่อ และขออนุมติัสมคัรเขา้ศึกษาต่อ 
แพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวฒุิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวชิาชีพเวชกรรม ในปีการศึกษา 2565 (น าเสนอ
โดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

1. อนุมติัให้ พญ.ธญัญริน ธรรมเศรษฐ ์สาขาสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา 
สมคัรเขา้ศึกษาต่อ 
แทน แพทยห์ญิงสันตห์ทยั บญัชานุรัตน์ สาขาเวชศาสตร์ป้องกนั แขนงอา
ชีวเวชศาสตร์ ท่ีไดอ้นุมติัในรอบแรก 
2. โดยให้ แพทยห์ญิงสันตห์ทยั บญัชานุรัตน์ สาขาเวชศาสตร์ป้องกนั 
แขนงอาชีวเวชศาสตร์  
ใชโ้ครงการส่งเสริมและพฒันาผูมี้ความรู้ความสามารถในสาขาแพทยเ์พื่อ
เป็นอาจารยป์ระจ าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ได้ 

งานบริหารและพฒันาบุคลากร 

[18] 3.3 เร่ือง การรายงานผลการรับฟังความคิดเห็น ใน
ประเด็นการพฒันาเพื่อเพิ่มรายได ้ของโรงพยาบาล
มหาวทิยาลยับูรพา และคณะแพทยศาสตร์ (น าเสนอโดย รอง
คณบดีฝ่ายบริหาร) 

1. มอบฝ่ายวชิาการ พิจารณาเปิดหลกัสูตรระยะสั้น เพื่อสร้างรายได ้และ
สร้างภาระงานสอนให้คณาจารยด์ว้ย ทั้ง onsite และ online 

2. เสนอให้แผนกห้องผา่ตดั ผา่ตดันอกเวลาราชการ หรือเปิดให้บริการ
เสาร์ – อาทิตย ์ 
เพื่อเพิ่มรายได ้
3. เสนอให้มีการใช ้out source ของทีมบริการรักษาพยาบาล หาก
ไม่เพียงพอ 
4. มอบแต่ละฝ่ายไปศึกษารายละเอียด 

งานบริหารงานยทุธศาสตร์และพฒันา
องคก์ร 

[19] 3.4 เร่ือง การจา้งเหมาบริการ การรักษา การท าหัตถการ
ผูป่้วยกลุ่มโรคหัวใจและโรคหัวใจขาดเลือด (น าเสนอโดย 
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลมหาวทิยาลยับูรพา) 

รับทราบ งานบริหารงานยทุธศาสตร์และพฒันา
องคก์ร /คณะกรรมการฯ 



[20] 3.5 เร่ือง Business Unit โรงพยาบาล
มหาวทิยาลยับูรพา คณะแพทยศาสตร์  
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

รับทราบ และท่ีประชุมมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. ให้รวมแผนกห้องผา่ตดั (OR) ดว้ย เน่ืองจากรายไดแ้ผนกห้องผา่ตดั 
(OR) ค่อนขา้งสูง  
2. เห็นควรเนน้ก าไรเป็นหลกั  
3. ควรรีบด าเนินการให้แลว้เสร็จ เน่ืองจากเกิดการล่าชา้มาหลายเดือน
แลว้ 

งานบริหารงานยทุธศาสตร์และพฒันา
องคก์ร /คณะกรรมการฯ 

[21] 3.6 เร่ือง รายงานความคืบหนา้การออกแบบและ
ด าเนินการก่อสร้างพระราชานุสาวรียส์มเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวกิรม พระบรมราชชนก ประทบัคู่สมเด็จพระศรีนค
รินทราบรมราชชนนี 

(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

รับทราบ และให้ประสานงานติดตามความคืบหนา้กบักรมศิลปากร เพื่อ
รีบด าเนินการ 
ในขั้นตอนต่อไป 

งานบริหารงานยทุธศาสตร์และพฒันา
องคก์ร 

[25] 6.1 เร่ือง ก าหนดวนั เวลา ประชุมคร้ังต่อไป ประชุมคร้ังต่อไปวนัพุธท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 12.30 น.  
ณ ห้องประชุม MD 602 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะ
แพทยศาสตร์  

 

 


