
(ร่าง) รายงานผลการปฏบิัตงิานของทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์  
คร้ังที ่4/2564 วนัพุธที ่7 เมษายน พ.ศ. 2564 

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

[1] 1.1 เร่ือง การสรรหาแพทยผ์ูส้มควรไดรั้บรางวลั ส าหรับ
แพทย ์

เพื่อทราบ และประชาสัมพนัธ์ให้ผูส้นใจ  

[2] 1.2 เร่ือง ขอเรียนเชิญเขา้ร่วมให้ความคิดเห็นของ บุคลากร
ต่อการบริหารงานของ 
คณะแพทยศาสตร์ 

เพื่อทราบ และเรียนเชิญเขา้ร่วมให้ความคิดเห็น  

[3] 1.3.โครงการเสริมสร้างความเขา้ใจผูบ้ริหารมหา วทิยาลยั
เก่ียวกบัการพลิกโฉมมหาวทิยาลยัสู่การ ไต่อนัดบัมหาวทิยาลยั 
(University Ranking) (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย
บริหาร) 

เพื่อทราบ   

[4] 4.1 เร่ือง โครงการเมืองสร้างสุข (น าเสนอโดย คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์) 

ท่ีประชุมเห็นชอบในหลกัการ และมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ให้ศึกษารายละเอียดของโครงการ 
2. เห็นควรให้กองกฎหมายเขา้มาช่วยพิจารณา เน่ืองจากขอ้แตกต่าง
ของกฎกระทรวง 

 

[5] 4.2 เร่ือง รับรองผลการสอบ Long case และผลสอบ 
ทกัษะหัตถการ (Manual skills) 15 ทกัษะ 
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวชิาการ) 

รับรองผลการสอบ Long case และผลสอบทกัษะหัตถการ 
(Manual skills) 15 ทกัษะ 

 

[6] 4.3 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารคิดค่าใช้จ่ายในการจดัการ เรียนการ
สอนระดบัชั้นคลินิก 

(น าเสนอโดย ประธานสาขากุมารเวชศาสตร์) 

ท่ีประชุมมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1.ควรมีวธีิการค านวณท่ีชัดเจน และสามารถอธิบายได ้วา่เรียกเก็บ
จากค่าใชจ่้ายใด โดย 
อิงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข  
2.มอบฝ่ายบริหารและฝ่ายวชิาการ  

 

[7] 4.4 เร่ือง พิจารณาคุณสมบติั และอนุมติัการจ่ายเงิน เพิ่มเติม
พิเศษส าหรับแพทย ์ 
ทนัตแพทย ์และเภสัชกร ท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลมหาวทิยาลยั
บูรพา (คร้ังแรก)  
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)  

เห็นชอบตามเสนอ และด าเนินการตามระเบียบต่อไป งานบริหารและพฒันาบุคลากร 

[8] 4.5 เร่ือง พิจารณาคุณวุฒิการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นลูกจา้ง
มหาวทิยาลยั ต าแหน่งโภชนากร 
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)  

เห็นควรให้เทียบวฒุิได ้และท่ีประชุมให้ท าหนังสือ หารือท่าน
อธิการบดี พิจารณาวฒุิการศึกษาของนางสาว บณัฑิตา เกตุเหล็ก 
เน่ืองจากตามประกาศคณะ กรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยั
บูรพา ท่ี 0005/2562 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหาหรือ
คดัเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนกังานสนบัสนุนวชิาการและลูกจา้ง 
พ.ศ. 2560 ขอ้ 21 ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี 
และมีอ านาจออกค าสั่งหรือแนวปฏิบติั เพื่อปฏิบติัให้เป็นไปตาม
ประกาศน้ี หากมีปัญหาในการปฏิบติัตามประกาศน้ี หรือตอ้งตีความ
ประกาศน้ี ให้อธิการบดี เสนอ ก.บ.บ. วนิิจฉัย และให้ถือค าวนิิจฉัย 
ก.บ.บ. เป็นท่ีสุด 

งานบริหารและพฒันาบุคลากร 

[9] 4.6 เร่ือง ขอประกาศรับสมคัรและแต่งตั้งคณะกรรม การ
สรรหาหรือคดัเลือกบุคคล 

พิจารณาขอประกาศรับสมคัรคดัเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้ง
เป็นพนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหน่ง นกัวิจยั เลขท่ีต าแหน่ง 
90766๖ สังกดัส านกังานคณบดี คณะแพทยศาสตร์  

งานบริหารและพฒันาบุคลากร 



เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนกังาน มหาวทิยาลยั (น าเสนอโดย 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร)  

อตัราเงินเดือน 24,500 บาท (สองหม่ืนส่ีพนัห้าร้อยบาทถว้น) 
จ านวน 1 อตัรา 

[10] 4.7 เร่ือง (ร่าง) ก าหนดการ การประชุมวชิาการ แพทย์
บูรพา คร้ังท่ี 8 

(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวจิยั บริการวชิาการและวเิทศ
สัมพนัธ์) 

ท่ีประชุมเห็นชอบในหลกัการ เห็นควรปรับช่ือเร่ือง และหัวขอ้ให้
ตรงกนั รวมถึงรูปแบบการน าสนอ เพื่อให้เก่ียวขอ้งกบั Travel 

Medicine  

งานบริการวชิาการ และวิจยั 

[11] 4.8 เร่ือง (ร่าง) หลกัเกณฑทุ์นอุดหนุนโครงการ ผลิตต ารา 
และหนงัสือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา พ.ศ. 2564 

(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวจิยั บริการวชิาการและวเิทศ
สัมพนัธ์) 

ท่ีประชุมเห็นชอบการให้ทุน โดยท่ีประชุมให้ปรับรายละเอียด 2 

ประเด็น ดงัน้ี  
1. การคา้งส่งงานวิจยั 
2. เปิดช่องทางให้ระดบัสาขาวชิาหรือรายวชิาสามารถ ขอทุนได ้
ท่ีประชุมมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี การให้รางวลั ไม่ควรรวม อยูใ่น
ประกาศเดียวกนักบัการให้ 
ทุน หากทางมหาวทิยาลยัไม่มีระเบียบ รองรับอาจจดัท าข้ึนมาได ้
โดยให้ดูระเบียบของมหาวทิยาลยัประกอบดว้ย 

งานบริการวชิาการ และวิจยั 

[12] 4.9 เร่ือง (ร่าง) แนวปฏิบติัในการขอเก็บขอ้มูลภาย ใน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวจิยั บริการวชิาการและวเิทศ
สัมพนัธ์) 

ท่ีประชุมเห็นชอบในหลกัการ และมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ท่ีประชุมให้น า พรบ. ขอ้มูลส่วนบุคคล มาประกอบการพิจารณา
ดว้ย โดยให้ 
เทียบเคียงของมหาวทิยาลยัมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ใน
การใชข้อ้มูลการวิจยั และดา้นอ่ืน ๆ  
2. เชิญวทิยากรเป็นผูท้รงคุณวฒุิมาบรรยาย เสวนา พรบ. ขอ้มูล
ข่าวสาร กบัการใชข้อ้มูลในดา้นการวิจยั ดา้นวิชาการ โดยเชิญ
อาจารยจ์ากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  

งานบริการวชิาการ และวิจยั 

[13] 4.10 เร่ือง การจดัท าแผนบริหารความเส่ียง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบ  

[14] 4.11 เร่ือง พิจารณา (ร่าง) รายงานตามแผน ปฏิบติัการ
ตามตวัช้ีวดัในแผนยทุธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั
บูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 

ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2564) (น าเสนอโดย 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

1. มอบให้แต่ละฝ่ายทบทวน กรณีโครงการหรือกิจกรรม ท่ีไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย ให้มีการวเิคราะห์ วางแผนถึงกลยทุธ์เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 
2. ให้ทบทวนจ านวนผลงานวิจยั จ  านวน 2 ผลงาน ทั้งน้ีควรรวม 
proceeding ดว้ย 
3. ให้ปรับแผนยทุธศาสตร์ และ Action plan ให้ชดัเจน 

งานบริหารงานยทุธศาสตร์และพฒันา
องคก์ร 

[15] 4.12 เร่ือง รายงานความคืบหนา้การประสานงาน ขอ
เสนอราคาตรวจสุขภาพ และตรวจคดักรองเช้ือโควิด-19 ในกลุ่ม
แรงงานต่างดา้ว ประจ าปี พ.ศ. 2564 ของโรงพยาบาลปิยะเวท 

(น าเสนอโดย รองผูอ้  านวยการโรงพยาบาลฝ่ายการแพทย)์ 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาในหลกัการไม่ขดัขอ้ง ทั้งน้ีขอให้ปรึกษาทาง 
สาธารณสุขจงัหวดั กรณีน้ีมีความเส่ียงหรือไม่ ขอความเห็นชอบจาก
แพทย ์และทีมที่ปฏิบติังานจริงดว้ย หากทุกฝ่ายเห็นชอบอาจตอ้งมี
การลงนามเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และท่ีประชุมมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. กรณีท่ีโรงพยาบาลเป็นคู่สัญญากบัสถานท่ีกกัตวั (State 

quarantine) ถา้เกิดเหตุการณ์หรือมีปัญหา ทางโรงพยาบาล
ตอ้งมีส่วนร่วมรับผดิชอบดว้ย 
2. กรณีท่ีตอ้งเขา้ร่วมกบัโรงพยาบาลปิยะเวท ตอ้งควบคุมให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน 

3. โรงพยาบาลมหาวทิยาลยับูรพา เป็นโรงพยาบาลท่ีอยูใ่นชุมชน 
อาจส่งผลกระทบกบัชุมชนได ้

 



[16] 3.1 เร่ือง รายงานสถานะทางการเงิน คณะแพทย ศาสตร์ 
ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 

(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

ท่ีประชุมรับทราบ และมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ควรน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ และวางแผนของแต่ละสิทธ์ิ วา่สิทธ์ิใด
ท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบั 

โรงพยาบาล วางแผนกลยทุธ์ของแต่ละสิทธ์ิให้ชดัเจน และ
ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว ้โดยมอบให้ฝ่าย 
โรงพยาบาลพิจารณาด าเนินการ 
2. ควรจดัท ารายงานรายรับ - รายจ่าย ของชั้น 7 และชั้น 9  

งานบริหารงานการเงินและบญัชี 

[17] 3.2 เร่ือง พิจารณาการเสนอช่ืออาจารยแ์พทย ์เพื่อพิจารณา
ส าหรับมอบโล่เกียรติคุณ 

(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

ท่ีประชุมเสนอ ผูช่้วยศาสตราจารย ์นายแพทยท์วลีาภ ตัน๊สวสัด์ิ เป็น
ผูส้มควรไดรั้บโล่เกียรติคุณดา้นคุณธรรม จริยธรรม แพทยสภา  

งานบริหารงานทัว่ไป 

[18] 3.3 เร่ือง ผลการคดัเลือกนิสิตแพทยเ์พื่อรับโล่ ประกาศ
เกียรติคุณจากแพทยสภา ประจ าปีการศึกษา 2563 (น าเสนอ
โดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ) 

เห็นชอบตามเสนอ งานบริหารงานกิจการนิสิต 

[19] 3.4 เร่ือง พนกังานมหาวทิยาลยัไม่ประสงครั์บทุน 
การศึกษาต่อแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวุฒิบตัรแสดง ความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวชิาชีพ เวชกรรม ในปีการศึกษา 2565  

(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

ท่ีประชุมเห็นชอบให้ นายแพทยร์วีรุจน์ เตียววณิชกุล สาขา
ศลัยศาสตร์ยโูรวทิยา ไดรั้บทุน 

การศึกษาต่อแพทยป์ระจ าบา้นฯ แทน นายแพทยจ์กัริน คิรีวเิชียร 

งานบริหารและพฒันาบุคลากร 

[20] 3.5 เร่ือง พนกังานมหาวทิยาลยัผา่นการคดัเลือก เขา้ศึกษา
ต่อแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด หลกัสูตรแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด 
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ในปี
การศึกษา 2564 (แพทยห์ญิงวชิชุวรรณ อ่อนสร้อย) (น าเสนอ
โดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบตามเสนอ งานบริหารและพฒันาบุคลากร 

[21] 3.6 เร่ือง พนกังานมหาวทิยาลยัผา่นการคดัเลือก เขา้ศึกษา
ต่อแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด หลกัสูตรแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด 
อนุสาขาอายรุศาสตร์โรคหัวใจ ในปีการศึกษา 2564  

(แพทยห์ญิงโสภิดา ธรรมมงคลชยั) (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย
บริหาร) 

เห็นชอบตามเสนอ งานบริหารและพฒันาบุคลากร 

[22] 3.7 เร่ือง พนกังานมหาวทิยาลยัขอพิจารณาทุน การศึกษา
ต่อ ดว้ยทุนโครงการทุนอุดหนุนการศึกษา แพทยบู์รพาเพื่อเป็น
อาจารยป์ระจ า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา (ทุนศึกษา
ต่อแพทยเ์ฉพาะทาง) (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบตามเสนอ งานบริหารและพฒันาบุคลากร 

[23] 3.8 เร่ือง พระราชบญัญติั คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 

(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)  

1. ท่ีประชุมเห็นชอบให้มีการจดัเสวนา 
2. มอบฝ่ายบริหารทาบทามวทิยากร 

งานบริหารงานทัว่ไป 

[24] 3.9 เร่ือง พิจารณาคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัส่วนงาน ปีการศึกษา 2563 (น าเสนอ
โดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)  

1.ท่ีประชุมเสนอช่ือ ศาสตราจารยจ์ามรี ธีรตกุลพิศาล  
2.ก าหนดวนัตรวจประเมิน วนัท่ี 5 - 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

งานบริหารงานยทุธสาสตร์และพฒันา
องคก์ร 

[25] 3.10 เร่ือง ติดตามความคืบหนา้ ร่าง TOR การจา้ง 
เหมาบริการ การรักษา การท าหัตถการผูป่้วยกลุ่มโรคหัวใจและ
โรคหัวใจขาดเลือด (น าเสนอโดย ผูช่้วยผูอ้  านวยการโรงพยาบาล
ฝ่ายบริหาร) 

ท่ีประชุมมีขอ้เสนอแนะ ให้ระบุอตัราผลตอบแทนในร่าง TOR 

ดว้ย โดยให้พิจารณาด าเนินการตามระเบียบ และตอ้งพิจารณาให้
คณะฯ ไดผ้ลประโยชน์มากที่สุด 

งานบริหารงานยทุธสาสตร์และพฒันา
องคก์ร 

[26] 1.3.1 เร่ือง งดบริการผูป่้วยนอก สาขาวชิาจกัษุวทิยา 
(น าเสนอโดย ประธานสาขาวชิาจกัษุวิทยา) 

เห็นควรแจง้เวียนให้บุคลากรทุกฝ่ายงานรับทราบโดยทัว่กนั งานบริหารงานทั่ั่วไป 



[28] 5.1 เร่ือง ก าหนดวนั เวลา ประชุมคร้ังต่อไป วนัพุธท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.30 น.  
ณ ห้องประชุม MD 602 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
คณะแพทยศาสตร์ 

 

 


