
(ร่าง) รายงานผลการปฏบิัตงิานของทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์  
คร้ังที ่5/2564 วนัพฤหัสบดทีี ่6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

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

[1] 1.1 เร่ือง มาตรการและแนวปฏิบติัการเฝ้าระวงัการ ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

รับทราบ และท่ีประชุมให้ด าเนินการตรวจสอบ การใชห้้อง 
หรือกิจกรรมท่ีจะจดัข้ึน ควรให้มีความเหมาะสม และให้
เป็นไปตามประกาศของ จงัหวดั และกระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อเป็นการป้องกนัการแพร่ ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 

งานบริหารทัว่ไป 

[2] 1.2 เร่ือง สรุปผลการรับฟังการถ่ายทอดแผนยทุธศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รับทราบ และมีความเห็นวา่จ านวนผูรั้บฟังการถ่าย ทอด
แผนยทุธศาสตร์ ยงัมีจ านวนค่อน ขา้งนอ้ยประมาณ 25% 
มอบให้ฝ่ายแผนฯ ด าเนินการดงัน้ี 

1. จดัท าเป็น VDO Clip และ Post ไวใ้น 

Facebook เวที KM แพทยบู์รพา และส่ือสังคม
ออนไลน์ของคณะฯ และโรงพยาบาลฯ เพื่อให้บุคลากรเขา้
มารับฟังได ้

2. ท าหนงัสือเวยีนพร้อมเอกสารแผน ยทุธศาสตร์คณะ
แพทยศาสตร์ให้ ทุกฝ่าย/งาน/แผนก โดยให้หัวหนา้
หน่วยงานยอ่ยต่าง ๆ ส่ือสารให้บุคลากรทุกคนรับทราบ 
และลงนามการรับทราบแผน ยทุธศาสตร์ทุกคน 

งานบริหารงานยทุธศาสตร์และพฒันาคุณภาพ
องคก์ร 

[3] 1.3 เร่ือง ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั วา่ดว้ยนโยบายคุม้ครอง 
ขอ้มูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลยับูรพา พ.ศ 2564 

รับทราบ ทั้งน้ีทางมหาวทิยาลยัเล่ือนการบงัคบัใชอี้ก 1 ปี 
และมอบฝ่ายบริหาร ศึกษารายละเอียด 

งานบริหารทัว่ไป 

[4] 4.1 เร่ือง เพื่อโปรดพิจารณาประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ในการ
ร่วมมือด าเนินการ “โครงการเมืองสร้างสุข” ใน 3 ประเด็น (1) 
โครงสร้างการบริหารงาน (2) อ านาจหนา้ท่ี/ความรับผดิชอบ 
และ (3) คณะและมหาวทิยาลยัจะไดอ้ะไร จากการเขา้ร่วม
โครงการน้ี (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

1.ท่ีประชุมเห็นชอบในหลกัการเขา้ร่วมโครงการเมืองสร้าง
สุข กบับริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ทั้งน้ี 
โดยใชแ้นวทางการบริหารงาน ตามประกาศมหาวทิยาลยั
บูรพา ท่ี 0871/2563 เร่ือง แนวทางการบริหารงานใน
ลกัษณะโครงการ และเห็นชอบตาม (ร่าง) พิจารณาประเด็น
ท่ีเก่ียวขอ้ง 3 ประเด็นดงัท่ีน าเสนอ 

2. มหาวทิยาลยันดัประชุมออนไลน์วนัองัคารท่ี 11 

พฤษภาคม พ.ศ. 2564  

เวลา 09.00 น. ร่วมกบัอธิการบดี โดยเชิญ ผูอ้  านวยการ
กองกฎหมาย ผูอ้  านวยการกองแผน รองคณบดีทุกฝ่าย และ
ฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. ท าหนงัสือเวยีนคณะกรรมการประจ าคณะ แพทยศาสตร์ 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการ เขา้ร่วม โครงการพฒันา
พื้นท่ีตน้แบบ ดา้นสังคม “เมืองสร้างสุข” โดยแจง้ผลการ
พิจารณากลบัมา ยงัคณะแพทยศาสตร์ ภายในวนัท่ี 11 

พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และน าเสนอที่ประชุมสภา
มหาวทิยาลยั ในวนัพฤหัสบดีท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 
2564  

งานบริหารงานยทุธศาสตร์และพฒันาคุณภาพ
องคก์ร และ 
งานบริหารทัว่ไป 

[5] 4.2 เร่ือง รายงานผลตามแผนปฏิบติัการตามตวัช้ีวดัในแผน
ยทุธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา (น าเสนอโดย 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

รับทราบการรายงานในเบ้ืองตน้ และนดัประชุมอีกคร้ังโดย 
ลงรายละเอียดและประเด็นขอ้เสนอแนะ ต่าง ๆ ของแต่
ละกลยทุธ์ ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ช่วงบ่าย 
โดยเชิญ  
นพ.วรพจน์ ทรัพยศิ์ริสวสัด์ิ เขา้ร่วมประชุมดว้ย เน่ืองจาก

งานบริหารงานยทุธศาสตร์และพฒันาคุณภาพ
องคก์ร 



ตวัช้ีวดัหลายตวั ท่ีเก่ียวขอ้งกบั Travel medicine 

และขอให้ทุกฝ่ายส่งรายงานผล แบบละเอียดเก่ียวกบัการ 
ประเด็นท่ีบรรลุ ไม่บรรลุ มีการปรับแผน ปรับกลยทุธ์
อยา่งไร โดยส่งขอ้มูลให้งานบริหารงานยทุธศาสตร์ฯ ใน
วนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพื่อรวบรวมเขา้ท่ี
ประชุมในวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

[6] 4.3 เร่ือง การปฏิบติังานของแพทยใ์ชทุ้น อายรุศาสตร์ปี
การศึกษา 2564 

(น าเสนอโดย ประธานสาขาอายรุศาสตร์) 

เห็นชอบในหลกัการ ทั้งน้ีไดม้อบหมายให้ คณะกรรมการ
แพทยพ์ี่เล้ียงน า ประเด็นดงักล่าวพิจารณาทบทวน อีกคร้ัง
และท่ีประชุม ไดพ้ิจารณาราย ประเด็นแลว้มีขอ้เสนอแนะ
ดงัน้ี 

1. ประเด็นท่ี 1  

1.1 ควรจดัแพทยใ์ชทุ้นมาปฏิบติังานใน แผนกอายรุกรรม 
ทั้งในและนอกเวลาราชการ 
1.2 การพิจารณารับ แพทย ์Intern 1 ในปีถดัไป ควร
ก าหนดเกณฑท่ี์ ชดัเจนในการพิจารณา 
2. ประเด็นท่ี 2 แพทยใ์ชทุ้นท่ีจบจากต่างประเทศ อาจ
พิจารณาให้ปฏิบติังานเพื่อเพิ่มทกัษะ เช่น อาจให้อยู ่
major ward ในปี 2 เป็นตน้ 

3. แพทยใ์ชทุ้นปี 1 ไม่ควรรับงานพิเศษเอกชน 

งานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

[7] 4.4 เร่ือง การปฏิบติังานของทีมอายรุกรรมใน สถานการณ์ 
Covid โรงพยาบาล (ร่วมกบัทีม IC) 
(น าเสนอโดย ประธานสาขาอายรุศาสตร์) 

1. มอบให้ฝ่ายโรงพยาบาลปรับระบบการ ป้องกนัให้มี
ประสิทธิภาพ เช่น ระบบการ screening ในเบ้ืองตน้
ก่อนส่ง case หรือระบบการส่ือสาร เพื่อให้เกิดความ
รวดเร็ว และทัว่ถึงโดยเฉพาะในแผนก ท่ีมีความเส่ียงและ
อาจเกิด สถานการณ์ฉุกเฉินข้ึน เป็นตน้ 

2. ขอให้ปฏิบติัตามมาตรการอยา่งเคร่งครัด 

ฝ่ายโรงพยาบาล 

[8] 4.5 เร่ือง พิจารณาทบทวนขั้นตอนการไป ฝึกอบรม/ศึกษา
ต่อ/ศึกษาดูงาน/ ปฏิบติังาน/ประชุม 

/สัมมนา และฝึกอบรมระยะสั้น ภายในประเทศ ส าหรับบุคลากร 
สายสนบัสนุน  
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบตามเสนอ งานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

[9] 4.6 เร่ือง พิจารณาการรายงานตวักลบัของ .........  
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

1. ให้ตรวจสอบวนัลาของแพทยห์ญิงอาภากร อสัวะวสิิทธ์ิ
ชยั และระเบียบการลาของพนกังานมหาวทิยาลยั เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยั 
2. เห็นชอบให้ ....................รายงานตวักลบัวนัท่ี 1 

มกราคม พ.ศ. 2564 

งานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

[10] 4.7 เร่ือง ขอขยายคลงัส ารองยา เพื่อรองรับการให้บริการ
จ่ายยา ท่ีอาคารวิจยัทางการแพทย ์ 
(น าเสนอโดย ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลมหาวทิยาลยับูรพา) 

เห็นชอบการใชพ้ื้นท่ีชั้นใตดิ้น อาคารวิจยัทางการแพทย ์
เป็นคลงัยา 

กลุ่มงานเภสัชกรรม 

[11] 4.8 เร่ือง พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยั วา่ดว้ย
ทุนอุดหนุนการศึกษา เพื่อพฒันาศกัยภาพบุคลากร และการชดใช้
ทุน พ.ศ. ..... (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

ท่ีประชุมให้ท าหนงัสือเวียนคณะกรรมการบริหาร คณะ
แพทยศาสตร์ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งพิจารณา เพื่อเสนอขอ้คิดเห็น
ภายในวนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และส่ง
มหาวทิยาลยัวนัท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และดู
ประกาศฉบบัเดิม ควบคู่ดว้ย และมีขอ้คิดเห็นในเบ้ืองตน้ 
ดงัน้ี 

1. หนา้ 6 ส่วนท่ี 3 ทุนอุดหนุนการฝึกอบรม การ

งานบริหารงานยทุธศาสตร์และพฒันาคุณภาพ
องคก์ร 



ปฏิบติัการวจิยัฯ ขอ้ 22(1) ให้ทุนเป็นเวลาไม่เกิน 12 

เดือน ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ซ่ึงไดว้งเงินนอ้ย
กวา่เดิมท่ีเคยให้ 
2. หนา้ 9 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 28(3) กรณีท่ีไดรั้บอนุญาตให้
ลาไปฝึกอบรม โดยใชเ้วลาไม่เกิน 60 วนั หรือการขอรับ
ทุน ท่ีเกินกวา่ 50,000 บาท ต่อคนให้จดัท าสัญญารับ
ทุน หากใชเ้วลาเกิน 60 วนั ให้จดัท าสัญญารับทุน และ
สัญญาค ้าประกนั เป็นตน้ 

3. การใชทุ้น 2 เท่า ไม่สามารถด าเนินการได ้เน่ืองจากเคย
มีคดีท่ีศาลตดัสินแลว้ 
4. หนา้ 2 ค านิยาม การศึกษา มีระดบัปริญญาเอก ปริญญา
โท และ การฝึกอบรม 

[12] 4.9 เร่ือง การเตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายใน ระดบัส่วนงาน ปีการศึกษา 2563 (EdPEx) 
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

1. ขอให้ทาง 2 ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา ส่งเล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) กลางเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 

ทั้งน้ีอาจมีการสัมภาษณ์ 2 ศูนยแ์พทยศาตรศึกษาทาง 
Online 

2. ส่งก าหนดการให้ประธานกรรมการ ตรวจประเมิน
พิจารณา 

งานบริหารงานยทุธศาสตร์และพฒันาคุณภาพ
องคก์ร 

[13] 4.10 เร่ือง ขออนุมติัด าเนินการคดัเลือกบุคคลเพื่อ บรรจุ
ละแต่งตั้งเป็นคณาจารยป์ระจ า  
สาขาศลัยศาสตร์ (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

1. ให้ตรวจสอบวา่สามารถจดัสอบภาษาองักฤษ ก่อนได้
หรือไม่ โดยให้ประสานกบัทางสถาบนัภาษา ขอให้จดัสอบ
ท่ีคณะฯ กรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการไดใ้ห้รับเป็น part 

time ก่อนแลว้จึงสมคัรสอบบรรจุเป็นพนกังาน  
2. สาขาวชิาออร์โธปิดิกส์ แจง้วา่มีการทาบทามบุคคลมา
สมคัรไวแ้ลว้ จึงยงัไม่มี 

ต าแหน่งวา่ง ทั้งน้ีตอ้งรอต าแหน่งท่ีประกาศ รับสมคัรไว้
แลว้วา่จะมีคน มาสมคัรหรือไม่ ถา้ไม่มีจะพิจารณา
ปรับเปล่ียนต าแหน่งอีกคร้ัง 

งานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

[14] 4.11 เร่ือง ขอหารือแนวปฏิบติัการรับสมคัร พนกังาน
มหาวทิยาลยั ต าแหน่ง อาจารย ์
สาขาจกัษุวทิยา (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

ให้ตรวจสอบวา่สามารถจดัสอบภาษาองักฤษ ก่อนได้
หรือไม่ โดยให้ประสานกบัทางสถาบนัภาษาขอให้จดัสอบท่ี
คณะฯ กรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการไดใ้ห้รับเป็น part 

time ก่อนแลว้ค่อยสมคัรสอบบรรจุเป็นพนักงาน 

งานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

[15] 4.12 เร่ือง พิจารณาการปฏิบติังานแพทย ์เพิ่มพูนทกัษะ 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 กรณีสอบไม่ผา่น MEQ (น าเสนอโดย 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบการปฏิบติังานในต าแหน่งแพทย ์โดยให้ปฏิบติังาน
ภายใตก้ารควบคุมก ากบั ของแพทยพ์ี่เล้ียง และก าหนด 
KPI การประเมินเฉพาะรายบุคคล 

งานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

[16] 4.13 เร่ือง พิจารณาการเปิดรับสมคัรคดัเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัต าแหน่ง แพทย ์
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการเปิดรับสมคัร ตาม ขอ้ 
2 โดยยงัไม่เปิดรับสมคัร ตามขอ้ 1 ส าหรับผูส้มคัร
ดงักล่าวให้แจง้ประธานสาขาอายรุศาสตร์พิจารณารับใน
ต าแหน่งอาจารย ์และด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

งานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

[17] 4.14 เร่ือง ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตคณะ แพทยศาสตร์ 
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต) 

เห็นชอบตามเสนอ งานบริหารงานกิจการนิสิต 

[18] 4.15 เร่ือง การปรับแผนงาน/โครงการตามแผน 
ปฏิบติัการ คณะแพทยศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต) 

เห็นชอบตามเสนอ งานบริหารงานยทุธศาสตร์และพฒันาคุณภาพ
องคก์ร และ 
งานบริหารงานกิจการนิสิต 



[19] 3.1 เร่ือง รายงานสถานะทางการเงิน คณะแพทยศาสตร์ 
ประจ าเดือนมีนาคม 

พ.ศ. 2564 (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

รับทราบ โดยมอบหมายให้ฝ่ายโรงพยาบาล วเิคราะห์และ
จดัท าแผนดา้นการเงิน แลว้น าหารือในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหาร คณะแพทยศาสตร์ วาระพิเศษ คร้ังท่ี 
2/2564 ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

งานบริหารทัว่ไป ประสานงาน กบั รพ. 

[20] 3.2 เร่ือง สถิติผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลมหาวทิยาลยั บูรพา 
ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 และรายรับ รายจ่าย Ward 

พิเศษ 9, 7 (น าเสนอโดย รองผูอ้  านวยการโรงพยาบาล ฝ่าย
สนบัสนุนทางการแพทย)์ 

รับทราบ และท่ีประชุมขอให้เพิ่มขอ้มูลในการ รายงานดงัน้ี 
วเิคราะห์แต่ละสิทธ์ิวา่มีรายรับ – รายจ่าย เท่าไหร่ และ
น าเสนอที่ประชุมในวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพื่อ
วางแผนการตลาดเชิงรุกท่ีสอดคลอ้ง กบัผลการวเิคราะห์
ขอ้มูลแต่ละสิทธ์ิต่อไป 

งานบริหารทัว่ไป ประสานงาน กบั รพ. 

[21] 3.3 เร่ือง รายงานความคืบหนา้ พระราชบญัญติั คุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)  

1. ก าหนดให้จดัเสวนาวนัท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

เวลา 10.00 - 12.00 น. แบบออนไลน์ โดยวิทยากร 
ดร.พีรพฒั โชคสุวฒันสกุล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
2. มอบหมายให้ผูบ้ริหารและแต่ละฝ่าย ศึกษา
พระราชบญัญติั คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

เพื่อด าเนินการซักถามในประเด็นต่าง ๆ กบัวิทยากร 

งานบริหารงานยทุธศาสตร์และพฒันาคุณภาพ
องคก์ร 

[22] 3.4 เร่ือง ติดตามความคืบหนา้ TOR การจา้งเหมา
บริการ การรักษา การท าหัตถการผูป่้วยกลุ่มโรคหัวใจ และ
โรคหัวใจขาดเลือด (น าเสนอโดย ผูช่้วยผูอ้  านวยการโรงพยาบาล
ฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบตามเสนอ และด าเนินการตามระเบียบต่อไป งานบริหารงานพสัดุ 

[23] 3.5 เร่ือง ติดตามความคืบหนา้ Premium Clinic / 
Business Unit (น าเสนอโดย ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่าย
บริหาร) 

พิจารณาเร่งด าเนินการตามระเบียบต่อไป งานบริหารงานยทุธศาสตร์และพฒันาคุณภาพ
องคก์ร 

[27] 5.4 เร่ือง กรรมการและเลขานุการ แจง้เพื่อทราบ (น าเสนอ
โดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

ให้ตรวจสอบเร่ืองต าแหน่ง นกัโภชนาการ วา่น าเขา้ท่ี
ประชุม กบบ. หรือไม่  

งานบริหารงานยทุธศาสตร์และพฒันาคุณภาพ
องคก์ร 

[28] 6.1 เร่ือง ก าหนดวนั เวลา ประชุมคร้ังต่อไป วนัพุธท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 12.30 น.  
ณ ห้องประชุม MD 602 อาคารสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ 

งานบริหารงานยทุธศาสตร์และพฒันาคุณภาพ
องคก์ร 

 


