
(ร่าง) รายงานผลการปฏบิัตงิานของทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์  
คร้ังที ่6/2564 วนัพุธที ่9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

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

[2] 1.1.2 เร่ือง แผนอตัราก าลงัโรงพยาบาล มหาวทิยาลยั
บูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567  

รับทราบ และมอบให้ฝ่ายบริหารด าเนินการดงัน้ี 

1. ติดตามหนงัสือของกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ 
วจิยัและนวตักรรม ท่ีจะส่ง 
ให้ 4 หน่วยงาน และขอส าเนาให้กบัทาง คณะแพทยศาสตร์
เพื่อประสานงานใน ขั้นตอนต่อไป  
2. ให้รีบด าเนินการตามขอ้เสนอแนะ ของกระทรวง
สาธารณสุข 

งานบริหารยทุธศาสตร์ และพฒันาองคก์ร 

[3] 1.1.3 เร่ือง มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลยับูรพา รับทราบ ทั้งน้ีขอขอบคุณ ท่านรองศาสตราจารย ์สุมนต ์สกล
ไชย ท่ีไดบ้ริจาคเงินตั้งตน้ในการจดัตั้งมูลนิธิ โรงพยาบาล
มหาวทิยาลยับูรพา คณะแพทยศาสตร์ และนัดประชุม
คณะกรรมการฯ ในวนัท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564  

งานบริหารยทุธศาสตร์ และพฒันาองคก์ร 

[10] 1.2.6 เร่ือง การให้บริหาร Mobile Stroke 

Unit (น าเสนอโดย ผูช่้วยผูอ้  านวยการโรงพยาบาลฝ่าย
บริหาร) 

รับทราบ และให้ด าเนินการจดัอตัราก าลงัให้ เหมาะสม ทั้งของ
แพทยแ์ละพนกังานขบัรถ และวางแผนในอนาคตเร่ืองการ 
ขยายการให้บริการ Stroke Unit ในโรงพยาบาล 

งานบริหารงานทัว่ไป 

[13] 1.2.9 เร่ือง การเปิด/ยา้ยพื้นท่ีในการ ให้บริการ 
(น าเสนอโดย ผูช่้วยผูอ้  านวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริหาร) 

รับทราบ และ 
1. ท่ีประชุมขอให้แจง้รายงานความคืบหนา้ การด าเนินการต่าง 
ๆ ทั้งของโรงพยาบาล  
และคณะแพทยศาสตร์ ในท่ีประชุมฯ เพื่อทราบดว้ย 
2. มอบฝ่ายบริหารรวบรวมกิจกรรมท่ีเด่น ๆ ของโรงพยาบาล 
และคณะแพทยศาสตร์ เพื่อแจง้รายงานในท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัเพื่อทราบดว้ย  

งานบริหารงานประชาสัมพนัธ์ และกิจการพิเศษ 

[14] 4.1 เร่ือง พิจารณารายงานการประเมิน ตนเอง 
(SAR) ตามเกณฑคุ์ณภาพการศึกษา เพื่อการด าเนินงานท่ี
เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 

สิงหาคม พ.ศ. 2563 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

รับรองรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงาน ท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ปี
การศึกษา 2563 และก าหนดให้มีการเตรียมความพร้อม เพื่อ
ท าความเขา้ใจให้ตรงกนัก่อนรับการ ตรวจประเมินในวนัท่ี 5 - 
6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

งานบริหารยทุธศาสตร์ และพฒันาองคก์ร 

[15] 4.2 เร่ือง พิจารณาอนุมติัต่อสัญญาการจ่ายเงิน 
เพิ่มเติมพิเศษส าหรับแพทย ์และเภสัชกรท่ีปฎิบติังานใน 
โรงพยาบาล (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบตามเสนอ งานบริหาร และพฒันาบุคลากร 

[16] 4.3 เร่ือง การเปิดรับขอ้เสนอการวจิยั ประเภทเงิน
รายได ้คณะแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวจิยั บริการวชิาการและวเิทศ
สัมพนัธ์) 

1. ให้ตดัขอ้ 3.4 ออก แต่ให้อยูใ่นคุณสมบติัของ ผูข้อรับทุน
วจิยั ในขอ้ 3.2 ทุนวิจยัส าหรับนกัวจิยัรุ่นใหม่ และขอ้ 3.3 

ทุนวิจยัส าหรับนกัวจิยัอาวโุส เพื่อไม่ให้เกินงบประมาณท่ีตั้งไว ้
2. ให้เพิ่มขอ้ 2 ขอ้ 2.4 หากเป็นเร่ืองวจิยัเก่ียวกบัเวชศาสตร์
การเดินทางและท่องเท่ียว  
หรือการแพทยแ์ผนไทย จะไดรั้บการพิจารณาเป็นพิเศษ เป็น
ตน้ 

งานบริการวชิาการ และการวจิยั 

[17] 4.4 เร่ือง พิจารณาการเสนอขอด ารงต าแหน่ง ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์สาขาวชิา กุมารเวชศาสตร์ ของ นายแพทย์
....... (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบ ทั้งน้ีกรณีท่ีขอต าแหน่งทางวชิาการ ในส่วนของวจิยั
ขอให้เพิ่มบุคลากรจากงานวิจยั เป็นกรรมการหรือเลขานุการ 
เพื่อช่วยตรวจสอบคุณภาพของงานวิจยั งานตีพิมพ ์และขอให้
งานวจิยัช่วยตรวจสอบ การเสนอขอด ารงต าแหน่งผูช่้วย

งานบริหาร และพฒันาบุคลากร 



ศาสตราจารย ์สาขาวชิา กุมารเวชศาสตร์ของ นายแพทย.์..... ใน
ส่วนของวิจยัก่อนน าเสนอท่ีประชุมประจ าคณะแพทยศาสตร์  
เพื่อพิจารณาต่อไป  

[18] 4.5 เร่ือง ทบทวนแผนบริหารความเส่ียงระดบั ส่วน
งาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบตามเสนอและด าเนินการส่งมหาวทิยาลยัต่อไป งานบริหารยทุธศาสตร์ และพฒันาองคก์ร 

[19] 4.6 เร่ือง (ร่าง) ระเบียบวา่ดว้ยการบริหารงาน 
โรงพยาบาล  
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบตามเสนอ โดยให้ปรับตามมติท่ีประชุม และน าเสนอ
ท่ีประชุม คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ท่ีประชุมให้
ปรับดงัน้ี 

งานบริหารยทุธศาสตร์ และพฒันาองคก์ร 

[20] 4.7 เร่ือง (ร่าง) ระเบียบวา่ดว้ยกองทุนโรงพยาบาล 
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

1. เห็นชอบ และให้ปรับในขอ้ 9 เป็น คณบดีอาจมอบหมาย 
ให้ผูอ้  านวยการสามารถอนุมติัใน วงเงินท่ีก าหนดได ้และอาจ
ท าประกาศอีก 1 ฉบบั เร่ืองการก าหนดวงเงินในการเบิก
จ่ายเงิน  
2. ให้สรุปกองทุน และวงเงินท่ีเหลือ น ามารายงานในท่ี
ประชุมดว้ย 

งานบริหารยทุธศาสตร์ และพฒันาองคก์ร 

[21] 4.8 เร่ือง การทบทวนการแบ่งหน่วยงานภายในส่วน
งาน (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

ท่ีประชุมให้ตรวจสอบกบัทางมหาวทิยาลยั หากตดัส านกังาน
การศึกษาออก สามารถตั้งประธานสาขาวชิาไดห้รือไม่ โดยท่ี
ไม่มีผลกระทบต่อ การบริหารงานในปัจจุบนั หากจะแต่งตั้ง
เป็นหัวหนา้ ภาควชิาในอนาคต ข้ึนอยูก่บัความพร้อม ของแต่
ละสาขาวชิาท่ีจะข้ึนเป็นภาควชิาได ้และหากตรวจสอบแลว้มี
ผลกระทบให้คงโครงสร้างน้ีไว ้ 

งานบริหารยทุธศาสตร์ และพฒันาองคก์ร 

[22] 4.9 เร่ือง พิจารณา (ร่าง) รายงานผลตามแผนปฏิบติั
การ คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาส 2 (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

1. ให้วเิคราะห์ตวัช้ีวดัท่ีต  ่ากวา่เป้าหมายเกิดจาก สาเหตุใด และ
ควรมีการวางแผนการด าเนินเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย  
2. มอบให้ทุกฝ่ายติดตาม แผนยทุธศาสตร์ และน ามารายงาน
ในท่ี ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารคณะแพทยศาสตร์คร้ังถดัไป 

งานบริหารยทุธศาสตร์ และพฒันาองคก์ร 

[23] 3.1 เร่ือง รายงานสถานะทางการเงิน คณะ
แพทยศาสตร์ ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 (น าเสนอ
โดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

1. รับทราบ และควรมีการวางแผน ตั้งกลยทุธ์ ให้ท าเหมือน 
cash flow ในเร่ืองเพิ่มรายรับ ลดรายจ่าย การคุม้ทุน 

2. ในงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ให้ท าหนงัสือสอบถามแต่
ละสาขา แต่ละฝ่ายตอ้งการ 
อะไรบา้ง และงบประมาณเท่าไหร่ 
3. อาคารท่ีพกับุคลากรฯ การควบคุมงานเพิ่ม อาจมีการขยาย
เวลา การควบคุมงานตอ้ง 
จ่ายอะไรเพิ่มหรือไม่ให้ตรวจสอบสัญญาดว้ย การขยายเขต
ประปาอาจตอ้งใชง้บประมาณ ทั้งน้ีขอให้ตรวจสอบและ
วางแผนค่าใช้จ่ายให้รอบคอบ  

งานบริหารงานกิารเงิน และบญัชี/งานบริหารงาน
ยทุธศาสตร์ฯ 

[24] 3.2 เร่ือง สถิติผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาล มหาวทิยาลยั
บูรพา ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 และรายรับ 
รายจ่าย Ward พิเศษ 9 และ 7 (น าเสนอโดย รอง
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล ฝ่ายสนบัสนุนทางการแพทย)์ 

มีมติ 5 ขอ้ ดงัน้ี รองผูอ้  านวยการโรงพยาบาลฝ่ายสนบัสนุนทาง
การแพทย ์

[25] 3.3 เร่ือง (ร่าง) หลกัเกณฑทุ์นอุดหนุนการผลิตผล 
งานทางวชิาการ ประเภทต ารา และหนงัสือ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา พ.ศ. 2564  

(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวจิยั บริการวชิาการและวเิทศ
สัมพนัธ์) 

เห็นชอบ และให้เบิกจ่ายตามความเป็นจริง และมีเอกสาร
หลกัฐานในการเบิก 

งานบริการวชิาการ และการวจิยั 



[27] 5.1 ก าหนดวนั เวลา ประชุมคร้ังต่อไป ประชุมคร้ังต่อไปวนัพุธท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 
12.30 น. ณ ห้องประชุม MD 206 อาคารสมเด็จ
พระเทพ รัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ 

 

 


