
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ คร้ังที ่3/2564 (มตฉิบับย่อ) 
วนัพุธที ่23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

[ล ำดบั] จำกวำระที/่เร่ือง มต/ิประเดน็ทีต้่องด ำเนินกำร มอบ 

[6] 3.1 เร่ือง รายงานสถานะทางการเงิน คณะแพทยศาสตร์ 
ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 

(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

รับทราบและมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1.ในการรายงานใหด้ าเนินการน าสินทรัพย ์รวม
ในส่วนของค่าอาหารมาคิดรวมดว้ย และควร
จดัท ารายงานท่ีไม่รวมค่าเส่ือม และเงินสมทบ
ส่วนกลางต่าง ๆ เพื่อใหท้ราบผลการด าเนินงาน 
ของโรงพยาบาลท่ีแทจ้ริง 
2.เร่งด าเนินการจดัท า Business Unit 

โดยอาจใชร้ะเบียบบริหาร โรงพยาบาลท่ีก าลงั
เสนอร่างใช ้

3.เร่งด าเนินการในการขอกรอบอตัรา ก าลงัเงิน
แผน่ดินเพื่อขยายศกัยภาพโรงพยาบาล 

งานบริหารงงานการเงินและบญัชี/งาน
บริหารงานยุทธศาสตร์ฯ 

[7] 3.2 เร่ือง รายงานผลการประเมินการบริหารงาน ของ 
คณะแพทยศาสตร์ และการประเมินตนเองของ คณะกรรมการ
ประจ าคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (1 สิงหาคม 
2563 – 31 กรกฎาคม 2564) (น าเสนอโดย รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร) 

รับทราบ และมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ค่า S.D. อาจจะไมแ่สดงใหเ้ห็นค่าจริง 
เพราะมีผูต้อบแบบสอบถามจ านวนนอ้ย 
2. ควรมีการเกบ็ขอ้มูลเพิ่มเติม เน่ืองจากค่า 
S.D. มีค่าสูงมาก 

งานบริหารยุทธศาสตร์และพฒันาองคก์ร 

[8] 3.3 เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธ ศาสตร์
ของมหาวิทยาลยั และแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 2) (น าเสนอโดย 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

รับทราบและท่ีประชุมใหเ้ร่งด าเนินการในส่วน
ของไตรมาสท่ี 3 และ 4 

งานบริหารยุทธศาสตร์และพฒันาองคก์ร 

[12] 4.2 เร่ือง พิจารณาการเสนอขอด ารงต าแหน่ง ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์สาขาวิชา กุมารเวชศาสตร์ ของ นายแพทยว์ราวุฒิ 

เกรียงบูรพา (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบ และด าเนินการตามระเบียบต่อไป ทั้งน้ี
โดยงานวิจยัเร่ืองท่ี 2 ถา้มีเลขหนา้แลว้ใหใ้ส่เลข
หนา้ไวด้ว้ย 

งานบริหารและพฒันาบุคลากร 

[13] 4.3 เร่ือง (ร่าง) ระเบียบวา่ดว้ยการบริหารงาน 
โรงพยาบาล  
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบ และใหท้ าหนงัสือเวียนคณะกรรมการ 
ประจ าคณะแพทยศาสตร์พิจารณาอีกคร้ัง 
หลงัจากท่ีมีการแกไ้ขตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในคร้ังน้ี โดยท่ี
ประชุมมีขอ้ใหป้รับแกด้งัน้ี 

-note 

งานบริหารยุทธศาสตร์และพฒันาองคก์ร 



[14] 4.4 เร่ือง (ร่าง) ระเบียบวา่ดว้ยกองทุนโรงพยาบาล
มหาวิทยาลยับูรพา  
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบ และใหท้ าหนงัสือเวียนคณะ กรรมการ
ประจ าคณะแพทยศาสตร์พิจารณา อีกคร้ัง 
หลงัจากท่ีมีการแกไ้ขตามมติ ท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในคร้ังน้ี โดยท่ี
ประชุมมีขอ้ใหป้รับแกด้งัน้ี 

1.ขอ้ 9 ใหเ้ปล่ียนผูอ้  านวยการ เป็น คณบดี และ
ขอ้ 14 ใหเ้ปล่ียน 

จากผูอ้  านวยการ เป็นคณบดีรักษาการ 
2.ใหแ้นบกองทุนของคณะแพทยศาสตร์ ดว้ยเพื่อ
เปรียบเทียบกบักองทุนโรงพยาบาล 

งานบริหารยุทธศาสตร์และพฒันาองคก์ร 

[15] 4.5 เร่ือง ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต คณะแพทยศาสตร์ 
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต) 

เห็นชอบ โดยใชแ้หล่งท่ีมาของงบประมาณ 
อุดหนุนผลิตแพทย ์(เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือ
เงินรับฝากเงินแผน่ดิน) 

งานบริหารงานกิจการนิสิต 

[16] 4.6 เร่ือง (ร่าง) ประกาศทุนอุดหนุนการวิจยั
งบประมาณเงินรายไดค้ณะแพทยศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิม่เติม) (น าเสนอโดย 
รองคณบดีฝ่ายวจิยั บริการวิชาการและวิเทศสมัพนัธ์) 

เห็นชอบ และท่ีประชุมเสนอใหมี้การส ารวจ
ความคิดเห็นของกลุ่มลูกคา้ วา่ตอ้งการ
งบประมาณแบบไหน เพื่อใหเ้หมาะสมกบัความ
ตอ้งการ เร่ืองท่ีจะท าวิจยั  

งานบริการวิชาการและการวิจยั 

[17] 4.7 เร่ือง พิจารณา (ร่าง) การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ 
บุคลากรทางการแพทย ์สงักดัโรงพยาบาลมหาวิทยาลยับูรพา 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา พ.ศ. 2564 

(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ ต าแหน่งนกั
สงัคมสงเคราะห์ ท่ีมีใบประกอบวิชาชีพ โดยจ่าย
ในอตัราละ 1,000 บาทต่อเดือน และด าเนินา
รเสนอมหาวิทยาลยั ตามระเบียบต่อไป 

งานบริหารและพฒันาบุคลากร 

[20] 6.2 เร่ือง ก าหนดวนั เวลา ประชุมคร้ังต่อไป ประชุมคร้ังต่อไปวนัพธุท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 
2564 เวลา 11.00 น.  
ณ หอ้งประชุม MD 206 อาคารสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ 

งานบริหารงานทัว่ไป 

 


