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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

(ร่าง)  รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ 
ในคราวประชุมครั้งที่  7/2563  เมื่อวันศุกร์ที่  3  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
4.1  เรื่อง  พิจารณาผลการประเมิน 

การจัดสอบ Long Case ส าหรับแพทย์ที่จบ
จากสถาบันต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ รอบท่ี ๒   

เห็นชอบ 

มอบ งานการศึกษา 
4.2  เรื่อง  พิจารณารับรองรายงาน 

การประเมินตนตามเกณฑ์ WFME ในการเพิ่ม
ศักยภาพในการผลิตแพทย์ และขอเพ่ิมโรงพยา 
บาลหลัก 

เห็นชอบ  และมอบเลขานุการที่ประชุมท าหนังสือเวียน
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
4.3  เรื่อง พิจารณารายชื่อผู้ด ารง 

ต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือรับเงินค่าตอบแทน
ต าแหน่งทางวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (เพ่ิมเติม) 

เห็นชอบ ตามเสนอ 

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4.4  เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ประกาศรับ 

ข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัย 
งบประมาณเงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

1.  เห็นชอบและให้เพิ่มทุนวิจัย 1.2 ล้านบาท 
 2.  เห็นควรแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
  2.1  นักวิจัยอาวุโส  งบประมาณไม่เกิน   

400,000  บาท 
  2.2  นักวิจัยหน้าใหม่  งบประมาณ  500,000   

บาท 
  2.3  ทุนวิจัยส าหรับสายสนับสนุนวิชาการ  
งบประมาณ  300,000  บาท   

มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย 
4.5  เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ประกาศ 

การใช้บริการห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 
เห็นชอบ  

มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย 
4.6  เรื่อง ขอปรับแผนฯ  เพื่อพัฒนา 

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
เห็นชอบ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
4.7  เรื่อง  พิจารณาการขอประกาศ 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ของนักวิชาการ
ศึกษา 

เห็นชอบ 
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
มอบ งานการศึกษา/งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

4.8  เรื่อง  พิจารณาขอประกาศรับ 
สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ เลขที่
ต าแหน่ง ๙๑๒๙๖ สาขาจักษุวิทยา 

เห็นชอบ 

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4.9  เรื่อง  พิจารณาการขอประกาศ 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานและลูกจ้าง 

เห็นชอบ 

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4.10  เรื่อง  ขออนุมัติจ้างบุคลากร 

ทดแทนอัตราก าลังที่มีการลาออก 
เห็นชอบ 

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4.11  เรื่อง  พิจารณาการย้าย 

พนักงานมหาวิทยาลัยภายในส่วนงาน  
(นายกิตติ  สมคะเนย์) 

เห็นชอบ และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์ 

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4.12  เรื่อง  พิจารณาการย้าย 

พนักงานมหาวิทยาลัยภายในส่วนงาน  
(นางสาวธันย์ชนก  เตชะกิจวโรรส)   

เห็นชอบ 

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4.13  เรื่อง พิจารณาการเปลี่ยน 

ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ต าแหน่ง
แพทย์) จ านวน ๔ คน 
 ๑. นายอดิเทพ  สันติโชติวงศ์ 
 ๒. นางสาวธนัชพร  ตรีทอง 
 ๓. นางสาวโสภิดา  ธรรมมงคลชัย 
 ๔. นายฉัตร  เอี่ยมศิริกิจ 

เห็นชอบ และด าเนินการตามระเบียบต่อไป 

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4.14  เรื่อง พิจารณาการย้าย 

พนักงานมหาวิทยาลัยภายในส่วนงาน  
(นายวราวุฒิ  เกรียงบูรพา) 

เห็นชอบ  และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์  ต่อไป 

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4.15  เรื่อง พิจารณาการเปลี่ยน 

เงื่อนไขการบรรจุต าแหน่งอาจารย์ 
เห็นชอบ และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์ 

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
4.16  เรื่อง พิจารณาการย้าย 

พนักงานมหาวิทยาลัยภายในส่วนงาน  
(นายธนศักดิ์  ยะค าป้อ) 

เห็นชอบ และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์ 

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4.17  เรื่อง พิจารณาการจัดท า 

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

เห็นชอบตามเสนอ และท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. เพิ่มทุนวิจัยเป็น 1.2 ล้านบาท โดยเอางบจากข้อ 8  

หมวดงบเงินแผ่นดิน 
 2. ในข้อ 2.1.1 ส่งเสริมผลิตต ารา สามารถดึงจากงบ
กลางได้ ส่วนงบประมาณทางฝ่ายวิชาการจะด าเนินการส ารวจ 
และแจ้งให้ทราบต่อไป 
 3. ให้ประธานสาขาวิชาเสนอของบประมาณต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง กรณี
หมวดเงินงบแผ่นดิน 
 4. กรณีที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศ ใช้หมวดเงินรับฝาก
เงินแผ่นดิน 2.1.8 ตั้งไว้ 1 ลา้นบาท หรืออาจเพิ่มรายการเพ่ือ
ระบบงบประมาณให้ชัดเจนขึ้น 
 5. เห็นควรให้แต่ละฝ่ายพิจารณาเสนอของบประมาณเงิน
อุดหนุน และเงินรับฝากใหม่  ซึ่งงบประมาณที่เสนอมาอาจไม่
เพียงพอในแต่ละรายการ  และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะแพทยศาสตร์ในครั้งต่อไป  ก่อนส่งให้มหาวิทยาลัย 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์  และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
4.18  เรื่อง  ขอก าหนดกรอบ 

อัตราก าลังใหม่เพ่ือทดแทนอัตราก าลังที่
เกษียณอายุราชการ 5 คน 

1. นายสัญลักษณ์ จันทร์ประเสริฐ 
2. นายอุทัย จันทร์หอม 
3. นางสาวล าพรรณ์ วีศรี 
4. นายวัลลภ ขาวเหลือง 
5. นายพล ซุ่นไล้ 

เห็นชอบ และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์  และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
4.19  เรื่อง  พิจารณาขออนุมัติใช้ 

กรอบอัตราก าลังลูกจ้างมหาวิทยาลัย จ านวน 
๑๔ อัตรา (ฝ่ายการพยาบาล) 

เห็นชอบ 

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4.20  เรื่อง  โรงพยาบาล ที่ประชุมเห็นชอบให้ด าเนินการ และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. เห็นควรให้ทั้ง 7 สาขา พิจารณาร่วมกันในการ 
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเลือกจากแพทยสภา 
ให้เป็นโรงพยาบาลน าร่อง 62 โรงพยาบาลจาก
ทั้งหมด 137 โรงพยาบาล ในการประเมิน
แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ ด้วยวิธีการสากลแบบใหม่ 

ด าเนินการในการประเมินแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ  
2. มอบให้คณะกรรมการแพทย์พ่ีเลี้ยงพิจารณาแนวทางใน 

การด าเนินการ และแจ้งให้สาขาทราบ 

มอบ เลขากรรมการแพทย์พี่เลี้ยง 
4.21  เรื่อง  ส ารวจความต้องการ 

แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

เห็นชอบขอต าแหน่งแพทย์  จ านวน  10  คน  ทันตแพทย์ไม่ขอ  
ส่วนต าแหน่งเภสัชกร  มอบให้รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลฝ่าย
สนับสนุนทางการแพทย์  ประสานงานแจ้งให้ฝ่ายบริหารทราบ 

มอบ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์   
4.22  เรื่อง  อาจารย์แพทย์ดีเด่น ปี 

การศึกษา ๒๕๖๒ 
พิจารณารายชื่อเฉพาะในส่วนของคณะแพทยศาสตร์ และให้นิสิต
เฉพาะชั้นปรีคลินิกที่มีส่วนในการประเมินหรือนิสิตทุกชั้นปี ทั้งนี้
มอบฝ่ายวิชาการน าไปพิจารณา 

มอบ งานบริหารงานกิจการนิสิต 
4.23  เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณา 

รางวัลอาจารย์แพทย์ดีเด่นด้านการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

1. มอบฝ่ายวิจัยพิจารณาว่าจะมอบให้ 3 รางวัลหรือ 1  
รางวัล ทั้งนี้จะเฉพาะในส่วนอาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ ในส่วน
ของศูนย์แพทยศาสตร์ อาจมอบให้ทางศูนย์เป็นผู้ด าเนินการและ
พิจารณา  

2. มอบฝ่ายวิจัยปรับเกณฑ์ใหม่ และน าเสนอที่ประชุมอีก 
ครั้ง 
 3. ในส่วนของอาจารย์ที่ดูแลนักเรียน ฝ่ายกิจการนิสิต 
หรือบุคลากรต่าง ๆ ทั้งนี้มอบให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและ
กิจการพิเศษด าเนินการ 
 4. มอบรางวัลให้กับบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น ในวัน
สถาปนาคณะแพทยศาสตร์ 

มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย/งานบริหารงานกิจการนิสิต 
4.24  เรื่อง  แผนปฏิบัติการตามแผน 

ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

1. แก้ไขตัวชี้วัด 1.1 การเพ่ิมจ านวนผู้ป่วยนอกให้ปรับ 
ตามอัตราการครองเตียง โดยให้เพิ่ม ปีละ 5%  โดยปรับอัตราการ
ครองเตียง ดังนี้  65 70 75 80 ตามล าดับ 
 2. ตัดหัวข้อ 1.4 Happinometer ออก และปรับข้อ 
1.1/ 1.2 /1.3 ให้สอดคล้องกับการเก็บข้อมูลของคณะ
แพทยศาสตร์ 

3. ท าการตลาดเชิงรุก เนื่องจากทาง โรงพยาบาล 
ตั้งเป้าหมายเป็น โรงพยาบาลตติยภูมิ โดยลดการ refer out เพ่ิม 
refer in ทั้งนี้ต้องตั้งเป้าว่าจะเพ่ิมจ านวน  OPD case  เท่าไร และ
มีรายรับเพิ่มขึ้นเท่าไร  ทั้งนี้ให้เสนอเป็นตัวเลขท้ัง OPD และ IPD 
ในการค านวณ 
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
 4. วิเคราะห์คลังยา และเวชภัณฑ์ ให้เหมาะสมอัตราการ
ใช้ยา และเพ่ือเป็นการลดปัญหาการ Stock ยามากเกินไป 
 5. กรณีที่จะน าเสนอมหาวิทยาลัย ในวันที่ 13 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2563 ที่ประชุมเสนอให้น าเอกสารดังกล่าวเวียนที่ประชุม
เพ่ือคณะกรรมการท่านอ่ืนได้รับทราบ  และร่วมแสดงความคิดเห็น 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์  และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
4.25  เรื่อง  พิจารณาการขอ 

พระราชทานชื่ออาคารวิจัยทางการแพทย์ 
มอบฝ่ายบริหารประสานงานกับส านักพระราชวังก่อนด าเนินการ
อย่างเป็นทางการ ว่ามีแนวทางในการด าเนินการอย่างไร 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์  และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
4.26  เรื่อง  พิจารณาแนวทางในการ 

ด าเนินการจัดโครงการวันสถาปนาโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา 36 ปี และคณะ
แพทยศาสตร์ 18 ปี 

เนื่องจากสถานการณ์  COVID-19  เห็นควรให้จัดพิธีท าบุญเฉพาะ
ภายใน เลี้ยงพระช่วงเช้าต่อด้วยการแสดงมุทิตาจิตโดยให้
ด าเนินการเสร็จภายในครึ่งวันเช้า 

มอบ งานบริหารงานทั่วไป 
4.27  เรื่อง  รายงานผลการ 

ด าเนินงาน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2562   

เห็นชอบตามเสนอ โดยปรับแก้ จาก ER เป็น PP และตัด ICU  
(5 เตียง) ออก 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
 4.28  เรื่อง  พิจารณารายชื่อผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ ที่จะได้รับเงินค่าตอบแทน
ต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓  เพ่ิมเติม   

เห็นชอบ 

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4.29  เรื่อง  พิจารณาก าหนดจ านวน 

ทุนโครงการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นิสิต
พยาบาลชั้นปีที่  4  เพื่อเป็นพยาบาลประจ า
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  คณะ
แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  และจ านวน
ทุนโครงการนิสิตพยาบาลรักษ์บูรพา  
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  คณะ
แพทยศาสตร์  ประจ าปี  พ.ศ. 2564 

ถอนวาระ ทั้งนี้ให้กันงบประมาณไว้เพ่ือรองรับทุนนิสิตพยาบาลใน
ปี พ.ศ. 2564 โดยใช้เงินรายได้ของคณะแพทยศาสตร์  (กัน
งบประมาณไม่ควรเกิน  20  คน) 

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 3.2  เรื่อง  ความร่วมมือในการเปิด
ให้บริการศูนย์หัวใจแบบ Public-Private-
Partnership ระหว่าง โรงพยาบาล

เห็นควรให้น าข้อมูลในรายละเอียดจากโรงพยาบาลธนบุรี พิจารณา
อีกครั้ง 
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ และ
โรงพยาบาลธนบุรี   

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
3.3  เรื่อง  สาขาขาดแคลนนักโสต 

สัมผัส และนักเวชศาสตร์สื่อความหมาย   
เตรียมเอกสารเพื่อน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
แพทยศาสตร์  ครั้งถัดไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
๕.๑  เรื่อง  ก าหนดวัน  เวลา  ประชุม 

ครั้งต่อไป 
ประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่  5  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา  
12.30 น.   

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
 


