
(ร่าง)  รายงานผลการปฏบิัตงิานของทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์  
คร้ังที ่8/2564 วนัพุธที ่ 4  สิงหาคม พ.ศ. 2564 

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

[2] 1.1.2  เร่ือง  การลดค่าเทอมอุดมศึกษา สูงสุดร้อยละ 50 

มหาวทิยาลยัเอกชน  
หัวละ 5000 บาท 

มอบฝ่ายบริหารและงานบริหารงานยทุธศาสตร์ฯ  รับนโยบายเพื่อน าไปวางแผน
แกไ้ข สถานการณ์ต่อไป เพื่อลดค่าใชจ่้ายให้กบัผูป้กครอง 

งานบริหารงานยทุธศาสตร์และพฒันาองคก์ร 

[3] 1.2.1  เร่ือง  เชิญคณาจารย ์บุคลากร และนิสิตแพทย ์เขา้ร่วมงาน
แพทยบู์รพา 
วชิาการ  (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวจิยั บริการวชิาการ และวเิทศ
สัมพนัธ์) 

รับทราบ และท่ีประชุมมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1.  เรียนเชิญสมาชิก อาจารย ์และบุคลากรเขา้ร่วม กิจกรรมดว้ย  
2.  ให้ด าเนินการปรับค่าใช้จ่าย ก าหนดการ ตามความเหมาะสม ในรูปแบบ
ออนไลน์ 

งานบริการวชิาการ และการวจิยั 

[4] 1.2.2  เร่ือง  แจง้การขยายระยะเวลาของสัญญา ท่ีสอง ต าแหน่ง
อาจารย ์(ท่ีส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน พ.ศ. 2564, วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 256๕, วนัท่ี 
30 กนัยายน พ.ศ. 2566)  
(น าเสนอโดย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

รับทราบ และมอบให้งานบริหาร และพฒันาทรัพยากรบุคคล  ท าหนงัสือเวียนแจง้
อีกคร้ังเพื่อรับทราบ และแจง้บุคลากรเร่งด าเนินการ ในการขอต าแหน่งทางวชิาการ  

งานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

[5] 1.2.3  เร่ือง  แจง้ความคืบหนา้โครงการประกวด ผลงานการ
พฒันาคุณภาพ เพื่อการ 
ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (น าเสนอ โดย  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

รับทราบ งานบริหารงานยทุธศาสตร์และพฒันาองคก์ร 

[6] 1.2.4  เร่ือง  กรรมการและเลขานุการแจง้เพื่อทราบ  
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

รับทราบ  ให้ด าเนินการติดตามและเร่งด าเนินการ ในการตรวจสุขภาพบุคลากร
มหาวทิยาลยั 

งานบริหารงานประชาสัมพนัธ์และกิจการ
พิเศษ 

[8] 1.2.6  เร่ือง  การเตรียมความพร้อมตรวจ ประเมินแพทย ์ 
Intern   

(น าเสนอโดย  รองผูอ้  านวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริการทางการแพทย)์ 

มอบ  ผศ.นพ.ยศศกัด์ิ  สกุลไชยกร  และทีมงานช่วยกนัเตรียมความพร้อม เพื่อรับ
การตรวจประเมิน 

งานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

[9] 4.1  เร่ือง ขออนุมติัจา้งลูกจา้งมหาวทิยาลยั (ฝ่ายการพยาบาล) 
(น าเสนอโดย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบ  งานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

[10] 4.2  เร่ือง  ปฏิทินและขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบติังาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(น าเสนอโดย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบ  งานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

[11] 4.3  เร่ือง  พิจารณารายช่ือผูด้  ารง ต าแหน่งทางวชิาการ เพื่อรับ
เงินค่าตอบแทนต าแหน่ง ทางวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

อนุมติัในหลกัการ  ทั้งน้ีผูท่ี้ยงัไม่มีผลงานปรากฏ สามารถอุทธรณ์ไดภ้ายใน 2 

สัปดาห์หลงัจากที่ไดรั้บการแจง้เป็น รายบุคคลเรียบร้อยแลว้ และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ า คณะแพทยศาสตร์ พิจารณาต่อไป 

งานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 



(ร่าง)  รายงานผลการปฏบิัตงิานของทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์  
คร้ังที ่8/2564 วนัพุธที ่ 4  สิงหาคม พ.ศ. 2564 

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

[12] 4.4  เร่ือง  พิจารณาการเสนอขอด ารงต าแหน่ง ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์สาขาวชิา ออร์โธปิดิกส์ ของ   
นายแพทยณ์ัฐฐพล  สุรัชตห์นาแน่น  (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย
บริหาร) 

เห็นชอบ และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ า คณะแพทยศาสตร์ เพื่อ
พิจารณาต่อไป 

งานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

[13] 4.5  เร่ือง  พนกังานมหาวทิยาลยัขออนุมติั สมคัรเขา้ศึกษาต่อ
แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด และขอรับรองเป็นตน้สังกดั หลกัสูตรแพทย์
ประจ าบา้นต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคทาง เดินอาหารและตบั 
ในปีการศึกษา 2565 (แพทยห์ญิงกนัติชา  ฉตัรเพิ่มพร) (น าเสนอโดย 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

อนุมติัสมคัรเขา้ศึกษาต่อ แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด และรับรองเป็นตน้สังกดั
หลกัสูตรแพทย ์ประจ าบา้นต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคทาง เดินอาหาร
และตบั ในปีการศึกษา 2565  และอนุมติัในหลกัการให้ลาศึกษา ต่อภายหลงั
ประกาศรายช่ือ 

งานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

[14] 4.6  เร่ือง  พิจารณาการเปล่ียนต าแหน่ง พนกังานมหาวทิยาลยั 
(ต าแหน่งแพทย)์ จ  านวน 4 คน (น าเสนอโดย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบ และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ประจ าคณะแพทยศาสตร์ งานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

[15] 4.7  เร่ือง  พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลยับูรพา เร่ือง 
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการจ่ายเงิน เพิ่มพิเศษแก่ผูป้ฏิบติังานในมหาวทิยาลยั 
สาขาขาดแคลนและสาขาหายาก คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2564 

(น าเสนอโดย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบตามเสนอ และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ประจ าคณะแพทยศาสตร์ งานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

[16] 4.8  เร่ือง  พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลยับูรพา เร่ือง 
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการจ่ายเงิน เพิ่มพิเศษแก่ผูป้ฏิบติังานในมหาวทิยาลยั 
ต าแหน่งนกัวชิาการพสัดุและต าแหน่ง นกัวชิาการเงินและบญัชี  
คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2564 (น าเสนอโดย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบตามเสนอ และน าเสนอที่ประชุมคณะ กรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ งานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

[17] 4.9  เร่ือง  พิจารณา (ร่าง) รายงานผลตามแผน ปฏิบติัการ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - 30 มิถุนายน พ.ศ.  
2564)  (น าเสนอโดย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบ และให้เร่งด าเนินการปรับโครงการให้เหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบนั งานบริหารงานยทุธศาสตร์และพฒันาองคก์ร 

[18] 4.10  เร่ือง  พิจารณาการก าหนดเป้าหมาย ผลผลิตตามภารกิจ
ของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3 (ขอ้มูลตั้งแต่ 
1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564)  (น าเสนอ
โดย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบ และเป้าหมายใดท่ียงัไม่ไดร้ะบุให้ สอบถามมหาวทิยาลยัและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  งานบริหารงานยทุธศาสตร์และพฒันาองคก์ร 



(ร่าง)  รายงานผลการปฏบิัตงิานของทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์  
คร้ังที ่8/2564 วนัพุธที ่ 4  สิงหาคม พ.ศ. 2564 

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

[19] 4.11  เร่ือง  ขออนุมติัจา้งบุคลากรทดแทน อตัราก าลงัท่ีมีการ
ลาออกและอตัราก าลงัใหม่ 

(น าเสนอโดย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบในหลกัการ แต่ทั้งน้ีให้ชะลอการรับสมคัร ต าแหน่งนกักายภาพบ าบดั
ออกไปก่อน 

งานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

[20] 4.12  เร่ือง  พิจารณาขออนุมติักรอบอตัรา ก าลงัใหม่เพื่อ
ทดแทนอตัราก าลงัท่ีเกษียณ อายรุาชการ 
(น าเสนอโดย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบ และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ า คณะแพทยศาสตร์ เพื่อขอ
ความเห็นชอบต่อไป         

งานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

[21] 4.13  เร่ือง  หารือเชิงนโยบายเก่ียวกบั การวางแนวทาง ระเบียบ 
หรือการปฏิบติั กรณี การหาประสบการณ์ในระดบันานาชาติ  (น าเสนอ
โดย  รองคณบดีฝ่ายวิจยั บริการวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์) 

เห็นชอบในหลกัการ และให้จดัท าโครงการในราย ละเอียดโดยให้พิจารณาเป็น 
case by case 

งานวเิทศสัมพนัธ์ 

[22] 4.14  เร่ือง  พิจารณานโยบายคุม้ครองขอ้มูล ส่วนบุคคล 
โรงพยาบาลมหาวทิยาลยับูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 
พ.ศ. 2564  (น าเสนอโดย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

แกไ้ขเป็นของคณะแพทยศาสตร์  โดยให้ครอบคลุมโรงพยาบาลฯ ดว้ย และปรับ
เน้ือหารายละเอียดอีกคร้ัง โดยให้ดูตวัอยา่งของ คณะแพทยศาสตร์ท่ีอ่ืน  เช่น  คณะ
แพทยศาสตร์รามาธิบดี  ประกอบ 

งานบริหารงานยทุธศาสตร์และพฒันาองคก์ร 

[23] 3.1  เร่ือง  รายงานสถานะทางการเงิน คณะแพทยศาสตร์ 
ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564  (น าเสนอโดย  หัวหนา้ส านกังาน
คณบดี) 

รับทราบ  และท่ีประชุมมีขอ้เสนอแนะดา้นการเงิน โรงพยาบาลมหาวทิยาลยั คณะ
แพทยศาสตร์ ดงัน้ี 

1.  วางแผนการใชจ่้ายเงินยมือยา่งไร 
2.  สามารถหารายได ้และลดตน้ทุนไดอ้ยา่งไรบา้ง 

งานบริหารงานการเงินและบญัชี 

[24] 3.2  เร่ือง  พิจารณา (ร่าง) รายงานผลตามแผน ปฏิบติัการตาม
ตวัช้ีวดัในแผนยทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.2563 - 30 มิถุนายน 
พ.ศ.2564) (น าเสนอโดย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบ  และท่ีประชุมมีขอ้เสนอแนะ  ดงัน้ี 

1. ตวัช้ีวดัท่ียงัไม่ไดด้ าเนินการให้รีบด าเนินการ เช่น ร้อยละการเป็นพื้นท่ีสีเขียว  
2. ให้ช้ีแจงมหาวทิยาลยั กรณีอาคารวิจยัทางการแพทย ์ท่ีไม่สามารถลดพลงังาน
ได ้เพราะเป็นอาคาร โรงพยาบาลท่ีก าลงัขยายงาน จึงไม่น ามานบัรวม 

3. เร่ืองปริมาณขยะท่ีเพิ่มมากข้ึน อาจไม่สามารถลดได ้เน่ืองจากเป็นขยะสีแดง 
และผูป่้วยโควดิเพิ่มมากข้ึน อาจเป็นขอ้จ ากดัท่ีตอ้งช้ีแจงมหาวทิยาลยั 
4. MOOC โดยขอให้เร่งด าเนินการเสร็จภายใน ปีงบประมาณ 2564 โดย
อาจมีทีมฝ่ายวชิาการเขา้มาช่วย 
5. มอบฝ่ายบริหารประสานงานเพื่อให้ตวัช้ีวดับรรลุ ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะ
ตวัช้ีวดัดา้นวิจยัร่วมกบั ต่างประเทศ อาจประสานงานกบั วิทยาลยัการวิจยัและ
ปัญญา ซ่ึงมีอาจารยท์  าวจิยัทางจิตวทิยา สมอง ท่ีท าร่วมกบัคณะพยาบาลศาสตร์ 
หรือคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ท่ีมีการติดต่อกบัต่างประเทศ หากคณะ
แพทยศาสตร์เขา้ร่วมดว้ย จะท าให้ตวัช้ีวดัดา้นวจิยับรรลุเป้าหมายได ้

งานบริหารงานยทุธศาสตร์และพฒันาองคก์ร 



(ร่าง)  รายงานผลการปฏบิัตงิานของทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์  
คร้ังที ่8/2564 วนัพุธที ่ 4  สิงหาคม พ.ศ. 2564 

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

[25] 3.3  เร่ือง  รายงานความคืบหนา้โครงการ ความร่วมมือระหวา่ง
สถาบนั เพื่อพฒันาความเช่ียวชาญดา้นการรักษาโรคระบบกระดูกและ
ขอ้ (BDMS) (น าเสนอโดย  ประธานสาขาออร์โธปิดิกส์) 

มอบสาขาออร์โธปิดิกส์ประสานงาน และรายงานความคืบหนา้ในท่ีประชุมคร้ัง
ถดัไป 

งานบริหารงานยทุธศาสตร์และพฒันาองคก์ร 

[26] 3.4  เร่ือง  รายงานสถิติผูป่้วย การเพิ่มรายได ้และการลดตน้ทุน 
โรงพยาบาลมหาวทิยาลยับูรพา(น าเสนอโดย  รองผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาลฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย)์ 

1. รับทราบ  
2. ควรมีการวางแผนการรับผูป่้วยท่ีจะเพิ่ม มากข้ึนในอนาคตรวมถึงกรณีท่ีมีผูป่้วย
สีแดง 
3. ให้ศึกษาระเบียบในเร่ืองค่าตอบแทน กบับุคลากรท่ีดูแลผูป่้วยการติดเช้ือโควิด 

งานบริหารงานยทุธศาสตร์และพฒันาองคก์ร 

[27] 3.5  เร่ือง  รายงานความคืบหนา้ Premium Health 

Service  

(น าเสนอโดย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

มอบฝ่ายบริหาร  และฝ่ายโรงพยาบาลช่วยกนั  และขอให้น ากลยทุธ์การเงินเขา้มา
เป็นวาระสืบเน่ืองทุกคร้ัง  เพื่อติดตามความคืบหนา้ 

งานบริหารงานยทุธศาสตร์และพฒันาองคก์ร 

[28] 3.6  เร่ือง  แจง้รายละเอียดผูส้มคัรเขา้รับการ คดัเลือกเพื่อรับ
ทุนอุดหนุนการศึกษาในประเทศโครงการ ทุนอุดหนุนการศึกษาแพทย์
บูรพาเพื่อเป็นอาจารยป์ระจ า คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 
(ทุนการศึกษาต่อแพทยเ์ฉพาะทาง) ประจ าปี พ.ศ. 2564 (น าเสนอโดย  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

รับทราบ งานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

[29] 3.7  เร่ือง พิจารณาคุณสมบติัผูส้มคัรเขา้รับการ คดัเลือกเป็น
พนกังานมหาวทิยาลยั  ต  าแหน่ง อาจารย ์สาขากุมารศลัยศาสตร์  
(น าเสนอโดย  รองผูอ้  านวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริการทางการแพทย)์ 

หากสาขาประสงคจ์ะรับศลัยกรรมเด็กเพิ่ม ให้ทาง สาขาพิจารณาในเบ้ืองตน้ก่อน 
ในวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 แลว้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
คณะแพทยศาสตร์พิจารณาต่อไป 

งานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

 


