
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ คร้ังที ่9/2564 

วนัพุธที ่ 8  กนัยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 

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

[5] 1.2.2  เร่ือง  ประชาสัมพนัธ์ และขอให้ตอบแบบประ เมินผลการ
ปฏิบติังานของหัวหนา้ 
ส่วนงานแบบออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (น าเสนอโดย  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

รับทราบ  และขอความร่วมมือในการประเมินผล การปฏิบติังานของหัวหนา้
ส่วนงานแบบออนไลน์ 

งานบริหารงานทัว่ไป 

[6] 1.2.3  เร่ือง  แจง้ผลการประกวดโครงการประกวด ผลงานการพฒันา
คุณภาพ เพื่อการ 
ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (น าเสนอโดย  รอง
คณบดีฝ่ายบริหาร)  

รับทราบ  และขอแสดงความยนิดีกบัผูท่ี้ไดรั้บรางวลั งานบริหารยทุธศาสตร์ และพฒันาองคก์ร 

[7] 1.2.4  เร่ือง  แจง้ผลการประกวดโครงการประกวด งานเขียนเร่ืองเล่า 
“ความไวว้างใจ (trust)”  (น าเสนอโดย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

รับทราบ  และขอแสดงความยนิดีกบัผูท่ี้ไดรั้บรางวลั งานบริหารยทุธศาสตร์ และพฒันาองคก์ร 

[8] 1.2.5  เร่ือง  มาตรการและแนวปฏิบติัการเฝ้าระวงั การระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัส 

โคโรนา 2017 (COVID-19)  ฉบบัท่ี 21 การจดัการเรียนการสอน
และ การบริหารจดัการในภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2564  (น าเสนอ
โดย ผูช่้วยผูอ้  านวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริหาร) 

รับทราบ และเร่ืองค่าใช้จ่ายระหวา่งส่วนงาน มอบฝ่ายวชิาการตรวจสอบ 
และประสานงานกบัคณะวทิยาศาสตร์การเจรจาต่อรองค่าใชจ่้ายในแต่ละ
รายวชิา 

งานการศึกษา 

[11] 1.2.8  เร่ือง  แผนยทุธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  

(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)  

รับทราบ และตอ้งด าเนินการกระจายตวัช้ีวดัไปยงั รองคณบดี ประธานสาขา 
แผนกต่าง ๆ และระดบับุคคล  โดยให้จดัท าแผนปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้ง กบั
เป้าหมายของตวัช้ีวดัท่ีเพิ่มค่าเป้าหมายดว้ย 

ทุกฝ่ายงาน /งานบริหารยทุธศาสตร์ และ
พฒันาองคก์ร ประสานงาน 

[12] 4.1  เร่ือง ผลกระทบจากการท่ีไม่ไดรั้บเงินงบ ประมาณจากผลิต
แพทยเ์พิ่ม (เงินรายหัวนิสิต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (น าเสนอโดย  
ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร) 

มอบฝ่ายแผนพิจารณาท าขอ้มูล เพื่อน าเขา้ท่ีประชุมในวนัศุกร์ท่ี 10 

กนัยายน พ.ศ. 2564 และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารคณะ
แพทยศาสตร์อีกคร้ัง ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564   

งานบริหารยทุธศาสตร์ และพฒันาองคก์ร 

[13] 4.2  เร่ือง รายการครุภณัฑแ์ละส่ิงก่อสร้างท่ีไดรั้บการจดัสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 และเร่งรัด
การก่อหน้ีผกูพนั  
(น าเสนอโดย หัวหนา้ส านกังานคณบดี) 

เห็นชอบตามเสนอ และให้เร่ิมด าเนินการตั้งแต่เดือนกนัยายน พ.ศ. 2564 

เป็นตน้ไป ทั้งน้ี เพื่อความรวดเร็วในการด าเนินการ ถา้ไม่มีความจ าเป็นไม่
ควรเปล่ียนขอ้มูลรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 

งานบริหารงานพสัดุ 

[14] 4.3  เร่ือง การขอปรับหลกัการคิดค่าตอบแทน การปฏิบติังานนอก
เวลาราชการของแพทย ์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  (น าเสนอโดย  ประธาน
สาขาวชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 

มอบสาขาพิจารณาในรายละเอียดอีกคร้ัง และน าเสนอที่ประชุมในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 

งานบริหารงานทัว่ไป ประสานงาน /งาน
บริหารงานการเงินและบญัชี 



[15] 4.4  เร่ือง ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา เร่ือง 
หลกัเกณฑก์ารสนับสนุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพเ์ผยแพร่ บทความวชิาการ 
และบทความวิจยั ระดบันานาชาติ (น าเสนอโดย  รองคณบดีฝ่ายวจิยั บริการ
วชิาการและวเิทศสัมพนัธ์) 

เห็นชอบในหลกัการ และขอให้ฝ่ายวิจยัปรับรายละเอียด เพิ่มเติม และ
น าเสนอท่ีประชุมอีกคร้ังในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564  โดยมีขอ้เสนอแนะ
ดงัน้ี 

1. ขอ้ 4(1) ของผูข้อรับเงินรางวลั ให้เปล่ียนเป็น ของผูรั้บเงินสนับสนุน 

2. ขอ้ 4(5) ให้ตดัออก เน่ืองจากไม่สามารถให้ไดท้างการเงิน 

3. ขอ้ 5 อตัราการให้เงินสนับสนุน ขอเอกสารอา้งอิงจากมหาวทิยาลยัอ่ืน 
แต่ละ คลอไทดมี์ค่าธรรมเนียมประมาณเท่าไหร่  

งานบริการวชิาการและวจิยั 

[16] 4.5  เร่ือง  รับรองผลรางวลัอาจารยแ์พทยดี์เด่นดา้นการเรียนการสอน 
ประจ าปีการศึกษา 2564 (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวชิาการ) 

เห็นชอบตามเสนอ และขอแสดงความยนิดีกบั อาจารยน์ายแพทยน์ริศ เจียร
บรรจงกิจ 

งานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

[17] 4.6  เร่ือง  พิจารณาคุณสมบติั และอนุมติัการจ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษ
ส าหรับแพทย ์ 
ทนัตแพทย ์และเภสัชกร ท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลมหาวทิยาลยับูรพา (คร้ัง
แรก) จ านวน  1  คน 

(น าเสนอโดย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบการจ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษส าหรับแพทย ์ทนัตแพทย ์และเภสัชกร 
ของ  
ทพญ.ภณัฑิรา  กิตติคุณ และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์พิจารณาต่อไป 

งานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

[18] 4.7  เร่ือง  พิจารณาอนุมติัการต่อสัญญาการจ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษ
ส าหรับแพทย ์และเภสัชกรท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลมหาวทิยาลยับูรพา 
จ านวน  10 คน  (น าเสนอโดย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบการต่อสัญญาการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย ์ท่ีปฏิบติังานใน
โรงพยาบาลมหาวทิยาลยับูรพา  ของพนกังานมหาวทิยาลยั  จ  านวน ๑๐ คน 
และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์พิจารณาต่อไป  

งานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

[19] 4.8  เร่ือง  พิจารณาตวัช้ีวดัเพื่อประเมินผลการปฏิบติังาน คณะ
แพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (น าเสนอโดย รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร) 

1. เห็นชอบ KPI คณาจารย ์KPI แพทยเ์พิ่มพูนทกัษะ และ KPI 

โรงพยาบาลมหาวทิยาลยับูรพา  
2. เห็นชอบ KPI ส านกังานคณบดี โดยขอให้ปรับแกต้ามมติท่ีประชุม
ส านกังานคณบดี  
ดงัน้ี 

     2.1  ปรับแก ้KPI ขอ้ 3 ในรายละเอียดสามารถประเมินตนเองไดใ้น
ระดบั Overall  

จากการท่ีประชุม สนง คณบดี อาจสูงไป จึงปรับจาก Over all เป็นระดบั
ทัว่ไป เพื่อสอดคลอ้งกบัทุกเกณฑไ์ด ้ 
    2.2  ตวัช้ีวดัท่ี 9 ปรับระดบัคะแนน จาก 2 เป็น 4 

    2.3  ตวัช้ีวดัท่ี 11 ปรับเกณฑเ์ป็นรายขอ้เพื่อให้มีการประเมินท่ีง่ายข้ึน 
และปรับแก ้

ระดบัการให้คะแนน 1-5 ดว้ย 

งานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

[20] 4.9  เร่ือง  ขออนุมติัจา้งบุคลากรทดแทนอตัราก าลงัท่ีมีการลาออก 
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

อนุมติัตามเสนอ งานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 



[21] 4.10  เร่ือง  พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั
บูรพา เร่ือง หลกัเกณฑก์ารประเมินผลการ ปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานใน
มหาวทิยาลยั ท่ีไดรั้บเงินเพิ่มพิเศษ สาขาขาดแคลนและสาขาหายาก คณะ
แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2564 (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบในหลกัการ และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์พิจารณาต่อไป 

งานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

[22] 4.11  เร่ือง  พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยั
บูรพา เร่ือง หลกัเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังาน ของผูป้ฏิบติังานใน
มหาวทิยาลยั ต าแหน่งนกัวชิาการพสัดุ และต าแหน่งนกัวชิาการเงินและบญัชี 
คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2564 (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบในหลกัการ และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์พิจารณาต่อไป 

งานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

[23] 4.12  เร่ือง พนกังานมหาวทิยาลยัขออนุญาตสมคัร และขออนุมติัลา
เขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา
ความผดิปกติของการส่ือความหมาย หลกัสูตรปกติ ภาคปกติ (เรียนวนัจนัทร์ 
– ศุกร์) แผน ก. แบบ ก2 (นายศิรวฒัน์  ศรีจนัทร์)  
(น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)  

อนุมติัให้สมคัรสอบ งานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

[24] 4.13  เร่ือง ขออนุมติัจา้งพนกังานมหาวทิยาลยั ต าแหน่ง อาจารย ์
สาขาจกัษุวทิยา 
(น าเสนอโดย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

อนุมติัจา้งพนกังานมหาวทิยาลยั ต าแหน่ง อาจารย ์สาขาจกัษุวทิยา จ านวน 1 

อตัรา และด าเนินการตามระเบียบต่อไป 

งานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

[25] 4.14  เร่ือง พิจารณารายช่ือผูไ้ดทุ้นอุดหนุนการศึกษาในประเทศ
โครงการทุนอุดหนุนการศึกษาแพทยบู์รพาเพื่อเป็นอาจารยป์ระจ าคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา (ทุนการศึกษาต่อแพทยเ์ฉพาะทาง) 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 และขอเปล่ียนช่ือสาขาวชิาในการให้ทุนการศึกษา
จ านวน 1 ทุน 

(น าเสนอโดย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

1. เห็นชอบในการสมคัร หากสมคัรผา่นเรียบร้อยแลว้สามารถขอรับทุนได ้
โดยตอ้งมีโครงการมารองรับ ทั้งน้ีมอบฝ่ายวชิาการและฝ่ายโรงพยาบาล 
พิจารณาก าหนดรายละเอียดภาระงานดา้นการบริการ ดา้นการเรียนการสอน 
ดา้นการวิจยั เพื่อประกอบการสมคัรดว้ย  
2. ให้ประสานงานกบัผูข้อรับทุนวา่ตอ้งการแผนในระดบัใดหรือคอย
ประสานงานผา่น Training center เพื่อขอรายละเอียดได ้ 
3. ให้ด าเนินการขอกรอบอตัราในปีท่ีผูรั้บทุนใกลจ้บ เพื่อรองรับผูข้อทุน
กลบัมา ทั้งน้ีแจง้ให้กบัผูรั้บทุนวา่ หลงัจากเรียนจบจะมีการบรรจุในต าแหน่ง
ของอาจารย ์(เหมือนแพทยใ์ชทุ้น) 
4.  รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล รับประสานงานกบัโรงพยาบาลรามาธิบดี 
เพื่อขอค าแนะน าวา่สามารถท าอะไรไดบ้า้ง ทั้งในเร่ืองสถานท่ี แผนการเรียน
การสอน อุปกรณ์การเรียนการสอน รายละเอียดอ่ืน ๆ เป็นตน้ 

5. ประสานงานกบัผูส้มคัร มอบหมายงานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล  
เพื่อแจง้ให้ตอบรับวา่คณะฯ ไดด้ าเนินการจดัท าแผนรองรับแลว้  

งานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 



 

[26] 4.15  เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัแผนยทุธศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ และตามตวัช้ีวดัแผนยทุธศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา ไตร
มาส 4 (น าเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

เห็นชอบในหลกัการ โดยท่ีประชุมมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

ตวัช้ีวดัแผนยทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา + note 

งานบริหารยุทุธศาสตร์และพฒันาองคก์ร 

[27] 4.16  เร่ือง  การรายงานผลการคดัเลือกอาจารยแ์พทยดี์เด่นดา้น
กิจการนิสิต  
ประจ าปีการศึกษา 2563  (น าเสนอโดย  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต) 

เห็นชอบตามเสนอ งานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

[28] 3.1 เร่ือง  รายงานสถานะทางการเงิน คณะแพทยศาสตร์ ประจ าเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564  (น าเสนอโดย  หัวหน้าส านกังานคณบดี) 

รับทราบ และท่ีประชุมมีประเด็นดงัน้ี 

1. ตรวจสอบสถานะทางการเงินคณะฯ ให้รายงานการเงินของเดือน
กรกฎาคมดว้ย 
2. ค่าเส่ือม ควรน ามาใชใ้นการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สามารถด าเนินการ
ไดห้รือไม่ รวมถึงครุภณัฑด์ว้ย มอบฝ่ายบริหารตรวจสอบ 

งานบริหารงานการเงินและบญัชี 

[29] 3.2  แจง้เวียนพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอ ขออนุมติัสมคัรเขา้
ศึกษาต่อแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดและ ขอรับรองเป็นตน้สังกดัหลกัสูตร
แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด สาขากุมารเวชศาสตร์พฒันาการและพฤติกรรม  
(น าเสนอโดย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

รับทราบ งานบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

[30] 3.3  เร่ือง  รายงานสถิติผูป่้วย การเพิ่มรายได ้และการลดตน้ทุน 
โรงพยาบาลมหาวทิยาลยับูรพา 
(น าเสนอโดย  รองผูอ้  านวยการโรงพยาบาลฝ่ายสนบัสนุนทางการแพทย)์ 

รับทราบ ท่ีประชุมมีขอ้เสนอ คือ ผูป่้วยนอกให้นบัรวมผูท่ี้มาฉีดวคัซีนดว้ย 
ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 

งานเวชระเบียนและสถิติ 

[34] 3.7  เร่ือง  แผนกลยทุธ์ทางการเงิน โรงพยาบาลมหาวทิยาลยับูรพา 
(น าเสนอโดย  ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร) 

รีบด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2564 เพื่อเตรียมแผน
ด าเนินการในเดือนตุลาคม 2565 

งานบริหารยุทุธศาสตร์และพฒันาองคก์ร /
งานบริหารงานการเงินและบญัชี 


