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

(ร่าง)  รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ 
ในคราวประชุมครั้งที่  11/2561  เมื่อวันพุธที่  7  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

 
จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 

1.2.1  การสรรหาอธิการบดี  อยู่ระหว่างการ
สมัครถึงวันที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  เสนอชื่อ
วันที่  8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  เวลา  09.00 – 
15.00 น.  และเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะแพทยศาสตร์  วันที่  9  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกเสนอชื่อและเสนอชื่อสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

รับทราบ  และมอบหมายให้ 
          1.  เลขาองค์กรแพทย์แจ้งประชาสัมพันธ์ใน
กลุ่มองค์กรแพทย์  เรื่องเสนอชื่อการสรรหา 
อธิการบดี 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
1.2.3  มาตรา  40(๖)  อาจารย์อภิชาต   

อาจารย์ชวกิจ  แนะน าให้ให้คุยกับสรรพากรจังหวัด
โดยตรงให้รับทราบ  และท าสัญญาระหว่างผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลกับแพทย์ที่มีรายได้จากการท าหัตถการนอก
เวลาท าการ  ทั้งนี้ให้ปรึกษาโดยตรงกับกรมสรรพากร 

รับทราบ  และมอบหมายให้ 
 2.  มอบส านักงานคณบดีประสานงานกับ
กรมสรรพากร 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.๑  เรื่อง  ผลการพิจารณาตรวจสอบร่าง 

บันทึกความร่วมมือโครงการขยายผลงานเครื่องเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์สามมิติทางทันตกรรม   

เห็นชอบในการลงนามความร่วมมือ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.๒  เรื่อง  พิจารณาการรับสมัครผู้ขอรับ 

พระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิตประจ าปี ๒๕๖๒ 
มอบประธานสาขาประชาสัมพันธ์ในสาขาทราบและ
พิจารณา  หากประสงค์เสนอผู้สมัครขอรับทุนฯ  ให้แจ้ง
ความประสงค์กลับมายังส านักงานคณบดี 

มอบ ประธานสาขา 
4.3  เรื่อง  พิจารณาการรับสมัครผู้ขอรับ 

พระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล  ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ   

1.  มอบประธานสาขาประชาสัมพันธ์ใน 
สาขาทราบ  และพิจารณาหากประสงค์เสนอผู้สมัคร
ขอรับทุนฯ  ให้แจ้งความประสงค์กลับมายังส านักงาน
คณบดี 

2.  มอบงานบริหารงานบุคคลแจ้ง 
นายแพทย์พัชร  โกฉัยพัฒน์  แพทย์หญิงนทวรรณ   
สุขใส  และแพทย์หญิงเหมือนฝัน  จันทรไชย  พิจารณา
สมัครขอรับพระราชทานทุน 

มอบ ประธานสาขา/งานบริหารงานบุคคล 
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
4.4  เรื่อง  ทุนร่วมสนับสนุน  ทุนมูลนิธิ 

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ 
เห็นชอบตามเสนอ  และน าเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  วาระพิเศษ  
ในวันที่  ๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

มอบ งานบริหารงานกิจการนิสิต 
4.๕  เรื่อง  ทุนการศึกษา   เห็นชอบให้ด าเนินการตามระเบียบต่อไป  ท าเป็น

โครงการเฉพาะในเรื่องขอทุนการศึกษาฉุกเฉิน  และ
น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์  วาระพิเศษ  ในวันที่ ๙  พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2561  เพ่ือพิจารณาต่อไป 

มอบ งานบริหารงานกิจการนิสิต 
4.6  เรื่อง  ประมาณการรายจ่ายที่ใช้ 

ส าหรับกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562   

ที่ประชุมเห็นควรให้จัดรวมกันระหว่างกีฬาสีและงาน
เลี้ยงปีใหม่  โดยใช้จ่ายอย่างประหยัด  และใช้เงินรายได้
ของคณะแพทยศาสตร์ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล/งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.๗  เรื่อง  พิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัย 

ขออนุมัติงบประมาณไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัย
ในต่างประเทศ  (ดร.พวงทอง  อินใจ)   

อนุมัติค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง  และด าเนินการตามระเบียบ
ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.๘  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติการต่อสัญญา 

การจ่ายเงินเพ่ิมเติมพิเศษส าหรับแพทย์  และเภสัชกรที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  จ านวน  ๙  
คน   

1. พญ.ศิริพร  ตั้งจาตุรนต์รัศมี 
2. พญ.อลิสรา  วงศ์สุทธิเลิศ 
3. พญ.วิพรร  ณัฐรังสี 
4. พญ.กัญญา  ภักดีธนากุล 
5. ภกญ.ธันย์ชนก  เตชะกิจวโรรส 
6. ภกญ.กุลธิดา ศรีสังข์ 
7. ภกญ.จุฑามาศ สุวรรณเลิศ 
8. ภกญ.เบญจมาศ  ทีกา 
9. ภกญ.วรารัตน์  แสงวิภาสนภาพร 

เห็นชอบตามเสนอ  และน าเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.๙  เรื่อง  พิจารณาการเปลี่ยนเงื่อนไขการ 

บรรจุต าแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก  (อัตราว่าง) 
ที่ประชุมให้เพ่ิมนักจิตวิทยา  ระดับปริญญาตรี  1  
ต าแหน่ง  โดยคงวุฒิปริญญาโทไว้ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
4.10  เรื่อง  พิจารณาขอความเห็นชอบ   

รายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ประกอบอาคารวิจัย
ทางการแพทย์  เพ่ือขอรับการสนับสนุนบประมาณจาก
งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563   

ให้ปรึกษากับผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯ  ก่อนน าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์อีกครั้ง  
โดยด าเนินการท าเป็นร่างเพ่ือให้ประธานสาขา  
คณะกรรมการบริหารฯพิจารณา 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.11  เรื่อง  พิจารณาขอความเห็นชอบเพิ่ม 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  นักโภชนาการ 
เห็นชอบตามเสนอ  โดยให้ตรวจสอบ  course outline 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์   
4.12  เรื่อง  พิจารณาขอความเห็นชอบ 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  นักก าหนดอาหาร 
เห็นชอบมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  และน าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์   
4.13  เรื่อง  พิจารณาขอความเห็นชอบ 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  โภชนากร 
เห็นชอบมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  และน าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์   
4.14  เรื่อง  สรุปผลการทบทวนหลังการ 

ปฏิบัติงาน  (After Action Review : AAR)  และ
แผนพัฒนาคุณภาพคณะแพทยศาสตร์  ประจ าปี
การศึกษา 2562   

 1.  ที่ประชุมเสนอในการท า  workshop   
ในวันที่  22 – 23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  เวลา  
13.00 น.  เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม  602 - 603  
คณะแพทยศาสตร์ 
 2.  เตรียมข้อมูล  EdPEx200  เข้าที่ประชุม 
 3.  ที่ประชุมมีข้อค าถามว่ามีการวางแผนการ
พัฒนาบุคลากรอย่างไร  กรณีที่มีจ านวนบุคลากร
ค่อนข้างมากเนื่องจากต้องขยายโรงพยาบาลเป็น  450  
เตียง  เป็นต้น 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์   
 4.15  เรื่อง  หารือของบประมาณเพ่ิมส าหรับ
ค่าตอบแทนวิทยากร  และค่าธรรมเนียมการขอหน่วย
พัฒนาวิชาชีพ  กรณีการจัดประชุมวิชาการด้านสุขภาพจิต
ฯ  ร่วมกับ  สถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ  (GSU)   

เห็นชอบในหลักการ 

มอบ งานวิเทศสัมพันธ์ 
3.2  เรื่อง  แผนการเคลื่อนย้ายแผนกต่าง ๆ 

ไปยังอาคารวิจัยทางการแพทย์   
1.  ถ้าเป็นไปได้ให้เปิดหอผู้ป่วยพิเศษก่อน   

โดยที่คิดราคาแพงกว่าอาคารศรีนครินทร์ แต่ไม่เท่ากับ
โรงพยาบาลเอกชน  โดยก าหนดเป็น  2  ราคา  หา
ข้อมูลอ้างอิงมาจากไหน  ท าไมถึงใช้ราคานี้   

2.  น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ า 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
คณะแพทยศาสตร์  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2561  เข้าท่ี
ประชุม  กบง.  และสภามหาวิทยาลัยต่อไป   
 3.  ใช้อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  เป็น  
Travel Med  ความสวยความงาม  ที่สามารถสร้าง
รายได้ 
 4.  ฝากอัตราค่าบริการของอาคารใหม่  
รายการไหนที่เบิกไม่ได้  (ค่า DF)  ก าหนดราคาแบบ
ไหน  โดยใช้หลักการเดิมคือ  แพงกว่าของรัฐบาล  แต่
ถูกกว่าโรงพยาบาลเอกชน 
 5.  อนุสรณ์สถานพระบิดาแห่งการแพทย์อยู่
บริเวณสนามหญ้าระหว่างอาคารศรีนครินทร์  กับ
อาคารวิจัยทางการแพทย์ 
 6.  งบประมาณ  ปี  พ.ศ. 2563  ให้ล้อกับ
แผนการเคลื่อนย้ายต่าง ๆ   

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 ๕.๑  เรื่อง  ก าหนดวัน  เวลา  ประชุมครั้งต่อไป ประชุมครั้งต่อไปวันพฤหัสบดีที่  6  ธันวาคม  พ.ศ.  

๒๕61  เวลา  ๑๓.00 น.   
มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 

 


