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

(ร่าง)  รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ 
ในคราวประชุมครั้งที่  12/2561  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  6  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 

 
จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 

4.๑  เรื่อง  การคืนเงินค่ายา  กรมบัญชีกลาง   1.  น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า 
คณะแพทยศาสตร์  เพื่อพิจารณาและเสนอมหาวิทยาลัย  
เพ่ือด าเนินการตามระเบียบต่อไป  
          2.  กรณีท่ีชี้แจงมหาวิทยาลัยเห็นควรให้ชี้แจง
อย่างชัดเจน 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.2  เรื่อง  แจ้งผลการตรวจเยี่ยมแพทย์ 

เพ่ิมพูนทักษะ   
1.  เห็นควรให้มีแพทย์เวรก ากับ  กรณีที่ไม่ 

สามารถแจ้งแพทย์เวรได้  ให้แจ้งประธานสาขา  รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์  รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายประกันคุณภาพ  และผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯ  
ตามล าดับ  และให้ท าหนังสือชี้แจงให้คณะกรรมการตรวจ
ประเมินทราบถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 2.  ขอความร่วมมือให้ประธานสาขาแต่ละสาขา  
ก ากับติดตามในการให้บริการรักษาพยาบาลดูแลแพทย์
เพ่ิมพูนทักษะให้ดีกว่านี้ 
 3.  กรณีท่ีคณะกรรมการมาตรวจเยี่ยมและ
ประเมินโรงพยาบาลในคราวถัดไป  ขอให้ผู้บริหารและผู้ที่
เกี่ยวข้องจัดเตรียมความพร้อมในการต้อนรับให้ดีกว่านี้  
 4.  มอบส านักงานคณบดีรวบรวมและท าหนังสือ
ชี้แจง  โดยให้คณบดีลงนามในหนังสือและท า  2  ฉบับ  ให้
รองศาสตราจารย์  แพทย์หญิงประสบศรี  อ้ึงถาวร  และ
ศาสตราจารย์  นายแพทย์นเรศร  สุขเจริญ  พร้อมหลักฐาน
เชิงประจักษ์หรือเอกสารอ้างอิงที่สามารถปฏิบัติได้จริง  (ถ้า
มี)  แนบหนังสือชี้แจงภายในวันที่  12  ธันวาคม  พ.ศ. 
2561  และน าไปให้ในวันที่  13  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 
เนื่องจากคณบดีเข้าประชุมแพทยสภา 

มอบ งานบริหารงานบุคคล/งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.3  เรื่อง  ค าของบประมาณเงินอุดหนุน 

รัฐบาลประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา   

เห็นชอบตามเสนอ  และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1.  ตรวจสอบรายการ  128  ใส่ข้อมูล 

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

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
 2.  เครื่อง  CT Scan  จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
ย้าย  หากมีการซื้อครุภัณฑ์อาจต่อรองเรื่องการเคลื่อนย้าย
ด้วย 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.4  เรื่อง  ความต้องการอัตราก าลังของ 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562   

เห็นชอบตามเสนอ  และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะแพทยศาสตร์  และน าเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป  
ที่ประชุมมีข้อสังเกตดังนี้ 

1.  ชั้น  8 - 9  อัตราพยาบาลมากเกินไป 
หรือไม่  (หากคิดตามเกณฑ์ ไม่มีการค านวณ OT) 

2.  ให้ขอกรอบตามเกณฑ์  กรณีที่จ้างให้จ้าง 
ตามภาระงานจริง 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.5  เรื่อง  ความต้องการอัตราก าลังของ 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 - 2565  ตามหลักเกณฑ์  กพ.  (คปร)   

เห็นชอบตามเสนอ  และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะแพทยศาสตร์  และน าเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป   

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.6  เรื่อง  พิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัย 

ขออนุมัติงบประมาณไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัย
ในต่างประเทศ   
(ผศ.พญ.ลักษณาพร  กรุงไกรเพชร)   
 
 
 

อนุมัติตามเสนอในวงเงินไม่เกิน  80,000  บาท  และ
ด าเนินการตามระเบียบต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล/งานบริการวิชาการและวิจัย 
4.7  เรื่อง  พิจารณาขออนุมัติกรอบ 

อัตราก าลัง  ต าแหน่งอาจารย์  วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์
ป้องกัน  แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว  เพ่ือ
บรรจุ   

เห็นชอบอนุมัติกรอบอัตราก าลัง  ต าแหน่งอาจารย์ดังกล่าว  
และด าเนินการตามระเบียบต่อไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.8  เรื่อง  พิจารณาคุณสมบัติ  และอนุมัติ 

การจ่ายเงินเพ่ิมเติมพิเศษส าหรับแพทย์  ทันตแพทย์ และ
เภสัชกร  ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  
(ครั้งแรก)  2  คน 

1. ภกญ.นันทนัช  วิเชียรชัยชาญ 
2. พญ.สุชานันท์  โอสธีรกุล 

เห็นชอบตามเสนอ 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
มอบ งานบริหารงานบุคคล 

4.9  เรื่อง  ขออนุมัติกรอบอัตราก าลัง   
ต าแหน่งอาจารย์  (นายแพทย์ธเนศ  ธนสารวิมล) 

เห็นชอบตามเสนอ 
 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.10  เรื่อง  พิจารณาการเปลี่ยนต าแหน่ง 

พนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล 
ต าแหน่งแพทย์  จ านวน ๗ คน คือ  
 ๑. นายพีรสิทธิ์  ตรีสุทธาชีพ 
 ๒. นายณัฐวัฒน์  อัศววรฤทธิ์ 
 ๓. นางสาววทันยา  ใจด ี
 ๔. นายพัชร  โกฉัยพัฒน์ 
 ๕. นางสาวลานทิพย์  สุทธิรัตน์ 
 ๖. นางสาวนทวรรณ  สุขใส 
 ๗. นายอโณทัย  จัตุพร 

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.11  เรื่อง  ขอลดขั้นตอนการแต่งตั้ง 

คณะกรรมการการสรรหา  หรือคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย   

ที่ประชุมมีข้อสังเกตุดังนี้ 
 1.  ให้ตรวจสอบว่าถูกต้องตามระเบียบ 

มหาวิทยาลัยหรือไม่  ถ้าอิงเกณฑ์นี้ 
 2.  ไม่ได้อยู่ในอ านาจของคณะแพทยศาสตร์  ให้
น าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา 
 3.  หากมีการจ่าย  ควรจ่ายเฉพาะกรรมการ
ภายนอก 

มอบ รองผู้อ านวยการฝ่ายการพยาบาล 
3.4  เรื่อง  การแข่งขันกอล์ฟการกุศล   รับทราบ  และประสานงานกับ  แพทย์หญิงนลินี  ภัทรากร

กุล  ในรายละเอียดต่อไป  และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์เพื่อทราบ  เป็น
วาระสืบเนื่อง 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 ๕.๑  เรื่อง  ก าหนดวัน  เวลา  ประชุมครั้งต่อไป ประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่  16  มกราคม  พ.ศ. 2562  

เวลา  ๑๓.00 น.   
มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 

 


