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

(ร่าง)  รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ 
ในคราวประชุมครั้งที่  5/2563  เมื่อวันศุกร์ที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
          4.1  เรื่อง  เสนอชื่ออาจารย์เข้ารับการ
คัดเลือกเพ่ือรับรางวัล  “หม่อมงามจิตต์ บุร
ฉัตร” ประจ าปี  พ.ศ. 2563   

เสนอชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  แพทย์หญิงลักษณาพร  กรุงไกร
เพชร 

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4.2  เรื่อง  พิจารณาการสรรหาแพทย์ 

ผู้สมควรได้รับรางวัล  แพทยสมาคมแห่งประเทศ 
ไทย 

มอบประธานสาขาพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัล  และเสนอชื่อเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์  พิจารณาใน
เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2563  โดยขอให้พิจารณาคุณสมบัติให้
ละเอียด 

มอบ ประธานสาขา 
4.3  เรื่อง  พิจารณาแนวทางการให้ 

ทุนการศึกษานิสิตคณะแพทยศาสตร์  และ
แนวทางการให้ทุนยืมเงินฉุกเฉิน   

มอบงานบริหารงานกิจการนิสิต  ทบทวนอีกครั้งว่าในการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์  ครั้งนี้  จะมีการจัดตั้ง
กองทุนหรือไม่  หรือจัดหาทุนการศึกษาและเงินยืมฉุกเฉินเท่านั้น 

มอบ งานบริหารงานกิจการนิสิต   
4.4  เรื่อง  ขอหารือเรื่องการตรวจ 

ร่างกายนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

1.  ตรวจสอบระเบียบที่เก่ียวข้องเรื่องการเบิกจ่าย 
ค่าตอบแทน 
 2.  ด าเนินการตรวจร่างกายในวันที่  15  มิถุนายน  พ.ศ. 
2563 

มอบ งานการศึกษา 
4.5  เรื่อง  ขอข้อมูลจ านวนนิสิตตาม 

แผนการรับนิสิต  ปีการศึกษา 2563 – 2568  
ส าหรับจัดท างบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2564 

เห็นชอบให้น าข้อมูลที่คณบดีคณะแพทยศาสตร์  ได้ให้ข้อมูลไว้กับ
สภามหาวิทยาลัย  เพ่ือข้อมูลจะได้ตรงตามมหาวิทยาลัย 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์  และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
4.6  เรื่อง  พิจารณาทบทวนการ 

ค านวนต้นทุน  ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมา
จ่าย  หลักสูตร พบ. (ระดับปริญญาตรี)   

1.  ค่ารักษาสภาพนิสิต  ให้ใช้หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
โดยเก็บค่าบ ารุงการศึกษา 12,000  บาท  เพื่อรักษาสภาพนิสิต  
 2.  ให้ค านวณตุ้นทุนการสอนออนไลน์  เนื่องจากปัจจุบัน
มีการสอนออนไลน์  ในช่วงโควิด-19  อาจมีส่วนลดค่าธรรมเนียม  
10%  หรือลดตามชั้นปี  โดยให้ล้อตามมหาวิทยาลัย  เช่น  อาจมี
การยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพัก  แต่ทั้งนี้การยกเว้นค่าธรรมเนียม
หอพักข้ึนอยู่กับมหาวิทยาลัยพิจารณา  

3.  มอบให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการ  พิจารณา 
ด าเนินการค านวณต้นทุนที่มีการสอนออนไลน์  เพื่อน าเสนอ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ฯ/งานการศึกษา 

4.7  เรื่อง  พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษา 
คณบดี  พร้อมอัตราค่าตอบแทน   

1  เห็นชอบให้  ศาสตราจารย์พิเศษ  นายแพทย์สุจินต์   
อ้ึงถาวร  เป็นที่ปรึกษาคณบดี 
 2.  ค่าตอบแทนที่ปรึกษา  30,000  บาท 
 3.  ภาระงานที่ปรึกษาคณบดี  ดังนี้ 
 - ให้ตัดภาระงานสอนออก  โดยเพิ่มการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร  ภาระงานอ่ืน ๆ ยังคงเดิม 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์  และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
4.8  เรื่อง  พิจารณาการรับสมัคร 

แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

๑.  จ านวนเปิดรับสมัคร  12  อัตรา  ทุกสาขา  ส่วน 
รายละเอียด  Rotation  ให้คณะกรรมการแพทย์พ่ีเลี้ยงพิจารณา  

๒.  ให้ด าเนินการเปิดรับในเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2563 
๓.  ก าหนดวันสอบคัดเลือก  ให้รอมติจากท่ีประชุม 

คณะกรรมการแพทย์พี่เลี้ยง   
๔.  เพ่ิมรายชื่อประธานสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์  เป็น 

คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์เพ่ิมพูนทักษะด้วย 
มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

4.9  เรื่อง  รายงานผลการรับฟัง 
ความคิดเห็นบุคลากรในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  ปี  พ.ศ. 
2564 - 2567 

เห็นควรให้นิสิตมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็น  โดยมอบให้
หัวหน้าชั้นปีแต่ละชั้นปีแสดงความคิดเห็นและรวบรวม  โดยขอให้
ส่งกลับภายในเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2563  ทั้งนี้มอบให้ฝ่าย
บริหารด าเนินการจัดการส่งการรับฟังความคิดเห็นทางออนไลน์  
รวมทั้งบุคลากรภายในคณะอีกครั้งเนื่องจากครั้งที่ผ่านมาเวลาใน
การรับฟังความคิดเห็นค่อนข้างน้อย  เห็นควรให้ขยายเวลาออกไป
อีก 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์  และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
4.10  เรื่อง  พิจารณาการถ่ายทอด 

ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์  คณะ
แพทยศาสตร์ 

เห็นชอบตามเสนอและท่ีประชุมให้ปรับแก้ดังนี้ 
1.  ตัวชีว้ัดที่  1  เพ่ิมศักยภาพในการผลิตแพทย์  จ านวน 

รับนิสิตแพทย์  ค่าเป้าหมายเป็น  72  คน  ผู้รับผิดชอบคือรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 2.  ตัวชีว้ัดของมหาวิทยาลัยไม่สามารถตัดได้  แต่สามารถ
ปรับตัวชี้วัดของคณะให้ล้อตามมหาวิทยาลัยได้ 
 3.  ตัวชีว้ัดที่  14  จ านวนผลงานวิจัยและสร้างสรรค์  ที่
ยื่นจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร ที่ประชุมขอปรับเป็น  1  เหมือน
มหาวิทยาลัย 
 4.  ตัวชีว้ัดที่  16  จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ  ที่ประชุมขอปรับเป็น  2  เหมือนมหาวิทยาลัย 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
 5.  ตัวชีว้ัดที่เปลี่ยนแปลงจากปี  พ.ศ. 2563  ให้เป็น
เป้าหมายของผู้บริหารในปี  พ.ศ. 2564  และตัวชี้วัดของผู้บริหาร
ในปี  พ.ศ. 2563  ยังคงใช้เป้าหมายเดิมในการประเมิน  ส่วนของ
เป้าหมายในปี  พ.ศ. 2564  ให้ดูของมหาวิทยาลัยด้วย  เนื่องจาก
อาจมีการปรับเปลี่ยน 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์  และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
4.11  เรื่อง  พิจารณาหน้าที่และ 

ภาระงานของรองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี  และ
ผู้ช่วยรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา   

1.  ที่ประชุมเห็นควรให้แยกระหว่างกิจกรรมนิสิต  และ 
กิจกรรมของบุคลากร  ที่บางโครงการอาจมีการท าร่วมกันจากท่ี
ผ่านมา  โดยให้แยกความรับผิดชอบดังนี้ 

1.1  กิจกรรมของนิสิต  มอบให้รองคณบดีฝ่าย 
กิจการนิสิตและกิจการพิเศษ เป็นผู้ด าเนินการ 
  1.2  กิจกรรมของบุคลากร  มอบให้รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร  เป็นผู้ด าเนินการ 
 2.  มอบให้ผู้บริหารทุกท่านพิจารณาภาระงาน  สามารถ
เพ่ิมเติมหรือปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ต้องน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์  อีกครั้ง 
 และท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  เรื่อง  การประเมิน
และการลาของบุคลากร  
 1.  รูปแบบการประเมินผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน  คือ  
ให้มีการประเมินแบบ  360 องศา  โดยหัวหน้างานประเมิน
ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา  และน ามาเสนอที่ประชุม
ส านักงานคณบดี  เพ่ือให้เพ่ือนร่วมงาน  หรือหัวหน้างานอื่น
สามารถมีส่วนร่วมในการประเมินด้วย  ส่วนหัวหน้างาน มอบให้
รองคณบดี  เป็นผู้ประเมินแต่ละฝ่ายงาน 
 2.  รูปแบบในการลา  เห็นควรให้ผู้บังคับบัญชาในงาน
เป็นผู้อนุญาต  ทั้งนี้รูปแบบผู้บริหารนัดคุยรายละเอียดอีกครั้ง 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์  และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
4.12  เรื่อง  พิจารณาคุณสมบัติ   

และอนุมัติการจ่ายเงินเพ่ิมเติมพิเศษส าหรับ
แพทย์  ทันตแพทย์  และเภสัชกร  ที่ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  (ครั้งแรก)    
2  คน 

1. พญ.วิพรร  ณัฐรังสี 
2. พญ.ผกาพรรณ  ดินชูไท 

เห็นชอบตามเสนอ  และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะแพทยศาสตร์ ต่อไป 

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
4.13  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติการต่อ 

สัญญาการจ่ายเงินเพ่ิมเติมพิเศษส าหรับแพทย์  
และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา  จ านวน  ๑  คน  
(นางสาวศริยา  มุสิกนวบุตร) 

เห็นชอบตามเสนอ  และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะแพทยศาสตร์ ต่อไป 

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4.14  เรื่อง  พนักงานมหาวิทยาลัย   

(เงินแผ่นดิน)  ขออนุญาตศึกษาต่อ
ภายในประเทศหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้านต่อ
ยอดเพ่ือประกาศนียบัตรสาขาศัลยกรรมกระดูก
เท้าและข้อเท้า   
(นายแพทย์อดิเทพ  สันติโชติวงศ์)   

ที่ประชุมอนุมัติในหลักการ  และด าเนินการตามระเบียบต่อไป 

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4.15  เรื่อง  พิจารณาการย้าย 

พนักงานมหาวิทยาลัยภายในส่วนงาน  
(นางสาวรัศมีจันทรา  ศรีพุด) 

ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ  และด าเนินการตามระเบียบต่อไป 

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4.16 เรื่อง  พิจารณาการขอรับเงิน 

เพ่ิมพิเศษสาขาขาดแคลนและสาขาหายาก  
ต าแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย  และ
ต าแหน่งนักโสตสัมผัสวิทยา 

เห็นชอบในหลักการ  มอบฝ่ายโรงพยาบาลพิจารณาทบทวน
ต าแหน่งนี้อีกครั้ง  และให้ด าเนินการตามระเบียบต่อไป 

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4.17  เรื่อง  พิจารณาด าเนินการ 

งานไม่แล้วเสร็จในขณะที่พ้นจากต าแหน่ง 
มอบให้ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ทุกท่านพิจารณา  และ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
เช่น  การประชุมวิชาการแพทย์บูรพา, สมาคมศิษย์เก่า  เป็นต้น 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์  และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
4.18  เรื่อง  พิจารณาข้อมูล 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ปค.5)  งวดที่  1 

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์  และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
4.19  เรื่อง  พิจารณาการลงนามใน 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
1.  เห็นชอบให้ด าเนินการลงนามในระบบสารบรรณ   

ทั้งนี้  ช่วงระยะแรกอาจต้องใช้เอกสารควบคู่  เนื่องจากป้องกันการ
ผิดพลาด 
 2.  ให้เพ่ิม  KPI  การเรียนรู้ของหัวหน้างานบริหารงาน
ทั่วไป  เรื่องการเกษียณหนังสือราชการให้ถูกต้อง แม่นย า เพ่ือ
ไม่ให้เกิดการผิดพลาดซ้ า 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
มอบ งานบริหารงานทั่วไป 

4.20 เรื่อง  หอพักส าหรับแพทย์ 
เพ่ิมพูนทักษะ 

1.  เห็นควรในน าปรึกษาที่ประชุมคณะกรรมการแพทย์พ่ี 
เลี้ยงก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
แพทยศาสตร์อีกครั้ง 
 2.  มอบรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ  
พิจารณาจัดสรรหอพักให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 

มอบ เลขาแพทย์พ่ีเลี้ยง 
4.21  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ 

แพทย์พ่ีเลี้ยง 
1.  สาขาวิชาสูติศาสตร์  ศัลยศาสตร์  อายุรศาสตร์  กุมาร 

เวชศาสตร์  และออร์โธปิดิกส์  สาขาละ  2  ท่าน  เพ่ิมสาขาวิชา
จักษุวิทยา  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  และโสต ศอ นาสิกวิทยา  เวช
ศาสตร์ทุกสาขาวิชา  อย่างละ  1  คน  โดยให้ประธานสาขาแต่ละ
สาขาส่งรายชื่อตัวแทนเป็นคณะกรรมการแพทย์พ่ีเลี้ยง  ทั้งนี้ให้
เพ่ิม  แพทย์หญิงศิริญญา  ปัญญา  เข้าเป็นกรรมการด้วย  
 2.  ให้แยกกรรมการก ากับดูแลแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ  และ
แพทย์ใช้ทุน  1  ชุด  โดยใช้คณะกรรมการแพทย์พ่ีเลี้ยง  และ
กรรมการก ากับดูแลแพทย์ฝึกหัดอีก  1  ชุด   

3.  จากที่ประชุมแพทยสภา  จะมีหลักเกณฑ์จากแพทย 
สภาใช้ในการก ากับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ  ซึ่งอาจจะอยู่ในช่วง
ทดลองใช้ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์  และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
4.22  เรื่อง  พิจารณาขออนุมัติกรอบ 

อัตราก าลังให้ผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษา  
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ   

เห็นชอบตามเสนอ  และด าเนินการตามระเบียบต่อไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์  และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
4.23  เรื่อง  พิจารณาการขอเป็น 

นิสิตและเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยบูรพาไม่สามารถรับได้ 

มอบ งานการศึกษา 
4.24  เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ด ารง 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ที่จะได้รับเงิน
ค่าตอบแทนต าแหน่งทางวิชาการ  (เพิ่มเติม)   

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 3.1  เรื่อง  รายงานสถานะทางการ
เงินคณะแพทยศาสตร์  ประจ าเดือนมีนาคม  
พ.ศ. 2563 

ที่ประชุมมีนโยบายให้หารายได้เพ่ิม  ลดค่าใช้จ่าย  และให้
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1.  มอบฝ่ายโรงพยาบาลและงานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
เร่งด าเนินการจัดท ากรอบอัตราที่ขอกรอบเงินแผ่นดิน  โดยอ้างอิง
จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 
 2.  การติดตั้ง  Solar cell  สามารถลดค่าใช้จ่ายให้กับ
โรงพยาบาลได้ 
 3.  มอบให้รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลฝ่ายสนับสนุนทาง
แพทย์  จัดท า  Unit cost  ของฝ่ายโรงพยาบาล  และลดค่าใช้จ่าย  
 4.  มอบให้ฝ่ายโรงพยาบาลด าเนินการจัดท าแผนหา
รายได้เพ่ิมให้ชัดเจน  และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะแพทยศาสตร์  ในเดือนมิถุนายน  โดยตั้งเป้าหมายให้
โรงพยาบาลมีผลประกอบการเป็นบวกภายใน  2  ปี  ให้
ด าเนินการจัดท าแผน  เช่น  การเพ่ิมห้องพิเศษ  โดยท าแผนให้
ชัดเจนว่าสามารถสร้างรายได้ได้เท่าไหร่  กรณีที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามเป้า  สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ว่าไม่เป็นไป
ตามเป้าเกิดจากสาเหตุใด  และแก้ไขปัญหาหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
ใหม่ 
 5.  เพ่ิมการตลาดโรงพยาบาลในเชิงรุก  หาลูกค้าประจ า
เพ่ิมอย่างน้อย  20,000  คน/ปี 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์  และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
 3.2  เรื่อง  แจ้งเลื่อนการอบรม
หลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานส าหรับแพทย์  
รุ่นที่  ๙ 

ให้ด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการบริหาร
เงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการ  พ.ศ. 2558  โดยเสนอ
อธิการบดีพิจารณา 
 
 

มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย 
3.3  เรื่อง  พนักงานมหาวิทยาลัยขอ 

อนุมัติเข้าศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต  หลักสูตร
สาธารณศาสตรดุษฎีบัณฑิต  แบบ  2  ภาค
ปกติ  (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)   
(นายเกรียงศักดิ์ สมบัติ สุรนาถวัชวงศ์) 

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
3.4  เรื่อง  พิจารณาติดตามความ 

คืบหน้า  กรณีเงินได้จากวิชาชีพอิสระการ
ประกอบโรคศิลป์ มาตรา  40(6)   

มอบให้รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลฝ่ายการแพทย์   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  นายแพทย์ยศศักดิ์  สกุลไชยกร  พิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์  และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
 3.5  เรื่อง  รายงานความคืบหน้าการ 

ติดตั้ง  Solar cell 
เห็นชอบให้มีการติดตั้ง  Solar cell  ทั้ง  4  อาคาร  โดยอาคาร
วิจัยทางการแพทย์  เว้นพื้นที่ลานจอดเฮลิปคอปเตอร์ไว้ก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มอบ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริหาร 
 3.6  เรื่อง  รายงานความคืบหน้าการ
จัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 

เห็นชอบและให้รายงานความคืบหน้าในเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 
2563  ในการแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิ  ข้อบังคับท่ีผ่านสภา
มหาวิทยาลัย 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์  และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
3.7  เรื่อง  พิจารณารายชื่อนิสิต 

แพทย์ที่สมควรได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและ
เข็มรางวัลแก่บัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเด่นยอด
เยี่ยมและใบประกาศเกียรติคุณแก่บัณฑิต
แพทยศาสตร์ดีเยี่ยม  ประจ าปี 2563 

ที่ประชุมเสนอนายสุรชัช  เจรญิวารีกุล 

มอบ งานบริหารงานกิจการนิสิต 
๕.๑  เรื่อง  ก าหนดวัน  เวลา  ประชุม 

ครั้งต่อไป 
ประชุมครั้งต่อไปวันศุกร์ที่  12  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา  
12.30 น.   

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 


