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

(ร่าง)  รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ 
ในคราวประชุมครั้งที่  6/2561  เมื่อวันพุธที่  6  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 

 
จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 

4.๑  เรื่อง  พิจารณาการคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริ
ราชดีเด่น  ประจ าปี  พ.ศ. 2561 

มอบประธานสาขาพิจารณา 

มอบ ประธานสาขา 
4.2  เรื่อง  (ร่าง)  ระเบียบการสมัคร 

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  (TCAS  รอบท่ี 5)  
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม  
(กระทรวงศึกษาธิการ)  มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 
2561 

เห็นชอบในหลักการ  และเสนอตรวจร่างกายวันที่  31  
กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 ปฐมนิเทศวันที่  1  สิงหาคม  
พ.ศ. 2561 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
4.3  เรื่อง  พิจารณาการรับสมัคร  ต าแหน่ง 

อาจารย์  สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
เห็นชอบในหลักการรับ  และเห็นควรน าเรื่องกรอบ
อัตรามาพิจารณาในที่ประชุมอีกครั้ง   
เมื่อใกล้ก าหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานภายหลังการ
ส าเร็จการศึกษา  ซึ่งจะส าเร็จการศึกษาในปี 2562 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.4  เรื่อง  ขอทุนเรียนต่อเฉพาะทาง  สาขา 

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
มอบคณะกรรมการแพทย์พ่ีเลี้ยงหาข้อมูลเชิงประจักษ์
แล้วน ามาพิจารณา  เนื่องจากความเห็นในที่ประชุมไม่
สอดคล้องกัน  และให้น าข้อมูลดังกล่าวเสนอในที่
ประชุมต้นเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2561 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.5  เรื่อง  พิจารณาการรับสมัคร  ต าแหน่ง 

แพทย์  สาขาอาชีวเวชศาสตร์ 
1.  กรณีเป็นสาขาขาดแคลน  เห็นควรให้ใช้ 

ทุนครบ  3  ปีก่อน  และให้พ้นการทดลองงาน  6  
เดือน  แล้วจึงน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะแพทยศาสตร์  เพื่อพิจารณาการส่งเรียนอีกครั้ง  
และหากไม่ใช่สาขาขาดแคลน  ให้พิจารณาตามเกณฑ์ที่
คณะก าหนด 
 2.  กรณีนิสิตของ  สกอ.  คณะมีวิธีการ
คัดเลือก  คือ  ให้เลือกคณะแพทยศาสตร์เป็นอันดับแรก
ในการสมัครเป็นแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.6  เรื่อง  พิจารณาคุณสมบัติ และอนุมัติ เห็นชอบในหลักการ  และน าเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
การจ่ายเงินเพ่ิมเติมพิเศษส าหรับแพทย์  ทันตแพทย์  และ
เภสัชกร  ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  
(ครั้งแรก) 

1.  ภกญ.ศริยา  มุสิกนวบุตร 
มอบ งานบริหารงานบุคคล 

4.7  เรื่อง  พิจารณาเสนอรายชื่อ 
คณะกรรมการประเมินค่างาน  ของคณะแพทยศาสตร์     

1.  คณะกรรมการสามารถด าเนินการแต่งตั้ง 
ได้เลย  เนื่องจากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

2.  มอบให้ฝ่ายบริหารท าข้อมูล  รายชื่อ 
คณะกรรมการประเมินค่างาน  ของทุกงานและ 
น ามาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
แพทยศาสตร์อีกครั้ง 

มอบ งานบริหารงานบุคคล   
4.8  เรื่อง  พิจารณาการเสนอขอด ารง 

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ  แพทย์หญิงรมร   
แย้มประทุม 

เห็นชอบในหลักการ  และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.9  เรื่อง  พิจารณาข้อมูลรายงานผลการ 

ติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน  (แบบติดตาม  ปย.2)  งวดที่  1 

เห็นชอบตามเสนอ  และเห็นควรเพิ่มหนี้สูญจากการเก็บ
เงินไม่ได้  เพ่ิมในรายงานฯ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.10  เรื่อง  ทุนสนับสนุนค่าเดินทางตั๋ว 

เครื่องบินชั้นประหยัดส าหรับนิสิตแพทย์ที่จะไปท าหน้าที่  
พิธีกรเปิดตัวโครงการ  EAMSC Thailand  ที่ประเทศ
มาเลเซีย 

เห็นชอบในหลักการ  ให้ด าเนินการตามระเบียบในการ
เบิกจ่าย  และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะแพทยศาสตร์เพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป 

มอบ งานวิเทศสัมพันธ์ 
4.11  เรื่อง  การรับนิสิตแพทย์จาก 

ต่างประเทศมาฝึก  Training Internal Medicine   
ณ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ของนิสิตแพทย์
จากต่างประเทศ  (มหาวิทยาลัยซุนยัดเซน ประเทศจีน)   

เห็นชอบในหลักการ  และให้ด าเนินการตามระเบียบ
ต่อไป 

มอบ งานวิเทศสัมพันธ์ 
4.12  เรื่อง  ทุนสนับสนุนนสิิตแพทย์ไปเข้า 

ร่วมประชุมวิชาการในต่างประเทศ  ณ ประเทศเกาหลีใต้   
เห็นชอบตามเสนอ  โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
สนับสนุนทุนนิสิตไปต่างประเทศ และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  เพ่ือให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

มอบ งานวิเทศสัมพันธ์ 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
4.13  เรื่อง  การปรับแผนการปฏิบัติงาน 

ประจ างานวิเทศสัมพันธ์  ประจ าไตรมาสที่  ๓ - ๔ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑   

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานวิเทศสัมพันธ์   
4.14  เรื่อง  พิจารณาพนักงาน 

มหาวิทยาลัยขออนุมัติงบประมาณไปน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ/วิจัยในต่างประเทศ   
(ผศ.นพ.กิตติ  กรุงไกรเพชร)   

เห็นชอบตามเสนอ  วงเงินไม่เกิน  80,๐๐๐  บาท  
(แปดหมื่นบาทถ้วน)  และให้ด าเนินการตามระเบียบ
ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.1๕  เรื่อง  ขออนุมัติต่อสัญญาจ้าง 

ต าแหน่ง  รองศาสตราจารย์  แพทย์หญิงสมจิต   
พฤกษะริตานนท์   

เห็นชอบตามเสนอ  และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะแพทยศาสตร์ต่อไป  โดยใช้ฐานเงินเดือน
เดิม  85,000  บาท  (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  กรณี
ที่ทางมหาวิทยาลัยไม่อนุมัติ ให้ด าเนินการจ้างอาจารย์
ในบางส่วนเวลา 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.16  เรื่อง  การจัดสอบ  MEQ  ส าหรับ 

แพทย์ที่จบจากสถาบันต่างประเทศ  ประจ าปีการศึกษา 
2560  ครั้งที่  2   

เพ่ิมจ านวนการสอบ  20  คน  จากจ านวน  20  คน  
เป็น  40  คน 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
3.1  เรื่อง  รายงานสถานะทางการเงิน   

ประจ าเดือนเมษายน  พ.ศ. 2561  คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา   

 1.  ให้แยกแต่ละสาขาท าอะไรบ้าง  จะ 
กระจายรายรับให้เพ่ิมได้อย่างไร 
 2.  ให้ดูสิทธิในการเบิกของผู้ป่วย  สิทธิ พรบ. 
กับสิทธิประกันชีวิต  
 3.  ให้ดูกระบวนการท างานของโรงพยาบาลฯ  
มีจุดบอดด้านใด  มีวิธีการแก้ไข  
และปรับปรุงอย่างไร  เพ่ือให้การท างานเป็นระบบ  และ
งานเวชระเบียน  เป็นต้น 
 4.  ควรพิจารณาราคาการบริการเป็น  2  
ราคา  
 5.  Lab ไหนขาดทุน  และได้ก าไร 
 6.  ควรเน้นติดตาม  และกระตุ้นในหน้าที่
ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล 
 7.  สิทธิประกันสังคม  กรณีที่ต้องการให้ลด  
Cost  ต้องก าหนดเวลาในการรักษา  เช่นกรณีผู้ป่วย
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
สูงอายุ  อาจมีการก าหนดเวลา  10  วันในการรักษา  
และส่งกลับรักษาต่อที่บ้าน  เป็นต้น 
 8.  เห็นควรน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะแพทยศาสตร์  ในเรื่องสิทธิการรักษา  
30  บาท  อาจต้องมีการท าประชาวิจารณ์  หรือต้องน า
ข้อมูลเข้าสภาอย่างไรควรต้องด าเนินการ  เป็นต้น 

มอบ งานบริหารงานการเงินและบัญชี/งานบริหารงาน
ยุทธศาสตร์ 

3.2  เรื่อง  รายงานความคืบหน้า  ภาษีเงิน 
ได้บุคคลธรรมดา  กรณีเงินได้จากวิชาชีพอิสระ  
การประกอบโรคศิลปะ  มาตรา  40(6)   

เห็นชอบในหลักการ  และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 ๕.๑  เรื่อง  ก าหนดวัน  เวลา  ประชุมครั้งต่อไป ประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.  

๒๕61  เวลา  ๑๓.00 น.   
มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 

 


