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

(ร่าง)  รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ 
ในคราวประชุมครั้งที่  7/2562  เมื่อวันพุธที่  3  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
4.1  เรื่อง  พิจารณาทบทวนการ

จัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก  นิสิตแพทย์ในปี
การศึกษา 2563  และปรับแผนพัฒนาคณะ
แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  เพื่อขยาย
ศักยภาพโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา   

1.  เห็นชอบในการชะลอการจัดการเรียนการสอนนิสิต 
แพทย์ชั้นคลินิกในปีการศึกษา 2563  เป็นปีการศึกษา  2564  
จ านวนนิสิต  24  คน 
 2.  เห็นชอบการปรับแผนการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา  เพื่อขยายศักยภาพโรงพยาบาล  มหาวิทยาลัย
บูรพา   
 และท่ีประชุมมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมดังนี้ 
  1.  ระยะที่  2  ข้อ  2.3  งานห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์  ย้ายเป็นระยะที่   4  เนื่องจากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  2.  ระยะที่  2  ข้อ  2.10  แผนกซักฟอก  และ
หน่วยจ่ายกลาง  ย้ายเป็นระยะที่  3   
  3.  บริหารจัดการทีมพยาบาล  เพ่ือรองรับอัตรา
การครองเตียง  70%  ของการเพ่ิมอัตราการครองเตียง  250  
เตียง  ภายในเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2563  เพ่ือด าเนินการยื่นขอ
เปิดการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564  จ านวนนิสิต  
24  คน 
  4.  วางแผนการยื่นขอตรวจประเมินในช่วงต้นปี 
2563 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา/งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.2  เรื่อง  พิจารณาการเข้าร่วมโครง 

การอบรมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยบูรพา 
มอบรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลเข้าร่วมประชุม 

มอบ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
4.3  เรื่อง  พิจารณาอนุญาตสมัคร 

สอบเข้าฝึกอบรมหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
(หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยมหิดล 

เห็นชอบอนุญาตสมัครสอบฯ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.4  เรื่อง  พิจารณาพนักงาน 

มหาวิทยาลัยขออนุมัติงบประมาณไปน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ/วิจัยในต่างประเทศ   
(พญ.สุชานันท์  โอสธีนกุล)   

เห็นชอบอนุมัติงบประมาณตามที่เสนอขอ  ๕๗,๒00  บาท   
(ห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)  และด าเนินการตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 

มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย/งานบริหารงานบุคคล 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
4.5  เรื่อง  พิจารณาการก าหนดอัตรา 

เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ  ส าหรับบุคคลที่มี
ความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์หรือ
ความช านาญงานเข้าเป็นอาจารย์  ของ 
แพทย์หญิงพิมพ์พร  สุขเสถียร 

1.  ใช้ข้อ  6 (3)  ด้านการรักษาพยาบาลเป็นบริการ 
วิชาการฯ  สามารถเพ่ิมขอได้กรณีพิเศษไม่เกินร้อยละ  1  ของฐาน
อัตราเงินเดือนที่สามารถเพ่ิมให้ได้  และให้ดูอายุงาน  ประสาบ
การณ์พิจารณาด้วย 
 2.  จัดท าระเบียบอัตราการให้บริการทางการแพทย์ด้าน
จิตเวชนอกเวลา  สามารถเรียกเก็บอัตราการให้บริการที่เพ่ิมข้ึนได้  
เช่น  ผู้รับบริการ  500  บาท/คน  ผู้รับบริการต่างชาติ  1,000  
บาท/คน  เป็นต้น  และให้จัดท าประกาศของคณะแพทยศาสตร์  
โดยอ้างอิงเกณฑ์ทางด้านจิตเวชโดยเฉพาะ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.6  เรื่อง  พิจารณาความต้องการ 

แพทย์เพ่ือปฏิบัติงานชดใช้ทุน  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ที่ประชุมเห็นชอบ 
1.  จ านวน  12  อัตรา 
2.  ไม่ก าหนดสาขา  
ในการใช้กรอบควรใช้กรอบอัตราที่เป็นเงินแผ่นดินให้หมด 

ก่อน  แล้วจึงใช้กรอบเงินรายได้ 
มอบ งานบริหารงานบุคคล 

4.7  เรื่อง  รับสมัครพนักงาน 
มหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  สาขากุมาร
เวชศาสตร์  และขอเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ   
(แพทย์หญิงเพ็ญวดี  ภาคพิบูลย์)   

เห็นชอบตามเสนอ  และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะแพทยศาสตร์ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.8  เรื่อง  เรื่องพิจารณาขั้นตอนการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณา
ความดีความชอบ  คณะแพทยศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒   

1.  เห็นชอบอนุมัติขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน   
และถือปฏิบัติ 
 2.  ฝากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด าเนินการตามขั้นตอน  และ
พิจารณาผลการประเมินตามความเป็นจริง  และยุติธรรม 

3.  ทบทวนแบบฟอร์มให้สอดคล้องกับภาระงานของ 
อาจารย์ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.9  เรื่อง  พิจารณาขออนุมัติใช้เงิน 

บริจาคของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  ใน
การเบิกจ่ายทุนนิสิตพยาบาลรักษ์บูรพา   
(ทุนต่อเนื่อง)   

เห็นชอบอนุมัติใช้เงินบริจาคของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 

มอบ งานบริหารงานบุคคล   
4.10  เรื่อง  พิจารณาเข้าร่วม 

กิจกรรมโครงการ  “รวมใจไทยสืบสานพระ
ปณิธานหมอเจ้าฟ้า” 

1.  ให้ตรวจสอบระเบียบการเบิกจ่ายว่าสามารถเบิกจ่าย 
ได้หรือไม่ 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
 2.  กรณีท่ีสามารถเบิกจ่ายได้  สามารถเบิกจ่ายได้จาก
แหล่งเงินใด 
 3.  กรณีท่ีสามารถเบิกจ่ายได้  ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติ
เงิน  50,000 บาท 

4.  ที่ประชุมเสนอ  นายแพทย์ปราการ  ทัตติยกุล  เข้า 
ร่วมกิจกรรม 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.11  เรื่อง  การเปิดรับข้อเสนอการ 

วิจัย  เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เห็นชอบตามเสนอ  และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะแพทยศาสตร์ 

มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย 
4.12  เรื่อง  แนวปฎิบัติสิทธบิัตรทอง 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา   
เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการการพยาบาล 
3.1  เรื่อง  รายงานสถานะทางการ 

เงิน  ประจ าเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2562  
คณะแพทยศาสตร์ 

เห็นชอบให้รีบด าเนินการจัดท ามูลนิธิ  เพ่ือหารายได้เข้า
โรงพยาบาล 

มอบ หัวหน้าส านักงานคณบดี/งานบริหารงานยุทธศาสตร์/ 
งานบริหารงานการเงินและบัญชี 

3.2  เรื่อง  รายงานความคืบหน้าการ 
น า  OKRs  ไปใช้บริหารจัดการเพื่อเพ่ิมรายได้
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา   

เห็นชอบตามเสนอ  และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1.  มูลนิธโิรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  ให้ขอข้อมูลที่ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณบดีเป็นผู้ประสานงานกับ
ผู้อ านวยการฯ  เบื้องต้น  และมอบให้ส านักงานคณบดีด าเนินการ
ต่อไป 
 2.  มอบส านักงานคณบดี  ตรวจสอบกรมธรรม์กรณีที่มี
การผ่าตัดสามารถให้สิทธิประกันได้หรือไม่  และให้รีบด าเนินการ
ติดตามบริษรัทที่เข้ามาท าสัญญาการให้บริการทางการแพทย์ 
 3.  ฝากส านักงานคณบดีตรวจสอบการท างานของ
เครื่องปรับอากาศและลิฟท์  เปิดเฉพาะบางจุด  เนื่องจากบางจุดมี
ความเย็นไม่เท่ากัน 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
3.3  เรื่อง  รายงานความคืบหน้าการ 

เตรียมความพร้อมตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่  
6   

เห็นชอบโครงการฯ  

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
๑.3.5  เรื่อง  กรรมการและ 

เลขานุการแจ้งเพ่ือทราบ   
ตามวาระที่  4.18  เรื่อง  โครงการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวในระหว่างปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรผู้มีความรู้
ความช านาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  (In-service Training) ได้
มีมติ  เห็นชอบตามเสนอ  และให้ด าเนินการตามระเบียบต่อไปนั้น  
เนื่องจากเรื่องนี้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะแพทยศาสตร์  ก่อนด าเนินการในขั้นตอนต่อไปนั้น  
ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเร่งด่วน  จึงขอให้ฝ่าย
เลขานุการที่ประชุมด าเนินการเวียนหนังสือรับรองเพ่ือให้ขอความ
เห็นชอบโครงการและการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม  จาก
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๕.๑  เรื่อง  ก าหนดวัน  เวลา  ประชุม 

ครั้งต่อไป 
ประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่  7  สิงหาคม  พ.ศ. 2562   
เวลา  ๑๓.30 น.   

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 


