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

(ร่าง)  รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ 
ในคราวประชุมครั้งที่  9/2562  เมื่อวันพุธที่  4  กันยายน  พ.ศ. 2562 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
1.2.1  เรื่อง  การแจ้งผลการพิจารณา

เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ : EdPEx200   

1.  รับทราบ  โดยให้ด าเนินการตามแนวทางท่ีส านักงาน 
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ก าหนด  
 2.  มอบหมายให้จัดท าแผนการพัฒนาฯ  โดยใช้หัวข้อการ
พัฒนาองค์กรที่มีการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ  TQC  ในวันที่  
24 – 25  กันยายน พ.ศ. 2561 โดยเชิญคณะกรรมการบริหารฯ  
และทีม  TQA  เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 3.  ที่ประชุมร่วมประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นของ
หน่วยงานที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : 
EdPEx200 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.1  เรื่อง  พิจารณาเหตุการณ์ 

บุคคลภายนอกบุกรุกพ้ืนที่รักษาและท าร้าย 
ร่างกายผู้มารับบริการ 

มอบหมายให้โรงพยาบาลด าเนินการดังนี้ 
 1.  ควรมีมาตรการให้ชัดเจน  ด้านบุคลากร  Screening  
ขณะเข้ารับการรักษาพยาบาล พนักงานเปลในกรณีที่เกิดเหตุ  
พนักงานรักษาความปลอดภัย  ให้มีความกระตือรือร้น  หรือ
พนักงานที่เก่ียวข้องเป็นต้น 
 2.  ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย  เหมือนโรงพยาบาล
ชลบุร ี
 
 
 
 
 
 
 

มอบ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการการพยาบาล/งานบริหารงานอาคาร
สถานที่และยานพาหนะ 

4.2  เรื่อง  พิจารณาอัตรา 
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ที่แพทยสภาจะเรียบเก็บ
จากคณะแพทยศาสตร์/สถาบันฝึกอบรม 

ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นดังนี้ 
1.  ข้อ  2  ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตใน 

ประเทศ  เพ่ิมข้ึนจากเดิม  50 เปอร์เซ็น  (จาก  5,000  เป็น  
10,000 บาท) 

2.  ข้อ  1  ข้อ  3  และข้อ  4  ยังคงเหมือนเดิม 
มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 

 4.3  เรื่อง  พิจารณาเสนอชื่อแพทย์
ดีเด่นแพทยสภา  ประจ าปี  2563 

เสนอ  รศ.พญ.สมจิต  พฤกษะริตานนท์ 
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 

 4.6  เรื่อง  พิจารณาข้อตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่างมหาวิทยาลัย
บูรพา กับบริษัท สมิติเวช (มหาชน) จ ากัด และ
บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จ ากัด 

เห็นชอบตามเสนอ  

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.7  เรื่อง  การเลื่อนข้ันเงินเดือน 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ลูกจ้างประจ า  พนักงานเต็มเวลา  และลูกจ้างที่
ท างานด้านการบริการที่ใช้คุณวุฒิต่ ากว่า
ปริญญาตรี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
ณ วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   

ท าหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับปัญหาการต่อสัญญาจ้าง  ที่
ต้องรอผลการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน  กรณีท่ีไม่มีสัญญาจ้างก็
ไม่สามารถต่อได้ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.8  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติลาศึกษา 

ต่อแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  อนุสาขากุมาร
เวชศาสตร์โภชนาการของ  แพทย์หญิงวิภาวี  
สุวรรณบริบูรณ์   

อนุมัติการสมัครสอบและลาศึกษาต่อแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  
ของแพทย์หญิงวิภาวี สุวรรณบริบูรณ์ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
 4.9  เรื่อง  พิจารณาการขอขยายเวลา
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาล
เด็ก  ของนางสาวพิมพ์ชนก  จันทราทิพย์  
ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ 

เห็นชอบในการขยายเวลา  ทั้งนี้ขอให้  นางสาวพิมพ์ชนก  จันทรา
ทิพย์  ด าเนินการตามแผนการศึกษาเพ่ือส าเร็จการศึกษาต่อไป 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ  ควรเขียนเหตุผลประกอบในการ
ขอขยายเวลาศึกษาต่อ  เนื่องจากสาเหตุใด  และขอแผนงานการ
จบการศึกษาประกอบ  เพ่ือให้ด าเนินการจบตามก าหนดระยะเวลา 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.10  เรื่อง  พนักงานมหาวิทยาลัย 

ขออนุญาตสมัครเข้าศึกษาต่อภายในประเทศ
และขอพิจารณาการรับรองเป็นต้นสังกัด  
หลักสูตรแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  อนุสาขา
ภาพวินิจฉัยชั้นสูง  ในปีการศึกษา 2563  
(แพทย์หญิงสินีนาฏ  พาณิชยวัฏ)   

อนุมัติการสมัครสอบในศึกษาต่อแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  ของ
แพทย์หญิงสินีนาฏ  พาณิชยวัฏ  ทั้งนี้หากพ้นทดลองงานสามารถ
เสนอขอพิจารณาการรับรองเป็นต้นสังกัดได้ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.11  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติการต่อ 

สัญญาการจ่ายเงินเพ่ิมเติมพิเศษส าหรับแพทย์  
และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา  จ านวน  ๙  คน   

1. นพ.ศรรัฐ  เฮงเจริญ 

เห็นชอบตามเสนอ  และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะแพทยศาสตร์ ต่อไป 
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
2. ภกญ.ศศิธร  กิจจารุวรรณกุล 
3. ภกญ.ดวงรัตน์  จันทรวิบูลย์ 
4. ภกญ.จันทิมา  จินตกวีพันธุ์ 
5. ภกญ.น้ าพระทัย  ปาวสานต์ 
6. ภกญ.กัณฐาภรณ์  สุขสวัสดิ์ 
7. ภกญ.นภัสวรรณ  แก้วศรีนนท์ 
8. ภกญ.มาริสสา  เผือกพิพัฒน์ 
9. ภก.กิตติกานต์  โกมลภิส 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.12  เรื่อง  พิจารณาคุณสมบัติ   

และอนุมัติการจ่ายเงินเพ่ิมเติมพิเศษส าหรับ
แพทย์  ทันตแพทย์และเภสัชกร  ที่ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  (ครั้งแรก) 
(พญ.ปริชญา  งามเชิดตระกูล) 

เห็นชอบตามเสนอ  และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะแพทยศาสตร์ ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.14  เรื่อง  ขอเบิกเงินอุดหนุนการ 

วิจัยปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  จาก
งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๒  (นายแพทย์ภาคภูมิ  บ ารุงราชภักด)ี 

1.  เห็นชอบตามเสนอ  และน าเสนอท่ีประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์พิจารณาต่อไป  ทั้งนี้ต้อง
ระบุเหตุผลในการขอขยาย 
 2.  ที่ประชุมให้นโยบายในหลักการ  ว่าต้องด าเนินการให้
ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 

มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย 
 4.15 เรื่อง  พิจารณาแนวทางการ
ด าเนินการเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ 

เห็นชอบในหลักการตามแนวทางท่ีเสนอ  ทั้งนี้ให้ศึกษาถึงความคุ้ม
ทุนในการด าเนินการ พิจารณาถึงผู้ใช้ที่จ าเป็นจริง ๆ  และใช้เป็น
ประจ าต่อเนื่อง  เพราะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และ
รายงานความคืบหน้าในที่ประชุมครั้งต่อไป  เป็นวาระสืบเนื่อง 

มอบ หัวหน้าส านักงานคณบดี 
4.16  เรื่อง  หารือแผนการจัด 

กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาจากต่างประเทศรอบเวลาการ

ที่ประชุมเห็นด้วยในการจัดกิจกรรม แต่ทั้งนี้ที่ประชุมมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1.  เป็นบริการวิชาการ  หรือเป็น  USR  กรณีเป็นบริการ 
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
จัดประชุมวิชาการร่วมกับ  Governor State 
University  ช่วงมกราคม  พ.ศ. 2563  ณ 
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา   

วิชาการ  ต้องมีงบประมาณในการด าเนินการก่อน  และถ้าเป็น  
USR  ยากต่อการขอความร่วมมือ  หรือสนับสนุนงบประมาณ  
ทั้งนี้เห็นควรให้ตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาแนวทางการ
ด าเนินงานในการจัดกิจกรรม  ทั้งแนวทางในการด าเนินงานและ
งบประมาณ  เป็นต้น  ทั้งนี้งบประมาณของคณะฯ  เท่ากับปีที่ผ่าน
มา 

2.  กิจกรรมเป็นที่ดึงดูดของลูกค้า  ผู้เข้าร่วมงานหรือไม่ 
มอบ งานวิเทศสัมพันธ์ 

4.18  เรื่อง  พิจารณาปรับอัตรา 
ค่าบริการรักษาพยาบาล   

1.  เห็นควรให้ทางคณะแพทยศาสตร์  เสนอมหาวิทยาลัย 
เรื่องการอ้างอิงอัตราค่ารักษาพยาบาลตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข  (ฉบับใหม่)  

2.  ด าเนินการเวียนรับรองท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า 
คณะแพทยศาสตร์  ทั้งนี้ให้รีบด าเนินการโดยด่วน  เพื่อให้ทันการ
เริ่มใช้ในวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
 3.  เพ่ิมข้อความในข้อ  6  ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยค่าบริการ....ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
3.1  เรื่อง  พิจารณาการสนับสนุน 

โครงการพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า 
ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติเงินสนับสนุน  100,000  บาท  (หนึ่ง
แสนบาทถ้วน) 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๑.3.1  เรื่อง  แจ้งการตรวจประเมิน 

ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ 
รับทราบ  และให้ไปศึกษารายละเอียดต้องมีการนัดสัมภาษณ์
เหมือนการตรวจประเมิน  EdPEx200  หรือไม่  และให้น าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์  ครั้งต่อไป 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
๑.3.2  เรื่อง  พิจารณาการต่อสัญญา 

จ้าง   
ท าหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับปัญหาการต่อสัญญาจ้าง  ที่
ต้องรอผลการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน  กรณีท่ีไม่มีสัญญาจ้างก็
ไม่สามารถต่อได้ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๕.๑  เรื่อง  ก าหนดวัน  เวลา  ประชุม 

ครั้งต่อไป 
ประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่  2  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   
เวลา  ๑๓.00 น.   

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 


