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

(ร่าง)  รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ 
ในคราวประชุมครั้งที่  9/2563  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  3  กันยายน  พ.ศ. 2563 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
4.1  เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรด ารง 

ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   

1.  ที่ประชุมเสนอ   
หมายเลข 1  ศ.ดร.ประสาท  สืบค้านายกสภา 

มหาวิทยาลัย 
หมายเลข ๓ ศ.นพ.สุวัฒน์  เบญจพลพิทักษ์  ด้าน 

การศึกษา 
หมายเลข ๙  นายบัณฑูร  สุภัควณิช ด้านการเงินการคลัง 
หมายเลข ๑๒  ศ.พญ.จิรพร  เหล่าธรรมทัศน์ ด้านเขต 

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 2.  ที่ประชุมให้ท าหนังสือเวียนคณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ภายในวันที่  15  
กันยายน  พ.ศ. 2563  ทั้งนี้พร้อมแนบประวัติผู้สมัครด้วย 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์  และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
4.2  เรื่อง  การจัดท าร่างข้อเสนอแผน 

งานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาคตะวันออก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ที่ประชุมให้เสนอ  2  โครงการ ที่เคยจัดส่งข้อมูลให้กองแผนแล้ว 
และได้เพ่ิมข้อเสนอโครงการ รถ  X-Ray  เคลื่อนที่ โดยมอบหมาย
ให้รองคณบดีฝ่ายบริหารและหัวหน้างานยุทธศาสตร์ฯ ด าเนินการ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์  และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
4.3  เรื่อง  พิจารณารับแพทย์สาขา 

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน เพ่ิม อีกจ านวน 1 คน 
ที่ประชุมเห็นชอบ และมีมติให้เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบว่าง 
จากสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว เลขท่ี ต าแหน่ง 90380 เป็นสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4.4  เรื่อง  พิจารณาโครงการอบรม 

แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถ ในการท าโครงงานวิจัย 

1. ที่ประชุมยินดีสนับสนุนงบประมาณ โดยให้อาจารย์ 
แพทย์เข้าร่วมโครงการกับแพทย์ Intern ด้วย เพื่อให้สามารถใช้
งบประมาณของคณะแพทยศาสตร์ได้  โดยก าหนดจ านวนครั้งใน
การเข้าร่วม ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง  
 2. เห็นควรเปลี่ยนชื่อโครงการเป็นโครงการอบรมแพทย์
เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถในการท าโครงการวิจัย ให้มี
ขอบเขตกลุ่มเป้าหมายกว้างขึ้น 

มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย/รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลฝ่าย
บริการทางการแพทย์ 

4.5  เรื่อง  พิจารณาแนวทางการ 
ประกาศรับอาจารย์แพทย์ ที่จบวุฒิบัตรในสาขา
ที่คณะแพทยศาสตร์ต้องการ 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ มอบรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ ท าเป็นโครงการพิเศษของสาขาพยาธิวิทยา 
และนิติเวช ทั้งนี้ 2 สาขาให้ด าเนินการร่วมกัน 

มอบ งานการศึกษา/งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
4.6  เรื่อง  การจัดการช่วยนิสิตที่มี 

ปัญหาขาดทุนทรัพย์ กรณีท่ีรับทุนการศึกษาอ่ืน
อยู่ก่อน 

 1.  มอบหัวหน้าส านักงานคณบดี ประสานงานตรวจสอบ 
เงื่อนไขการรับทุน 
 2.  อาจด าเนินการโดยใช้เงินของมูลนิธิโรงพยาบาลฯ  
แทนได้ เมื่อจัดตั้งมูลนิธิเรียบร้อยแล้ว 

มอบ งานบริหารงานกิจการนิสิต 
4.7  เรื่อง  การจัดสวัสดิการเครื่องซัก 

ผ้าบริการภายในหอพักนิสิตแพทย์ 
เห็นชอบในหลักการ โดยให้ศึกษาถึงรายละเอียดอีกครั้ง ทั้งนี้ราคา
ต้องถูกกว่าการรับบริการจากภายนอก 

มอบ หัวหน้าส านักงานคณบดี/งานบริหารงานกิจการนิสิต 
4.8  เรื่อง  ปัญหาเรื่องระบบ WiFi ที ่

หอพักนิสิตแพทย์ 
เห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้หัวหน้าส านักงานคณบดี 
ประสานงานในรายละเอียดต่อไป 
 

มอบ หัวหน้าส านักงานคณบดี/งานบริหารงานกิจการนิสิต 
4.9  เรื่อง  พิจารณาค่าธรรมเนียม 

การศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี 
1. มอบรองคณบดีวิชาการประสานงานเกี่ยวกับข้อมูล 

ค่าใช้จ่ายของระบบ L1-L5  ในแต่ละรายวิชา  กับคณะสหเวช
ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือน าข้อมูลมา
ประกอบการค านวณต้นทุน 
 2. มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารวิเคราะห์ต้นทุนและ
ด าเนินการท าหนังสือเวียนคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ 
ภายในวันที่ 10  กันยายน  พ.ศ. 2563 ก่อนน าส่งมหาวิทยาลัย 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์  และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
4.10  เรื่อง  พิจารณา (ร่าง) สัญญา 

การให้บริการทางการแพทย์ กับบริษัท โพสโค-
ไทยน๊อคซ์ จ ากัด (มหาชน)   

เห็นชอบในหลักการ  มอบหมายหัวหน้าส านักงานคณบดี น าเสนอ
กองกฎหมายเพื่อพิจารณา  โดยที่ประชุมมีข้อคิดเห็นดังนี้ 

1. ควรท าสัญญาระยะสั้น (สัญญา 1 ปี) ก่อน เพ่ือ 
ประเมินผลการด าเนินการ 

2.  ไม่สามารถให้ส่วนลดได้ เนื่องจาก ไม่มีระเบียบการเงิน 
รองรับให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการที่มีสิทธิพิเศษในการ
เข้าถึงบริการทดแทนโดยมอบสิทธิ์บัตร VIP และควรพิจารณาให้
เป็น Smart Card (บตัรแข็ง) 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์  และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
4.11  เรื่อง  พนักงานมหาวิทยาลัย 

ขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2563) แผน ก แบบ ก2 (ภาคปกติ 
เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์) (นายศิรวัฒน์  ศรี
จันทร์) 

เห็นชอบการสมัครสอบของนายศิรวัฒน์  ศรีจันทร์ เฉพาะรายกรณี
นี้ โดยไม่สามารถน าไปใช้อ้างอิงที่อ่ืนได้ การพิจารณาใช้ดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารคณะฯ เป็นรายบุคคล 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

4.12  เรื่อง  พิจารณาคุณสมบัติ และ 
อนุมัติการจ่ายเงินเพ่ิมเติมพิเศษส าหรับแพทย์  
ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา (ครั้งแรก)   

1. เภสัชกรคณิตศาสน์  ปัญญาใส 
2. เภสัชกรธชา  ผาสุข 

เห็นชอบ และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์ 

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4.13  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติการต่อ 

สัญญาการจ่ายเงินเพ่ิมเติมพิเศษส าหรับแพทย์ 
และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน  ๔  คน    

1. นางสาวน้ าพระทัย  ปาวสานต์ 
2. นางสาวดวงรัตน์  จันทรวิบูลย์ 
3. นางสาวกัณฐาภรณ์  สุขสวัสดิ์ 
4. นางสาวนภัสวรรณ  แก้วศรีนนท์ 

เห็นชอบ และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์ 

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4.14  เรื่อง  ขออนุมัติจ้างบุคลากร 

ทดแทนอัตราก าลังที่มีการลาออก 
เห็นชอบ 

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4.15  เรื่อง  พิจารณาผลการจัดสอบ  

OSCE ส าหรับแพทย์ที่จบจากสถาบัน
ต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒   

เห็นชอบผลการสอบ OSCE 

มอบ งานการศึกษา 
4.16  เรื่อง  พิจารณาการแก้ไข 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

เห็นชอบในหลักการ และมอบฝ่ายวิชาการตรวจสอบรายวิชาที่ไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. 

มอบ งานการศึกษา 
4.17  เรื่อง  พิจารณาก าหนดบริเวณ 

ก่อสร้างโรงจอดรถ  Mobile Stroke Unit 
เห็นชอบ โดยให้ใช้บริเวณโรงจอดรถบัส  และที่ประชุมมี
ข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
 1.  ให้วิเคราะห์และน าเสนอภาพรวมของ ต าแหน่ง 
พนักงานขับรถ ให้เพียงพอต่อการขยายงาน และศักยภาพของ
โรงพยาบาล/คณะแพทยศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวง
สาธารณสุข พนักงานขับรถ 1 คน/รถ 1 คัน โดยให้น าปรึกษาท่ี
ประชุมส านักงานคณบดี  เพ่ือขออนุมัติรับสมัครพนักงานขับรถ
ต่อไป 
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เอกสารประกอบ วาระที่...................... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ 

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
 2.  ให้ทบทวนระบบการเบิกจ่ายเงินตามโครงการนี้ไป
พร้อมในการให้บริการ 

มอบ หัวหน้าส านักงานคณบดี 
4.18  เรื่อง  ขอประกาศรับสมัคร 

คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย 

เห็นชอบใช้กรอบสาขาวิชาเวชศาสตร์ป้องกันและเวชศาสตร์
ครอบครัว (แพทย์หญิงสรชา  สมบัติวรรณทนา) เลขที่อัตรา 
91295 

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4.19  เรื่อง  พิจารณาข้อมูลรายงาน 

การประเมินผลการควบคุมภายใน  (ปค.5)  
งวดที่  2 

เห็นชอบ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์  และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
4.20  เรื่อง  ความคืบหน้าเกี่ยวกับ 

การจัดท าผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรัชนีพร ชื่นสุวรรณ   

1. ระยะเวลาในการส่งผลงานทางวิชาการ เป็นไปตามข้อ   
7  ของประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
บูรพา ที่ 0001/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทน
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
 2. การพิจารณายกเว้น โดยเทียบเคียงกับการขอยกเว้น
ของคณาจารย์ที่เป็นผู้บริหารตามข้อ 8.2 ของ ผศ.พญ.รัชนีพร  
ชื่นสุวรรณ นั้น ไม่ได้เป็นอ านาจของคณะกรรมการบริหารคณะฯ 
โดยเป็นอ านาจของอธิการบดี  ตามข้อ  12  ของประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 
0001/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4.21  เรื่อง  พิจารณา (ร่าง)  บันทึก 

ความเข้าใจ  ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา  กับ  
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ  จ ากัด   

เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจฯ  และน าเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
4.22  เรื่อง  สัญญาจ้างเหมาบริการ 

การรักษา การท าหัตถการผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ  
และโรคหัวใจขาดเลือด  โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา   

เห็นชอบให้น าเสนอความคืบหน้าสืบเนื่องในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์อีกครั้งในเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2563 และน าเสนอท่ีประชุมประจ าคณะแพทยศาสตร์ใน
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาต่อไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพองค์กร/ 
งานบริหารงานพัสดุ 

4.23  เรื่อง  พิจารณา (ร่าง)  
แผนปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

เห็นชอบ 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพองค์กร 

4.24  เรื่อง  พิจารณา (ร่าง)  
แผนปฏิบัติการ สาขาวิชา คณะแพทยศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เห็นชอบ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
4.25  เรื่อง พิจารณาการเสนอขอ 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา กุมาร
เวชศาสตร์ ของแพทย์หญิงกฤชฐา จีระวงศ์
พานิช 

เห็นชอบในหลักการ โดยให้เร่งด าเนินการท าเอกสารให้สมบูรณ์ 
และด าเนินการประเมินผลการสอนให้แล้วเสร็จ ก่อนเวียน
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 
2563  การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพร่ ผลงาน
ทางวิชาการท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะให้แต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วม
พิจารณาด้วย  

มอบ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 3.2  เรื่อง  รับรองผลรางวัลอาจารย์
แพทย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒   

เห็นชอบ 

มอบ งานการศึกษา 
๕.๑  เรื่อง  ก าหนดวัน  เวลา  ประชุม 

ครั้งต่อไป 
ประชุมครั้งต่อไปวันจันทร์ที่  5  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เวลา  
12.30 น.   

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพองค์กร 
 


