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

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  ครั้งที ่ 1/2561  (มติฉบับย่อ) 
เมื่อวันศุกร์ที่  16  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 

 
จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 

1.1  เรื่อง  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ
แพทยศาสตร์ 

รับทราบ  และกรรมการประเภทผู้แทนประธานสาขาวิชา  
จะหมดวาระในวันที่  ๓๑ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  
ก าหนดให้มีการเลือกในวันที่  ๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๓.๑  เรื่อง  รายงานสถานะทางการเงิน   

คณะแพทยศาสตร์  ประจ าเดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕61 
รับทราบ  และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ๑. ให้ตรวจสอบส่วนที่ได้รับการเบิกจ่ายจากสิทธิ
ประกันสังคม  ที่พบว่าขาดทุน 
 ๒. ให้รับสิทธิประกันชีวิตหรือจ่ายเงินเองเพ่ิมขึ้น 
 ๓. จัดท าขั้นตอนการให้บริการกับกลุ่มคนไข้ที่มา
จากภาคเอกชนที่มีข้อตกลงความร่วมมือกัน  โดยอาจจะมี
สิทธิพิเศษเพ่ิมขึ้น 
 ๔. สนับสนุนการเพิ่ม case ที่มีผลตอบแทนสูง 
 ๕. ควรเตรียมแผนส าหรับการใช้จ่ายในครึ่งปีหลัง
ที่ไม่กระทบกระเทือนมาก 
 ๖. ควรใช้พ้ืนที่ให้เต็มศักยภาพ เช่น เพ่ิมการออก
ตรวจช่วงบ่าย เพิ่มวันออกตรวจ เป็นต้น 
 ๗. ตรวจสอบ RW ของแต่ละสาขา เพื่อหาโอกาส
สร้างรายได้เพ่ิม 
 ๘. เพ่ิมการบริการใหม่ ๆ ที่ไม่เพ่ิมต้นทุน และ
สามารถเก็บเงินสดหรือเบิกจากบริษัทประกันภัยได้ 
 ๙. เพ่ิมการ audit chart หรือให้แพทย์ช่วยเขียน
เวชระเบียนให้ละเอียดและชัดเจนขึ้น 
 ๑๐. ควรมีการมอบให้สาขาต่าง ๆ ปรึกษาหารือ  
เพ่ือหาบริการใหม่ และแนวทางการแก้ปัญหาทางการเงิน 
 ๑๑. ควรมีการประชุมเพ่ือการบริหารภาวะวิกฤต 
และการเตรียมความพร้อมขยายศักยภาพการบริการ
อาคารวิจัยทางการแพทย์ (คณบดีพบคณาจารย์ ต้นเดือน
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 

มอบ งานบริหารงานการเงินและบัญชี/งานบริหารงาน
ยุทธศาสตร์ 

๓.๒  เรื่อง  การจ่ายค่าตอบแทนที่ 
ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

เห็นชอบให้จ้าง  ศาตราจารย์พิเศษ  นายแพทย์ 
สุจินต์  อึ้งถาวร  เป็นที่ปรึกษาคณบดี  โดย 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
 ๑. ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  ๓๐,๐๐๐  บาท 
 ๒. มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษาด้านการเพ่ิมการผลิต
แพทย์ทั้งในระดับก่อนปริญญาและหลังปริญญา 
 ๓. ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่  ๑  มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๒๘  กมุภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.๑  เรื่อง  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

รายชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ  ประจ าปีการศึกษา   
๒๕๖๐ 

เห็นชอบแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
4.๒  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  ระเบียบมหาวิทยาลัย

บูรพา  ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์  
ส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพ่ือเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา  ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต  โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม  
(กระทรวงศึกษาธิการ) 

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
4.๓  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติการต่อ 

สัญญาการจ่ายเงินเพ่ิมเติมพิเศษส าหรับแพทย์  และเภสัชกร
ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  จ านวน  ๖  
คน   
1. พญ.รมร  แย้มประทุม 
2. นพ.สันติชัย  ดินชูไท 
3. พญ.พิธากร  ธ ารงเลาหะพันธุ์ 
4. ภกญ.วรารัตน์  แสงวภิาสนภาพร 
5. ภกญ.กรรณิการ์  กิจศิริรัตน์ 
6. ภกญ.กมลเนตร  รัตน์ศยานนท์ 

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.๔  เรื่อง  พิจารณาการเสนอขอด ารง 

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาเวชศาสตร์ 
ชุมชน  และเวชศาสตร์ครอบครัว  ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
นายแพทย์พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ 

เห็นชอบการเสนอขอด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
สาขาเวชศาสตร์ชุมชน และเวชศาสตร์ครอบครัว ของ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์   
พิริยาพรรณ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
๔.๕  เรื่อง  พิจารณาการเสนอขอด ารง 

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของแพทย์หญิงมยุรี   
พิทักษ์ศิลป์   

เห็นชอบการเสนอขอด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ของแพทย์หญิงมยุรี  พิทักษ์
ศิลป์ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.6  เรื่อง  พิจารณาเปลี่ยนต าแหน่ง 

อัตราว่างต าแหน่งแพทย์  เพื่อรองรับการบรรจุ  
แพทย์หญิงสิรินทร์กาญจน์  สุขดี  และแพทย์หญิงนวพร  นะ
ลิตา 

เห็นชอบตามเสนอ  และขอให้ประธานสาขาวิชาชี้แจง
เหตุผลความจ าเป็นในการเปลี่ยนต าแหน่ง  โดยให้ตอบ
โจทย์ยุทธศาสตร์  การเพิ่มศักยภาพการให้บริการเพ่ือ
รองรับอาคารวิจัยทางการแพทย์  และนโยบาย EEC ของ
รัฐบาล 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.7  เรื่อง  แผนยุทธศาสตร์ คณะ 

แพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 
เห็นชอบตามเสนอ  โดยมีข้อเสนอแนะคือ  ควรมีการ
ประกาศยุทธศาสตร์ให้ประชาคมรับทราบ  และแจ้งในที่
ประชุมคณบดีพบแพทย์ด้วย 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.8  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าสมัครสอบ  

Travel Medicine 
เห็นชอบในการเบิกจ่าย ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 
เนื่องจากเป็นการพัฒนาศักยภาพเพ่ือตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและของคณะแพทยศาสตร์  
อีกท้ังยังตอบสนองนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) ของรัฐบาลด้วย  และให้น าเสนอ กบง. 
ต่อไป 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
๔.๙  เรื่อง  พิจารณาเปลี่ยนต าแหน่ง 

อัตราว่างต าแหน่งผู้ช่วยปฏิบตัิงานวิทยาศาสตร์ 
เห็นชอบการเปลี่ยนต าแหน่งตามท่ีเสนอ  และน าเสนอ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
๔.10  เรื่อง  พิจารณาท าการวิเคราะห์ 

สาเหตุของการเพ่ิมข้ึน/ลดลงของรายได้ และค่าใช้จ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2560   

เห็นชอบตามเสนอ และในส่วนที่สามารถให้รายละเอียด
เพ่ิม ควรเพ่ิมรายละเอียดให้ครบถ้วน 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
          ๖.๒  เรื่อง  ก าหนดวัน  เวลา  ประชุมครั้งต่อไป วันพฤหัสบดีที่  5  เมษายน  พ.ศ. 2561   

เวลา  ๑๓.00 น.   
มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 

 


