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

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  ครั้งที ่ 2/2562  (มติฉบับย่อ) 
เมื่อวันพุธที่  10  เมษายน  พ.ศ. 2562 

 
จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 

          ๓.๑  เรื่อง  รายงานสถานะทางการเงิน  
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561  คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   

รับทราบ  และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ๑.  ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น  ควรจะมีรายรับที่เพ่ิมขึ้น
ด้วย 
 ๒.  ควรตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลา  (OT)  
เพ่ิมข้ึนจากส่วนใด  แล้วมีรายรับเพิ่มขึ้นหรือไม่  เนื่องจาก
ต้องมีความสอดคล้องกัน 
 ๓.  ควรน าสถิติจ านวนผู้ป่วยมาน าเสนอด้วย 
 ๔.  หา  10  อันดับหน่วยงานที่มีรายได้สูง  และ  
10  อันดับหน่วยงานที่มีรายจ่ายสูง  เพ่ือน ามาเปรียบเทียบ
และวิเคราะห์ต่อไป 
 ๕.  มอบให้คณะกรรมการสถานการณ์การเงินฯ  
ด าเนินการวิเคราะห์ 

มอบ งานบริหารงานการเงินและบัญชี/งานบริหารงาน
ยุทธศาสตร์ 

4.1  เรื่อง  พิจารณาการจัดท า 
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
เพ่ิมเติม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  คณะ
แพทยศาสตร์   

เห็นชอบเสนอตั้งงบกลาง 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.2  เรื่อง  พิจารณารายชื่อนิสิตแพทย์ 

ที่คาดว่าจะจบการศึกษา  ในปีการศึกษา 2561  
และขออนุมัติวันจบการศึกษา   

เห็นชอบรับรองจบการศึกษา  วันที่  26  เมษายน  พ.ศ. 
2562 

มอบ งานแพทยศาสตรศึกษา 
4.3  เรื่อง  พิจารณาขอก าหนดกรอบ 

อัตราก าลังใหม่เพ่ือทดแทนอัตราที่เกษียนอายุราชการ   
 1.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
นายแพทย์พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ 
 2.  นางวัลลดา  เล้ากอบกุล 
 3.  นางสาวพัทยา  จันทร์เสงี่ยม 

เห็นชอบตามเสนอ   

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.4  เรื่อง  พิจารณาขอก าหนดกรอบ เห็นชอบตามเสนอ   



-2- 

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

จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
อัตราก าลังใหม่เพ่ือทดแทนอัตราที่ลาออก 
ของนางรุ่งอรุณ  สุทธิสง่า   

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.5  เรื่อง  พิจารณาโครงการพัฒนา 

บุคลากรระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  
ระยะเวลาการให้ทุน  5  ปี  ระหว่างปี  พ.ศ. 2563 
– 2567   

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล   
4.6  เรื่อง  พิจารณาโครงการ 

ทุนอุดหนุนเพ่ือพัฒนาคณาจารย์ประจ า  คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ระยะเวลาการให้
ทุน  4  ปี  ระหว่างปี  พ.ศ. 2563 - 2566 

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล   
4.7  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติจ านวนเงิน 

ทุน  และขอยกเว้นคุณสมบัติของผู้รับทุน  เป็น 
กรณีพิเศษ โครงการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่ 
นิสิตพยาบาลชั้นปีที่  4   

          1.  เห็นชอบตามเสนอ  ข้อ  1  ในทุนพยาบาลปีที่  
4  จากเดิม  72,000  บาท  เป็น จ านวนทุนละ  
50,000  บาท  ชดใช้ระยะเวลา  2  ปี 

2.  โดยให้ด าเนินการโดยเร่งด่วนในการรับ 
คน  เพ่ือรองรับการเปิดแผนกผู้ป่วยในเพิ่ม   
90  เตียง  เป็น  250  เตียง  ตามเกณฑ์ข้ันต่ าของแพทย
สภาในการเปิดการเรียนการสอนชั้นคลินิก  ในปีการศึกษา 
2563  และรองรับการตรวจประเมินจาก  IMEAC  ใน
เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2562  โดยให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   

3.  ให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
มหาวิทยาลัยบูรพา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร  หัวหน้า
ส านักงานคณบดี  รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล  นัดหมาย
ประชุมร่วมกันในวันที่  19  เมษายน  พ.ศ. 2562  เวลา  
13.30 น.  เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม  206  อาคาร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  เพื่อด าเนินการจัดท าแผนการ
คัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  แล้วน าความ
คืบหน้ารายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
แพทยศาสตร์  ในคราวประชุมวันที่  1  พฤษภาคม พ.ศ. 
2562 ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
4.8  เรื่อง  พิจารณาการเปลี่ยนแปลง 

รายละเอียดการฝึกอบรม  ณ ต่างประเทศ  ของ  
นายแพทย์ยศศักดิ์  สกุลไชยกร   

เห็นควรน าเรื่องนี้ปรึกษาหารือกันในที่ประชุมสาขาวิชา
ศัลยศาสตร์  ผ่านประธานสาขาก่อนน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์เป็นวาระสืบเนื่อง  
ในวันที่   
1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  และน าเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ต่อไป 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
          ๖.2  เรื่อง  ก าหนดวัน  เวลา  ประชุมครั้ง
ต่อไป 

วันศุกร์ที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2562  เวลา   
๑3.00 น.   

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 


