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

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  ครั้งที ่ 3/2561  (มติฉบับย่อ) 
เมื่อวันศุกร์ที่  15  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 

 
จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 

๓.๑  เรื่อง  รายงานสถานะทางการเงิน  คณะ
แพทยศาสตร์  ประจ าเดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖1 

รับทราบ  และมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
๑. ได้รับอนุมัติเงินยืมจ านวน  ๖๕,๐๐๐,๐๐๐   

บาท  โดยเป็นค่าตอบแทนฯ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
และค่ายาฯ  ๕๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๒. เมื่อรวมเงินยืมแล้ว  ยังขาดงบประมาณอีก 
ประมาณ  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ทั้งนี้สภา 
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติแล้วแต่จะให้มีคณะบุคคลเข้ามา
ตรวจสอบก่อนจึงจะโอนเงินมาให้ 

๓. โรงพยาบาลฯ  มีนโยบายในการปรับเปลี่ยน 
การบริการ  ณ อาคารวิจัยทางการแพทย์ เป็นลักษณะ
กึ่งเอกชน  โดย  รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย  จะ
มาเป็นที่ปรึกษาให้ 

๔.  เอกสารรายงานการค านวณงบประมาณควร 
ปรับค าที่ใช้ให้สื่อความหมายมากกว่านี้ 

๕. ควรมีการแจ้งข่าวล่วงหน้าเกี่ยวกับการ 
เบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา  (OT)   
ล่าช้า  (เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร) 

มอบ งานบริหารงานการเงินและบัญชี/งานบริหารงาน
ยุทธศาสตร์ 

๓.๒  เรื่อง  การย้ายสิทธิบัตรประกัน 
สุขภาพทั้งต าบล   

เห็นชอบให้ด าเนินการขอจ านวนประชากรเทศบาลเมือง
แสนสุขให้โรงพยาบาลดูแลทั้งต าบล 

มอบ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการการพยาบาล/ 
งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 

4.1  เรื่อง  การประเมินการบริหารงาน 
ของคณะแพทยศาสตร์  และการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  ปีการศึกษา ๒๕
60  (๑ สิงหาคม ๒๕60 – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖1) 

ด าเนินการประเมินตามแบบที่ก าหนด 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 4.2  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  รายงานผลตามแผน
ยุทธศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕61  รอบ  6  เดือน  (1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 - 
31 มีนาคม พ.ศ. ๒๕61)   

เห็นชอบผลการประเมิน  และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
     ๑. ควรมีการเสนอผลงานต่าง ๆ ไปยังชุมชน  
เพ่ือให้น าไปสู่การใช้ประโยชน์ 
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
     ๒. ควรมีการน าเสนอผลงานไปยังชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.3  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติการต่อสัญญาการ

จ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษส าหรับแพทย์ และเภสัชกรที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน  ๔  
คน   

1. ผศ.นพ.พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ 
2. ผศ.นพ.ทวีลาภ  ตั๊นสวัสดิ์ 
3. นพ.ปราการ  ทัตติยกุล 
4. ภกญ.กนกวรรณ ค าลือหาญ 

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.4  เรื่อง  พิจารณาคุณสมบัติ และ 

อนุมัติการจ่ายเงินเพ่ิมเติมพิเศษส าหรับแพทย์   
ทันตแพทย์ และเภสัชกร  ที่ปฏิบัติงานใน 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  (ครั้งแรก)   

1. ภกญ.ศริยา  มุสิกนวบุตร 

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.5  เรื่อง  พิจารณาการเสนอขอด ารง 

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ   
แพทย์หญิงรมร  แย้มประทุม   

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.6  เรื่อง  ทุนสนับสนุนค่าเดินทางตั๋ว 

เครื่องบินชั้นประหยัดส าหรับนิสิตแพทย์ที่จะไป 
ท าหน้าที่  พิธีกรเปิดตัวโครงการ  EAMSC  
Thailand  ที่ประเทศมาเลเซีย   

เห็นชอบ  และให้ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

มอบ งานวิเทศสัมพันธ์ 
4.7  เรื่อง  ทุนสนับสนุนนิสิตแพทย์ไป 

เข้าร่วมประชุมวิชาการในต่างประเทศ  ณ ประเทศเกาหลี
ใต้   

เห็นชอบตามเสนอ 

มอบ งานวิเทศสัมพันธ์ 
4.8  เรื่อง  ขออนุมัติต่อสัญญาจ้าง 

ต าแหน่ง  รองศาสตราจารย์  แพทย์หญิงสมจิต  พฤกษะริ
ตานนท์   

เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างเป็นพนักงานเต็มเวลา  รอง
ศาสตราจารย์  แพทย์หญิงสมจิต  พฤกษะริตานนท์  
โดยได้รับค่าตอบแทนตามเพดานเงินเดือนต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์  โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุน
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
รัฐบาล  เดือนละ  ๒๗,5๐๐  บาท  และใช้งบประมาณ
จากเงินรายได้ส่วนงาน  เดือนละ  57,500  บาท  หรือ
ถ้ามหาวิทยาลัยไม่อนุมัติให้เป็นพนักงานเต็มเวลาให้จ้าง
เป็นพนักงานบางส่วนเวลาแทน 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.9  เรื่อง  พิจารณาภาษีเงินได้บุคคล 

ธรรมดา  กรณีเงินได้จากวิชาชีพอิสระ  การประกอบโรค
ศิลปะ มาตรา  40(6)   

เห็นชอบในการด าเนินการ  และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
๑. ควรให้มีนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญทางด้าน 

ภาษีมาช่วยพิจารณา 
๒. ควรจัดท าหนังสือหารือไปยังกรมสรรพากร 
๓. เงินรายได้ตรงนี้ไม่ใช่อัตราคงท่ี  จึงไม่ใช่ 

เงินเดือน 
มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 

          ๖.2  เรื่อง  ก าหนดวัน  เวลา  ประชุมครั้งต่อไป วันศุกร์ที่  17  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  เวลา   
๑๓.00 น.   

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
 


