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

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  ครั้งที ่ 4/2562  (มติฉบับย่อ) 
เมื่อวันศุกร์ที่  9  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

 
จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 

 1.1  เรื่อง  แจ้งการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  ตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : 
EdPEx200   
รุ่นที่  6 

รับทราบ  และคณบดีได้แจ้งถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจของ
คณะแพทยศาสตร์  ด้านเวชศาสตร์การเดินทางและ
ท่องเที่ยวให้ที่ประชุมรับทราบอีกครั้ง  ตลอดจนพูด
โดยรวมถึงการป้องกันจากการเดินทางและท่องเที่ยว  
ทั้งนี้จ าเป็นต้องขอความร่วมมือจากท้องถิ่น  ทั้ง
ภาครัฐบาล  เอกชน  และควรมีการจัดโครงการบริการ
วิชาการร่วมกับเทศบาล  โดยจัดท า  MOU  ร่วมกัน  
โดยใช้งบประมาณร่วมกัน เช่น  โครงการพัฒนาความ
ปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยว  เป็นต้น  หรืออาจจะท าใน
รูปแบบของงานวิจัย Safety Smart City & Smart 
Hospital  เป็นต้น 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
1.3  เรื่อง  การแข่งขันกอล์ฟการกุศล   

เพ่ือสมทบการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ส าหรับการรักษาโรค
ผิวหนัง 

รับทราบ  และมีข้อเสนอแนะขอให้วงกีฟอย่าเล็กเกินไป  
ปักหลุมไม่ยากเกินไป  และมีอาหารเพียงพอกับนักกีฬา
และกรรมการจัดการแข่งขัน 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๓.๑  รายงานสถานะทางการเงิน  คณะ 

แพทยศาสตร์  ประจ าเดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รับทราบ  และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ๑.  เปิดรับผู้ป่วยในกลุ่มประกันชีวิตเพ่ิมข้ึน 
 ๒.  ควรขยายการเปิดบริการหอผู้ป่วยที่อาคาร
วิจัยทางการแพทย์โดยเร็ว 
 ๓.  สรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการ
ให้บริการ 
 ๔.  เร่งพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์การเปิดหลักสูตร
ฯ ของแพทยสภา 

มอบ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯ/งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.1  เรื่อง  การเปิดรับข้อเสนอการวิจัย 

เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์  ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

- ในประเภททุนวิจัยส าหรับนักวิจัยมือ 
อาชีพ  เพ่ิมค าว่า  จะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก  
หลังค าว่าศาสตร์ด้านเวชศาสตร์การเดินทางและการ
ท่องเที่ยว 

- เห็นชอบ  (ร่าง)  ประกาศคณะ 
แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ที่ .../๒๕๖๒  เรื่อง 
การรับข้อเสนอโครงการวิจัย  ทุนอุดหนุนการวิจัย  
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
งบประมาณเงินรายได้  คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  
หลังการแก้ไข 

มอบ งานบริการวิชาการและวิจัย 
4.2  เรื่อง  พิจารณาการเก็บค่าบ ารุง 

และค่าธรรมเนียมการศึกษา  แบบเหมาจ่าย  คณะ
แพทยศาสตร์ 

เห็นควรให้ลดค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา  ในปี
การศึกษา ๒๕๖๓  จาก  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  เป็น  
๕๐,๐๐๐  บาท  ต่อภาคการศึกษาและน าเสนอ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.3  เรื่อง  พิจารณาการขอทุน 

สนับสนุนการศึกษา  และขออนุมัติลาศึกษาต่อ
ภายในประเทศของพนักงานมหาวิทยาลัย  หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
ของนายแพทย์ปรีดี   
บัญญัติรัชต  (หลักสูตรนานาชาติ)  ประจ าปีการศึกษา 
2562 

เห็นชอบให้ทุนสนับสนุนการศึกษาฯ  ของนายแพทย์
ปรีดี  บัญญัติรัชต  ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (หลักสูตร
นานาชาติ)  ประจ าปีการศึกษา 2562 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.4  เรื่อง  พิจารณาโครงการให้ 

ทุนอุดหนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาคณาจารย์ประจ าคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ในระดับดุษฎีบัณฑิต
หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
 

เห็นชอบ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.5  เรื่อง  การจัดท างบประมาณจาก 

เงินรายได้มหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2563 

เห็นชอบงบประมาณจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ตามเสนอ  โดย
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  ยืมเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย  จ านวน  ๑๐๑,๘๖๔,๘๔๐  บาท  
แบ่งเป็นงบด าเนินงาน  จ านวน  ๘๔,๗๒๖,๕๔๐  บาท  
และค่าที่พักบุคลากรทางการแพทย์จ านวน  
๑๗,๑๓๘,๓๐๐  บาท 

มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 
4.6  เรื่อง พิจารณามาตรฐานภาระงาน 

คณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์  (ฉบับปรับปรุง)   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒   

เห็นชอบ   
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จากวาระที่/เรื่อง มติ/ประเด็นที่ต้องด าเนินการ 
มอบ งานบริหารงานบุคคล 

4.7  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  ประกาศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงิน
เพ่ิมพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  สาขาขาดแคลน
และสาขาหายาก  คณะแพทยศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ  โดยมีการแก้ไขดังนี้ 
 ๑.  ข้อ ๓.๑  จาก  “อาจารย์ และแพทย์” เป็น 
“อาจารย์ หรือแพทย์” 
 ๒.  ข้อ ๕.๑  จาก  “ต าแหน่งอาจารย์และ
แพทย์” เป็น “ต าแหน่งอาจารย์หรือแพทย์” 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.8  เรื่อง  พิจารณา  (ร่าง)  ประกาศ 

มหาวิทยาลัยบูรพา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงิน
เพ่ิมพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต าแหน่ง
นักวิชาการพัสดุและต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  
คณะแพทยศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๖๒   

เห็นชอบ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.9  เรื่อง  รับสมัครพนักงาน 

มหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  สาขากุมารเวชศาสตร์  
และขอเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุต าแหน่งอาจารย์  จาก
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  เป็นสาขากุมารเวชศาสตร์ 
จ านวน  ๑  อัตรา   

เห็นชอบ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
4.10  เรื่อง  พิจารณาการเปลี่ยน 

เงื่อนไขการบรรจุต าแหน่งแพทย์  (อัตราว่าง)  จ านวน  ๕  
อัตรา 

1. นายแพทย์ภาคภูมิ บ ารุงราชภักดี   
2. แพทย์หญิงวิพรร  ณัฐรังสี   
3. นายแพทย์ออมทรัพย์  พิกุลณี   
4. นายแพทย์วิมานะ  ภักดีธนากุล   
5. แพทย์หญิงกัญญา  ภักดีธนากุล 

เห็นชอบการเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุต าแหน่งแพทย์  
เลขที่อัตรา  9647  9685  900064  90045  
และ  900780  ตามที่เสนอ 

มอบ งานบริหารงานบุคคล 
          ๖.2  เรื่อง  ก าหนดวัน  เวลา  ประชุมครั้งต่อไป วันศุกร์ที่  11  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  เวลา   

๑3.00 น.   
มอบ งานบริหารงานยุทธศาสตร์ 

 


