
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖5 

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  เวลา 13.30 น. 
ประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet  

ลิงก์การประชุม https://meet.google.com/hmi-wfts-wgo  
----------------------------------- 

 
ผู้มาประชุม 

1. ผศ.เอกวิทย์  โทปุรินทร์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต        ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสาวิตรี  ปิติสา  (แทน) รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี      กรรมการ 
3. รศ.ธนัฎฐ์ตฤณ  บุนนาค  รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว      กรรมการ 
4. อาจารย์เจนวิทย์  นวลแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต           กรรมการ 
5. ผศ.ภัทรมน  สาตรักษ์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย       กรรมการ 
6. พญ.ผกาพรรณ  ดินชูไท  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา      กรรมการ 
7. นางสาวพรจันทร์  โพธินาค ผู้อ านวยการกองทะเบียนและ       กรรมการ 

ประมวลผลการศึกษา 
8. นางสาวกนกนาถ อินต๊ะบูรณ์ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต       กรรมการ 
9. นายกิตติภพ  พลนวน  นายกองค์การนิสิต        กรรมการ 
10. นางสาวจิดาภา  คงจ ารูญ  ประธานสภานิสิต         กรรมการ 
11. นางสาววิราณี  โนร ี  (แทน) นางสาววาสนา  แซ่เหีย       กรรมการ 
12. ว่าที่ร.ต.หญิงสุภัคกาญจ์ แก้วแกมเกษ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ      กรรมการและ 

              เลขานุการ 
13. นางสาวสิริพร  ธิติโชติรส  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ       กรรมการและ 

                ผูช้่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น) 

1. นางพบพร เชาวรัตน์  ผู้อ านวยการกองคลังและทรัพย์สิน       กรรมการ 

เริ่มประชุมเวลา 13.50 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภัคกาญจ์  แก้วแกมเกษ                  
ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริการและสวัสดิการนิสิต ด าเนินการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑     เรื่องแจ้งให้ทราบ 

      ๑.๑  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
                                 ๑.๑.๑  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนิสิต
และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖5  

 
 

     เพ่ือให้... 
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       เพ่ือให้การด าเนินการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุให้กับนิสิตทุกคน
ทุกระดับการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรประจ าของมหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้งบุคลากรเป็นไป       
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงมีค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0195/๒๕65 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา   
ปีการศึกษา ๒๕๖5 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ประเด็นเสนอ... 
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ประเด็นเสนอ    เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
                  ๑.๑.๒  การรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติ เหตุนิสิตและบุคลากร
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖5  
             เพ่ือให้การจัดท าประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา   
ปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้มีประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0166/๒๕65 ลงวันที่    
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา 
ปีการศึกษา ๒๕๖5 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าเนาประกาศ... 
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3.4  หนังสือรับรอง... 
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5.  การประกาศ... 
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รายละเอียด... 
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ใบสมัคร... 
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เอกสารประกอบ... 
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ประเด็นเสนอ    เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  

๑.๑.๓  การเสนอ... 
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    ๑.๑.๓  การเสนอผลประโยชน์ที่นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาได้รับ        
ปีการศึกษา ๒๕61 – ๒๕๖4 

    หน่วยประกันอุบัติเหตุและบุคลากร งานบริการและสวัสดิการนิสิต     
กองกิจการนิสิต ได้รวบรวมข้อมูลผลประโยชน์ของบริษัทประกันภัยที่ได้รับคัดเลือกให้ท าประกันอุบัติเหตุ
ส าหรับนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาในแต่ละปี (ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี) ระหว่างปีการศึกษา 
๒๕61 – ๒๕๖4 จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 
ประเด็นเสนอ… 
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ประเด็นเสนอ    เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

  ๑.๑.๔  ข้อมูลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนิสิต
และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564     
    ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้ด าเนินการคัดเลือกบริษัทประกันภัย      
เพ่ือจัดท าประกันอุบัติเหตุให้นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕64 ซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณาเงื่อนไขการประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕64 ได้พิจารณา
เห็นสมควรให้บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ได้สิทธิ์เป็นผู้รับท าประกันอุบัติเหตุให้นิสิตทุกระดับ
การศึกษาและบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕64 โดยมีจ านวนนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาทั้งสิ้น    
34,793 คน อัตราค่าเบี้ยประกันภัยคนละ ๑5๐ บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 5,218,950 บาท (ห้าล้านสองแสน
หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นั้น 

     บัดนี้  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ได้แจ้งข้อมูล        
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕64        
สรุปข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 มายังมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

     กรณีเสียชีวิต (อุบัติเหตุ)   2 ราย  280,000.00 บาท 
     ค่ารักษาพยาบาล       660 ราย               816,618.99 บาท 
     รวมจ่ายสินไหม                   1,096,618.99 บาท 
     (หนึ่งล้านเก้าหม่ืนหกพันหกร้อยสิบแปดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) 

  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
 
ประเด็นเสนอ    เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
        -ไม่มี- 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓     เรื่องสืบเนื่อง 
        -ไม่มี- 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  4... 
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ระเบียบวาระท่ี ๔     เรื่องพิจารณา 
                ๔.๑  การคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา        

ปีการศึกษา ๒๕๖5 
                   ตามค าสั่ งมหาวิทยาลัยบู รพา ที่  0195/๒๕65 ลงวันที่  9 กุมภาพันธ์           
พ.ศ. 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา 
ปีการศึกษา ๒๕๖5 โดยให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันเพ่ือรับด าเนินการ
ประกันอุบัติ เหตุให้นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา นั้น เพ่ือให้การด าเนินการดั งกล่าวเป็นไป             
ด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนิสิตและ
บุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖5 ตามข้อมูลที่บริษัทประกันเสนอมา จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

1. บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) อัตราค่าเบี้ยประกัน 150 บาท/คน/ปี 
บริษัทฯ เสนอผลประโยชน์ให้นิสิตและบุคลากรแต่ละคนต่อครั้ง ดังนี้  
            1.1  รักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ครั้งละไม่เกิน          12,000 บาท 
            1.2  กรณีอุบัติเหตุร้ายแรงถึงชีวิต             150,000 บาท 
            1.3  กรณีเกิดทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร         150,000 บาท 
            1.4  กรณีอุบัติเหตุเสียแขน หรือขา หรือสายตา          90,000 บาท 

                เพียงส่วนเดียว 
1.5   กรณีอุบัติเหตุเสียแขน หรือขา หรือสายตา         150,000 บาท 

                                               2 ส่วนขึ้นไป 
                                        1.6  กรณีเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมหรือ         150,000 บาท 

 ถูกท าร้ายร่างกาย 
                                            

2. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) อัตราค่าเบี้ยประกัน 150 บาท/คน/
ปี  

บริษัทฯ เสนอผลประโยชน์ให้นิสิตและบุคลากรแต่ละคนต่อครั้ง ดังนี้  
            2.1  รักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ครั้งละไม่เกิน          11,000 บาท 
            2.2  กรณีอุบัติเหตุร้ายแรงถึงชีวิต             170,000 บาท 
            2.3  กรณีเกิดทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร         170,000 บาท 
            2.4  กรณีอุบัติเหตุเสียแขน หรือขา หรือสายตา        102,000 บาท 

                เพียงส่วนเดียว 
2.5   กรณีอุบัติเหตุเสียแขน หรือขา หรือสายตา         170,000 บาท 

 2 ส่วนขึ้นไป 
            2.6  กรณีเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมหรือ         170,000 บาท 
                    ถูกท าร้ายร่างกาย 
            2.7  มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา/ปีการศึกษา              50,000 บาท 
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3. บริษัท เคเอสเค... 
3. บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน  โดยตัวแทน  

(บริษัท ซันเดย์ อินส์ จ ากัด) อัตราค่าเบี้ยประกัน 150 บาท/คน/ปี บริษัทฯ เสนอผลประโยชน์ให้นิสิตและ
บุคลากรแต่ละคนต่อครั้ง ดังนี้  
            3.1  รักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ครั้งละไม่เกิน          11,000 บาท 
            3.2  กรณีอุบัติเหตุร้ายแรงถึงชีวิต             150,000 บาท 
            3.3  กรณีเกิดทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร         150,000 บาท 
            3.4  กรณีอุบัติเหตุเสียแขน หรือขา หรือสายตา          90,000 บาท 

                เพียงส่วนเดียว 
3.5   กรณีอุบัติเหตุเสียแขน หรือขา หรือสายตา         150,000 บาท 

 2 ส่วนขึ้นไป 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติ เหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา              
ปีการศึกษา ๒๕๖5 

มติ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นซองทั้ง 3 รายแล้ว จึงมีมติเห็นสมควรให้      
บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ได้สิทธิ์เป็นผู้รับท าประกันอุบัติเหตุให้นิสิตทุกระดับการศึกษาและ
บุคลากร ปีการศึกษา 2565 โดยมีเหตุผล ดังนี้  

1. จากข้อมูลสถิติ ปีการศึกษา 2564 นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ใช้สิทธิในกรณี 
เบิกค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุเป็นส่วนใหญ่  

2. สถานการณ์การจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมารวมทั้งในอนาคตจะเป็นการจัดการเรียนการสอน  
แบบผสมผสาน ในรูปแบบ ONLINE และ ONSITE ดังนั้นหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ดีขึ้นและนิสิตสามารถเข้ามาเรียนในรูปแบบ ONSITE ตามปกติ คาดว่าสถิติในการเบิกค่า
รักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุจะเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย ท าให้คณะกรรมการฯ มุ่งเน้นไปที่สิทธิประโยชน์ในเรื่องการ
เบิกค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุเป็นหลัก 
 ทั้งนี้ บริษัทประกันภัยได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ในกรณีค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุต่อครั้งจะไม่จ ากัด
จ านวนครั้งในการเข้ารับการรักษา 
 
  
ระเบียบวาระท่ี ๕    เรื่องอ่ืนๆ    
       นางสาวจิดาภา  คงจ ารูญ ประธานสภานิสิต ได้สอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียด  
อ่ืน ๆ ที่บริษัทประกันภัยเสนอต่อมหาวิทยาลัย เช่น การเบิกค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลที่สามารถเข้ารับ
บริการ ฯลฯ 
       ในการนี้ นางสาวสิริพร  ธิติโชติรส นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ได้ให้รายละเอียดว่า 
กรณีการเบิกค่ารักษาพยาบาลและรายชื่อโรงพยาบาลนั้น หลังจากขั้นตอนการพิจ ารณาคัดเลือก            
บริษัทประกันภัยในวันนี้แล้วเสร็จ จึงจะทราบว่าบริษัทนั้นมีคู่สัญญากับโรงพยาบาลใดบ้าง จากนั้นกองกิจการนิสิต
จึงจะประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้นิสิตได้ทราบทางเว็บไซต์กองกิจการนิสิต ซึ่งนิสิตสามารถเข้าไปตรวจสอบ
ข้อมูลก่อนที่จะเข้ารับการรักษาพยาบาลได้  
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ทั้งนี…้ 
       ทั้งนี้ อาจารย์เจนวิทย์  นวลแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้ให้ความเห็นว่า      
ในกรณีการท าประกันภัยกลุ่มจะไม่ เหมือนการท าประกันภัยส่วนบุคคล ดังนั้น เงื่อนไขรายละเอียด            
ของโรงพยาบาลคู่สัญญาจึงไม่อาจจะทราบล่วงหน้าได้ ทราบเพียงผลประโยชน์ที่บริษัทประกันภัยเสนอ       
เป็นหลัก แต่หากมีเหตุผลความจ าเป็นในการระบุโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยอาจจะเจรจากับบริษัทประกันภัย
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ปรับเปลี่ยนโรงพยาบาลต่อไปได้ในอนาคต เนื่องจากในความเป็นจริงบริษัทประกันภัย
ไม่สามารถท่ีจะท าสัญญากับโรงพยาบาลทั่วราชอาณาจักรได้ทั้งหมด 
       ด้าน นางสาวสิริพร  ธิติโชติรส นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า         
ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้แจ้งเงื่อนไขให้บริษัทประกันภัยได้ทราบว่า โรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัท
ประกันภัยที่นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาจะเข้ารับการรักษาพยาบาลได้นั้น ขอให้มีโรงพยาบาลดังนี้ร่วมด้วย ได้แก่ 

     ๑. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  ส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน  
     ๒. โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
     ๓. โรงพยาบาลวัฒนานคร  ส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
     แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลและบริษัทประกันที่จะพิจารณาร่วมกัน ซึ่งที่ผ่านมา    

ส่วนใหญ่โรงพยาบาลวัฒนานครจะไม่มีรายชื่ออยู่ในโรงพยาบาลเครือข่ายของบริษัทประกันภัยที่เคยได้รับสิทธิ์
ท าประกันให้แก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.  
 

 
(นางสาวสิริพร  ธิติโชติรส)          (ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภัคกาญจ์  แก้วแกมเกษ) 
     ผูช้่วยเลขานุการ             กรรมการและเลขานุการ 

           ผู้จดรายงานการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกวิทย์ โทปุรินทร์) 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
ประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ 


