รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ 3/2561
วันพุธที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รายนามกรรมการที่เข้าประชุม
1. ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ดร. วิสาขะ ลิ่มวงศ์
2. รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์ บุณยสิงห์)
3. รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์
(ทันตแพทย์อุทัยวรรณ กาญจนกามล)
4. รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์
(ทันตแพทย์หญิงศันสณี รัชชกูล)
5. รักษาการในตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ
(ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงวราภรณ์ ฐิตินันทพันธุ์)
6. รักษาการในตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาทันตกรรมป้องกันและชุมชน
(ทันตแพทย์อุทัยวรรณ กาญจนกามล)
7. รักษาการในตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาทันตกรรมวินิจฉัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พิชาญ ชํานาญนิธิอรรถ)
8. ทันตแพทย์หญิงยุพาภรณ์ โพธิ์นอก
9. หัวหน้าสํานักงานคณะทันตแพทยศาสตร์
(นางณิชาภา ยอดเมืองชัย)
10. นางสาวเสาวณีย์ กันธิมา
รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)
1. ดร.สําราญ ทองแพง
2. รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์
(ทันตแพทย์เฉลิมชัย วุฒิพิทยามงคล)
3. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพะเยาหรือผู้แทน
(ทันตแพทย์อนุชิต จันทรากุล) แทน
เริ่มประชุม

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ

เวลา 09.00 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
เรื่อง ที่ปรึกษาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 1.2
ระเบียบวาระที่ 1.2.1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง เรื่องแจ้งเพื่อทราบโดย ประธานคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร์
- ไม่มี /ระเบียบวาระที่ 1.2.2...

(รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 หน้า 1/10)

ระเบียบวาระที่ 1.2.2 เรื่อง รายงานจากการประชุมทันตแพทยสภา
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์ บุณยสิงห์ ประธานกรรมการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะทันตแพทยศาสตร์ ทราบว่า ทันตแพทยสภา มีมติไม่ทบทวนผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถของ
ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมครั้งที่ 1/2561
ระเบียบวาระที่ 1.2.3

เรื่อง รายงานจากการประชุมองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
(อ.บ.ท.ท.)
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์ บุณยสิงห์ ประธานกรรมการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะทันตแพทยศาสตร์ ทราบว่า
1. เรื่องขอให้ทบทวนผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ครั้งที่
1/2561 ที่ประชุมองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท) ได้ให้เหตุผลว่าเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินผล
การผ่านหรือไม่ผ่าน ภาควิชาวิทยาคลินิกทันตกรรม มีค่า AI ไม่เหมาะสมจึงมีข้อสงสัยในกระบวนการที่ได้มาของค่า AI
การปรับเกณฑ์ AI จาก 65 เป็น 60 นั้น ไม่มีการนําการกระจายของข้อมูลมาพิจารณา นอกจากนั้นแล้วทาง อ.บ.ท.ท ได้
เสนอให้ มีการเปิดเผยข้อมูลร้อยละของการสอบผ่านในแต่ละสถาบันโดยรายชื่อปกปิดเป็นความลับเพื่ อให้สถาบันได้
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมต่อไป และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการจัดสอบควรพิจารณาให้มีผล
บังคับใช้ในปีถัดไปหลังจากวันที่ประกาศสอบ
2. คณะอนุกรรมการหลักสูตรและทันตแพทยศาสตร์ศึกษาได้แจ้งเรื่อง โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มระยะที่ 2
ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ในระหว่างรอข้อมูลจากสํานักงบประมาณและสภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ระเบียบวาระที่ 1.2.4

เรื่อง รายงานจากการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ศ.ป.ท.)
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 1.2.5

เรื่อง รายงานจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์
ผู้ทําสัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 1.2.6

เรื่อง รายงานจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 1.2.7 เรื่อง เรื่องแจ้งเพื่อทราบโดย รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
สรุปเรื่อง
ตามที่ งานกิ จ การนิ สิ ต ได้ รั บ ผิ ด ชอบ กิ จ กรรม/โครงการตามแผนงบประมาณ ที่ ได้ ตั้ ง ไว้ นั้ น เพื่ อ ให้ แ ผน
งบประมาณประจําปีเป็นไปด้ วยความเรียบร้อยนั้ น งานกิจการนิ สิตจึงขอแจ้งกิจกรรมนิ สิตหลังสอบปลายภาคเรียน
การศึกษาที่ 1/2560 และเรื่องอื่นๆ งานกิจการนิสิตจึงได้มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบดังนี้
1. ปฏิทินกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 /2560
2. โครงการทันตแพทย์ไทยต้านภัยยาสูบ
3. กิจกรรมทันตะอาสา 6 เขี้ยวสัมพันธ์
4. โครงการสัมมนาผู้นํานิสิต

/ร่างปฏิทิน...

(รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 หน้า 2/10)

ร่างปฏิทินกิจกรรม ประจําภาคเรียนที่ 2 /2560
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

กิจกรรม
กิจกรรมหกเขี้ยวสัมพันธ์
โครงการเลือกตั้งผู้นํานิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์
กิจกรรม Dent open House
กิจกรรมรดน้ําดําหัวปีใหม่เมือง
กิจกรรม Health Science Game
สัมมนาผู้นํานิสิต (กิจกรรมสรุปผลงานและส่งมอบงานสโมสรนิสิตประจําปีการศึกษา 2560)
กิจกรรมประชุมปลายปิดคณะกรรมการสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนทท.)
กิจกรรมประชุมสัญจรคณะกรรมการสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนทท.)

ว/ด/ป ที่จัด
31 มี.ค -1 เม.ย 61
29 มี.ค.61
28 เม.ย. 61
เม.ย. 61
เม.ย. 61
19-20 พ.ค. 61
มิ.ย. 61
มิ.ย. 61

2. โครงการทันตแพทย์ไทยต้านภัยยาสูบ
ในระหว่างวันที่ 24 – 25 มีน าคม 2561 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานครฯ เป็ นกิจกรรมที่จัดอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการแกนนํานิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ต่อต้านยาสูบ เพื่อเพิ่มศักยภาพนิสิต นักศึกษาทันตแพทย์ให้มีทักษะในการจัด
กิจกรรมและเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบปลูกฝังเจตคติให้ทันตบุคลากร “ต้นแบบ” ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดย
กิจกรรมดังกล่าวได้มีนิสิต จํานวน 4 คนเข้าร่วม
3. กิจกรรมทันตะอาสา 6 เขี้ยวสัมพันธ์
ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2560 - 1 เมษายน 2561 ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท อําเภอวัง
ทอง จังหวัดพิ ษณุ โลก เป็ นกิ จกรรมที่ จัดขึ้ น เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ นิสิ ตนั กศึกษา ทั้ ง 6 สถาบั น ในเขตภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทํางานร่วมกันและเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ ของมหาวิทยาลัย
ต่างสถาบัน โดยมีนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรม จํานวน 13 คน
4. โครงการสัมมนาผู้นํานิสิต
ในระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องคํา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็น
การสัมมนาวางแผนงานและวางแผนกิจกรรม ประจําการศึกษา 2561 และเป็นการส่งมอบงานระหว่างสโมสรชุดเก่าและ
สโมสรชุดใหม่ โดยมีนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวประมาณ 40 คน
ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อโปรดทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2.8 เรื่อง เรื่องแจ้งเพื่อทราบโดย รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ระเบียบวาระที่ 1.2.8.1 เรื่อง ขอรายงานผลการเรียนของนิสิตทันตแพทย์ทุกชั้นปี
สรุปเรื่อง
จากปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ ขอรายงานผลการเรียนของนิสิตทันตแพทย์ทุกชั้นปี ที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อโปรดทราบ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม
ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อโปรดทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

/ระเบียบวาระที่ 1.2.8.2...

(รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 หน้า 3/10)

ระเบียบวาระที่ 1.2.8.2 เรื่อง รายงานจากการประชุมคณะอนุกรรมการวางระบบการบริหารจัดการของ
ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
สรุปเรื่อง
ทันตแพทย์หญิงศันสณี รัชชกูล รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการวาง
ระบบการบริหารจัดการของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวัน
อาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ทันตแพทย์หญิงศันสณี รัชชกูล จึงขอรายงานผลจากการประชุมคณะอนุกรรมการ
วางระบบการบริหารจัดการของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
1. มติ ที่ ประชุม สภามหาวิท ยาลั ยพะเยา เรื่อ งการโอนทรัพ ย์ สิ นที่ ใช้ในการดํ าเนิ นงาน และอยู่ ภายใต้ ก าร
ควบคุมของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
2. โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลทันตกรรม ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
3. ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ องการจั ด ตั้ งโรงพยาบาลทั น ตกรรม ศู น ย์ ก ารแพทย์ แ ละโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2560
4. ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยาเรื่ อ ง การแบ่ ง หน่ ว ยงานในโรงพยาบาลทั น ตกรรม ศู น ย์ ก ารแพทย์ แ ละ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2560
ขณะนี้ ศู น ย์ก ารแพทย์แ ละโรงพยาบาลมหาวิท ยาลั ยพะเยา กํ าลั งดํ าเนิ น การจัด ทํ ารายละเอีย ดแนบท้ าย
ประกาศ เรื่อง ค่ ารักษาพยาบาลรวมทั้ ง ค่ ารัก ษาทางทั นตกรรม ซึ่ งได้ ม อบหมายให้ คณะกรรมการดํ าเนิ น งานศู น ย์
การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิท ยาลั ยพะเยา เป็ นผู้ ดําเนิ นการ โดยอั ตราค่ าใช้จ่ายจะเป็นไปตามเกณฑ์ อั ตราของ
กรมบัญชีกลาง ซึ่งทันตแพทย์สัญญา เรืองสิทธิ์ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการในชุดดังกล่าว รายละเอียดปรากฏดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อโปรดทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2.9 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบโดยรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิจัย
สรุปเรื่อง
ทันตแพทย์อุทัยวรรณ กาญจนกามล รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิจัย ขอรายงานผลการ
ดําเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ซึ่งโครงการได้ดําเนินการเกี่ยวกับทันตแพทย์ครอบครัว ให้ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อโปรดทราบ ดังนี้
1. หลายกลุ่มเริ่มนัดคนไข้ครอบครัวมาทําการรักษา จากการพูดคุยจับกลุ่มกันของครอบครัวได้ผลตอบรับมาก
ขึ้น จากการชักชวนกันเองของชาวบ้านที่บ้านอยู่ใกล้เคียงกัน
2. ข้อจํากัดการรับคนไข้ diagnosis ในหนึ่งคาบทําให้อาจรับคนไข้ครอบครัวได้จํากัดในแต่ละคาบ (กรณีตรวจ
แบบ complete case)
3. ระยะนี้ควรเป็นช่วงศึกษาความเป็นอยู่ของครอบครัวก่อน โดยเฉพาะการส่งเสริมป้องกันที่ต้องปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่มีมานานของคนไข้อาจจะทําได้ยาก จึงต้องเรียนรู้และปรึกษาคณาจารย์เพื่อดําเนินกิจกรรมที่คาดหวัง ไว้ให้
สําเร็จ และอาจจะนํามารักษาในช่วงปลายชั้นปี 4 หรือปี 5
4. อยากทราบวัตถุประสงค์ / เป้าหมายในการเรียนวิชานี้ในแต่ละช่วงชั้นปี เพื่อมองเห็นเป้าหมาย ขอบเขต
ชัดเจน (checklist)
5. ไม่มี requirement ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง การปรับตัวแก้ไขปัญหาสถานการณ์จริง (มีแค่ประเมิน
S กับ U)
/6. ข้อสงสัย...

(รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 หน้า 4/10)

6. ข้อสงสัยในการนําคนไข้ทันตกรรมครอบครัวเข้ามาทําการรักษา (ข้อสงสัย limit & scope ของการทํางาน)
เพราะขณะนี้ยังมีคนไข้ในคิวและยังไม่ชัดเจนในคลินิกพิเศษเฉพาะครอบครัวว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่
7. อยากทราบตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินความสําเร็จจากการเรียนในรายวิชา
8. การทํ างานร่วมกั น ข้อตกลง ความเข้าใจระหว่างคลินิกและงานทั นตกรรมครอบครัวที่เป็ นจุด ด้อยและ
ช่องว่างในการนําคนไข้ครอบครัวเข้ามารักษา ซึ่งเชื่อว่าถ้าสร้างความเข้าใจร่วมกันได้ นิสิตจะเข้าใจและดําเนินกิจกรรม
ต่อไปได้
9. การนั่งพูดคุยร่วมกับชาวบ้านในวันนี้ทําให้ทราบปัญหาและความต้องการของนิสิตและชาวบ้านมากขึ้น มี
ความคืบหน้าของงานนิสิตมากขึ้น (นิสิตส่งเสริมกิจกรรมนี้)
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม
ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อโปรดทราบ
มติ ที่ ป ระชุ มรับทราบ และขอให้ ทั นตแพทย์ อุ ทั ยวรรณ กาญจนกามล จั ด ทํ ารายละเอี ยดเพื่ อ ใช้ นําเสนอให้ แ ก่
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และรับรองสถาบันของมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1.2.10 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบโดยรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิจัย
สรุปเรื่อง
ตามที่ ประชุมคณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
สื่อและประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ผลงานและภารกิจของคณะ โดยได้มีการดําเนินการ ดังนี้
1. เรื่อง จุลสารทันตฯ สร้างสุข
คณะกรรมการพั ฒ นาการสื่อสารและประชาสัมพั นธ์ อยู่ระหว่างการดําเนินการจัดทําจุลสารทันตสร้าง
สุข เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการนําเสนอข้อมูลข่าวสาร งานวิชาการ งานวิจัยและกิจกรรมของคณะทันตแพทย์ไปยัง
หน่วยงานภายในและภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงการ
ปรับปรุงเนื้อหาตามคําแนะนําของที่ปรึกษาและกรรมการ ประกอบด้วย
- สารจากคณบดี
- บทสัมภาษณ์จากท่านอธิการบดี
- ความภาคภูมิใจ
 นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 สอบผ่านการประเมินความรู้ 100 %
 พิธีมอบเสื้อกาวน์
 โครงการ 1 คณะ 1 โมเดลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
 พิธีสานสายใยรักครอบครัว
- รพ.ทันตกรรม รพ.สายใยรักแห่งครอบครัว โดย ทันตแพทย์อุทัยวรรณ กาญจนกามล
2. เรื่อง เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์ใหม่
ที่ประชุมคณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 โดยที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้ดําเนินการเผยแพร่เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์ใหม่ได้หลังจากทําการแก้ไขเว็บไซต์ตามคําแนะนําของที่
ปรึกษาและกรรมการเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของการเพิ่มเติมเนื้อหาภายในเว็บไซต์แต่ละหน่วยงานภายในคณะสามารถส่ง
ข้อมูลมายังงานประชาสัมพันธ์ได้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงโครงสร้างของเว็บไซต์ ตัวอย่างเว็บไซต์ http://10.93.180.179:90

/ข่าวประชาสัมพันธ์...

(รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 หน้า 5/10)

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อโปรดทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ และศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ดร.วิสาขะ ลิ่มวงศ์ ที่ปรึกษา ได้เสนอรูปแบบการ
จัดทําจุลสารเพื่อให้มีความชัดเจนและง่ายต่อการเตรียมข้อมูลในการจัดทํา โดยมีรูปแบบดังนี้
ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของคณะทันตแพทยศาสตร์ เช่น การบริหารงานของคณะฯ เป็นต้น
ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับการแนะนําบุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานใหม่
ส่วนที่ 3 เกี่ยวกับกิจกรรมของคณะ เช่น กิจการนิสิต บริการวิชาการ การประชุมสัมมนา สันทนาการ
และอื่นๆ เป็นต้น
ส่วนที่ 4 เกี่ยวกับผลงานวิชาการของอาจารย์และนิสิตทันตแพทย์
ส่วนที่ 5 เกี่ยวกับการออกหน่วยทันตกรรม และกิจกรรมของฝ่ายกิจการพิเศษและวิจัย เป็นต้น
ระเบียบวาระที่ 1.3
เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.3.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
สรุปเรื่อง
ฝ่ ายเลขานุ ก าร ขอรายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจํ าคณะทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
/วาระที่...

(รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 หน้า 6/10)

วาระที่
เรื่อง
3(3.1) การเตรียมความพร้อมการตรวจประเมิน
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรอง
สถาบันของมหาวิทยาลัยพะเยา จาก
คณะกรรมการทันตแพทยสภา

มติ
ที่ ประชุ มได้ พิ จารณาแล้ ว มี มติ ให้ ดํ าเนิ นการจั ดทํ า
เอกสารประกอบการขอความเห็ นชอบหลั กสู ตรทั นต
แพทยศาสตรบั ณฑิ ต (หลั กสู ตรใหม่ ) พ.ศ.2557 และ
รับรองสถาบันมหาวิทยาลัยพะเยา ให้แล้วเสร็จและจัดส่ง
ไปยังทันตแพทยสภาภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
4(4.1) ขอหารือการดําเนินงานและบริหารจัดการของ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
ศูนย์บริการทางทันตกรรม สําหรับการเรียน 1. มอบให้คณะทันตแพทยศาสตร์ ทําหนังสือขออนุมัติ
การสอนชั้นคลินิก
จํ าหน่ ายอุ ปกรณ์ ทํ าความสะอาดฟั น ไปยั ง
มหาวิทยาลัย พร้อมกําหนดหมวดรายการสินค้าและ
ราคา ทั้ งนี้ มอบหมายให้ สโมสรนิ สิ ตทั นต
แพทยศาสตร์ เป็ นผู้ รั บผิ ดชอบ และมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ช่วยดูแลการดําเนินการดังกล่าว
2. ให้ คณะฯ ชี้ แจงหลั กการและรายละเอี ยดของการ
บริ จาคทรั พย์ สิ น ให้ กั บผู้ ปกครองได้ เข้ าใจว่ า หาก
ผู้ปกครองประสงค์ที่จะบริจาคทรัพย์สินให้กับคณะฯ
ให้ถือว่าทรัพย์สินนั้นเป็นของคณะทันตแพทยศาสตร์
และสามารถบริหารจัดการทรัพย์สินเหล่านั้นได้
3. มอบให้ คณบดี พิ จารณาดํ าเนิ นการการออกแบบ
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ และการการโฆษณาต่างๆ
4. แต่ งตั้ งให้ ทั นตแพทย์ สั ญญา เรื องสิ ทธิ์ เป็ นผู้ ช่ วย
ผู้ อํ านวยการศู นย์ บริ การทางทั นตกรรม คณะทั นต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และยกเลิกคําสั่ ง
คณะทั นตแพทยศาสตร์ ที่ 088/2561 เรื่ อง แต่ งตั้ ง
ผู้รักษาการหั วหน้ าศูนย์บริการทางทั นตกรรม คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4(4.2) ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ นางสาวนภาพร
คณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร์ จักรเขียว และ นางสาวเจตนา ตลับศรี พ้นจากการเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะฯ และแต่งตั้ง
ให้ นางสาวเสาวณีย์ กันธิมา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

ผลการปฏิบัติตามมติ
ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว

1. ยังไม่ได้ดําเนินการ
สโมสรนิสิตได้ปฏิเสธการ
เป็นผู้รับผิดชอบดังนั้นจึงขอ
ยกเลิกมติ
2. ดําเนินการแจ้งผู้ปกครอง
ทราบเรียบร้อยแล้ว

3. ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
4. ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว

ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อโปรดทราบ
มติ ที่ ประชุ มรับ ทราบ และให้ แก้ไขผลการปฏิ บัติ ตามมติ ที่ป ระชุ มคณะกรรมการประจํ าคณะทั นตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ระเบียบวาระที่ 4(4.1) จากดําเนินการ
เรียบร้อยแล้ว เป็นยังไม่ได้ดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ 1.3.2 เรื่อง รายงานงบรายได้-ค่าใช้จ่าย ประจําเดือนตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561
สรุปเรื่อง
ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและวางแผน จัดทํารายงาน
สถานะทางการเงินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อทราบเป็นประจําทุกเดือน นั้น
ฝ่ายบริหารและวางแผน ได้ดําเนินการจัดทํางบรายได้-ค่าใช้จ่าย ประจําเดือนตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม
/ฝ่ายเลขานุการ...

(รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 หน้า 7/10)

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อโปรดทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่อง การพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561

สรุปเรื่อง
ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม
2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น
ฝ่ายเลขานุ การ ได้ดําเนิ นการจัดทํ ารายงานการประชุมดั งกล่ าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏดั ง
เอกสารประกอบการประชุม
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
จึงเสนอที่ ประชุมคณะกรรมการประจํ าคณะทั นตแพทยศาสตร์ เพื่ อโปรดพิ จารณารับรองรายงานการ
ประชุมต่อไป
มติ

ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ ให้ แ ก้ ไขรายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจํ า คณะทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 3.1

เรื่อง สืบเนื่อง
เรื่อง ขอหารือการดําเนินงานและบริหารจัดการของศูนย์บริการทางทันตกรรม
สําหรับการเรียนการสอนชั้นคลินิก

สรุปเรื่อง
ตามที่ ได้ขอหารือการดําเนินงานและบริหารจัดการของศูนย์บริการทางทันตกรรม สําหรับการเรียนการสอน
ชั้ น คลินิ ก ในการประชุ มคณะกรรมการประจํ าคณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย พะเยา ในคราวประชุม ครั้ งที่
2/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 นั้น ศูนย์บริการทางทันตกรรม ขอหารือต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะทั น ตแพทยศาสตร์ เพื่ อโปรดพิ จารณาการดําเนิ นงานและบริห ารจัดการของศู นย์บริการทางทั นตกรรม
สําหรับการเรียนการสอนชั้นคลินิก ดังนี้
เรื่อง
1. ระบบการ
จัดการ

ปัญญา/อุปสรรค
1. ขาดผู้บริหารวิชาคลินิก
2. ขาดเจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาคลินิก

2. ผู้ป่วย

มีไม่เพียงพอในนิสิต ปี 5
1) จัดฟัน, เด็ก มี 0 คน
2) บดเคี้ยว มี 3 คน
3) ใส่ฟัน, รักษาราก สาขาละ 20 คน
4) ศัลย์, อุด, รักษาเหงือก สาขาละ 300 คน

แนวทางพิจารณา ปรับปรุง
เสนอให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้รับผิดชอบวิชา ร่วมกับ
อาจารย์ประจําครบทุกรายวิชาแล้ว
จัดหาเจ้าหน้าที่ให้ทําหน้าที่ประจําวิชาคลินิก ทํางาน
ประสานกับ ศ.ป.ท. เพื่อการสอบทักษะของทันตแพทย
สภา และประสานกับอาจารย์พิเศษ
1. ประชาสัมพันธ์
2. ออกไปฝึกนอกสถานที่
3. เริ่มนําระบบครอบครัวมาใช้เร็วขึ้น
4. อื่นๆ (ถ้ามี)
/เรื่อง...

(รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 หน้า 8/10)

เรื่อง
3. วัสดุ

ปัญญา/อุปสรรค
มีไม่เพียงพอต่อการใช้ ทั้งปริมาณและชนิด ต้อง
ประยุกต์ใช้ในสิ่งที่ขัดต่อหลักการทางวิชาการ

4. อุปกรณ์

ยูนิตทําฟัน สําหรับ ปี 4 และปี 5 พร้อมกัน ไม่
เพียงพอ
5.1 ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม ไม่เพียงพอกับ
นิสิต ปี 4 และ ปี 5 พร้อมกัน
5.2 ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ซักล้าง

5. บุคลากร

5.3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปประจําคลินิก

แนวทางพิจารณา ปรับปรุง
1. เพิ่มงบประมาณเป็นกรณีพิเศษ ให้มีขอใช้
ครบถ้วน ภายใน กรกฎาคม 2561
2. ปรับกระบวนการทางพัสดุ เพื่อเอื้อให้ได้วัสดุ
ทันต่อการใช้งานและครบถ้วน
จัดหาและติดตั้งยูนิตทําฟัน 30 ชุด ภายใน ธันวาคม 2561
เพื่อทันใช้ มกราคม 2562
ภายในปีงบประมาณ 2562 ควร เพิ่ม 3 คน
ภายใน กรกฎาคม 2561 ควรจ้างเจ้าหน้าที่
ซักล้าง 1 คน ภายใน มกราคม 2562 ควรมีเจ้าหน้าที่ซัก
ล้าง อีก 1 คน สําหรับอาคารคลินิกหลังที่ 2
ควรมีเจ้าหน้าที่ (ธุรการ) ของคลินิก อาคาร ละ 1 คน
ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ส่วนกลางมาช่วย งานคลินิก 1 คน แต่
ยังคงรับภาระงานเดิม

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อโปรดพิจารณา
มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. มอบหมายให้ นางนภสมณ ทวีกุล ตําแหน่งบุค คล ให้ ปฏิบัติ งานในตําแหน่ งเจ้าหน้ าที่ บริหารงานทั่ วไป
ประจําคลินิกควบคู่ไปด้วย โดยให้อยู่ในการกํากับดูแลของศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิง วราภรณ์
ฐิตินันทพันธุ์ และให้คณะฯ ทําคําสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบต่อไป
2. มอบหมายให้ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิง วราภรณ์ ฐิตินันทพันธุ์ ไปดําเนินการเจรจา
กับนักวิชาการศึกษาเพื่อให้มาปฏิบัติหน้าที่ด้านการเรียนการสอนทางคลินิก
3. ให้คณะฯ ทําการประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชนตําบลแม่กา โดยให้บริการฟรีเฉพาะสาขาที่ขาดแคลน และให้นํา
ระบบทันตกรรมครอบครัวมาใช้ในการเรียนการสอนให้เร็วขึ้น
4. มอบให้ฝ่ายวิชาการและฝ่ายคลินิก จัดทําแผนความต้องการในการจัดซื้อวัสดุสําหรับจัดการเรียนการสอน
พร้อมทั้งจัดลําดับความสําคัญก่อนหลังให้ชัดเจน และจัดส่งให้กับงานพัสดุ
5. มอบงานคลินิกทําบันทึกความต้องการจัดซื้อวัสดุกรณีขาดฉุกเฉิน เสนอไปยังคณบดีเพื่อดําเนินการจัดซื้อต่อไป
6. มอบหมายให้คณะฯ จัดทําแผนความต้องการอัตรากําลังของอาคารโรงพยาบาลทันตกรรมที่กําลังจะสร้าง
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และเสนอต่อมหาวิทยาลัย
7. มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมทําหน้าที่ซักล้างเครื่องมือไปก่อน เนื่องจากคณะฯ ยังไม่มีงบประมาณใน
การจ้างเจ้าหน้าที่ซักล้าง
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง ฝ่ายวิชาการขอหารือเกี่ยวกับการดําเนินการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
สรุปเรื่อง
เพื่อให้การดําเนินการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ฝ่ายวิชาการ จึงขอหารือแนวทางและแนว
ปฏิบัติในการดําเนินงานและการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
/1. วิชาปฏิบัติ...

(รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 หน้า 9/10)

1. วิชาปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ ทางคณะมีแนวทางให้ช่างทันตกรรมทําหรือไม่อย่างไร
2. ปัจจุบันทางบริษัทที่ขายฟันจะให้คณะคณะ stock ฟัน 500 แผง เมื่อนําฟันไปใช้ จึงค่อยซื้อตามที่ใช้จริง
ทุกสิ้นเดือน ในทางปฎิบัติทางคณะดําเนินการได้หรือไม่
3. ในการดําเนินการคลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ ต้องมีการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องค่า lab
4. วิชาที่ยังหาคนสอนได้ไม่ครบ คือวิชา ปริทันตวิทยา 3 (เอกสารแนบ)
5. แผนการเตรียมอาจารย์ใหม่
- การเตรียมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
- การเตรียมความเป็นครู
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป
มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
1. มอบหมายให้ช่างทันตกรรม ทําหน้าที่อัดอะคลิลิก (Acrylic)
2. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารประสานงานกับบริษัทที่เสนอจะให้ฟันมาสต็อคไว้ที่คณะฯ
3. มอบให้คณะฯ ทําหนังสือปรึกษาหารือเรื่องแนวปฏิบัติไปยังศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
พะเยา กรณีที่การดําเนินการคลินิกทันตกรรมประดิษฐ์จะต้องมีการเก็บค่า Lab
4. มอบหมายให้ ทั น ตแพทย์ อุ ทั ย วรรณ กาญจนกามล ประสานงานกั บ อาจารย์ ค ณะทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาสอนในรายวิชาปริทันตวิทยา 3

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง อื่นๆ
- ไม่มี -

ประธานกล่ า วขอบคุณ กรรมการที่ ม าประชุ ม และกํา หนดให้ มี ก ารประชุม คณะกรรมการประจํา คณะ
ทั น ตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561 ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ
ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และกล่าวปิดการประชุม
ปิดประชุม

เวลา 15.30 น.

.............................................
(นางสาวเสาวณีย์ กันธิมา)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

................................................
(นางณิชาภา ยอดเมืองชัย)
เลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

.................................................
(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์ บุณยสิงห์)
รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
ผู้รับรองรายงานการประชุม
(รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 หน้า 10/10)

