รายงานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ 4/2561
วันพุธที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา
รายนามกรรมการที่เขาประชุม
1. ศาสตราจารยพิเศษ ทันตแพทยหญิง ดร. วิสาขะ ลิ่มวงศ
2. ดร.สําราญ ทองแพง
3. รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
(รองศาสตราจารย ทันตแพทย ดร.คมสรรพ บุณยสิงห)
4. รักษาการแทนรองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร
(ทันตแพทยเฉลิมชัย วุฒิพิทยามงคล)
5. รักษาการแทนรองคณบดีฝายกิจการพิเศษและวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร
(ทันตแพทยอุทยั วรรณ กาญจนกามล)
6. รักษาการแทนรองคณบดีฝายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร
(ทันตแพทยหญิงศันสณี รัชชกูล)
7. รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมสาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ
(ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทยหญิงวราภรณ ฐิตินันทพันธุ)
8. รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมสาขาวิชาทันตกรรมปองกันและชุมชน
(ทันตแพทยอทุ ัยวรรณ กาญจนกามล)
9. รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมสาขาวิชาทันตกรรมวินิจฉัย
(ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยพิชาญ ชํานาญนิธิอรรถ)
10. ทันตแพทยหญิงยุพาภรณ โพธิ์นอก
11. หัวหนาสํานักงานคณะทันตแพทยศาสตร
(นางณิชาภา ยอดเมืองชัย)
12. นางสาวเสาวณีย กันธิมา
รายนามกรรมการที่ไมเขาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)
1. ผูอํานวยการโรงพยาบาลพะเยาหรือผูแทน
(ทันตแพทยอนุชิต จันทรากุล) แทน
เริ่มประชุม

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการ

เวลา 09.00 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และขอใหที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง แจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1
เรื่อง ที่ปรึกษาแจงใหที่ประชุมทราบ
1. ศาสตราจารยพิเศษ ทันตแพทยหญิง ดร.วิสาขะ ลิ่มวงศ ที่ปรึกษา แจงที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะทันตแพทยศาสตร ทราบวา
/ระเบียบวาระที่ 1.1...

(รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร ครั้งที่ 1/2561 หนา 1/10)

1.1 ตามที่ รองศาสตราจารย ทันตแพทย ดร.คมสรรพ บุณยสิงห ประธานคณะกรรมการ ไดมอบให
ขอคูมือปฏิบัติงานคลินิกจากคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร บัดนี้ ไดทําการขอคูมือดังกลาวเรียบรอยแลว
จึงขอมอบใหกับคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
1.2 ใหคณะพิจารณาคุณสมบัติครุภัณฑรายการยูนิตทําฟน เนื่องจากอาคารกลุมโรงพยาบาลทันตกรรม
มีระบบปมลมมากับตัวอาคาร ซึ่งยูนิตทําฟนสามารถใชรวมกับระบบดังกลาวได
2. ดร.สําราญ ทองแพง ที่ปรึกษา ไดแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร ทราบวา
2.1 งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 เบื้องตนไดรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจาก
สํานักงบประมาณประกอบดวย
2.1.1 ค าก อ สรา งอาคารของกลุ ม โรงพยาบาลทั น ตกรรม จํ านวน 3 หลั ง เป น เงิ น ทั้ งสิ้ น
90,000,000 บาท (เกาสิบลานบาทถวน)
2.1.2 ครุภัณฑการศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 79,302,400 บาท (เจ็ดสิบเกาลานสามแสนสองพันสี่
รอยบาทถวน)
ซึ่งงบประมาณดังกลาวรอชี้แจงตอกรรมมาธิการเพื่อพิจารณาตอไป
2.2 ตามที่ คณะทันตแพทยศาสตร ไดของบประมาณเพิ่มเติมไป เปนจํานวนเงิน 7,500,000 ใหทาง
คณะทันตแพทยศาสตร แบงการเบิกจายออกเปน 2 ชวง โดยพิจารณาตามความจําเปนเรงดวนและหมาะสม พรอมทั้งเรง
จัดทําแผนรายละเอียดการขอเบิกจายงบประมาณดังกลาวใหชัดเจน
2.3 ป งบประมาณ พ.ศ.2562 คณะทันตแพทยศาสตร เบื้องตนไดรับอนุมัติงบประมาณจากสํานั ก
งบประมาณ ในการจัดซื้อยูนิตทําฟนจํานวน 37 ชุด เพื่อนํามาติดตั้งในอาคารโรงพยาบาลทันตกรรม 1 ที่กําลังจะแลวเสร็จ
ระเบียบวาระที่ 1.2
เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.1 เรื่อง เรื่องแจงเพื่อทราบโดย ประธานคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร
รองศาสตราจารย ทันตแพทย ดร.คมสรรพ บุ ณยสิงห ประธานกรรมการ ไดแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะทันตแพทยศาสตร ทราบวา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร ยินดีใหความรวมมือเรื่องอาจารยพิเศษที่จะมา
สอนและคลุมคลินิกใหกับคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา
ระเบียบวาระที่ 1.2.1.1 เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และการรับรอง
สถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร
สรุปเรื่อง
ทันตแพทยสภาไดมีการปรับปรุงแกไขหลักเกณฑการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และ
การรับรองสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร เพื่อใหเปนระบบมีมาตราฐานและมีความโปรงใสตรวจสอบได รวมทั้งเพื่อเปน
การปรับปรุงหลักเกณฑใหบังคับและประกาศตางๆของทันตแพทยสภา ทั้งนี้ทันตแพทยสภาจึงไดสงประกาศดัง กลาว เพื่อ
แจงผูเกี่ยวของไดรับทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม
ฝายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร เพื่อโปรดทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2.1.2 เรื่อง ขอมูลเกณฑขั้นต่ําในการใหการรักษาผูปวยจริงของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
สรุปเรื่อง
ดวยศูนยประเมินและรับรองความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ไดกําหนดใหมีการ
จัดเก็บขอมูลเกณฑขั้นต่ําในการใหการรักษาผูปวยจริงของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อใชเปนสวนหนึ่งของ
/การประเมิน...

(รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร ครั้งที่ 4/2561 หนา 2/10)

การประเมินของ ศ.ป.ท. และในทางปฏิบัติใหนิสิตเปนผูจัดเก็บบันทึกขอมูลและรายงานบนระบบฐานขอมูลของ ศ.ป.ท.
ตอไป รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม
ฝายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร เพื่อโปรดทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2.2 เรื่อง รายงานจากการประชุมทันตแพทยสภา
สรุปเรื่อง
ทั นตแพทยหญิ งศั นสณี รัชชกู ล รักษาการแทนรองคณบดีฝ ายวิ ชาการ ได แจงให ที่ประชุ มคณะกรรมการ
ประจํ าคณะทั นตแพทยศาสตร ทราบว า การประชุ ม คณะกรรมการศู น ย ป ระเมิ น และรั บ รองความรู ค วามสามารถ
ในการประกอบวิชาชีพทั นตกรรม (ศ.ป.ท.) ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 นั้น คณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา ไดรายงานการจัดสอบประเมินความรูดานพื้นฐานวิชาชีพ สนามสอบมหาวิทยาลัยพะเยา
ฝายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร เพื่อโปรดทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2.3

เรื่อง รายงานจากการประชุมองคกรผูบริหารคณะทันตแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
(อ.บ.ท.ท.)
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 1.2.4

เรื่อง รายงานจากการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยประเมินและรับรองความรู
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ศ.ป.ท.)

สรุปเรื่อง

ทั นตแพทยหญิ งศั นสณี รัชชกู ล รักษาการแทนรองคณบดีฝ ายวิ ชาการ ได แจงใหที่ประชุ มคณะกรรมการ
ประจํ าคณะทั นตแพทยศาสตร ทราบว า การประชุ ม คณะกรรมการศู น ย ป ระเมิ น และรั บ รองความรู ค วามสามารถ
ในการประกอบวิชาชีพทั นตกรรม (ศ.ป.ท.) ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 นั้น คณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา ไดรายงานการจัดสอบประเมินความรูดานพื้นฐานวิชาชีพ สนามสอบมหาวิทยาลัยพะเยา
ฝายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร เพื่อโปรดทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2.5
สรุปเรื่อง

เรื่อง รายงานจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย
ผูทําสัญญาการเปนนักศึกษาทันตแพทย

ทันตแพทยหญิงศันสณี รัชชกูล รักษาการแทนรองคณบดีฝายวิชาการ ไดแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะทันตแพทยศาสตร ทราบวา การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรนักศึกษาทันตแพทยผูทําสัญญา
การเปนนักศึกษาทันตแพทย ครัง้ ที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา
ไดแจงการสละสิทธิ์ของทันตแพทยผูทําสัญญาการเปนนักศึกษาทันตแพทย
/ฝายเลขานุการ...

(รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร ครั้งที่ 4/2561 หนา 3/10)

ฝายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร เพื่อโปรดทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2.6 เรื่อง รายงานจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่
8/2560 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ระเบียบวาระที่ 3.1 ไดมีมติอนุมัติใหจัดซื้อเสื้อกาวนใหกับนิสิตทันตแพทยรุนป
การศึกษา 2557 คนละ 1 ชุดๆ ละ 800 บาท และใหทําหนังสือขออนุมัติอัตราคาใชจายเสนอไปยังมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่ออนุมัติตอไป นั้น
ที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 39(8/2560)
เมื่ อ วั น ที่ 13 ธั น วาคม 2560 ได พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ไมอ นุมั ติ ให เบิ กจายจากงบประมาณของมหาวิท ยาลั ย ให นิ สิ ต
รับผิดชอบเอง เพื่อใหปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม
ฝายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร เพื่อโปรดทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2.7 เรื่อง เรื่องแจงเพื่อทราบโดย รักษาการแทนรองคณบดีฝายกิจการนิสิต
ระเบียบวาระที่ 1.2.7.1 เรือ่ ง ประกาศผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร
ปการศึกษา 2561
สรุปเรื่อง
ดวยคณะทันตแพทยศาสตร ไดมีการเลือกตั้งประธานสโมสร คณะทันตแพทยศาสตร ประจําปการศึกษา
2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ซึ่งมีผูสมัคร เปนจํานวน 2 คน ประกอบดวย นายณฐพงศ พิบูลชัยสิทธิ์ นิสิตชั้นปที่ 4
และนายพีระพัฒน ประทุมมาลย นิสิตชั้นปที่ 2 ผลการเลือกตั้ง นายณฐพงศ พิบูลชัยสิทธิ์ นิสิตชั้นปที่ 4 ไดรับเลือกให
ดํารงตําแหนงประธานสโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร ปการศึกษา 2561
ฝายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร เพื่อโปรดทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2.7.2 เรื่อง ระเบียบและประกาศสําหรับการใหกูยืมเพื่อการศึกษา ปการศึกษา 2561
สรุปเรื่อง
ดวยฝายกิจการนิสิตไดเขารวมการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561
ณ หองประชุมคณะพยาบาลศาสตร ชั้น 3 หนวยทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต ไดแจงเกี่ยวกับระเบียบและประกาศ
สําหรับการกูยืมปการศึกษา 2561 ที่เกี่ยวของกับกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา จํานวน 6 รายการ โดยสถานศึกษาสามารถ
ดาวนโหลดไดที่ www.studentloan.or.th รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม
ฝายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร เพื่อโปรดทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 1.2.8...

(รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร ครั้งที่ 4/2561 หนา 4/10)

ระเบียบวาระที่ 1.2.8 เรื่อง เรื่องแจงเพื่อทราบโดย รักษาการแทนรองคณบดีฝายวิชาการ
สรุปเรื่อง
1. ทั น ตแพทย ห ญิ งศั น สณี รัชชกู ล รักษาการแทนรองคณบดี ฝ ายวิชาการ แจงให ที่ป ระชุ มคณะกรรมการ
ประจําคณะทัน ตแพทยศาสตร ทราบวา ขณะนี้ ไดมีการประเมิน ทันตแพทย ที่ มาเปนอาจารยพิเศษ ซึ่งอยูในระหวาง
รวบรวมเอกสารในเบื้องตนอยางไมเปนทางการ อาจารยพิเศษที่ไดทําการสอนนิสิตในปการศึกษาที่ผานมาไดใหขอคิดเห็น
กับทางคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา เกี่ยวกับเรื่องความพรอมในดานวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชยังไม
เพียงพอตอการเรียนการสอน รวมไปถึงรื่องงบประมาณที่ยังไมเพียงพอ ซึ่งอาจจะสงผลตอการประเมินของทันตแพทยสภา
2. ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทยหญิงวราภรณ ฐิตินันทพันธุ รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุม
สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ แจงใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร ทราบดังนี้
2.1 เสนอใหมีการเบิกจายงบประมาณคา lab จากศูนยการแพทยและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
และควรใหมีการจัดทําแผนการจัดซื้อวัสดุการศึกษาลวงหนาทั้งปเพื่อใหสามารถจัดซื้อไดทันการจัดการเรียนการสอน
2.2 มีทันตแพทยจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและจากโรงพยาบาลในเขตจังหวัดตางๆ ไดแจงความ
ประสงคในการมาเปนอาจารยพิเศษใหกับคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 52 คน ขณะนี้ไดจัดลง
ตารางการเรียนการสอนเรียบรอยแลว โดยสรุปปจจุบันมีอาจารยผูสอนในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันต
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวนทั้งสิ้น 177 คน จากจํานวนอาจารยที่ตองการทั้งหมด 240 คน ซึ่งขาดจํานวน
73 คน สาขาวิชาที่ขาดอาจารยผูสอน ไดแก สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟน ใสฟน ทันตกรรมประดิษฐ ออคคูชั่น อุดฟนและ
รักษาเหงือก ศัลยกรรมชองปากและเอ็กซเรย สวนอาจารยผูสอนเกี่ยวกับการใสฟนยังขาดอาจารยเปนจํานวนมาก
ขอเสนอแนะ

การจัดซื้อวัสดุที่ใชในการเรียนการสอน ใหผูที่เกี่ยวของ และผูที่ใชงานโดยตรงเปนผูประสานขอขอมูล ราคา
และคุณสมบัติของวัสดุที่จะจัดซื้อกับบริษัทโดยตรง เนื่องจากเจาหนาที่พัสดุไมทราบถึงคุณสมบัติและการใชงานของวัสดุ
เพื่อใหมีความสะดวกรวดเร็วตอการใชงาน ทุกฝายควรชวยกัน สรุปรายละเอียดการจัดซื้อวัสดุใหแลวเสร็จทันชวงเวลาที่
ตองการใชงาน ถายังไมแลวเสร็จ ใหดําเนินการจัดซื้อไดทันที ใหมีการจัดทําแผนความตองการจัดซื้อวัสดุที่ตองการใชงาน
ใหเพียงพอทั้งปงบประมาณ เพื่อใหเจาหนาที่พัสดุไดดําเนินการตอไป
ฝายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร เพื่อโปรดทราบ

มติ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตารางเวรคุมการปฏิบัติงานคลินิก นิสิตทันตแพทยชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย และมีขอเสนอแนะ
ใหชา งทันตกรรมจัดการจายพัสดุอปุ กรณทางทันตกรรม ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยพิชาญ ชํานาญนิธิอรรถ
รับหนาที่ประสาน อาจารยพิเศษเพื่อมาทําการสอนในรายวิชาทันตกรรมจัดฟน

ระเบียบวาระที่ 1.3
เรื่อง ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.3.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา
สรุปเรื่อง
ฝายเลขานุการ ขอรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
1. รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา
ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
/วาระที่...

(รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร ครั้งที่ 4/2561 หนา 5/10)

วาระที่
เรื่อง
4.1 ขอหารือการดําเนินงานและบริหาร
จัดการของศูนยบริการทางทันตก
รรม สําหรับการเรียนการสอนชั้น
คลินิก

มติ
ประชุมไดพิจารณาแลว มอบใหคณบดีพิจารณา
ดําเนินการการออกแบบรูปแบบการประชาสัมพันธ
และการการโฆษณาตางๆ

ผลการปฏิบัติตามมติ
อยูในระหวางเสนอ
คณะกรรมการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธเพื่อพิจารณา

2. รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่
เรื่อง
3.1 ขอหารือการดําเนินงานและบริหาร
จัดการของศูนยบริการทางทันตก
รรม สําหรับการเรียนการสอนชั้น
คลินิก

มติ
ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. มอบหมายให นางนภสมณ ทวีกุล ตําแหนงบุคคล
ใหปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป
ประจําคลินิกควบคูไ ปดวย โดยใหอยูในการกํากับ
ดูแลของศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย
หญิง วราภรณ ฐิตินันทพันธุ และใหคณะฯ ทําคําสั่ง
มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบตอไป
2. ใหคณะฯ ทําการประชาสัมพันธไปยังชุมชนตําบล
แมกา โดยใหบริการฟรีเฉพาะสาขาที่ขาดแคลน
และใหนําระบบทันตกรรมครอบครัวมาใชในการ
เรียนการสอนใหเร็วขึ้น

ผลการปฏิบัติตามมติ

ดําเนินการเรียบรอยแลวตาม
คําสั่งคณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่
012/2561

ดําเนินการเรียบรอยแลว

3. มอบใหฝายวิชาการและฝายคลินกิ จัดทําแผนความ อยูในระหวางดําเนินการ
ตองการในการจัดซื้อวัสดุสําหรับจัดการเรียนการ
สอน พรอมทั้งจัดลําดับความสําคัญกอนหลังให
ชัดเจน และจัดสงใหกับงานพัสดุ
4. มอบงานคลินิกทําบันทึกความตองการจัดซื้อวัสดุ
กรณีขาดฉุกเฉิน เสนอไปยังคณบดีเพื่อดําเนินการ
จัดซื้อตอไป

อยูในระหวางดําเนินการ

อยู ใ น ระห ว า งนํ าเส น อ ต อ
5. มอบหมายใหคณะฯ จัดทําแผนความตองการ
อัตรากําลังของอาคารโรงพยาบาลทันตกรรมที่กําลัง มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
จะสรางแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ.2561 และ
เสนอตอมหาวิทยาลัย

4.1

6. มอบหมายใหผูปฏิบตั ิงานทันตกรรมทําหนาที่ซักลาง
ดําเนิ น การเรียบรอยแล วตาม
เครื่องมือไปกอน เนื่องจากคณะฯ ยังไมมี
คําสั่ งคณะทั น ตแพทยศาสตร
งบประมาณในการจางเจาหนาที่ซกั ลาง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เย า ที่
012/2561
ฝายวิชาการขอหารือเกี่ยวกับการ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดังนี้
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนและ 1. มอบหมายใหชางทันตกรรม ทําหนาที่อัดอะคลิลิก อยูในระหวางดําเนินการ
การบริหารจัดการ
(Acrylic)
/วาระที่...

(รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร ครั้งที่ 4/2561 หนา 6/10)

วาระที่
เรื่อง
มติ
ผลการปฏิบัติตามมติ
4.1 ฝายวิชาการขอหารือเกี่ยวกับการ
2. มอบหมายใหฝายบริห ารประสานงานกับบริษั ท ที่ ดําเนินการเรียบรอยแลว
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนและ เสนอจะใหฟนมาสต็อคไวที่คณะฯ
การบริหารจัดการ
3. มอบให ค ณะฯ ทํ า หนั งสื อ ปรึ ก ษาหารื อ เรื่ อ งแนว ดําเนินการเรียบรอยแลว
ปฏิ บั ติ ไ ปยั ง ศู น ย ก ารแพทย แ ละโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา กรณีที่การดําเนินการคลินิกทัน
ตกรรมประดิษฐจะตองมีการเก็บคา Lab
4. มอบหมายใหทันตแพทยอุทัยวรรณ กาญจนกามล ดําเนินการเรียบรอยแลว
ประสานงานกับอาจารยเพื่อมาสอนในรายวิชาทัน
ตกรรมจัดฟน

ฝายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร เพื่อโปรดทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.3.2 เรื่อง รายงานงบรายได-คาใชจาย ประจําเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561
สรุปเรื่อง
ตามที่ป ระชุม คณะกรรมการประจํา คณะทัน ตแพทยศาสตร ไดม อบหมายใหฝายบริห ารและวางแผน
จัด ทํา รายงานสถานะทางการเงิน เสนอตอ ที่ป ระชุม คณะกรรมการประจํา คณะทัน ตแพทยศาสตร เพื่อ ทราบเปน
ประจําทุกเดือน นั้น
ฝายบริหารและวางแผน ไดดําเนินการจัดทํางบรายได-คาใชจาย ประจําเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561
เสร็จเรียบรอยแลว รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม
ฝายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร เพื่อโปรดทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1
สรุปเรื่อง

เรื่อง การพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561

ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม
2561 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น
ฝายเลขานุการ ไดดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว รายละเอียดปรากฏดัง
เอกสารประกอบการประชุม
/ขอเสนอ...

(รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร ครั้งที่ 4/2561 หนา 7/10)

ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจํ า คณะทั น ตแพทยศาสตร เพื่ อ โปรดพิ จ ารณารั บ รองรายงาน
การประชุมตอไป
มติ

ที่ ป ระชุ ม ได พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจํ า คณะทั น ตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง สืบเนื่อง
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1
เรื่อง ขออนุมัติปรับโครงสรางการบริหารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา
สรุปเรื่อง
เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารคณะทั น ตแพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ยและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ฝายบริหารและวางแผน จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร เพื่อ
โปรดพิ จารณาปรับ โครงสรางการบริหารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใหสอดคลองกับบริบทของ
คณะฯ ตอไป
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร เพื่อโปรดพิจารณาตอไป
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหปรับโครงสรางการบริหารคณะทันตแพทยศาสตร ใหสอดคลองกับโครงสราง
โรงพยาบาลทันตกรรม ศูนยการแพทยและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะทันตแพทยศาสตรเพื่อพิจารณาครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.2
เรื่อง แผนความตองการอัตรากําลังของอาคารโรงพยาบาลทันตกรรม
สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่
3/2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 3.1 ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ มอบหมายใหคณะฯ จัดทําแผน
ความตองการอัตรากําลังของอาคารโรงพยาบาลทันตกรรมที่กําลังจะสรางแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ.2561 และเสนอ
ตอมหาวิทยาลัย ฝายบริหารและวางแผนไดดําเนินการจัดทําแผนความตองการอัตรากําลังของอาคารโรงพยาบาลทันตกรรม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 เรียบรอยแลว จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร เพื่อโปรด
พิจารณาตอไป
ฝายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร เพื่อโปรดพิจารณาตอไป
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหคณะทันตแพทยศาสตร ดําเนินการจัดทําแผนความตองการอัตรากําลังของ
อาคารโรงพยาบาลทันตกรรมใหมโดยใหพิจารณาตามโครงสรางโรงพยาบาลทันตกรรม ศูนยการแพทยและโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตรเพื่อพิจารณาครั้งตอไป
/ระเบียบวาระที่ 4.3...

(รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร ครั้งที่ 4/2561 หนา 8/10)

ระเบียบวาระที่ 4.3
เรื่อง แผนความตองการในการจัดซื้อวัสดุสําหรับจัดการเรียนการสอน
สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่
3/2561 เมื่อวัน ที่ 28 มีน าคม 2561 ระเบียบวาระที่ 3.1 ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมี มติ มอบให ฝายวิชาการและฝาย
คลินิก จัดทําแผนความตองการในการจัดซื้อวัสดุสําหรับจัดการเรียนการสอนใหเพี ยงพอตอการจัดการเรียนการสอน
พรอมทั้งจัดลําดับความสําคัญกอนหลังใหชัดเจน และจัดสงใหกับงานพัสดุเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป นั้น
ฝายคลินิก ไดดําเนินการจัดทําแผนความตองการในการจัดซื้อวัสดุสําหรับจัดการเรียนการสอนเรียบรอย
แลว จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร เพื่อโปรดพิจารณาตอไป
ฝายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร เพื่อโปรดพิจารณาตอไป
มติ ที่ ป ระชุ มได พิ จารณาแล ว มี มติ ให ฝ ายคลิ นิ กตรวจสอบรายการวั ส ดุ สํ าหรั บ การเรี ยนการสอนที่ ได ทํ าการขอ
งบประมาณเพิ่มเติมไปยังมหาวิทยาลัย และจัดทําแผนความตองการเพิ่มเติมที่จะตองจัดซื้อตอไปในปงบประมาณ พ.ศ.2562
ระเบียบวาระที่ 4.4
เรื่อง การกําหนดระยะเวลาในการใหบริการทางทันตกรรมฟรี ของศูนยบริการทางทันตกรรม
สรุปเรื่อง
เพื่อการประชาสัมพันธการมาใชบริการทางทันตกรรม ฝายคลินิก จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะทันตแพทยศาสตร เพื่อโปรดพิจารณากําหนดระยะเวลาในการใหบริการทางทันตกรรมฟรี ของศูนยบริการทาง
ทันตกรรมตอไป
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร เพื่อโปรดพิจารณาตอไป
มติ

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. กําหนดระยะเวลาในการใหบริการทางทันตกรรมฟรี ของศูนยบริการทางทันตกรรม ไปจนถึงสิ้นป พ.ศ.2561
ในพื้นที่ตําบลแมกา
2. การจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิกของนิสิตทันตแพทย ชั้นปที่ 5 ใหเริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแตวันที่ 20
พฤษภาคม 2561 โดย
2.1 รายวิ ชาวิ จั ยทางทั นตกรรม รายวิ ชาภาษาอั งกฤษ ให ดํ าเนิ นการจั ดการเรี ยนการสอนตั้ งแต เดื อน
มิถุนายน 2561 และใหแลวเสร็จภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 รวมทั้งใหเริ่มจัดการเรียนการสอนวิชาบรรยายอื่นๆ กอนได
2.2 ปฐมนิเทศกอนขึ้นคลินิกและสอบขึ้นคลินิก ระหวางวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561
2.3 การจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก ใหเริ่มดําเนินการวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เปนจํานวนทั้งสิ้น
18 สัปดาห ประกอบดวย การเรียนปกติ จํานวน 15 สัปดาห เรียนชดเชย จํานวน 1 สัปดาห และสําหรับนิสิตทํางานให
แลวเสร็จ จํานวน 2 สัปดาห
2.4 การปดภาคการศึกษายอยระหวางภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 จํานวน 2 สัปดาห

/ระเบียบวาระที่ 4.5...

(รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร ครั้งที่ 4/2561 หนา 9/10)

ระเบียบวาระที่ 4.5
สรุปเรื่อง

เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งศูนยการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformetive learning
centre) สําหรับอาจารยและนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา

ด วยทั น ตแพทย อุ ทั ย วรรณ กาญจนกามล มี ความประสงค จ ะขออนุ มั ติ จั ด ตั้ งศู น ย ก ารเรี ย นรู เพื่ อการ
เปลี่ยนแปลง (Transformetive learning centre) สําหรับอาจารยและนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา
โดยรายละเอียดจะแจงในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร เพื่อทราบตอไป
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร เพื่อโปรดพิจารณาตอไป
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการและมอบให ทันตแพทยอุทัยวรรณ กาญจนกามล จัดทําเปนใน
ลักษณะของโครงการพร อมกําหนดรายละเอี ยดงบประมาณ และนํ าเสนอที่ป ระชุมคณะกรรมการประจําคณะทั น ต
แพทยศาสตรเพื่อพิจารณาครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
1. มอบหมายให ทันตแพทยหญิงศันสณี รัชชกูล รักษาการแทนรองคณบดีฝายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร
ประมาณการคาใชจายในการนํานิสิตเดินทางไปจังหวัดสงขลา เพื่อนําเสนองานผลงานวิจัย
2. มอบหมายใหทุกฝายเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินจากคณะอนุกรรมการทันตแพทยสภา ที่จะ
มาทําการประเมินหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
3. ใหฝายวิชาการดําเนินการจัดตารางการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับเวลาของอาจารยพิเศษและใหทัน
ตอการเรียนการสอนในภาคการศึกษาตอไป
ประธานกลาวขอบคุณ กรรมการที่ม าประชุม และกํา หนดใหมีก ารประชุมคณะกรรมการประจํา คณะ
ทันตแพทยศาสตร ครั้งที่ 5/2561 ในวัน จันทร ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมชั้น 4 อาคาร
ปฏิบัติการทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา และกลาวปดการประชุม
ปดประชุม

เวลา 14.00 น

.............................................
(นางสาวเสาวณีย กันธิมา)
ผูชวยเลขานุการ
ผูบันทึกรายงานการประชุม

................................................
(นางณิชาภา ยอดเมืองชัย)
เลขานุการ
ผูต รวจรายงานการประชุม

.................................................
(รองศาสตราจารย ทันตแพทย ดร.คมสรรพ บุณยสิงห)
รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
ผูรับรองรายงานการประชุม
(รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร ครั้งที่ 4/2561 หนา 10/10)

