






สารบัญ 
รายงานผลการดำ เนินงาน

2561  -  2562

D E N T A L  F A C U L T Y  C O N S O R T I U M  O F  T H A I L A N D



•	 กำ หนดการประชุมประจำ ปี สมาชิกองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์
 แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25
•	 รายนามคณะกรรมการองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
•	 โครงสร้างการดำ เนินงานขององค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์
 แห่งประเทศไทย
•	 ระเบียบองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560
• รายงานผลการดำ เนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำ งาน
•	 รายงานผลการดำ เนินงานของฝ่ายเลขาธิการ อ.บ.ท.ท.
•	 รายงานการเงินขององค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 
 ประจำ ปี พ.ศ. 2561 - พฤษภาคม 2562
•	 กำ หนดการประชุมคณะกรรมการองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์
 แห่งประเทศไทย ประจำ ปี พ.ศ. 2562
•	 ผลการดำ เนินงาน
  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  สำ นักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  สำ นักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  ทันตแพทยสภา
  ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
  มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถมภ์
  กระทรวงสาธารณสุข
•	 ภาพกิจกรรมประจำ ปี 2561 - 2562
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4 องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

D E N T A L  F A C U L T Y  C O N S O R T I U M  O F  T H A I L A N D

กําหนดการประชุมประจําปี
สมาชิกองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎำคม 2562 
ณ ห้อง Orchid Ballroom 2-3, 2nd floor โรงแรม Pullman Khon Kaen Raja Orchid, Khon Kaen

ประธาน รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.วรานชุ  ปิตพิฒัน์
  คณบด ีคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขานกุาร ศาสตราจารย์คลินกิ ทนัตแพทย์การุณ  เวโรจน์ 
  เลขาธกิารองค์กรผู้บริหารคณะทนัตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
เวลา  16.30 น. – 16.35 น. กล่าวต้อนรบั 
  โดย รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญงิ ดร.วรานชุ  ปิตพิฒัน์
เวลา  16.35 น. – 16.45 น. รายงานผลการด�าเนนิงานองค์กรผู้บริหารคณะทนัตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
  พ.ศ.2561- 2562 (มถินุายน 2561 – มถินุายน 2562)
  โดย ศาสตราจารย์คลินกิ ทนัตแพทย์การุณ เวโรจน์
เวลา 16.45 น. – 17.20 น. รายงานผลการด�าเนนิงานของประธานคณะอนกุรรมการและคณะท�างานด้านต่าง ๆ 
  - คณะอนุกรรมการหลักสูตรและทันตแพทยศาสตรศึกษา
   โดย ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.วรานันท์  บัวจีบ
   คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  - คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนา
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ณัฐวุธ  แก้วสุทธา
   คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  - คณะอนุกรรมการวิชาการและวิจัยทันตแพทยศาสตร์
   โดย รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ไชยรัตน์  เฉลิมรัตนโรจน์
   คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  - คณะท�างานโครงการผลิตผู้เชี่ยวชาญ
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุชิต  พูลทอง
   คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - คณะท�างานโครงกรปฏบิตัติามพนัธกรณขีองอนสัุญญามนิามาตะว่าด้วยปรอท
   (แนวทางการใช้วัสดุทางเลือกในงานทันตกรรมที่ไม่มีปรอท)
   โดย รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ประทีป  พันธุมวนิช
   คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เวลา 17.20 น. – 17.30 น. รบัฟังข้อเสนอแนะจากสมาชกิ
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รายนามคณะกรรมการองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน

 1. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา   เตชะกัมพุช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 2. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ทันตแพทย์ ดร.สถิตย์   สิริสิงห กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 3. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ทันตแพทย์หญิง ดร.วิสาขะ   ลิ่มวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรสิทธิ์   เกียรติพงษ์สาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. นายกทันตแพทยสภา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 7. ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 8. นายวรวุฒิ   กุลแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
 9. นายแพทย์ไพศาล   ดั่นคุ้ม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุชิต   พูลทอง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.วรานันท์   บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยมหิดล
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.นฤมนัส   คอวนิช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.วรานุช   ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ไชยรัตน์   เฉลิมรัตนโรจน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ณัฐวุธ   แก้วสุทธา คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
16. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ประทีป  พันธุมวนิช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
17. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ทศพล   ปิยะปัทมินทร์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
   มหาวิทยาลัยนเรศวร
18. อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์   ลุมพิกานนท์ คณบดีส�านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
19. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์   บุณยสิงห์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
   มหาวิทยาลัยพะเยา
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ยุพิน ส่งไพศาล คณบดีส�านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.กนกพร   พะลัง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.วรางคณา  ชิดช่วงชัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
23. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงสั่งสม   ประภายสาธก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อชิรวุธ   สุพรรณเภสัช คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์วรรธนะ   พิธพรชัยกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงชินาลัย ปิยะชน คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.สมหญิง   พัฒน์ธีรพงศ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
28. อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.วรายุทธ   โชติประกายเกียรติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
29. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงศันสณี   รัชชกูล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
30. อาจารย์ ทันตแพทย์พิศักดิ์   องค์ศิริมงคล ส�านกัวชิาทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง
31. ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์การุณ เวโรจน์ เลขาธิการ อ.บ.ท.ท.
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โครงสร้างการดำ เนินงานขององค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2561 - 2562)

ส�ำนักงำนเลขำธิกำร อ.บ.ท.ท. ชั้น 1 อาคาร 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ถนนสุเทพ ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เลขำนุกำร นางจีรวรรณ เปี่ยมสุข
หมำยเลขโทรศัพท์ และโทรสำร 084 6153039 และ 053 222844
เว็บไซต์ และอีเมล์ www.thaidentfac.org / e-mail : tdfb_1@yahoo.com

คณะกรรมการผู้บริหาร

คณะอนุกรรมการประจ�า คณะท�างานโครงการ

ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานและกรรมการ

โครงการผลิตผู้เชี่ยวชาญ

โครงการปฎิบัติตามพันธกรณีของ
อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท 
(แนวทางการใช้วัสดุทางเลือกในงาน
ทันตกรรมที่ไม่มีปรอท)

คณะอนุกรรมการวิชาการและวิจัยทันตแพทยศาสตร์
ประกอบด้วย ที่ปรึกษา ประธานและอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการหลักสูตรและทันตแพทยศาสตรศึกษา
ประกอบด้วย ที่ปรึกษา ประธานและอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนา
ประกอบด้วย ที่ปรึกษา ประธานและอนุกรรมการ

เลขาธิการ

เลขานุการส�านักงาน
ส�านักงานเลขาธิการ

อ.บ.ท.ท.
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หมวด 1

บททั่วไป

ข้อ 1  ระเบียบ หมายถึง ระเบียบองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2560
ข้อ 2 องค์กรนีเ้รียกว่า “องค์กรผูบ้รหิารคณะทนัตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย” (อ.บ.ท.ท.) ชือ่ ภาษาองักฤษว่า “Dental Faculty 
 Consortium of Thailand” (D.F.C.T)
ข้อ 3 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 4 ให้ยกเลิกระเบียบองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2538 และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 5  เครื่องหมายขององค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วยกลางพื้นภาพเป็นแผนที่ประเทศไทย
 ทาบด้วยภาพงูพันคบเพลิงฐานดวงเพลิง มีตัวอักษร “ท” และด้านล่างของภาพมีค�าว่า “ทนฺโต เสฏโฐ 2526” ภาพทั้งหมด
 ล้อมรอบด้วยขอบวงกลม 2 วง ระหว่างขอบวงกลมครึง่บนมคี�าว่า “องค์กรผูบ้ริหารคณะทนัตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย” 
 คร่ึงล่างมคี�าว่า “Dental Faculty Consortium of Thailand” (D.F.C.T) และคัน่ระหว่างข้อความทัง้สองนัน้ด้วยเครือ่งหมาย
 ดอกบัว แทนดอกบัวสุทธาสิโนบล
ข้อ 6 ส�านักงานเลขาธิการอยู่ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ ที่เลขาธิการ อ.บ.ท.ท. สังกัดอยู่ 
ข้อ 7 ในระเบียบนี้ ค�าว่า 
 คณะ  หมายถึง คณะทันตแพทยศาสตร์ที่เป็นส่วนราชการหรือในก�ากับของรัฐในประเทศไทย
 วิชาชีพ  หมายถึง วิชาชีพทันตกรรม
 คณบดี  หมายถึง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
 องค์กร  หมายถึง องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
 ประธานองค์กร หมายถึง ประธานองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
 คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะอนุกรรมการประจ�าองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
 ผู้บริหาร  หมายถึง คณบดี  รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี  หัวหน้าภาควิชาและคณะกรรมการประจ�าคณะ
 ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขององค์กรผู้บริหาร
    คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
 เลขาธิการ หมายถึง เลขาธิการองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
 ผู้ช่วยเลขาธิการ หมายถึง ผู้ช่วยเลขาธิการองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
 สมาชิก  หมายถึง ผู้บริหาร อดีตคณบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ เลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการ 
ข้อ 8 ที่ประชุมคณบดี เป็นผู้ด�าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกรรมขององค์กร
ข้อ 9 องค์กรมีรายได้จาก
 (1) เงินสนับสนุนจากคณะ
 (2) เงินบริจาค
 (3) รายได้อื่น ๆ ท่ีเกิดจากการด�าเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควร ทั้งนี้ให้ก�าหนดเป็นระเบียบการเงิน โดย
  ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้อ 10 ให้ที่ประชุมคณบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

D E N T A L  F A C U L T Y  C O N S O R T I U M  O F  T H A I L A N D

ระเบียบองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2560
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หมวด 2

วัตถุประสงค์

ข้อ 11 องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นศูนย์กลางของคณะต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อความร่วมมือ 
 ประสานงาน และด�าเนินการทางด้านวิชาการและวิจัย บริหารการศึกษา หลักสูตร การเรียนการสอน การบริหารและพัฒนา  
 และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคณะและวิชาชีพ

หมวด 3

องค์ประกอบ

ข้อ 12 การด�าเนินงานขององค์กร ประกอบด้วย
 (1) ที่ประชุมคณบดี
 (2) ที่ประชุมคณะกรรมการ
 (3) ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
 (4) ที่ประชุมสมาชิก

ข้อ 13 ที่ประชุมคณบดี ประกอบด้วย คณบดีทุกคณะ
ข้อ 14 ที่ประชุมคณะกรรมการประกอบด้วย
 (1) คณบดีทุกคณะ
 (2) กรรมการจากตัวแทนของผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะละ 1 คน
 (3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ประกอบด้วย
 (3.1) นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 (3.2) นายกทันตแพทยสภา
 (3.3) ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
 (3.4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณบดีจ�านวนไม่เกินครึ่งหน่ึงของคณะกรรมการ 
  ในข้อ 14(1) และข้อ 14(2) รวมกัน
 (4) เลขาธิการ
 (5) ผู้ช่วยเลขาธิการ (ถ้ามี)
ข้อ 15 คณะอนุกรรมการแบ่งเป็นคณะอนุกรรมการประจ�า คณะอนุกรรมการอื่น ๆ  โดยคณะอนุกรรมการประจ�าแบ่งออกเป็น 3 ชุด  
 ประกอบด้วย
 (1) คณะอนุกรรมการวิชาการและวิจัยทันตแพทยศาสตร์ มีกรอบของงาน ดังนี้
 (1.1) การจัดประชุมเสนอผลงานทางวิชาการและวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์
 (1.2) การจัดการศึกษาต่อเนื่อง
 (1.3) ด�าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนหลังปริญญา
 (1.4) ส่งเสริมงานวิจัยระหว่างคณะ
 (1.5) หน้าที่อื่น ๆ ซึ่งที่ประชุมคณบดี หรือคณะกรรมการ มอบหมาย
 (2) คณะอนุกรรมการหลักสูตรและทันตแพทยศาสตร์ศึกษา มีกรอบของงาน ดังนี้
 (2.1) ด�าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนระดับทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 (2.2) ด�าเนินการและประสานงานด้านการประกันคุณภาพทางวิชาการในระดับปริญญาตรี
 (2.3) หน้าที่อื่น ๆ ซึ่งที่ประชุมคณบดีหรือคณะกรรมการ มอบหมาย
 (3) คณะอนุกรรรมการบริหารและพัฒนา  มีกรอบของงานดังนี้
 (3.1) ด�าเนินการ และประสานงานในโครงการพัฒนาอาจารย์
 (3.2) ด�าเนินการ และประสานงานในโครงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาทันตแพทยศาสตร์
 (3.3) ด�าเนนิการ  และประสานงานในโครงการพฒันาระบบการเก็บค่ารกัษาพยาบาลในคณะทนัตแพทยศาสตร์
 (3.4) หน้าที่อื่น ๆ ซึ่งที่ประชุมคณบดีหรือคณะกรรมการ มอบหมาย
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15.1 คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย
 (1) บุคคลที่คณะกรรมการมีมติให้ด�ารงต�าแหน่งประธานอนุกรรมการ
 (2)  ผู้แทนของคณะแห่งละ 1 คน
 (3)  ผู้แทนจากคณะกรรมการ 1 คน
 (4)  กรรมการหรือที่ปรึกษาที่ประธานคณะอนุกรรมการแต่งตั้ง
ข้อ 16 ที่ประชุมสมาชิก ประกอบด้วย
 (1) ผู้บริหารของแต่ละคณะ
 (2) อดีตคณบดี
 (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ
 (4) เลขาธิการ
 (5) ผู้ช่วยเลขาธิการ (ถ้ามี)
ข้อ 17 คณะกรรมการอาจเสนอที่ประชุมคณบดีขอแต่งตั้งที่ปรึกษา คณะท�างาน หรือคณะอนุกรรมการเพิ่มขึ้นได้ ถ้ามีความจ�าเป็น

หมวด 4

หน้ำที่และกำรด�ำเนินงำน

ข้อ 18 ประธานองค์กรมีหน้าที่
 (1) เป็นประธานที่ประชุมคณบดี
 (2) เป็นประธานคณะกรรมการ
 (3) เป็นประธานที่ประชุมสมาชิก
 (4) เป็นผู้แทนขององค์กร ในการลงนามในค�าสัง่ หนงัสือ ติดต่อราชการระดบักรมขึน้ไป หรอืเอกสารอืน่ ๆ โดยความเหน็ชอบ 
 ของที่ประชุมคณบดี หรือที่ประชุมคณะกรรมการ
ข้อ 19 ที่ประชุมคณบดีมีหน้าที่
 (1) ก�าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
 (2) พิจารณาแต่งตั้งหรือถอดถอนเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการ
 (3) พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
 (4) เสนอแผนด�าเนินงาน และงบประมาณขององค์กร
 (5) ก�าหนดอัตราเงินสนับสนุนจากคณะทันตแพทยศาสตร์ในแต่ละปี (ตามข้อ 9 (1))
ข้อ 20 ที่ประชุมคณะกรรมการมีหน้าที่
 (1) เสนอนโยบายแนวทางด้านวิชาการ บริหารการศึกษา กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะและวิชาชีพ
 (2) วางระเบียบ แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับหรือ แนวทางปฏิบัติตามระเบียบนี้
 (3) พิจารณาและสรุปผลงานของคณะอนุกรรมการ
 (4) อนุมัติแผนด�าเนินงาน และงบประมาณขององค์กร
 (5) พิจารณาข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสมาชิก
 (6) หน้าที่อื่น ๆ ซึ่งที่ประชุมคณบดีมอบหมาย
ข้อ 21 คณะอนุกรรมการ มีหน้าที่
 (1) รวบรวมศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเสนอแนวทาง และวิธีด�าเนินงานต่อคณะกรรมการ
 (2) เสนอแนวความคิดอันเป็นประโยชน์ต่อคณะและวิชาชีพ
 (3) ด�าเนินการต่อจากที่ประชุมคณะกรรมการ
 (4) แต่งตั้งคณะท�างานได้ตามความเหมาะสม
 (5) หน้าที่อื่น ๆ ซึ่งที่ประชุมคณบดี หรือ คณะกรรมการมอบหมาย
ข้อ 22 เลขาธิการมีหน้าที่
 (1) ประสานงานและติดตามการด�าเนินงานขององค์กร
 (2) เป็นผู้แทนขององค์กรในกิจการทั่วไป
 (3) ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก ที่มีผลกระทบต่อองค์กรหรือวิชาชีพ
 (4) รับผิดชอบบริหารในกิจการประชุม บุคลากร เอกสาร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินขององค์กร
 (5) หน้าที่อื่น ๆ ซึ่งที่ประชุมคณบดี หรือ คณะกรรมการมอบหมาย
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ข้อ 23 ผู้ช่วยเลขาธิการมีหน้าที่ ตามที่เลขาธิการมอบหมาย
ข้อ 24 สมาชิกมีสิทธิและหน้าที่
 (1) เข้าร่วมประชุมและเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมสมาชิก
 (2) สมาชิกรวมกันตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป มีสิทธิเสนอเรื่องให้คณะกรรมการผู้บริหารพิจารณาในเรื่องหนึ่งเรื่องใดได้
 (3) สมาชิกรวมกันตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป สามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมสมาชิกเพื่อพิจารณาได้ ในกรณีท่ีเรื่อง 
  ดงักล่าวได้รับความเห็นชอบจากเสยีงข้างมากของทีป่ระชมุสมาชิก ให้คณะกรรมการผูบ้รหิารด�าเนนิการในเร่ืองนัน้ต่อไป

หมวด 5

กำรได้มำ วำระ และกำรสิ้นสุดสมำชิกสภำพ

ข้อ 25 คณบดีแต่ละคณะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกรรมการจากคณะทันตแพทยศาสตร์ แต่ละคณะดังนี้
 (1) กรรมการของคณะกรรมการ ตามข้อ 14(2)
 (2) กรรมการของคณะอนุกรรมการแต่ละชุด ตามข้อ 15.1(2)
ข้อ 26 คณะอนุกรรมการแต่ละชุดเป็นผู้พิจารณาเสนอรายชื่อ ให้ที่ประชุมคณบดีแต่งตั้งคณะท�างานชุดต่าง ๆ
ข้อ 27 คณะกรรมการเป็นผู้เสนอรายชื่อให้ที่ประชุมคณบดีแต่งตั้งกรรมการต่าง ๆ ดังนี้
 (1) ประธานคณะอนุกรรมการ ตามข้อ 15(1), 15(2) และ 15(3) 
 (2) ผู้แทนคณะกรรมการ ตามข้อ 15.1(3)
ข้อ 28 ที่ประชุมคณบดีเป็นผู้พิจารณาและแต่งตั้งกรรมการต่าง ๆ ดังนี้ 
 (1) ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 14(3)
 (2) เลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการ (ถ้ามี)
 (3) ประธานคณะอนุกรรมการ ตามข้อ15
ข้อ 29 วาระของคณะกรรมการ
 (1) กรรมการตามข้อ 14(2) จะมีวาระตามวาระของคณบดี
 (2) กรรมการตามข้อ 14(3) มีวาระ 2 ปี และสามารถได้รับเลือกติดต่อกันต่อไปได้
 (3) กรรมการตามข้อ 14(4) และ 14(5)  มีวาระ 2 ปี และสามารถได้รับเลือกอีกโดยไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน
ข้อ 30 วาระของอนุกรรมการแต่ละชุดมีวาระ 3 ปี 
ข้อ 31 การสิ้นสุดของสมาชิก เมื่อ
 (1) ไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร ยกเว้นอดีตคณบดี
 (2) ครบวาระ
 (3) ลาออก
 (4) ตาย

หมวด 6

กำรประชุม

ข้อ 32 ที่ประชุมคณบดีร่วมกันพิจารณาเลือกคณบดีจากคณะใดคณะหน่ึง เพื่อผลัดกันเป็นประธานคณะกรรมการในการประชุม 
 แต่ละครั้ง โดยให้มีการหมุนเวียนกันไปตามความเหมาะสม
ข้อ 33 ให้มีการประชุมท่ีประชุมคณบดีในคราวเดียวกันกับการประชุมคณะกรรมการ และอาจก�าหนดการประชุมพิเศษได้ตาม 
 ความเหมาะสม
ข้อ 34 ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
ข้อ 35 ให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการ โดยประธานคณะอนุกรรมการแต่ละชุดรายงานความก้าวหน้า ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
 ในแต่ละครั้ง ในกรณีที่มีความจ�าเป็นให้รายงานต่อที่ประชุมคณบดีโดยตรงได้
ข้อ 36 ให้มกีารประชมุสมาชกิอย่างน้อย 1 ครัง้ ทกุ 2 ปี และมีคณบดเีข้าร่วมประชมุด้วยไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ
ข้อ 37 การประชมุคณะกรรมการต้องมกีรรมการหรอืตวัแทนมาประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด และมคีณบดี 
 เข้าร่วมประชุมด้วยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ข้อ 38 ในกรณีประธานที่ประชุมคณะกรรมการ หรือประธานที่ประชุมสมาชิกไม่อยู่ ให้คณบดีผู้อาวุโสท�าหน้าที่ประธานแทน
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ข้อ 39 การเสนอวาระเข้าการประชุมคณะกรรมการ ให้แต่ละคณะเสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเลขาธิการ ก่อนก�าหนด 
 การประชุมอย่างน้อย 10 วัน ยกเว้นกรณีเร่งด่วนให้น�าเสนอขอมติ เพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุมได้
ข้อ 40 การลงมติในท่ีประชุมคะแนนเสียงต้องเกินก่ึงหนึ่งของกรรมการ หรือสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม จึงจะถือเป็นมติของที่ประชุม  
 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณบดีสามารถเสนอให้ทบทวนมติที่ประชุมได้

หมวด 7

กำรจัดกำรประชุมและกำรเดินทำงไปประชุมในประเทศ

ข้อ 41 อ.บ.ท.ท. สามารถเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมที่นอกเหนือไปจากการประชุมประจ�าปีได้ หากได้รับการอนุมัติจาก 
 ที่ประชุมคณะกรรมการ อ.บ.ท.ท. และที่ประชุมคณะกรรมการ อ.บ.ท.ท. สามารถอนุมัติให้กรรมการ หรือผู้ที่เหมาะสม  
 เข้าร่วมประชุมที่จัดขึ้นภายในประเทศในหัวข้อการประชุมที่ส�าคัญต่อวิชาชีพ หรือการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์ได้
ข้อ 42 ค่าใช้จ่ายส�าหรับการจัดการประชุม หรือเข้าร่วมประชุมใน/นอกกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะ  
 ค่าลงทะเบียน ตามที่จ่ายจริง 

หมวด 8

กำรเดินทำงไปประชุมต่ำงประเทศ

ข้อ 43 ที่ประชุมคณะกรรมการ อ.บ.ท.ท. สามารถอนุมัติให้กรรมการ หรือผู้ที่เหมาะสมเข้าร่วมประชุมที่จัดขึ้นในต่างประเทศ  
 ในหัวข้อการประชุมที่ส�าคัญต่อวิชาชีพ หรือการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์ได้
ข้อ 44 ที่ประชุม อ.บ.ท.ท. อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าที่พักเหมาจ่ายรวมกับค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าใช้จ่าย 
 ทีเ่กีย่วข้องกบัการเดนิทางไปปฏบิตังิาน โดยเบกิจ่ายตามทีจ่่ายจรงิแต่ไม่เกนิระเบยีบของทางราชการ และไม่เกนิอตัราทีก่�าหนด  
 ดังนี้
 (1) ประเทศลาว ประเทศพม่า ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม 30,000 บาท
 (2) ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    40,000 บาท
 (3) ทวีปเอเชียและตะวันออกกลาง (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น)  50,000 บาท
 (4) ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์   60,000 บาท
 (5) ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปแอฟริกา และประเทศญี่ปุ่น 70,000 บาท
ข้อ 45 ให้ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศออกเดินทางล่วงหน้าก่อนเริ่มปฏิบัติงานได้ตามความจ�าเป็น และให้เดินทางกลับ 
 ประเทศไทยหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานโดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังต่อไปนี้
 (1) กรณีเดินทางไปประเทศในทวีปเอเชีย ให้ออกเดินทางล่วงหน้าก่อนเวลาท่ีจะเริ่มปฏิบัติงานในประเทศ น้ัน ๆ ไม่เกิน 
  หนึ่งวัน และให้ออกเดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานไม่เกินหนึ่งวัน
 (2) กรณีเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ประเทศในทวีปยุโรป หรือประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ให้ออก 
  เดินทางล่วงหน้าก่อนเวลาที่จะเริ่มปฏิบัติงานในประเทศนั้น ๆ ไม่เกินสองวัน และให้ออกเดินทางกลับประเทศไทย 
  หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานไม่เกินสองวัน
 (3) กรณีเดินทางไปประเทศในทวีปอเมริกาใต้ หรือประเทศในทวีปแอฟริกาให้ออกเดินทางล่วงหน้าก่อนเวลาที่จะเริ่ม 
  ปฏิบัติงานในประเทศนั้น ๆ ไม่เกินสามวัน และให้ออกเดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จส้ินการปฏิบัติงานไม่เกิน 
  สามวัน
ข้อ 46 เกณฑ์การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 (1) ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ โดยแสดงหลักฐานประกอบการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือ 
  หลักฐานการจ่าย
 (2) ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนวันเดินทางหนึ่งวัน ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานประกอบการ 
  แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประทศ หรือหลักฐานการจ่าย
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หมวด 9

กำรแก้ไขระเบียบ

ข้อ 47 การยกเลิกหรือแก้ไขระเบียบน้ีท�าได้ โดยมติของกรรมการไม่ต�่ากว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการ ทั้งนี้โดยความเห็นชอบ
 ของที่ประชุมคณบดี

ประกำศ ณ วันที่ 8 ธันวำคม พ.ศ. 2560

ลงนำม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุชิต พูลทอง)   คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
(ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.วรานันท์ บัวจีบ)  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์)  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.วรานุช ปิติพัฒน์)  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์)  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ณัฐวุธ แก้วสุทธา)  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 
(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ประทีป พันธุมวนิช)  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ทศพล ปิยะปัทมินทร์)  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

(อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์)   ส�านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 
(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์ บุณยสิงห์)  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ยุพิน ส่งไพศาล)  ส�านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.กนกพร พะลัง)  เลขาธกิารองค์กรผูบ้รหิารคณะทนัตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 
       (อ.บ.ท.ท.)

(ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.วรานันท์ บัวจีบ)  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.วรานุช ปิติพัฒน์)  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์)  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ณัฐวุธ แก้วสุทธา)  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ประทีป พันธุมวนิช)  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.กนกพร พะลัง)  เลขาธกิารองค์กรผูบ้รหิารคณะทนัตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 
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D E N T A L  F A C U L T Y  C O N S O R T I U M  O F  T H A I L A N D

รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน

คณะอนุกรรมกำรหลักสูตรและทันตแพทยศำสตรศึกษำ

รำยชื่อคณะอนุกรรมกำรหลักสูตรและทันตแพทยศำสตรศึกษำ 
 1. นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   ที่ปรึกษา
 2. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ดร. ทันตแพทย์หญิงธีรลักษณ์  สุทธเสถียร  ที่ปรึกษา
 3. ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์  บัวจีบ ประธานอนุกรรมการ
 (คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) 
 4. รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง ศิริวิมล  ศรีสวัสดิ์ อนุกรรมการ
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง คมขา  พัฒนาภรณ์  อนุกรรมการ
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงยุพิน  ส่งไพศาล  อนุกรรมการ
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ภัทรวดี  ลีลาทวีวุฒิ  อนุกรรมการ
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงสุพรรณิการ์  เรืองศรี  อนุกรรมการ
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงชินาลัย  ปิยะขน  อนุกรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง เฉลิมขวัญ  ภู่วรวรรณ  อนุกรรมการ
11. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ศันสณี  รัชชกูล  อนุกรรมการ
12. อาจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงทิพย์ฤทัย  ประยูรวงษ์  อนุกรรมการ
13. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงฉวีวรรณ  ชื่นชูผล  อนุกรรมการ
14. อาจารย์ ทันตแพทย์ ชนธีร์  ชิณเครือ  อนุกรรมการ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรางคณา  ชิดช่วงชัย  เลขาและอนุกรรมการ

มีบทบำทหน้ำที่ดังนี้ คือ
 1.  ด�าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนระดับทันตแพทยศาตรบัณฑิต
 2.  ด�าเนินการและประสานงานด้านการประกันคุณภาพทางวิชาการในระดับปริญญาตรี
 3.  หน้าที่อื่นๆ ซึ่งที่ประชุมคณบดีหรือคณะกรรมการองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย มอบหมาย

สรุปผลกำรด�ำเนินงำน
 1. ด�ำเนินกำรจัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “หลักสูตรทันตแพทยศำสตรศึกษำ สำหรับอำจำรย์ทันตแพทย์ใหม่” 
รุ่นที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 10 – 14 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหำนคร
 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างอาจารย์ทันตแพทย์ใหม่ในสถาบันอุดมศึกษา ให้มีวิสัยทัศน์ แนวคิดใหม่และองค์ความรู้ 
เกี่ยวกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา, ตระหนักถึงบทบาทและภารกิจของการเป็นอาจารย์มืออาชีพในสถาบันอุดมศึกษา, 
สามารถจดักระบวนการจัดการเรยีนการสอนได้อย่างเป็นระบบและออกแบบการเรยีนการสอนได้, สามารถจ�าแนกองค์ประกอบ
ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนท้ังในแง่ของ ตัวผู้เรียน ห้องเรียน อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และตัวผู้สอน 
ทีจ่ะท�าให้สามารถจดักระบวนการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมตามวัตถุประสงค์ได้, สามารถออกแบบทดสอบ การวดัผลประเมนิ
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ผลการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้ง
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนและสร้างความร่วมมือต่อไปในอนาคต
 หลักสูตรของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยเนื้อหาที่สาคัญในด้านต่างๆ คือ
 • Curriculum Development and Outcome-based Education

 • Course Development

 • Digital Tool & Media for Teaching & Learning

 • Assessment and Evaluation (Basic Principles of Assessment, MCQ Item Development, MCQ Item 
Analysis, Performance Assessment, Standard Setting, Grading)

 • แนวคิดทางการศึกษาทันตแพทยศาสตร์

 • การประกันคุณภาพการศึกษาทันตแพทยศาสตร์

 • บทบาทและจิตวิญญาณของความเป็นครู

 • Professionalism

 • Contemplative and Transformative Education

 • Teaching and Learning in Dentistry

 • E-Learning: Designing and Learning Activity

 • Teaching in the 21st Century + Thailand 4.0: A Good Teacher is more than a Lecture

 โดยมรีายนามวทิยากรและกระบวนกรทีมี่ชือ่เสยีงด้านการศึกษาจากสถาบนัอดุมศกึษาต่างๆ คือ ศ.นพ.ประสิทธิ ์ วัฒนาภา, 
ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.ผุสดี ยศเนืองนิตย์, รศ.นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย, รศ.ดร.นพ. เชิดศักด์ิ ไอรมณีรัตน์,  
รศ.ดร.ทพ. ธรีะศักด์ิ ด�ารงรุ่งเรือง, ผศ.ดร.ทพญ. วรางคณา ชิดช่วงชัย, ผศ.ทพญ.ดร.สวุด ีเอือ้อรญัโชต, อ.ดร.นพ.ดนยั วงัสตรุค, 
อ.ดร.ศุจิกา ศรีนันทกุล, อ.ดร.โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์, อ.ทพ.ดร.ศุภชัย ชื่นจิตรวงษา, อ.ดร.ทพ.กวิน สิปิยารักษ์, อ.ทพญ.นัยนา 
บูรณชาติ และ อ.ทพญ.อัจฉรา วัฒนาภา
 การอบรมมีอาจารย์ใหม่ที่มีประสบการณ์การสอนไม่เกิน 5 ปีจากทุกสถาบันเข้าร่วมอบรมจานวน 38 คน

 2. พิจำรณำ (ร่ำง) เกณฑ์มำตรฐำนผู้ประกอบวิชำชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภำ
 คณะอนุกรรมการฯ ได้รวบรวมข้อเสนอแนะจากสถาบันต่างๆ เก่ียวกับ (ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทันต
กรรมของทนัตแพทยสภา โดยพิจารณาควบคู่ไปกบั the ASEAN dental competencies และมาตรฐานคณุวฒุริะดับปรญิญา
ตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2557 และส่งสรุปเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพื่อนาเสนอในที่ประชุม
ทันตแพทยสภาเพื่อประกาศใช้ต่อไป

 3. วำงแผนดำเนนิกำรกำรปรบัปรุงหลักสตูรทนัตแพทยศำสตรบณัฑติ ให้มีรำยวชิำทีม่เีนือ้หำตอบสนองยทุธศำสตร์ของ
ประเทศในด้ำนทันตกรรมผู้สูงอำยุ และทันตกรรมครอบครัว

 4. เสนอให้ที่ประชุม อ.บ.ท.ท. ทบทวนกำรจัดงำนประชุมวิชำกำรและเสนอผลงำนวิจัยสำขำทันตแพทยศำสตร์ ของ 
อ.บ.ท.ท. ประจำปี ในครั้งต่อๆ ไป ให้มีกำรประชุม สัมมนำวิชำกำรด้ำนทันตแพทยศำสตรศึกษำอยู่ด้วยเสมอ
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คณะอนุกรรมกำรบริหำรและพัฒนำ

รำยชื่อคณะอนุกรรมกำรบริหำรและพัฒนำ

1. นายวรวุฒิ  กุลแก้ว  ที่ปรึกษา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ ณรงค์ศักดิ์  เหล่าศรีสิน  ที่ปรึกษา
3. คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประธานอนุกรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ นิยม  ธ�ารงอนันต์สกุล  อนุกรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง วิภาดา  เลิศฤทธิ์  อนุกรรมการ
6. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง สั่งสม  ประภายสาธก อนุกรรมการ
7. อาจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง รัชฎา  น้อยสมบัติ  อนุกรรมการ
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ ทรงชัย  ฐิตโสมกุล  อนุกรรมการ
9. อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์ สุธี  สุขสุเดช  อนุกรรมการ
10. อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์ ชายแดน  อินต๊ะปา  อนุกรรมการ
11. อาจารย์ ทันตแพทย์ พิศักดิ์ องค์ศิริมงคล  อนุกรรมการ
12. อาจารย์ ทันตแพทย์ อุทัยวรรณ  กาญจนกามล  อนุกรรมการ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง ยุพิน  ส่งไพศาล  อนุกรรมการ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง นงลักษณ์  สมบุญธรรม  อนุกรรมการและเลขานุการ
15. นายปรมินทร์  วิภาตะวิทย์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

สรุปผลกำรด�ำเนินงำนในปี พ.ศ. 2561 

คณะอนุกรรมกำรบริหำรและพัฒนำ มีกำรด�ำเนินงำนดังนี้

1.  พิจารณาเสนอให้แก้ไข เพิ่มเติม ชื่อสาขาวิชาให้สอดคล้องกันทุกมหาวิทยาลัย และน�าเสนอต่อ ก.พ.อ.
 เพื่อพิจารณา
2.  วเิคราะห์ต้นทนุการผลติทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ โดยการก�าหนดวธิกีารคดิต้นทนุการผลตินักศกึษา ของทกุมหาวิทยาลยั

เป็นระบบเดียวกัน โดยมองเพียงแค่ข้อมูลบางตัวท่ีทุกมหาวิทยาลัยมีเหมือนกัน โดยดูจากท่ีทุกมหาวิทยาลัยกรอกข้อมูล
ผ่าน Link : https://goo.gl/LKdt35 เช่น งบประมาณเงนิแผ่นดนิ, งบประมาณเงนิรายได้, จ�านวนผูเ้รยีน, จ�านวนหลกัสตูร 
เพื่อน�ามาเป็นข้อมูลให้กับ อ.บ.ท.ท. ต่อไป

3.  ส่งเร่ืองให้ทันตแพทยสภาทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร ซ่ึงอนุกรรมการฯพิจารณาแล้วเห็นว่าควร
บังคับใช้กับคณะใหม่ที่ยังไม่ได้ผ่านการรับรองหลักสูตรจากทันตแพทยสภา ส่วนหลักสูตรท่ีผ่านการรับรองแล้วนั้นควรใช้
หลักเกณฑ์เดิมต่อไป

4.  พิจารณาข้อเสนอตาม อ.บ.ท.ท. ในการคงอยู่ของอาจารย์ทันตแพทย์ในมหาวิทยาลัย
5.  ส่งเรือ่งขอผ่อนผนัต่อทนัตแพทยสภา เพือ่ให้ทกุสถาบนัประกาศรบันกัศกึษาตามกรอบปฏทินิการคดัเลอืกนกัศกึษาในระบบ

กลาง (TCAS) ปีการศึกษา 2562 ไปก่อน เนื่องจากปฏิทินการคัดเลือกนักศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ปีการศึกษา 2562 
ได้เลื่อนขึ้นมาเร็วขึ้นกว่าก�าหนดเดิม โดยเริ่มมีการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 นั้น ท�าให้ทุกมหาวิทยาลัย 
ต้องประกาศข้อมูลการรับสมัครในหลักสูตรต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ในจ�านวนนี้มีบางมหาวิทยาลัย 
ที่ต้องได้รับความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันในปี พ.ศ.2562 ซึ่งหากรอรับการรับรองจะท�าให้ไม่สามารถเข้าร่วม
รับบุคคลเข้าศึกษาต่อได้ทันตามก�าหนด

6.  หน้าที่อื่นๆ ที่คณะกรรมการองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยมอบหมาย เช่น ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ในการเปิดคณะทันตแพทย์แห่งใหม่ในอนาคต
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คณะอนุกรรมกำรวิชำกำรและวิจัยทันตแพทยศำสตร์ 

รำยชื่ออนุกรรมกำรวิชำกำรและวิจัยทันตแพทยศำสตร์ 
 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์ ดร. สถิตย์   สิริสิงห ที่ปรึกษา
 2. นายวรวุฒิ    กุลแก้ว ที่ปรึกษา
 เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
 3. คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประธานอนุกรรมการ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.กนกพร พะลัง อนุกรรมการ
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี    สุราฤทธิ์ อนุกรรมการ
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ชยารพ  สุพรรณชาติ อนุกรรมการ
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ปรมาภรณ์  กลั่นฤทธิ์   อนุกรรมการ
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ปรมาภรณ์   จิ๋วพัฒนกุล แก้วมณี อนุกรรมการ
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.สมหญิง    พัฒนธีรพงศ์ อนุกรรมการ   
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.รุ่งอรุณ  เกรียงไกร   อนุกรรมการ
11. อาจารย์ ทันตแพทย์ พิศักดิ์    องค์ศิริมงคล   อนุกรรมการ  
12. อาจารย์ ทันตแพทย์ อุทัยวรรณ    กาญจนกามล อนุกรรมการ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ไพบูลย์     จิตประเสริฐวงศ์ อนุกรรมการ

สรุปผลกำรด�ำเนินงำน ในปี พ.ศ. 2561-2562
คณะอนุกรรมกำรวิชำกำรและวิจัยทันตแพทยศำสตร์ มีกำรด�ำเนินงำนดังนี้
 คณะอนุกรรมการฯ ได้รวบรวม โครงการวจิยัฟ้ืนฟ ูรกัษา ป้องกนั ใน 7 โรคฟัน เพือ่รบัการพจิารณาสนบัสนนุทนุจากแผนทนัตกรรม
ผูส้งูอาย ุซึง่ดูแลโดยมลูนธิิทนัตนวตักรรม ตามข้อสรปุเพือ่การพิจารณาทนุฯ ดงันี้

1. ผูว้จิยัจะต้องก�าหนดตวัช้ีวดัทีชั่ดเจนเมือ่โครงการวิจยัสิน้สดุลง คอื ระบบการจดัการเพือ่ส่งเสรมิป้องกนัโรค (ให้ความส�าคญัมาก) หรอื 
วสัด ุผลติภัณฑ์ (ให้ความส�าคญัรอง) โดยให้ก�าหนดลงไปใน ข้อ 13 ของแบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจยัฯ (ผลทีค่าดว่าจะได้รบั)

2. งานวิจัยจะต้องเป็นการวิจัยภาคสนามหรือ ในคลินิก ในบริบทของ 7 โรคฟันในผู้สูงอายุ (สูญเสียฟัน ฟันผุ มะเร็งช่องปาก  
ปากแห้งน�า้ลายน้อย ฟันสกึ ปรทินัต์ และ โรคทางระบบ) ซึง่เป็นงาน ฟ้ืนฟ ูรกัษา หรอื ป้องกนั

3. ระยะเวลาท�าการวจิยั 1-3 ปี
4. งบประมาณไม่จ�ากดัวงเงิน
5. เกณฑ์การพจิารณา อนกุรรมการฯ จะพิจารณาจาก ผลงาน หรอื ผลผลติ ทีไ่ด้ตามตวัชีวั้ดทีผู่ว้จัิยก�าหนด มนีกัวจัิยจากสถาบนัต่างๆ ส่ง

โครงการวจิยัเพ่ือขอรับทนุ ทัง้สิน้ 17 โครงการ ต่อมามลูนธิทินัตนวตักรรมฯ   จะน�าเสนอโครงการเพือ่ของบประมาณแผ่นดนิ ทางอนกุร
รมการฯ จึงได้สอบถามไปยงัสถาบนัต่างๆ ทีมี่ความประสงค์จะใส่โครงการเพือ่ของบประมาณแผ่นดนิ ได้รบัการประสานจากเจ้าของ
โครงการ ขอถอนไป 7 โครงการ คงเหลือโครงการวจิยัทีเ่สนอของบประมาณ จ�านวน 10 โครงการ ซึง่จะได้รวบรวมส่งให้เลขาธกิารมลูนธิิ
ทนัตนวตักรรมฯ โดยทางมลูนธิิทนัตนวตักรรมฯ จะเสนอของบประมาณไปยงัส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการวจิยัพฒันานวตักรรม 
(สกสว.) ต่อไป

 - โครงการ Research Camping เพ่ือเป็นการเปิดโลกทัศน์ ให้ผูเ้ข้าร่วมได้รูจ้กักบั Professor และ Editor โดยเชิญ Professor จาก
หลายๆ สถาบนัและเชญิอาจารย์สาขาต่างๆ มาเขยีนบทความงานวจิยัทีต่วัเองมอียูเ่พ่ือตพีมิพ์และเป็นเครอืข่ายในอนาคตต่อไป โดยก�าหนด
จดัโครงการ ดังนี้

1. จดัประมาณ 5 วัน 
2. จดัเฉพาะสาขาใดสาขาหน่ึง
3. วทิยากรเป็น Editor 
4. วทิยากร 1 คน จะดแูลผูเ้ข้าร่วมไม่เกนิ 10 คน 
5. ขอความร่วมมอืจากคณะต่างๆ เสนอรายชือ่ Editor ท่ีสามารถเชิญมาได้ให้คณะอนกุรรมการฯ พจิารณา ซ่ึงขณะนีไ้ด้รายชือ่ Professor 

จากสถาบนัต่างๆ แล้ว และจะได้พิจารณาและด�าเนนิการจัดโครงการต่อไป



18 องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

คณะท�ำงำนโครงกำรผลิตผู้เชี่ยวชำญ

รำยชื่อคณะท�ำงำนโครกำรผลิตผู้เชี่ยวชำญ

 1. คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประธานคณะท�างาน
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ภัทรวดี  ลีลาทวีวุฒิ คณะท�างาน
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.นฤมนัส  คอวนิช คณะท�างาน
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ปรมาภรณ์ กลั่นฤทธิ์ คณะท�างาน
 5. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ทรงชัย   ฐิตโสมกุล คณะท�างาน
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ชินาลัย  ปิยะชน คณะท�างาน
 7. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. มัทนา   เกษตระทัต คณะท�างาน
 8. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง รัชวรรณ   ตัณศลารักษ์ คณะท�างาน
 9. ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์   ลุมพิกานนท์ คณะท�างาน
10. อาจารย์ ทันตแพทย์ เฉลิมชัย   วุฒิพิทยามงคล คณะท�างาน
11. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง วันทนา   พุฒิภาษ คณะท�างาน
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.กนกพร   พะลัง คณะท�างานและเลขานุการ

สรุปผลกำรด�ำเนินงำน

คณะท�ำงำนโครกำรผลิตผู้เชี่ยวชำญ

 ประธานคณะท�างาน ได้เข้าร่วมประชุมกับ กรรมการจัดท�าแผนสุขภาพช่องปากประเทศไทย ซึ่งก�าลังเขียนแผนให้
ครอบคลุมการผลิตและการใช้ทันตบุคลากร ในทุกมิติ ซึ่งในที่ประชุมมีความเห็นว่า ควรจะมีคณะกรรมการพิจารณาการผลิต
ทันตบุคลากรเพียงชุดเดียว แต่รวมกรรมการจากทุกฝ่าย ให้ครบทุกบริบท ให้มองเห็นทุกมุมมอง เพื่อจะได้เกิดค�าตอบเดียวที่
เป็นเอกภาพ ในการน�าเสนอรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อขอการสนับสนุนในส่วนของงบประมาณ และการผลิตผู้เชียวชาญ 
ก็เป็นส่วนหนึ่งชองการผลิตทันตบุคลากรทั้งหมดในระบบ ซ่ึงมีตั้งแต่ ทันตาภิบาลไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญทางทันตแพทยศาสตร์ 
ดังนั้นหากมีการประชุมร่างแผนสุขภาพช่องปากประเทศไทย และได้ผลลัพท์มาระดับเห็นเป็นรูปธรรม จะได้มีการมาน�าเสนอ
ในที่ประชุม อบทท ต่อไป



19รายงานผลการด�าเนินงาน พ.ศ. 2561 - 2562

D E N T A L  F A C U L T Y  C O N S O R T I U M  O F  T H A I L A N D

รายงานผลการดำ เนินงานของฝ่ายเลขาธิการ อ.บ.ท.ท.
(ปี พ.ศ. 2561 - 2562)

ที่ หน่วยงำน เรื่อง เลขที่/วันที่

1 เลขาธิการสมาคมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย

ขอความอนุเคราะห์เพิ่มเติมคุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2562

82/61 ลว.22 ส.ค.61

2 นายกทนัตแพทยสภา การรับนักศึกษาทันตแพทย์ตามกรอบปฎิทินคัดเลือก
นักศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ปีการศึกษา 2562

87/61 ลว.18 ก.ย.61

3 เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา

เสนอรายชื่อกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบยา
แห่งชาติ (ศ.ทพญ.ดร.วรานันท์ บัวจีบ)

93/61 ลว.10 ต.ค.61

4 นายกทันตแพทยสภา ขอให้พิจารณาทบทวนการใช้เกณฑ์การรับรองหลักสูตร
และรับรองสถาบัน พ.ศ.2561

94/61 ลว.10 ต.ค.61

5 คณบดี คณะทันต
แพทยศาสตร์ทุกสถาบัน

ขอแก้ไขชื่อสาขาวิชาส�าหรับการเสนอขอก�าหนดต�าแหน่ง
ทางวิชาการ

96/61 ลว.10 ต.ค.61

6 เลขาธิการคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา

ขอแก้ไขชื่อสาขาวิชาส�าหรับการเสนอขอก�าหนดต�าแหน่ง
ทางวิชาการ

97/61 ลว.10 ต.ค.61

7 เลขาธิการทันตแพทยสภา ข้อเสนอแนะแนวทางการท�างานและมาตรการที่เหมาะสม
เพื่อตอบสนองต่อข้อตกลงในอนุสัญญามินามาตะ

98/61 ลว.10 ต.ค.61

8 ผู้อ�านวยการส�านัก
ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

การขอเข้าร่วมเครือข่าย กสพท. 99/61 ลว.19 ต.ค.61

9 นายกทันตแพทยสภา แนวทางการก�าหนดเกณฑ์ผ่านและเกณฑ์การตัดสินการ
สอบใบประกอบวิชาชีพ

103/61 ลว.7 พ.ย.61

10 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนเชิญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นคณะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

108/61 ลว.30 พ.ย.
61

11 คณบดี คณะทันต
แพทยศาสตร์ทุกสถาบัน

การรับนักศึกษาทันตแพทย์ตามกรอบปฎิทินคัดเลือก
นักศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ปีการศึกษา 2562

109/61 ลว.12 ธ.ค.61

12 นายกทันตแพทยสภา ขอให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง)เกณฑ์มาตรฐาน
ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา

2/62 ลว.8 ม.ค.62

13 ผู้อ�านวยการสถาบัน
พระบรมราชชนก

การทบทวนการเพิ่มค่าปรับชดใช้ทุนของนักศึกษาทันต
แพทยศาสตร์ กรณีผิดสัญญา

3/62 ลว.9 ม.ค.62
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ที่ หน่วยงำน เรื่อง เลขที่/วันที่

14 เลขานุการคณะอนุกรรมการ
จัดการสอบคัดเลือก

ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 22/62 ลว.22 ก.พ.62

15 คณบดี คณะทันต
แพทยศาสตร์ทุกสถาบัน

ขอความอนุเคราะห์ส่งรายช่ือนกัศกึษาช้ันปีท่ี 1 - 3 23/62 ลว.22 ก.พ.62

16 คณบดี คณะทันต
แพทยศาสตร์ทุกสถาบัน

เปิดรับการเสนอยาเข้าสู่ประกาศส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เรื่อง รายการบัญชียาก�าพร้า 2562

31/62 ลว.3 เม.ย.62

17 นายกทันตแพทยสภา ขอเสนอรายนามผู้แทนองค์กรผู้บริหารคณะทันต
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) เพื่อรับการแต่ง
ตั้งเป็นคณะกรรมการการศึกษาทันตแพทยศาสตร์

33/62 ลว.29 เม.ย.62

กำรเข้ำร่วมประชุมของเลขำธิกำร อ.บ.ท.ท.

 1. วันที ่26 กรกฎาคม 2561ประชมุคณะท�างานขบัเคลือ่นพฒันาบคุลากรด้านสขุภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ส�านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา

 2. วันที่ 18 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการด�าเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อการพัฒนาการศึกษา
ส�าหรับบุคลากรด้านสุขภาพ (อศบส) 

 3. วันที่ 29 กันยายน 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการด�าเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อการพัฒนาการศึกษา
ส�าหรับบุคลากรด้านสุขภาพ (อศบส) 

 4. วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ประชุมอนุกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ทศวรรษก�าลังคนด้านสุขภาพ
 5. วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการด�าเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อการพัฒนาการศึกษา

ส�าหรับบุคลากรด้านสุขภาพ (อศบส) 
 6. วนัที ่9 พฤศจกิายน 2561  ประชุมคณะท�างานขับเคลือ่นพฒันาบคุลากรด้านสขุภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตผุล ส�านกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา
 7. วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2561 ประชุมวิชาการการศึกษาส�าหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21
 8. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อเรื่อง “การศึกษาส�าหรับ

บุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21”
 9. วันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.)
10. วนัที ่26 กมุภาพนัธ์ 2562 ประชมุคณะท�างานขบัเคลือ่นพฒันาบุคลากรด้านสขุภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ส�านกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา
11. วนัที ่26 เมษายน 2562 ประชมุคณะท�างานขบัเคลือ่นพฒันาบคุลากรด้านสขุภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตผุล ส�านกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา
12. วันที่ 29 เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก ครั้งที่ 2/2562
13. วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก ครั้งที่ 2/2562
14. วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2562 เป็นวิทยากร และเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาการเรียน การ

สอนบุคลากรสุขภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และบัญชียาหลักแห่งชาติ ประจ�าปี 2562
15. วนัที ่5 กรกฎาคม 2562 ประชมุคณะท�างานขบัเคลือ่นพฒันาบคุลากรด้านสขุภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตผุล ส�านกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา
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D E N T A L  F A C U L T Y  C O N S O R T I U M  O F  T H A I L A N D

รายงานการเงินขององค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ประจำ ปี พ.ศ. 2561 - พฤษภาคม 2562

รำยจ่ำยประจ�ำเดือน
จ�ำนวนเงิน (บำท)

2561 2562

      มกราคม      33,680.78

     กุมภาพันธ์ 25,609.00

     มีนาคม 19,571.00

     เมษายน 26,792.83

     พฤษภาคม 115,429.43

     มิถุนายน 26,820.50

     กรกฎาคม 33,769.50

     สิงหาคม 31,116.85

     กันยายน 25,449.61

     ตุลาคม 23,718.00

     พฤศจิกายน 18,050.00

     ธันวาคม 15,404.00

รวมรำยจ่ำยประจ�ำปี 174,328.46 221,083.04

สรุปค่ำใช้จ่ำย เดือน มิถุนำยน 2561 – 31 พฤษภำคม 2562
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รำยกำร จ�ำนวนเงิน (บำท)

1.1 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 123-1-31242-8  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสยามสแควร์ 
ชื่อบัญชี “ โครงการลูกรักฟันสวย” ณ วันที่ 17 มกราคม 2561

125,689.11

1.2 บัญชีเงินฝากประจ�า เลขที่ 530-2-02041-8 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเซ็นทรัล แอร์
พอร์ต เชียงใหม่  
ชื่อบัญชี “องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย” (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

1,700,000.00

1.3 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 521-0-64379-4 ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ  
ชื่อบัญชี “องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย” (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ***

780,272.73

รวม                 2,605,961.84

*** หมายเหตุ บัญชีที่ใช้หมุนเวียนในกิจกรรมการด�าเนินงานของ อ.บ.ท.ท.

บัญชีเงินฝำกองค์กรผู้บริหำรคณะทันตแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย
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ประมำณกำรรำยรับ ประจ�ำปี 2562

รำยกำร จ�ำนวนเงิน (บำท)

รำยกำร รวมจ�ำนวนเงิน

1. ดอกเบี้ยธนาคาร (ประมาณการ) 2,900.00 2,900.00

2. เงินสนับสนุนจากคณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00 495,000.00

รวม 497,900.00
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รำยกำร
จ�ำนวนเงิน (บำท)

 รำยกำร  รวมจ�ำนวนเงิน

1. ค่ำวัสดุส�ำนักงำน
 1.1 ซองจดหมาย
 1.2 ค่ากระดาษ A 4
 1.3 อุปกรณ์ส�านักงาน  

   500.00
 1,000.00
10,000.00

11,500.00

2. ค่ำใช้สอย
 2.1 ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียน
  ของผู้ทรงคุณวุฒิ เลขาธิการ อ.บ.ท.ท.
  และเลขานุการ อ.บ.ท.ท
 2.2 เงินเดือนเลขาธิการ อ.บ.ท.ท.     
  (5,000X12)   
 2.3 เงินเดือนเลขานุการ อ.บ.ท.ท
  (8,000X12)  
 2.4 ค่าจัดท�าหนังสือ 

100,000.00

  
60,000.00

  
96,000.00
25,000.00 281,000.00

3. ค่ำสำธำรณูปโภค
 3.1 ค่าบริการ โดเมนและโฮสติ้ง thaidentfac.org

 5,000.00  5,000.00

4. ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด  5,000.00  5,000.00

รวม 302,500.00

ประมำณกำรรำยจ่ำย ประจ�ำปี 2562
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ครั้งที่ วันที่ เจ้ำภำพ

1/2562 วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2/2562 วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3/2562 วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 ส�านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

4/2562 วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2562 ส�านักวิชาทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

5/2562 วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6/2562 วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562
(วันที่ 8  - 10 กรกฎาคม 2562 

  ประชุมวิชาการประจ�าปี)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7/2562 วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

8/2562 วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9/2562 วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

10/2562 วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

11/2562 วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

D E N T A L  F A C U L T Y  C O N S O R T I U M  O F  T H A I L A N D

กำ หนดการประชุมคณะกรรมการองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย ประจำ ปี พ.ศ. 2562
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คณะทันตแพทยศาสตร์

ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0 2218 8660, 0 2252 6485

โทรสำร : 0 2255 3058

www.dent.chula.ac.th

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.ดร.สุชิต พูลทอง

รายนามคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการประจำ คณะฯ 

 1. ผศ.ทพ.ดร.สุชิต  พูลทอง คณบดี 
 2. รศ.ทพ.ดร.นิยม  ธ�ารงค์อนันต์สกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 3. รศ.ทญ.ดร.ศิริวิมล  ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 4. ผศ.ทพ.กิติ  ศิริวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
 5. รศ.ทญ.สุปราณี  วิเชียรเนตร รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
 6. รศ.ทญ.วิจิตรา  วิพิศมากูล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
 7. ผศ.ทญ.ดร.กนกพร  พะลัง รองคณบดีฝ่ายวิจัย
 8. รศ.ทญ.ปริม  อวยชัย รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและประชาสัมพันธ์
 9. รศ.ทญ.ดร.สุคนธา  เจริญวิทย์ หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์
10. รศ.ทพ.ดร.วีระ  เลิศจิราการ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
11. ผศ.ทพ.ดร.สุชิต  พูลทอง รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี
12. รศ.ทญ.กรพินท์  มหาทุมะรัตน์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
13. ผศ.ทญ.ดร.ผกาภรณ์  พันธุวดี พิศาลธุรกิจ  หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน
14. ผศ.ทญ.วันทนี  มุทิรางกูร หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว
15. ผศ.ทพ.ดร.สุชิต  พูลทอง รักษาการหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
16. รศ.ทญ.ดร.ทิพวรรณ  ธราภิวัฒนานนท์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมส�าหรับเด็ก
17. รศ.ทญ.ปิยาณี  พาณิชย์วิสัย หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการ
18. รศ.ทพ.ดร.เอกรัฐ  ภัทรธราธิป  หัวหน้าภาควิชาทันตพยาธิวิทยา
19. ศ.ทญ.ดร.รังสินี  มหานนท์ หัวหน้าภาควิชาปริทันตวิทยา
20. รศ.ทญ.ดร.สิรีรัตน์  สูอ�าพัน หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา
21. รศ.ทพ.ดร.สุนทรา พันธ์มีเกียรติ หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา
22. รศ.ทญ.ดร.พรพรรณ  พิบูลย์รัตนกิจ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก
23. รศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์  พิมพ์ขาวข�า หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์
24. ผศ.ดร.วีระ  สุพรศิลป์ชัย หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา
25. ผศ.ทญ.อรวรรณ  จรัสกุลางกูร อาจารย์ประจ�าภาควิชาปริทันตวิทยา 
26. รศ.ทพ.พรชัย  จันศิษย์ยานนท์ อาจารย์ประจ�าภาควิชาศัลยศาสตร์
27. ผศ.ทญ.นิรมล  ช�านาญนิธิอรรถ อาจารย์ประจ�าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
28. รศ.ทญ.ดร.นีรชา  สารชวนะกิจ อาจารย์ประจ�าภาควิชากายวิภาคศาสตร์
29. อ.ทญ.อตินุช  มาลากุล ณ อยุธยา อาจารย์ประจ�าภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว
30. รศ.ทญ.ดร.รัชนี  อัมพรอร่ามเวทย์ อาจารย์ประจ�าภาควิชาจุลชีววิทยา
31. ผศ.ทพ.ดร.ชาญวิทย์  ประพิณจ�ารูญ อาจารย์ประจ�าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก
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32. รศ.ทพ.ดร.ชัยวัฒน์  มณีนุษย์ อาจารย์ประจ�าภาควิชาทันตกรรมหัตถการ
33. รศ.ทญ.ดร.ฑัณฑริรา  พรทวีทัศน์ อาจารย์ประจ�าภาควิชาสรีรวิทยา
34. ผศ.ทญ.ดร.วลีรัตน์  ศุกรวรรณ อาจารย์ประจ�าภาควิชาทันตกรรมส�าหรับเด็ก
35. ผศ.ทญ.ดร.พลินี  เดชสมบูรณ์รัตน์ อาจารย์ประจ�าภาควิชาทันตกรรมชุมชน
36. รศ.ทพ.ดร.วิริทธิ์พล  ศรีมณีพงศ์ อาจารย์ประจ�าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
37. รศ.นพ.ปรีดา  ทัศนประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
38. ทพ.อดิเรก  ศรีวัฒนาวงษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
39. รศ.ดร.ดนุชา  คุณพานิชกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
40. อ.ดร.กิตติศักดิ์  ทศพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
41. น.ส.กอบกาญจน์  ข�าแจ้ง ผู้อ�านายการฝ่ายบริหาร
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หลักสูตร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร สำขำวิชำ ระยะเวลำกำรศึกษำ
ตำมแผนกำรศึกษำ

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(วท.ด.)

1. ชีววิทยาช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรต่อ
เน่ือง)

 3 - 4 ปี

2. ทันตกรรมประดิษฐ์ (หลักสูตรต่อเนื่อง)  3 - 4 ปี

3. ทันตสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ)  3 - 4 ปี

4. ทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ) 5 ปี

ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก

1. ปริทันตวิทยา 3 ปี

2. ทันตกรรมจัดฟัน 3 ปี

3. ทันตกรรมประดิษฐ์ 3 ปี

4. วิทยาเอ็นโดดอนต์ 3 ปี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 1. ชีววิทยาช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ) 
(หลักสูตรต่อเนื่อง)

2 ปี

2. ทันตกรรมประดิษฐ์ (หลักสูตรต่อเนื่อง) 2 ปี

3. เวชศาสตร์ช่องปาก 2 ปี

4. วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2 ปี

5. ทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า 2 ปี

6. ทันตกรรมจัดฟัน 2 ปี

7. ทันตกรรมหัตถการ (หลักสูตรนานาชาติ) 2 ปี

8. ปริทันตศาสตร์ 2 ปี

9. ทันตกรรมส�าหรับเด็ก 2 ปี

10. รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 2 ปี

11. ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 2 ปี

12. ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรม
รากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ)

2 ปี

13. ทันตกรรมผ้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยพิเศษ 
(หลักสูตรนานาชาติ)

2 ปี

ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก (ป.บัณฑิต)

1. ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 1 ปี
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ด้ำนวิจัย
1. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ 2561 จ�านวน 108 เรื่อง
2. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ ปีงบประมาณ 2561 จ�านวน 33 เรื่อง

ควำมภำคภูมิใจของคณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มคีวามภาคภมูใิจท่ีได้รบัการประเมนิระดบั 5 (ระดบัดเียีย่ม) ในสาขาทันตแพทยศาสตร์ 
ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 จากส�านักงานสนับสนุนการวิจัย
 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มีความภาคภูมิใจที่ ศ. ทพ. ดร. ประสิทธิ์ ภวสันต์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

หลักสูตร สำขำวิชำ ระยะเวลำกำรศึกษำ
ตำมแผนกำรศึกษำ

การฝึกอบรมทันตแพทย์
ประจ�าบ้านเพื่อวุฒิบัตร

1. สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 3 ปี

2. สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 3 ปี

3. สาขาทันตกรรมจัดฟัน 3 ปี

4. สาขาทันตกรรมหัตถการ 3 ปี

5. สาขาปริทันตวิทยา 3 ปี

6. สาขาทันตกรรมส�าหรับเด็ก 3 ปี

7. สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 4 ปี

8. สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 3 ปี

พยาธิวิทยาช่องปาก 3 ปี

รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 3 ปี

เวชศาสตร์ช่องปาก 3 ปี

ท.บ. 1. ทันตแพทยศาสตร์ 6 ปี
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 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มีความภาคภูมิใจที่นิสิตและคณาจารย์ ของคณะฯ ได้รับรางวัลการประกวดผลงาน
วิจัย ในรอบปีจากเดือนกรกฎาคม 2561 ถึงเดือน มิถุนายน 2562 ทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ จ�านวนมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง รางวัลที่ภาคภูมิใจ เป็นรางวัลชนะเลิศ Dentsply Student Clinician Awardในการประชุมวิชาการ International 
Association for Dental Research, Southeast Asian Division ประจ�าปี 2018

 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้ด�าเนินการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ของหน่วยทันตกรรม
พระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และของหน่วยทันตกรรมเคลื่อนท่ี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย ให้แก่ ประชาชนผูย้ากไร้ในถิน่ทรุกนัดาร โดยไม่คดิมลูค่า เป็นจ�านวน 17 คร้ัง ในรอบปีจากเดอืนกรกฎาคม 2561 
ถึงเดือน มิถุนายน 2562 โดยให้การบริการทางทันตกรรมไปทั้งสิ้นจ�านวน 9,990 ราย
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คณะทันตแพทยศาสตร์

6 ถนนโยธี แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2200 7999

โทรสำร : 0 2200 7988

www.dt.mahidol.ac.th

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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รายนามคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการประจำ คณะฯ 

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 1. ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์  บัวจีบ คณบดี
 2. ผศ.ทพญ.วิภาดา   เลิศฤทธิ์ รองคณบดี
 3. รศ.ดร.ฤดี   สุราฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
 4. รศ.ดร.ทพญ.สุวรรณี   ลัภนะพรลาภ รองคณบดีฝ่ายความร่วมมือและเครือข่าย
 5. ผศ.ดร.ทพญ.วรางคณา   ชิดช่วงชัย รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
 6. ผศ.ทพญ.ภัทรวดี   ลีลาทวีวุฒิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษานานาชาติ
 7. ผศ.ทพญ.กัลยา   ยันต์พิเศษ รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ
 8. รศ.ดร.ทพ.ชูชัย   อนันต์มานะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 9. ผศ.ทพ.บัณฑิต   จิรจริยาเวช รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา
10. รศ.ดร.ทพ.พิศลย์   เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม
11. ผศ.ดร.ทพ.พีรพงศ์   สันติวงศ์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์
12. รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย   เกียรติถาวรเจริญ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
13. ผศ.ดร.ปานจิตต์  ชุณหบัณฑิต หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์
14. รศ.ดร.รัชชพิน  ศรีสัจจะลักษณ์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก
15. ศ.ดร.ทพ.นพคุณ  วงษ์สวรรค์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาช่องปาก
16. อ.ดร.ทพญ.รชยา  จินตวลากร หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
17. ผศ.ดร.ทพญ.ทิพนาถ  วิชญาณรัตน์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน
18. รศ.ดร.ทพญ.อารยา  พงษ์หาญยุทธ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมเด็ก
19. ศ.คลินิก ทพญ.วนิดา  นิมมานนท์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
20. รศ.ดร.ทพ.สมชาย  อุรพีพล หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
21. รศ.ดร.ทพ.ชลธชา  ห้านิรัติศัย หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
22. รศ.ดร.ทพญ.โสภี  ภูมิสวัสดิ์ หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
23. รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา  ตันเจริญ หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา
24. รศ.ดร.ทพญ.สุชยา  ด�ารงศรี หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
25. รศ.ดร.ทพ.สมศักดิ์   ไมตรีรัตนกุล หัวหน้าภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว
26. รศ.ดร.ทพญ.สุภาณี  รัศมีมาสเมือง หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา
27. ผศ.นพ.ทพ.เกียรติอนันต์  บุญศิริเศรษฐ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
28. รศ.ทพ.ยสวิมล  คูผาสุข กรรมการประจ�าคณะจากคณาจารย์ประจ�า
29. รศ.ทพญ.ประภาศรี  ริรัตนพงษ์ กรรมการประจ�าคณะจากคณาจารย์ประจ�า
30. อ.ดร.ทพญ.นิศารัตน์  เรืองสวัสดิ์ กรรมการประจ�าคณะจากคณาจารย์ประจ�า
31. ผศ.ทพ.ทวีพงศ์  อารยะพิศิษฐ กรรมการประจ�าคณะจากคณาจารย์ประจ�า

ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์   บัวจีบ

วำระปี พ.ศ. 2561
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 1. ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์   บัวจีบ คณบดี
 2. ผศ.ทพญ.วิภาดา   เลิศฤทธิ์ รองคณบดี
 3. รศ.ดร.ฤดี   สุราฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
 4. ผศ.ทพญ.ภัทรวดี   ลีลาทวีวุฒิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษานานาชาติ
 5. ผศ.ทพญ.กัลยา   ยันต์พิเศษ รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ
 6. รศ.ดร.ทพ.ชูชัย   อนันต์มานะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 7. ผศ.ทพ.บัณฑิต   จิรจริยาเวช รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา
 8. รศ.ดร.ทพ.พิศลย์   เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายกายภาพและวิเทศสัมพันธ์
 9. ผศ.ดร.ทพ.พีรพงศ์   สันติวงศ์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์
10. รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย   เกียรติถาวรเจริญ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
11. ผศ.ดร.ปานจิตต์  ชุณหบัณฑิต หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์
12. รศ.ดร.รัชชพิน  ศรีสัจจะลักษณ์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก
13. ศ.ดร.ทพ.นพคุณ  วงษ์สวรรค์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาช่องปาก
14. อ.ดร.ทพญ.รชยา  จินตวลากร หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
15. ผศ.ดร.ทพญ.ทิพนาถ  วิชญาณรัตน์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน
16. รศ.ดร.ทพญ.อารยา  พงษ์หาญยุทธ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมเด็ก
17. ศ.คลินิก ทพญ.วนิดา   นิมมานนท์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
18. รศ.ดร.ทพ.สมชาย  อุรพีพล หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
19. รศ.ดร.ทพ.ชลธชา  ห้านิรัติศัย หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
20. รศ.ดร.ทพญ.โสภี  ภูมิสวัสดิ์ หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
21. รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา  ตันเจริญ หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา
22. ผศ.ดร.ทพญ.จิรา  กิติทรัพย์กาญจนา หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
23. ผศ.ทพญ.วิภาดา   เลิศฤทธิ์ รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว
24. รศ.ดร.ทพญ.สุภาณี  รัศมีมาสเมือง หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา
25. ผศ.นพ.ทพ.เกียรติอนันต์  บุญศิริเศรษฐ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
26. รศ.ทพ.ยสวิมล  คูผาสุข กรรมการประจ�าคณะจากคณาจารย์ประจ�า
27. รศ.ทพญ.ประภาศรี  ริรัตนพงษ์ กรรมการประจ�าคณะจากคณาจารย์ประจ�า
28. อ.ดร.ทพญ.นิศารัตน์  เรืองสวัสดิ์ กรรมการประจ�าคณะจากคณาจารย์ประจ�า
29. ผศ.ทพ.ทวีพงศ์  อารยะพิศิษฐ กรรมการประจ�าคณะจากคณาจารย์ประจ�า

วำระปี พ.ศ. 2562
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ข้อมูลหลักสูตร ระดับการศึกษา และระยะเวลาการศึกษา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ
ล�ำดบั ระดับกำรศึกษำ หลักสูตร สำขำวิชำ ระยะเวลำ

กำรศึกษำ

1. ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) ชวีวทิยาช่องปากและวทิยาศาสตร์ชวีการแพทย์บรูณาการ 2-3 ปี

2.

ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ทันตชีววัสดุศาสตร์ 3-4 ปี

3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ชวีวทิยาช่องปากและวทิยาศาสตร์ชวีการแพทย์บรูณาการ 2 ปี

4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ทันตกรรมจัดฟัน 2 ปี

5. หลักสูตร Double Degree
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
- Master of Science                           
  (หลักสูตรความร่วมมือกับ International 
  Medical College, Muenster Germany)

ทันตกรรมรากเทียม
Implantology and Dental Surgery

2 ปี

6. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ทันตแพทยศาสตร์
วิชำเอก
6.1 การประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร
6.2 ทันตกรรมชุมชน
6.3 ทันตกรรมทั่วไป
6.4 ทันตกรรมประดิษฐ์
6.5 ทันตกรรมส�าหรับเด็ก 
6.6 รังสีวิทยาช่องปากฯ
6.7 วิทยาเอ็นโดดอนต์
6.8 เวชศาสตร์ช่องปาก
6.9 ศัลยศาสตร์ช่องปากฯ

2 ปี

7. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง 2 ปี

8. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ทันตกรรมหัตถการ 2 ปี

9. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ทันตกรรมผู้สูงอายุ 2 ปี

10.

ป.บัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก (นานาชาติ)

 การประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร 1 ปี

11. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก

ทันตแพทยศาสตร์             
วิชำเอก
12.1  ทันตกรรมทั่วไป
12.2  ทันตกรรมส�าหรับเด็ก
12.3  ทันตกรรมหัตถการ
12.4  ปริทันตวิทยา
12.5  รังสีวิทยาช่องปากฯ
12.6  วิทยาระบบบดเคี้ยว 
12.7  วิทยาเอ็นโดดอนต์
12.8  เวชศาสตร์ช่องปาก
12.9  ศัลยศาสตร์ช่องปากฯ

1 ปี

12.

วุฒิบัตรแสดง
ความรู้

ความช�านาญ
 ในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม การฝึกอบรม

ทันตแพทย์ประจ�าบ้าน

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 4 ปี

13. ปริทันตวิทยา 3 ปี

14. ทันตกรรมส�าหรับเด็ก 3 ปี

15. ทันตกรรมจัดฟัน 3 ปี

16. ทันตกรรมประดิษฐ์ 3 ปี

17. วิทยาเอ็นโดดอนต์ 3 ปี

18. วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 3 ปี

19. ทันตกรรมทั่วไป 3 ปี

20. ทันตกรรมจัดฟัน (นานาชาติ) 3 ปี

21. ทันตกรรมหัตถการ 3 ปี

22. ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า 3 ปี
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หลักสูตรระดับปริญญำตรีและประกำศนียบัตร
ล�ำดับ ระดับกำรศึกษำ หลักสูตร สำขำวิชำ ระยะเวลำกำรศึกษำ

1. ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต - 6 ปี

2. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) - 6 ปี

3. ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม - 2 ปี

4. หลักสูตรประกาศนียบัครผู้ช่วยทันตแพทย์ชั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี) - 2 ปี

ข้อมูลด้ำนกำรวิจัยของคณะฯ
ผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำร ประจ�ำปี 2561

 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ จ�านวน 82 เรื่อง

 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ จ�านวน 35 เรื่อง

ผลงำนด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ ปีงบประมำณ 2561

 ผลงานทีไ่ด้รบัเลขทีส่ทิธบิตัร/อนสุทิธิบตัร/ลขิสทิธิ/์ความลบัทางการค้า จากกรมทรพัย์สนิทางปัญญา (Grant) จ�านวน 
18 รายการ

รำงวัลด้ำนกำรวิจัย ปีงบประมำณ 2561

 • รำงวัลที่ 1 ประเภทกำรน�ำเสนอผลงำนแบบปำกเปล่ำ (นักศึกษำหลังปริญญำ) 

 ทันตแพทย์หญิงสุขุมาล เศรษฐีธัญญาหาร 

 เรื่อง “The Ability of Fluoride Releasing from Fluoride-Releasing Adhesive Systems” 

 • รำงวัลที่ 1 ประเภทกำรน�ำเสนอผลงำนแบบโปสเตอร์ (นักศึกษำหลังปริญญำ)

 อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์มนตรี รัตนจันทร์ฉาย

 เรื่อง “Denture Soft Liner Incorporating Litsea Cubeba Oil as an Anti-Fungal Additive” 
ในงานประชุมวิชาการ The 16th National Scientific Conference of The Dental Faculty Consortium of Thailand: 
Advancement in Dentistry (DFCT 2018) วันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จ.สงขลา
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 • รำงวัลชนะเลิศกำรประกวดผลงำนวิชำกำร

 • รำงวัล 3rd Place award” for Oral Presentation (Basic Sciences and Clinical Sciences) 

 อาจารย์ ทพญ.วรรณี เลศิสขุสวสัด์ิ น�าเสนอผลงานวิจยั ในงานประชมุวชิาการ The 13th IDCMR Congress 
(International Dental Collaboration of the Mekong River Region) at Yangon, Myanmar ในวันที่ 24 - 25 ส.ค. 
2561

 ทันตแพทย์คณิน นิ้มเจริญสุข

 เรื่อง “การพัฒนากาวทางทันตกรรมจัดฟันชนิดบ่มตัวด้วยแสงของไทย:การศึกษาทางห้องปฏิบัติการ 
(Development of Thai Light-cured Orthodontic Adhesive: An Experimental Study)” โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ 
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์. นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์, ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์. สุรชัย เดชคุณากร,  
รองศาสตราจารย์ ดร. พันธ์ญา สุนินทบูรณ์, และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ วรรณธนะ สัตตบรรณสุข ในการประชุม
วิชาการประจ�าปี 2561 ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
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ผลงำนวิจัยระดับคณะฯ

• ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงสร้อยศิริ ทวีบูรณ์ ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2561 ด้านบุคลากรที่เป็นผู้วิจัย
หลักที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติมากที่สุด

• รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงศรัญญา ตันเจริญ ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2561 ด้านบุคลากรที่เป็น 
ผู้วิจัยหลักที่มีการอ้างอิงผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติสูงสุด

• ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงสร้อยศิริ ทวีบูรณ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงศรัญญา ตันเจริญ ได้รับ
รางวัลวิจัยดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2561 ด้านบุคลากรที่มีค่า h-index สูงสุด

• ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดอนต์ ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2561  ด้านภาควิชาคลินิกที่มี 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด

• ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2561 ด้านภาควิชาพรีคลินิกท่ีมีผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
อ้างอิงสูงสุด

ควำมภำคภูมิใจของคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ในรอบปีที่ผ่ำนมำ
• เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรำงวัลดีเด่น “สถำนศึกษำปลอดภัย” 

ประจ�ำปี 2561 ในการร่วมรณรงค์ให้สถานศึกษาได้ตระหนัก และมีการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้าน 
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างานในสถานศกึษาให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ข้ึน โดยศาสตราจารย์ 
นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัลสนับสนุนให้กับส่วน
งาน 

• เมือ่วนัที ่11 ตุลาคม 2561 คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล เข้ำรบัมอบโล่ดเีด่นปีท่ี 1 “สถำนศึกษำปลอดภยั” 
ประจ�ำปี 2561 จำก พลต�ำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน จัดโดยกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานให้เกิดขึ้น
ภายในสถานศึกษา สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืของการพฒันาและรณรงค์ความปลอดภยัในสถานศึกษา รวมท้ังสร้างต้นแบบ
การด�าเนินการความปลอดภัยในสถานศึกษา อันจะส่งผลให้การขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัย และ
สุขภาพอนามัยดี” บรรลุผลส�าเร็จต่อไป

• คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงำนโครงกำรยุวทูตสุขภำพดีโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน ระยะที่ 3 
ระหว่ำงวันที่ 16-18 ตุลำคม 2561 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ตัวแทนนักเรียน 
และครูจากโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน จ�านวน 231 คน ให้ความรู้
ด้านทันตสุขภาพ โดยมุ่งหวังให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้ารับการอบรมมีความรู้และมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพช่องปาก 
สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้รบัไปเผยแพร่ต่อแก่นกัเรยีนและบคุลากรต่างๆ ของโรงเรยีน รวมทัง้ครอบครัวได้ เพือ่พฒันาสุขภาพ
ช่องปาก ช่วยส่งเสริมให้เกิดความแข็งแกร่งของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป โดยกิจกรรมเป็นการบรรยายในหัวข้อ “โรงเรียน
ฟันดีที่ทุกคนออกแบบได้” โดย ทพญ.ขวัญหทัย มงคล ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ รวมท้ังการน�าเสนอโครงการ
ต้นแบบเพื่อสุขภาพช่องปากในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน กิจกรรมตลาดนัดวิชาพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และ
การระดมความคิดเห็น บทเรยีนออนไลน์ส�าหรบัครโูรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน โดยในช่วงท้ายของกจิกรรมได้รับเกยีรติ
จาก พล.ต.ต.วิชิต ปักษา (รักษาราชการแทนผู้บัญชาการประจ�าส�านักงานผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ) ร่วมบรรยายใน
หัวข้อ “บทบาทของครูโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนต่อสุขภาพของเด็กนักเรียน” แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมเคล็ดลับเบื้องหลังโครงการ การน�าเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้จากตลาดนัดวิชา พร้อมมอบรางวัล “โรงเรียนต้นแบบ และ
คุณครูผู้เรียนบทเรียนออนไลน์” และผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
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• วันที่ 26 เมษายน 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ำรับมอบโล่รำงวัลห้องปฏิบัติกำรต้นแบบด้ำน
ควำมปลอดภัย ประจ�ำปี 2562 และรับมอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล โครงการ “Safety Day รณรงค ์
อาชวีอนามยัและความปลอดภยั” คร้ังที ่3  โดยศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวรยิะ รกัษาการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยั
มหิดล เป็นประธานมอบโล่รางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย ประจ�าปี 2562 และมอบอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลแก่ส่วนงานต่างๆ ภายใน

ด้ำนบริกำรวิชำกำร
 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลง ได้ให้บริกำรทันตกรรมเคลื่อนที่แก่นักเรียนและประชาชนในถิ่น
ทุรกันดาร ตามโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ. 2561 
จ�ำนวน 21 ครัง้ ทัง้ในกรงุเทพมหำนคร ปรมิณฑล และต่ำงจงัหวดั มผีูม้ำรบับรกิำรท้ังสิน้ 8,352 คน จ�ำนวนรำยกำรรกัษำ 
16,746 รำยกำร 

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดให้บริการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ ในวัน
สถาปนาคณะฯ ครบรอบ 50 ปี เมื่อเดือนมิถุนายน 2561 เพื่อให้บริการทันตกรรมทุกประเภทแก่ผู้ป่วยสูงอายุแบบครบวงจร

ด้ำนกำรลงนำมบันทึกข้อตกลง
• เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนำมบันทึกข้อตกลงระหว่ำง มหำวิทยำลัย

มหิดล และ National Cheng Kung University (Taiwan) และเปิดศูนย์ MU-NCKU Joint Research Center 
ภายใต้นโยบายงานด้านวิเทศสัมพันธ์ในการผลักดันให้เกิด Joint  Unit กับคู่พันธมิตรจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

• เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนำมข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร 
(Memorandum of Understanding) กับ Chung Shan Medical University, College of Oral Medicine, 
Taiwan โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความร่วมมือในด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา และการสร้าง
งานวิจัยต่างๆ ร่วมกัน  

• คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็น WHO Collaborating Center for Oral Health 
Education and Research  และ World Health Organization South-East Asia Region (WHO SEARO) 
ตั้งแต่ 16 กุมภำพันธ์ 2562 เป็นต้นไป 
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บุคลำกรได้รับรำงวัลเกียรติคุณที่สร้ำงชื่อเสียงให้กับคณะฯ 
• ศำสตรำจำรย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรำนันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับโล่และ 

 ค�ำประกำศเกยีรตคิณุรำงวลัศษิย์เก่ำดเีด่นบัณฑติวทิยำลยั มหำวทิยำลยัมหดิล ประจ�ำปี 2561 (ประเภทบรหิำร) จาก
สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  

• ศำสตรำจำรย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรำนันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วย 
ศำสตรำจำรย์คลินิกเกียรติคุณ ดร.ทันตแพทย์หญิงธีรลักษณ์ สุทธเสถียร อดีตคณบดี ที่ปรึกษาคณบดี, ศาสตราจารย์
คลนิกิเกยีรตคิณุ ทันตแพทย์พำสน์ศริ ินสิำลกัษณ์ อดตีคณบด ีทีป่รกึษาคณบด ีและผูช่้วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทนัตแพทย์
สปุรดีำ อดลุยำนนท์ ผูจ้ดัการกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) ศษิย์เก่าคณะทนัตแพทยศาสตร์ ได้รับรำงวลั
ศิษย์เก่ำดีเด่น โครงกำร 50 ศิษย์เก่ำดีเด่น 50 ปีวันพระรำชทำนนำม 131 ปีมหำวิทยำลัยมหิดล

• รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงสุชยำ ด�ำรงศรี หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ได้รับ 
คัดเลือกให้เป็นอำจำรย์ตัวอย่ำงของสภำอำจำรย์ ประจ�ำปี 2561

• ศำสตรำจำรย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิง ผุสดี ยศเนืองนิตย์ ได้รับรำงวัลมหิดลทยำกร ประจ�ำปี 2561 ของ
สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

บุคลำกรและนักศึกษำได้รับรำงวัลระดับนำนำชำติ
• อำจำรย์ ทนัตแพทย์หญิงวรรณ ีเลศิสขุสวสัดิ ์ได้รบัรำงวลัที ่3 กำรน�ำเสนอแบบบรรยำย ในการประชมุวชิาการนานาชาติ 

13th International Dental Collaboration of the Mekong River Region (IDCMR) Congress เรื่อง “Bringing 
Friendship from Mekong to Ayeyrawady” เมื่อวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2561

• ทันตแพทย์หญิงปำนฤทัย  ตรงกิจ ได้รับรำงวัล “Best Presentation Award เรื่อง “Pulpal responses after direct 
pulp capping with two calcium-silicate cement in rat model” ในการประชุม IFEA 11th World Endodontic 
Congress 2018 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561

• อำจำรย์ ทันตแพทย์ประกำร  ธนะศรีสืบวงศ์ ได้รับรำงวัล 1st Prize ITI South East Asia Poster Competition 
2019 เรื่อง “Can different fractionation methods affect its physical property of injectable platelet-rich 
fibrin?” ในการประชุม ITI Congress South East Asia เมื่อวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2562

• ทันตแพทย์หญิงสุภัทรำ ด่ำนวิทยำกร ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 Poster Presentation โครงการวิจัย 
comparison of the effects of Intra-radicular Materials on the Incidence of Fatal Root Fracture in Immature 
Teeth Treated with MTA Apexification: A Retrospective Study และ ทันแพทย์หญิงชลลดำ ค�ำประสิทธิ์ ได้รับ
รำงวัลชมเชย Poster Presentation โครงการวิจัย Bacterial leakage of the root canals filled with calcium 
silicate sealer-based technique and post spaces prepared with three different methods ในการประชุม
วิชาการนานาชาติ : Mahidol International Endodontics Symposium (MIES) 2019 เรือ่ง “Innovative Endodontics 
for Clinical Success” เมื่อวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2562

บุคลำกรและนักศึกษำได้รับรำงวัลระดับชำติ
• ทันตแพทย์หญิงสุขกำญจน์ เต็มค�ำขวัญ ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ประเภทรำยงำนวิจัย เรื่อง “Panoramic radiographic 

signs with maxillary molar roots protrusion into maxillary sinus” และ ทันตแพทย์หญิงธิติมำ รักซ้อน ได้รับ
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทรำยงำนผู้ป่วย เรื่อง “The 3-dimensional virtual planning in maxillofacial 
post-traumatic deformity” ในการประชมุวชิาการของสมาคมศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซลิโลเฟเชียงแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2561

• ทันตแพทย์หญิงสุภัทรำ ด่ำนวิทยำกร ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ประเภทน�าเสนอกรณีผู้ป่วย ในการประชุมวิชาการคร้ังที่ 
1/2561 ของสมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทย เรื่อง “Retreatment and surgery: Beyond all limits” เมื่อวันที่ 21 - 22 
พฤษภาคม 2561
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• อำจำรย์ ดร. ทันตแพทย์มนตรี รัตนจันทร์ฉำย ได้รับรำงวัลท่ี 1 ประเภทกำรน�ำเสนอผลงำนแบบโปสเตอร์ เรื่อง 
“Denture Soft Liner Incorporating Litsea Cubeba Oil as an Anti-Fungal Additive”, ทันตแพทย์หญิงสุขุมำล 
เศรษฐธีญัญำหำร ได้รบัรำงวลัที ่1 ประเภทกำรน�ำเสนอผลงำนแบบปำกเปล่ำ เรือ่ง “The ability of fluoride releasing 
from fluoride-releasing adhesive systems” และ Mr. Khandakar Nuruzzaman ได้รับรำงวัลที่ 3 ประเภท
กำรน�ำเสนอผลงำนแบบปำกเปล่ำ ในงานประชมุวชิาการ The 16th National Scientific Conference of The Dental 
Faculty Consortium of Thailand : Advancement in Dentistry (DFCT 2018) เมื่อวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2561

• ทันตแพทย์คณิน นิ้มเจริญสุข ได้รับรำงวัลชนะเลิศการประกวดผลงานวิชาการ เรื่อง “การพัฒนากาวทางทันตกรรมจัด
ฟันชนิดบ่มตัวด้วยแสงของไทย: การศึกษาทางห้องปฏิบัติการ (Development of Thai lignt-cured orthodontic 
adhesive: An experimental study)” ในการประชุมวิชาการประจ�าปี 2561 ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2561

• Miss Sneha Phlaphongphanich ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ DAT-Oral Science Research Award 2018 เรื่อง 
“Effect of fish collagen on wound healing” ในการประกวด DAT-Oral Science Research เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 
2561

• ทันตแพทย์หญิงกุลธิดำ ทองกำรุณ ได้รับรำงวัลดีเด่น กำรน�ำเสนอผลงำนประเภทบรรยำย เรื่อง “Smart Research 
and Innovation to Thailand 4.0” ในการประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 27 - 28 มีนาคม 
2562

• ทันตแพทย์หญิงศิรดำ ฐิติวณิชภิวงศ์ ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ประเภทรำยงำนผู้ป่วย เรื่อง Computer-guided surgical 
stent for removal of metallic foreign body in pterygomandibular space: the first case report และ ทนัตแพทย์
หญิงศุกริภรณ์ เทียนมณีเนตร ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เรื่อง Mandibular reconstruction with fibular 
free flap using digital design and manufacturing ในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 29 (1/2562) สมาคมศัลยศาสตร์
ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2562
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คณะทันตแพทยศาสตร์

ถนนสุเทพ ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 0 5394 4440

โทรสำร : 0 5322 2844

www.dent.cmu.ac.th

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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รายนามผู้บริหาร

รายนามคณะกรรมการบริหารประจำ คณะฯ

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 1. ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดี  
 2. รศ.ทพญ.สั่งสม ประภายสาธก รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 3. ผศ.ทพญ.ดร.สการัตห์ ณ ล�าปาง รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์
   และการศึกษาต่อเนื่อง
 4. ผศ.ทพ.ดร.ชยารพ สุพรรณชาติ รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
 5. ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะนุช  เพิ่มพานิช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
 6. ผศ.ทพญ.พรรณวดี พันธัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพองค์กร 
 7. ผศ.ทพญ.ดร.พิมพ์เดือน   รังสิยากูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
 8. อ.ทพ.ชนธีร์  ชิณเครือ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา   
 9. อ.ทพญ.ภัทริกา อังกสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
10. ผศ.ทพ.ดร.ภูมิศักดิ์ เลาวกุล ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลทันตกรรม
11. อ.ทพ.ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์
12. นางจาริยา กิจสมพร เลขานุการคณะฯ   

 1. ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส   คอวนิช คณบดี
 2. รส.ทพญ.สั่งสม   ประภายสาธก รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 3. ผศ.ทพญ.ดร.สการัตห์  ณ ล�าปาง รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และการศึกษาต่อเนื่อง
 4. ผศ.ทพ.ดร.ชยารพ สุพรรณชาติ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
 5. ผศ.ทพ.ดร.ภูมิศักดิ์ เลาวกุล ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลทันตกรรม
 6. ผศ.ทพ.ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา
 7. ผศ.ทพ.ดร.คธาวุธ เตชะสุทธิรัฐ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
   และแม็กซิลโลเฟเชียล
 8. ผศ.ทพญ.ดร.มาริสา สุขพัทธี  หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
 9. ผศ.ทพญ.ดร.วริศรา ศิริมหาราช หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
   และทันตกรรมส�าหรับเด็ก
10. รศ.ทพ.สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาช่องปาก
   และวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
11. ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะนารถ จาติเกตุ รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาทันตกรรม
   ครอบครัวและชุมชน
12. นางจาริยา กิจสมพร เลขานุการคณะฯ     

ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช
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ข้อมูลหลักสูตรของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรระดับ/ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญำ ระยะเวลำกำรศึกษำ

ระดับปริญญำตรี

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
Doctor of Dental Surgery
D.D.S

6 ปี

ระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต

- หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตทำงวิทยำศำสตร์กำร
แพทย์คลินิก สำขำวิชำทันตแพทยศำสตร์ ภำคปกติ  
(7 แขนงวชิำ) ได้แก่ แขนงวชิาวทิยาการวนิจิฉยัโรคช่องปาก, 
แขนงวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, 
แขนงวชิาทนัตกรรมบรูณะ, แขนงวชิาวิทยาเอน็โดดอนต์, 
แขนงวิชาทันตกรรมส�าหรับเด็ก, แขนงวิชาปริทันตวิทยา 
และแขนงวิชาทันตกรรมทั่วไป 

- ป.บัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
(ทันตแพทยศาสตร์)

- Graduate Diploma in ClinicalSciences 
(Dentistry),

- Grad. Dip Clin. Sci. (Dentistry)

1 ปี

- หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตทำงวิทยำศำสตร์กำร
แพทย์คลินิก สำขำวิชำทันตแพทยศำสตร์ (ภำคพิเศษ)
ได้แก่ แขนงวิชาทันตกรรมประดิษฐ์

ระดับปริญญำโท

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน
 (แผน ก แบบ ก2)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน)
วท.ม. (ทันตกรรมจัดฟัน) 
Master of Science (Orthodontics)
M.S. (Orthodontics)

3 ปี

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขาวิชาปริทันตวิทยา
 (แผน ก แบบ ก2)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริทันตวิทยา)
วท.ม. (ปริทันตวิทยา)
Master of Science (Periodontology)
M.S. (Periodontology)

3 ปี

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันต-
แพทยศาสตร์ (8 แขนงวิชา) ได้แก่ แขนงวิชาทันตกรรม
บูรณะ, แขนงวิชาศัลยศาสตร์ช่อง-ปากและแม็กซิลโล- 
เฟเชียล, แขนงวิชาทันตกรรมส�าหรับเด็ก, แขนงวิชา 
ทันตกรรมประดิษฐ์, แขนงวิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก,  
แขนงวิชาทันตสาธารณสุข, แขนงวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์, 
แขนงวิชาทันตกรรมรากเทียม และ ทันตกรรมทั่วไป

แต่ละแขนงวิชาเปิดสอน 2 แผน ได้แก่
    - แผน ก แบบ ก 1
    - แผน ก แบบ ก 2  

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตร์)
วท.ม. (ทันตแพทยศาสตร์)
Master of Science (Dentistry)
M.S. (Dentistry)

2 ปี

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรม 
ผู้สูงอายุ (แผน ก แบบ ก 2)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมผู้สูงอายุ)
วท.ม. (ผู้สูงอายุ)
Master of Science (Geriatric Dentistry)
M.S. (Geriatric Dentistry)

2 ปี
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หลักสูตรระดับ/ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญำ ระยะเวลำกำรศึกษำ

ระดับปริญญำเอก

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโอษฐวิทยา
 (หลักสูตรนานาชาติ)
     - แบบ 1.1
     - แบบ 1.2 
     - แบบ 2.1 
     - แบบ 2.2 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โอษฐวิทยา)
ปร.ด. (โอษฐวิทยา)
Doctor of Philosophy (Oral Science) 
Ph.D. (Oral Science)

3 ปี
4 ปี
3 ปี
4 ปี

- หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ)

     - แบบ 1.1
     - แบบ 1.2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตร์)
ปร.ด. (ทันตแพทยศาสตร์)
Doctor of Philosophy (Dentistry) 
Ph.D. (Dentistry)

3 ปี
4 ปี

ระดับวุฒิบัตร

- หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ�าบ้านเพื่อวุฒิบัตร
แสดงความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพทันต-
กรรม

   - สาขาปริทันตวิทยา
   - สาขาทันตกรรมจัดฟัน
   - สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
   - สาขาทันตกรรมทั่วไป
   - สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
   - สาขาทันตสาธารณสุข

3 ปี

ข้อมูลด้ำนวิจัยปี 2562
สรุปผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำร

1. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานระดับชาติ 25 เรื่อง

2. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ 73 เรื่อง

ข้อมูลศูนย์ควำมเป็นเลิศ

1. ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่องานวิจัยทางเวชพันธุศาสตร์ (ศ.ทพ.พีรนิธ กันตะบุตร)

2. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า (ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพ.ดร.สุทธิชัย กฤษณะ
ประกรกิจ)

3. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านทันตกรรมรากเทียม (รศ.ทพ.ดร.ปฐวี คงขุนเทียน)

โครงกำรจัดตั้งศูนย์ควำมเป็นเลิศ ภำยใต้โรงพยำบำลทันตกรรม

1. ศูนย์รักษาผู้ป่วยเฉพาะทางผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ (ศ.ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร)

2. ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะ (ผศ.ทพญ.ดร.พนารัตน์ ขอดแก้ว)
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รำงวัลด้ำนวิจัย

1. รศ.ทพ.ดร.ปฐวี คงขุนเทียน ผู้อ�านวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียมได้รับรางวัลเหรียญทอง: กลุ่ม
องค์กรนวัตกรรม และเหรียญเงิน: กลุ่มนวัตกรรมด้านการแพทย์ จากผลงานนวัตกรรม “Mini Dental Implant for 
Retaining Removable Denture” จากการประกวดและแสดงนทิรรศการงานวจัิยและสิง่ประดษิฐ์ในระดบันานาชาติ 
“The 46th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ Geneva Switzerland เมื่อวันที่ 11 - 15 
เมษายน 2018

2. อ.ทพ.กิตติพิชญ์ กลั่นเลี้ยง ได้รับรางวัล “Best Poster Presentation” ในหัวข้อเรื่อง “Assessment of novel ex 
vivo biofilm models using oral sample” ในงานประชุมวิชาการ IFEA 11th World Endodontic Congress 
2018 ระหว่างวันที่ 4 - 7 ตุลาคม 2561 ณ ประเทศเกาหลีใต้

3. ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพญ.ดร.สิริพร ฉัตรทิพากร ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก ใน
โอกาสเข้ารับพระราชทานโล่ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจ�าปี  2559 - 2560 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561

4. รศ.ทพ.ดร.ปฐว ีคงขนุเทยีน ผูอ้�านวยการศนูย์ความเป็นเลศิทางทันตกรรมรากเทียม ได้รบัรางวลัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
“ช้างทองค�า” ประจ�าปี 2561 สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่นที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์

5. รางวัลชนะเลิศการน�าเสนอผลงานทางวิชาการแบบ Poster Presentation ในการประชุมวิชาการ The 40th Asia 
Pacific Dental Congress (APDC 2018) ระหว่างวันที่ 7 - 11 พฤษภาคม 2561 กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
จากผลงานวิจัยเรื่อง  Reduced ADAM8 Levels in Association with Clinical Improvement Upon Non-
surgical Periodontal Therapy. (Dr. Win Pa Pa Aung นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์, อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย: ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพ.ดร.สุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ)

6. รางวลัชนะเลศิการประกวดผลงานวจิยั ในการประกวดโครงการ The 21st Student Clinician Research Program 
เรื่อง “Effectiveness of The Simple Apical Negative Pressure Kit on Smear Layer Removal from Root 
Canal Surface” ณ โรงแรม Centara Grand at CentralWorld กรงุเทพมหานคร เมือ่วนัที ่19 ธ.ค. 2561 (อาจารย์
ที่ปรึกษา อ.ทพ.อาณัติ เดวี)
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ควำมภำคภูมิใจของคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

 Khuamung The Musical: คุณฟองนักแปรงฟัน ได้รับรำงวัล “นวัตกรรมดีเด่นด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพทั่วไปและ
ทันตสุขภำพในกลุ่มผู้สูงอำยุ” จากงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาภาคีเครือข่ายและสนับสนุนการมีนวัตกรรมในการส่ง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยกจิกรรมน้ีเป็นกิจกรรมทีเ่ป็นความร่วมมอืระหว่างสาขาวชิาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
โดย ผศ.ทพญ.ดร. ปิยะนารถ จาติเกตุ และนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 ร่วมกับชมรมดนตรีพื้นเมืองของผู้สูงอายุต�าบลขัวมุง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลขัวมุง ที่ได้พัฒนาการเล่านิทานเพลงที่ผสมผสานดนตรีพื้นเมืองและดนตรีสากลเข้าด้วยกัน 
ประกอบการแสดงเรื่อง คุณฟองนักแปรงฟัน ซ่ึงการแสดงนี้เคยแสดงให้เด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�าบลขัวมุงและ
จากโรงเรียนบ้านปากเหมอืง รวมทัง้แสดงให้นายอ�าเภอสารภใีนวาระทีเ่ยีย่มชมรมผูส้งูอายตุ�าบลขวัมงุชม เมือ่วนัที ่23 เมษายน 
2561

 ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับ 
ท่านณรงค์ศกัดิ ์ โอสถธนากร ผูว่้าราชการจงัหวดัพะเยา ทีใ่ห้เกยีรตเิป็นวทิยากรบรรยายในกจิกรรมเปิดบ้านสนทนาใน หวัข้อ
เรือ่ง “ผูน้�ำ ควำมคดิ กู้วกิฤตของปัญหำ” มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรมกว่า 300 คน ณ ห้องประชมุสทุธาสโินบล คณะทนัตแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 



49รายงานผลการด�าเนินงาน พ.ศ. 2561 - 2562

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจ�าปี 2561 โดยมี ผศ.ทพ.
ดร.ภูมิศักดิ์ เลาวกุล ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลทันตกรรม กล่าวรายงานและผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดี เป็นประธาน
ในพธิถีวายเครือ่งราชสกัการะพระบรมฉายาลกัษณ์ สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีและสมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอเจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมทั้งกล่าวสดุดี ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยให้
บริการตรวจสุขภาพช่องปาก บริการอุดฟัน ถอนฟัน และขูดหินปูน แก่ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้รับความร่วมมือ
จาก คณาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร จ�านวนทั้งสิ้น ประมาณ 800 คน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561

 รศ.ทพญ.สัง่สม ประภายสาธก รองคณบดฝ่ีายบรหิาร ร่วมกบัรศ.ทพ.ดร.ปฐว ีคงขนุเทยีน ผูอ้�านวยการศนูย์ความเป็น
เลิศทางทันตกรรมรากเทียม รศ.ทพญ.ดร.พนารัตน์ ขอดแก้ว อาจารย์ประจ�าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ และบุคลากร 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับสื่อมวลชนในการเข้าสัมภาษณ์ในโอกาสที่ผลงานของคณะฯ ได้
รับคัดเลือกเป็นผลงานนวัตกรรมเพื่อน�าเสนอต่อสาธารณะและคณะรัฐมนตรี(ครม.) ในการประชุมครม.สัญจรในพื้นที่กลุ่ม
จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน (ระหว่างวนัที ่14 - 15 มกราคม 2562) จ�านวน 2 ผลงานได้แก่ ผลงำนวจิยั “รำกฟันเทยีมนวตักรรม
ใหม่ (NOVEM Implant)” และ ผลงำนวิจัย “Nasoform เพื่อกำรรักษำเด็กปำกแหว่งเพดำนโหว่” ณ คณะทันตแพทย- 
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562
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 หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกปฏิบัติงาน ตามเสด็จฯ สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่เด็กนักเรียน ประชาชน ณ โรงเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร 9 อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มุใน อ�าเภอ
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2562

 ศูนย์รักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับส�านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ โดยการสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุข และสภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “วันครอบครัวยิ้มสวย  
เสียงใส” ครั้งที่ 8 แนวทางการพัฒนาดูแลรักษาฟื้นฟูส�าหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ : การเบิกจ่ายในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562
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 อ.ทพญ.ดร.วรกัญญา บูรณพัฒนา อาจารย์ประจ�าภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก สาขา
วิชาพยาธิวิทยาช่องปากและเวชศาสตร์ช่องปาก ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ให้สมัภาษณ์กบัสถานีโทรทศัน์ช่อง 9 อสมท. ในรายการ “หนึง่ในพระราชด�าร”ิ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 - 1 มีนาคม 2562

 โครงกำรเพือ่นชว่ยเพือ่น ครัง้ที ่3 เปน็กจิกรรมทีเ่กิดขึน้ครัง้แรก โดยคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าไปดูแลและรักษาสุขภาพช่องปากให้แก่นักศึกษาผู้พิการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นน้องๆ ท่ีม ี
ข้อจ�ากดัหลายประการในการเข้าถงึบรกิารทางการทนัตกรรม กจิกรรมครัง้นีม้คีวามพเิศษมากขึน้ เนือ่งจากได้รบัความร่วมมอื
เพิ่มเติมจากอีก 4 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสัตวแพทย์ เพื่อให้
เกดิความครอบคลมุในมติิทางสุขภาพกบันักศึกษาผูพ้กิารมากยิง่ข้ึน นอกจากนีย้งัมกีจิกรรมแสดงดนตรร่ีวมกนัระหว่างนกัศกึษา
ผูพิ้การและนกัศกึษาคณะทนัตแพทย์ด้วย ณ สนามกลางคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เมือ่วนัที ่23 กมุภาพนัธ์ 
2562



52 องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

บุคลำกรได้รับรำงวัลและกำรเชิดชูเกียรติ



53รายงานผลการดําเนินงาน พ.ศ. 2561 - 2562

คณะทันตแพทยศาสตร์

123 ถนนมิตรภำพ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
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โทรสำร : 0 4320 2862
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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รายนามคณะผู้บริหาร

รายนามคณะกรรมการประจำ คณะฯ

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 1. รศ.ดร.ทพญ.วรานุช  ปิติพัฒน์ คณบดี
 2. อ.ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิต รองคณบดีฝ่ายแผนประกันคุณภาพ
 3. ผศ.ดร.ทพญ.ปรมาภรณ์  กลั่นฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์
 4. ผศ.ทพญ.อโนมา  รัตนะเจริญธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 5. ผศ.ทพญ.ภัทรมน  รัตนาพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม
 6. ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ  สุพรรณเภสัช รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่า และชุมชนสัมพันธ์
 7. ผศ.ดร.ทพญ.สุพรรณิการ์  เรืองศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 8. อ.ดร.ทพญ.ปฏิมาพร  พึ่งชาญชัยกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
 9. ผศ.ดร.ทพญ.อุทัยวรรณ  อารยะตระกูลลิขิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม
10. รศ.ดร.ทพ.ธีระศักดิ์   ด�ารงรุ่งเรือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
11. อ.ดร.ทพญ.จันทร์ธิดา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
12. ผศ.ทพญ.กุลวรา   ธาริยะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่า และชุมชนสัมพันธ์

 1. รศ.ดร.ทพญ.วรานุช  ปิติพัฒน์ คณบดี 
 2. ผศ.ทพญ.อโนมา  รัตนะเจริญธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
 3. อ.ดร.ทพญ.รัชฎา     ฉายจิต รองคณบดีฝ่ายแผนประกันคุณภาพ  
 4. ผศ.ดร.ทพญ.ปรมาภรณ์  กลั่นฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา  
   และวิเทศสัมพันธ์ 
 5. ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ  สุพรรณเภสัช รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่า  
   และชุมชนสัมพันธ์ 
 6. ผศ.ทพญ.ภัทรมน  รัตนาพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม 
 7. ผศ.ดร.ทพญ.สุพรรณิการ์  เรืองศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 8. ผศ.ดร.ทพ.วัชรินทร์  หอวิจิตร หัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ 
 9. ผศ.ทพ.ศิริพงศ์  สิทธิสมวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 
    และแม็กซิลโลเฟเชียล 
10. รศ.ดร.ทพญ.ปัทมา  ชัยเลิศวณิชกุล หัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ 
11. ผศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์  ภิเศก หัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน 
12. รศ.ดร.ทพ.จรินทร์    ปภังกรกิจ หัวหน้าสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ช่องปาก 
13. รศ.ทพ.ดนัย  ยอดสุวรรณ อาจารย์ประจ�าคณะ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
14. นายวิชาญ  ธรรมวิรัตน์ ผู้อ�านวยการกองบริหารงานคณะ 

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช  ปิติพัฒน์
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ข้อมูลหลักสูตรทุกระดับ ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2561

ระดับกำรศึกษำ หลักสูตร สำขำวิชำ

1. ระดับต�่ำกว่ำปริญญำตรี  หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

2. ระดับปริญญำตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

3. ระดับบัณฑิตศึกษำ  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

(ป.ชั้นสูง)  

1. สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

2. สาขาวิชาทันตกรรมส�าหรับเด็ก

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท) 1. สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560-61

 - วิชาเอกทันตกรรมส�าหรับเด็ก
 - วิชาเอกทันตสาธารณสุข
 - วิชาเอกทันตกรรมบูรณะ
 - วิชาเอกปริทันตวิทยา
 - วิชาเอกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
2. สาขาวิชาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์
3. สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (นานาชาติ)
4. สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (โครงการพิเศษ)
5. สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปาก

หลักสูตรวุฒิบัตร (เทียบเท่า ป.เอก) 1. สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
2. สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
3. สาขาทันตกรรมจัดฟัน
4. สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปาก

ใบหน้า

ข้อมูลด้ำนกำรวิจัยของคณะฯ

 ผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำร หรือน�ำเสนอผลงำนในกำรประชุมทำงวิชำกำรปี พ.ศ. 2561

รำยกำร จ�ำนวนเรื่อง/ผลงำน

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐาน ระดับชาติปีปฏิทิน 2561 - 2562 19

ผลงานวจิยัทีไ่ด้รบัการตพีมิพ์เผยแพร่ในวารสารวชิาการทีม่มีาตรฐาน ระดบันานาชาตปีิปฏทินิ 2561- 2562 32

ผลงานวิจัยที่น�าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการปีปฏิทิน 2561 - 2562

24

ผลงานวิจัยที่น�าเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการปีปฏิทิน 2561 - 2562

8
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ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

ที่ ชื่อผลงำนที่ได้รับ
กำรจัดทะเบียน

ชื่อเจ้ำของผลงำน ประเภท(สิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร)

เลขทะเบียน วันที่รับกำร
จดทะเบียน

1 สารผสมส�าหรับฟันเดน
โตฟอร์ม

ผศ.ดร.ทพญ.สุคนธ์ทิพย์ 
อาวัชนาการ

อนุสิทธิบัตร 13713 19 มี.ค. 2561

 

กำรจัดตั้งกลุ่มวิจัยเฉพำะทำง คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ที่ ชื่อกลุ่มวิจัยเฉพำะทำง หัวหน้ำกลุ่มวิจัย ปีที่ก่อตั้ง

1 กลุ่มวิจัยไบโอฟิล์ม ศ.ดร.ทพญ.สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ ปีงบประมาณ 2554

2 กลุ่มวิจัยโรคอักเสบเรื้อรังของช่องปากและโรคทางระบบ
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปาก

รศ.ดร.ทพ.พลธรรม ไชยฤทธิ์ ปีงบประมาณ 2554

3 กลุ่มวิจัยเฉพาะทางเลเซอร์วิทยาทางทันตแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ทพญ.ศจี  สัตยุตม์ ปีงบประมาณ 2554

4 กลุม่วจิยัและพฒันาเฉพาะทางด้านประสาทวทิยาศาสตร์ ผศ.ดร.ทพ.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส ปีงบประมาณ 2554

รำงวัลและควำมภำคภูมิใจ

ควำมภำคภูมิใจของคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

ควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรและวิจัยรองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะ 
ทนัตแพทยศาสตร ์ให้การต้อนรบันักศกึษาแลกเปลีย่นชาวต่างประเทศ จ�านวน 4 คน จาก Niigata 
University ประเทศญี่ปุ่น และ Friedrich-Alexander Universität Erlangen ประเทศเยอรมนี 
ในโอกาสเดนิทางมาเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่นนกัศึกษาระหว่างประเทศ เพือ่ศกึษาดงูานทางด้าน
ทนัตกรรมและการเรยีนการสอนภายใต้โครงการความร่วมมอืด้านวชิาการระหว่างประเทศ (MOU) 
ระหว่างวันที่ 11 – 30 มีนาคม 2562 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรและวิจัยผศ.ดร.ทพ.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส ผู ้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์ ตัวแทนคณะผู้บริหารจากคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา
ทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 จาก School of Dentistry and Health Sciences, Charles Sturt 
University, Australia  ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านทันตกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ตาม
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ (MOU) ระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น กบั School of Dentistry and Health Sciences, Charles Sturt University, Australia 
ระหว่างวันที่ 4-15 กุมภาพันธ์ 2562

ควำมร่วมมอืด้ำนวิชำกำรและวจัิยคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ร่วมกบั Niigata 
University Gradute School of Medical and Dental Sciences ประเทศญี่ปุ่น จัดประชุม
วิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ “ International Collaborative Symposium on 
Development of Human Resources In Practical Oral Health and Treatment”ณ โรงแรม 
Novotel Phuket Resort Hotel จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการ
ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มพูนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการวิจัยในสาขาทันตแพทยศาสตร์ ด้าน Practical Oral Health and Treatment
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ควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรและวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ ทันตแพทย์จาก JWD 
National referral Hospital Thimphu ประเทศภูฏานในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมโครงการ  
“การอบรมเชงิปฏบิตักิารด้านวชิาเอน็โดดอนต์ส�าหรบัทนัตแพทย์จากประเทศภูฏาน” ณ ภาควชิา
ทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 14 
กุมภาพันธ์ 2561

ความร่วมมอืด้านวิชาการและวจิยัคณะทนัตแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรบั กลุม่นกัศกึษาแลกเปลีย่น
ด้านทันตกรรม ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5 จาก School of Dentistry and Health Sciences, 
Charles Sturt University ประเทศออสเตรเลียในโอกาสเดินทางแลกเปลี่ยนศึกษาดูงาน ระหว่าง
วันที่ 28 มกราคม -10 กุมภาพันธ์ 2561ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน 
จาก Faculty of Dentistry, University of Puthisastra ประเทศกัมพูชา ในโอกาสเดินทางมา
เข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่นนกัศกึษา และศกึษาดงูานทางด้านทันตกรรม ณ คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 12 - 23 มีนาคม 2561

ความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะได้เข้าร่วมศึกษาดูงานและเจรจา
ความร่วมมอืทางวชิาการทีม่หาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด และสถาบนัเทคโนโลยแีมซซาชเูซต (MIT) มลรฐั
แมซาชเูซต ประเทศสหรฐัอเมรกิา เมือ่วนัท่ี 22-26 สงิหาคม 256และได้ร่วมการประชุมทางวชิาการ
และประชุมทางธุรการร่วมกันระหว่าง King of Thailand Birthplace Foundation (KTBF)เพื่อ
ที่จะร่วมกับคณะผู้บริหารจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัย
ขอนแก่นเพือ่ทีจ่ะร่วมระดมทนุการศกึษาส�าหรับการศกึษาต่อสาขาสาธารณสขุศาสตร์ของนกัเรยีน
ไทยที่จะมาเรียนในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดต่อไป

ความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมคณะผู้บริหารคณะฯ และรองศาสตราจารย์ กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 
อธกิารบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่นพร้อมคณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัขอนแก่น   ให้การต้อนรบัผูบ้รหิาร
และคณาจารย์จาก The University of Texas Health Science Center at Houston (UTHealth) 
เพื่อร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
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ควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรและวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วม
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันวิชาการต่างประเทศได้แก่ 
School of Stomatology, Wuhan University จากประเทศจีน   Faculty of Odonto-
Stomatology, Can Tho University of Medicine and Pharmacy  และ Thai Nguyen 
University of Medicine and Pharmacy จากประเทศเวียดนาม เนื่องในโอกาสที่คณะ
ทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นประธานในโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 
“The 13” International Conference of the Asian Academy of Preventive 
Dentistry (AAPD 2018)” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2561เพื่อเสวนา 
แลกเปลีย่นความรู ้ประสบการณ์ และเผยแพร่ผลการวจิยัวชิาการทีเ่ป็นประโยชน์สูส่าธารณะ
โดยเฉพาะในเรื่องของการปรับปรุงสุขภาพร่างกาย ผ่านสุขภาพช่องปาก เพื่อลดโรคใน 
ช่องปากของชาวเอเชียและผูค้นทัว่โลก ระหว่างนกัวชิาการ นักวจิยั คณาจารย์ และนกัศกึษา 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ควำมร่วมมอืด้ำนวิชำกำรและวจัิย รศ.ดร.ทพญ.วรานชุ ปิตพิฒัน์ คณบด ีพร้อมผูบ้รหิาร คณาจารย์ 
และบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ Prof. Ana Lucia 
Seminario  จาก University of Washington, USAในโอกาสเดินทางเพือ่มาสอบรายงานความก้าวหน้า 
(progress report) ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก พร้อมปรึกษาหารือด้านวิชาการและ 
วิจัยร่วมกันในอนาคตระหว่างวันที่ 3 - 6 กรกฎาคม 2561 ณ ส�านักงานคณบดี ชั้น 2 คณะ 
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรและวิจัย รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) เรือ่ง การส่งเสรมิการพฒันา
ระบบการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็กในเขตเทศบาลเมืองศิลา อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น และ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองศิลา (บ้านหนองกุง) ต�าบลศิลา อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561

ควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรและวิจัย ผศ.ดร.ทพญ.ปรมาภรณ์ กลั่นฤทธิ์  
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.ทพญ.แสงโสม 
ประจะเนย ์  หัวหน ้าภาควิชาปริทันตวิทยา พร ้อมบุคลากร คณะ 
ทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ให้การต้อนรบั Dr. Phoutthasone 
Thiphukdy และ Dr. Khouaxiong Xiaze และนักศึกษาทันตแพทย์ระดับ
ปรญิญาโท สาขาปรทินัตวทิยา สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก และสาขาศลัยศาสตร์
ช่องปาก จาก Faculty of Dentistry,University of Health Sciences 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาวในโอกาสเข้าศกึษาดงูานด้าน
ท�าศัลยกรรมปริทันต์เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561
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รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ป ิติพัฒน์ คณบดีพร ้อมคณาจารย ์ และบุคลากรคณะ 
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีมอบเข็มพระราชทานที่ระลึก
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ โดยมีนายสมศักดิ์  จังตระกูล ผู้ว่าราชการ
จังหวดัขอนแก่น เป็นประธานในพธิเีปิดในครัง้นี ้ณ ห้องประชุมแก่นนครา  ช้ัน 2 โรงแรม
วีวิช ขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561

คณาจารย์ และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีโอกาสรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชด�าเนินไปปฏิบัติ
พระราชกรณยีกจิ เพือ่ตดิตามความก้าวหน้าการด�าเนนิงานโครงการตามพระราชด�ารหิน่วย
ทันตกรรมพระราชทานณ โรงเรียนบ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ 
จ.อุดรธานีเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561

เมือ่วนัที ่26 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.00 น.คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
จัดงานคอนเสิร ์ตการกุศล“ดั่งแสงทอง ส่องในดวงใจนิรันดร์ 2”เพื่อน้อมร�าลึกใน 
พระมหากรณุาธคุิณพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร และ
สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก ในคอนเสิร์ตคร้ังนี้มีนักร้องท่ีมาร่วมขับร้องเพลง
เทิดพระเกียรติ และ เพลงพระราชนิพนธ์ 5 ท่าน ได้แก่ คุณน�้ามนต์ ธีรนัยน์ ณ หนองคาย 
คุณลกูหว้า พิจิกา จติตะปตุตะ คณุศรณัย์ คุง้บรรพต คุณกติตนินัท์ ชนิส�าราญ (กติ เดอะว้อยซ์) 
และคุณนภ พรช�านิ 

คณะทันตแพทยศาสตร์จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีแห่งการก่อตั้งคณะ เมื่อวันที่ โดย
มีพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปประจ�าคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยพระครูปริยัติธรรมานุศาสตร์ 
พระมหาจ�านง ญาณธมฺโม รองเจ้าอาวาสวัดศรีนวล จังหวัดขอนแก่น ประธานสงฆ์เป็นผู้น�า
ประกอบพิธี  หลังจากนั้นมีพิธีท�าบุญตักบาตรรพระสงฆ์จ�านวน 9 รูป ถวายภัตตาหารเช้า 
ถวายจัตุปัจจัยไทยธรรม เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่อดีตคณบดี และบุคลากรผู้ล่วงลับไปแล้ว  
พิธีวางพวงมาลัยรูปหล่อ ศ.เกียรติคุณ ทพ.อิศระ ยุกตะนันทน์ อดีตคณบดีผู้ก่อตั้งคณะ 
ทนัตแพทยศาสตร์  และมอบโล่บุคลากร ท่ีปฏบัิตริาชการอย่างน้อย 30 ปี จัดข้ึน ณ ห้องโถง 
โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 15 พฤษภาคม 2562

 คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น จดัพธิเีปิดโครงการประชุมวชิาการ ในหัวข้อ
เรื่อง “ช่องปากนี้ น้อยนัก แต่ส�าคัญนัก” เนื่องในวาระครบรอบสี่ทศวรรษแห่งการก่อต้ัง
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีศิษย์เก่า และทันตแพทย์ทั่วประเทศให้
ความสนใจเข้าร่วมการประชุมกว่า 300 คน การประชุมวิชาการจัดขึ้น 2 วัน ในระหว่างวัน
ที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
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คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดโครงการ เดินวิ่ง – 
เพื่อสุขภาพ Run For ฟัน Dent 2019 Mini-Marathon เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส 
ครบรอบ 40 ปี  เพื่อน�าเงินหลังหักค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และใช้ในกิจกรรมออกหน่วยทันตกรรม
พระราชทานเพ่ือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรม ให้เข้าถึงการบริการทางทันตกรรม  
สู่ชมุชนอย่างมปีระสทิธภิาพ  โดยม ีรศ.นพ.ชาญชยั พานทองวริยิะกลุ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยตัวนักวิ่ง ในวันอาทิตย์ท่ี 12 พฤษภาคม 2562   
ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางยคุนธร แทนวิสทุธิไ์ด้รบัการคดัเลอืกจากสภาพนกังานให้ได้รบัรางวลัได้รบัรางวลับคุลากร
สายสนบัสนนุดเีด่น ประจ�าปี 2561 ระดบัมหาวทิยาลยัณ ห้องสริคิณุากร 3 อาคารสริคิณุากร 
ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรับมอบใบประกาศจาก ผศ. ลิขิต อมาตยคง 
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562

คลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด และได้รับ
รางวลัรองชนะเลศิอนัดับ 1 การน�าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (กลุม่นวตักรรม) ในงานมหกรรม
การแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจ�า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม   
ส�าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ประจ�าปี พ.ศ. 2561 “พัฒนาคน 
พัฒนางาน สู่นักปฏิบัติมืออาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เมื่อวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 
2561 โดยผลงานดังกล่าวมีชื่อว่า “นิทานสุขภาพช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น” จัดท�าโดย นางประทุมมา ทาแดง และ ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณ
เภสัช โดยมี รศ.ดร.ทพ.จรินทร์ ปภังกรกิจ และ ผศ.ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิต เป็นที่ปรึกษา

บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดตาม
โครงการ “2018 KKU WOW” (The 8th KKU Show & Share) จัดขึ้นโดย กองทรัพยากร
บุคคล ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 และได้รับ
รางวัลถึง 4 รางวัล ได้แก่ 
1. รางวัลชนะเลิศด้านการสนบัสนนุการบรหิารการวจิยั และ รางวัลชมเชยด้านการสนบัสนนุ

การบริการการวิจัย ได้แก่ นายพิบูรณ์ เหง้าณี และนางปรดา เพชรสุก สังกัดงานวิจัย 
บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์

2. รางวัลรองชนะเลิศด้านการบริหารวิชาการ ได้แก่ นายวีระพงษ์ เหล่าประเสริฐ และ 
นางประทุมมา ทาแดง สังกัดหน่วยสื่อสารองค์กร

3. รางวัลชมเชยด้านการบริการวิชาการ ได้แก่ นางประทุมมา ทาแดง สังกัดหน่วยสื่อสาร
องค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์

บุคลำกรสร้ำงชื่อเสียง
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รำงวลัวจัิยระดบัประเทศรองชนะเลศิอนัดบัสองประเภทโปสเตอร์ ในงานประชุมวชิาการและ 
เสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 16 องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2561
นักศึกษำ: นทพ.ฑภน วัฒนด�ารงเดชน์ นทพ.ทวิภัทร ตริสกุล และนทพ.รณยุทธ เกิดแสงรัตน์  
อำจำรย์ที่ปรึกษำ: รศ.ดร.ทพ.ธีระศักดิ์ ด�ารงรุ่งเรือง

รำงวลัวจัิยระดับนำนำชำตริองชนะเลศิอนัดบั 2 จากการประกวดในการประชมุวชิาการ The 
13th International Conference of Asian Academy of Preventive Dentistry 21 - 23 
พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมพูลแมน อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
นักศึกษำ: นทพ.ณัฐนร ีเหลอืงธวุปราณตี นทพ.พชิญาภา พุฒทอง และ นทพ.สริิวสิาข์ ชติามระ
อำจำรย์ที่ปรึกษำ: รศ.ดร.ทพญ.เข็มพร กิจสหวงศ์ รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ และ  
อ.ดร.ทพญ.ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล

รางวลัวิจยัระดับนานาชาต ิรองชนะเลศิอนัดบั 3 จากการประกวดในการประชมุวิชาการ The 
13th International Conference of Asian Academy of Preventive Dentistry  21 - 23 
พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมพูลแมน อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
นักศึกษำ: ทพญ.รัชฎา กิตติพระวงศ์
อำจำรย์ที่ปรึกษำ: รศ.ทพญ.วิลาวัลย์ วีระอาชากุล

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดี พร้อมผู้บริหาร และบุคคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ 
เข้าร่วมงานเลี้ยง เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับ 
ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี ในโอกาสเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ�าคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ�าปี 2561 ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตรเดิม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 

นักศึกษำระดับปริญญำตรีสร้ำงชื่อเสียง

นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำสร้ำงชื่อเสียง

ศิษย์เก่ำทันตแพทย์สร้ำงชื่อเสียง
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ทพญ.ปัญจรีย์ พานพิทักษ์กุล ศิษย์เก่าทันตแพทย์ มข. รุ่นที่ 33 ได้รับรางวัล Third prize of 
Excellence Research จากงานวิจัยเรื่อง “Effect of N-glutaroyl and N-succinyl 
melatonin (melatonin derivatives) on antifungal and anti-inflammatory activities” 
ในงานประชมุวชิาการ The 3nd China-ASEAN Excellent Young Dental Student Forum 
ณ โรงแรม Ming Du Lakeside เมือง Nanning มณฑล Guangxi สาธารณรัฐสังคมนิยมจีน
เมื่อวันที่ 18 - 21 ตุลาคม โดยมีผู้ร่วมวิจัยคือ ทพญ.จิรัชญา สมอุดร อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
คือ รศ.ทพ.ดร.ธีระศักดิ์ ด�ารงรุ่งเรือง 

รศ.ดร.ทพญ.อาภา จนัทร์เทว ี ได้รบัโล่ห์เชดิชเูกยีรตอิาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ดเีด่นระดบั
ปริญญาเอก จากผลงานชื่อ “การพัฒนาต�ารับเฟสที่มีส่วนผสมของอะพาไซเดอร์เอดับบลิว
และแอลฟ่า-แมงโกสตนิส�าหรบัป้องกนัและรกัษาโรคฟันผ”ุ จากการประชมุการเสนอผลงาน
วิจยัระดบับณัฑติศกึษาแห่งชาต ิ(NGRC) ครัง้ที ่ณ อาคารพจน์ สารสนิ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
20 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562

อำจำรย์และทนัตแพทย์ได้รบัรำงวลัจำกกำรน�ำเสนอผลงำนทำงวชิำกำร ใน
งำนประชุมวิชำกำรประจ�ำปีสมำคมศัลยศำสตร์ช่องปำกฯแห่งประเทศไทย  
เมื่อวันที่ 2 - 4 พฤษภำคม 2561 ได้แก่
อ.นพ.ทพ.นิพนธ์ คล้ายอ่อน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทงาน
วจิยั อาจารย์ทีป่รกึษา ผศ.ทพญ.เสาวลกัษณ์ ลิม้มณฑล และ รศ.ทพญ.วลิาวลัย์ 
วีระอาชากุล ทพญ.ตุลยา เปลาวเฟื่อง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท
รายงานผู้ป่วย อาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.นพ.ทพ.สุทิน จินาพรธรรม ทพ.จักรพงศ 
กิจสมเจตน ์  ได ้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทรายงาน 
ผู้ป่วย อาจารย์ทีปรึกษา ผศ.ทพญ.เสาวลักษณ์ ลิ้มมณฑล และ อ.ดร.นพ.ทพ. 
สุทิน จินาพรธรรม

ศิษย์เก่ำทันตแพทย์สร้ำงชื่อเสียง

อำจำรย์สร้ำงชื่อเสียง
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คณะทันตแพทยศาสตร์

ถนนกำญจนวณิชย์ ต�ำบลคอหงส์ อ�ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90112

โทรศัพท์ : 0 7421 2914, 0 7428 7510

โทรสำร : 0 7442 9871, 0 7421 2922

www.dent.psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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รายนามคณะผู้บริหาร

รายนามคณะกรรมการประจำ คณะฯ

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 1. รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์    เฉลิมรัตนโรจน์ คณบดี
 2.  รศ.ดร.ทพ.ทรงชัย      ฐิตโสมกุล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
 3.  ผศ.ทพ.วรรธนะ      พิธพรชัยกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและสารสนเทศ
 4.  รศ.ดร.ทพ.อุดม         ทองอุดมพร รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
 5.  ผศ.ทพ.นพ.สุรพงษ์   วงศ์วัชรานนท์ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม
 6.  ผศ.ดร.ทพ.ชัยมงคล    เปี่ยมพริ้ง    รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
 7.  อ.ทพญ.ฉวีวรรณ    ชื่นชูผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 8.  ผศ.ดร.ทพญ.ศิษฎา    ตันนุกิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาพรีคลินิก   
 9.  อ.ดร.ทพญ.สุพิชชา    ตลึงจิตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา 
10.  ผศ.ดร.ทพญ.สุพัชรินทร์    พิวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
11. อาจารย์ ดร.ทพ.อันวยา   แก้วพิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยด้านห้องปฏิบัติการวิจัย
12. ผศ.ดร.ทพญ.ศศิวิมล    เสนาะกรรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
13. ทพ.ปรีชา นราประเสริฐกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรมด้านระบบ
   ฐานข้อมูลโรงพยาบาลทันตกรรม
14.  ทพญ.วรรณทิพย์ ปลูกสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรมด้านการบริการ 

 1. รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์    เฉลิมรัตนโรจน์ คณบดี 
 2.  รศ.ดร.ทพ.ทรงชัย    ฐิตโสมกุล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
 3.  ผศ.ทพ.วรรธนะ    พิธพรชัยกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและสารสนเทศ
 4.  รศ.ดร.ทพ.อุดม    ทองอุดมพร รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
 5.  ผศ.ทพ.นพ.สุรพงษ์    วงศ์วัชรานนท์ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม
 6.  ผศ.ดร.ทพ.ชัยมงคล   เปี่ยมพริ้ง    รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
 7.  รศ.ดร.ทพญ.อุรีพร   เล็กกัต    หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
 8.  อาจารย์ ทพ.จักรี   องค์เทียมสัคค์    หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
 9.  รศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก    ลีธนะกุล    หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมป้องกัน
10. รศ.ดร.ทพญ.ชโณทัย    เฮงตระกูล    หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์
11. ผศ.ทพ.นพ.เศรษฐกร    พงศ์พานิช หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์
12. ผศ.ทพ.อารีย์   กาญจนประภาส รักษาการหัวหน้าภาควิชาโอษฐวิทยา 
13. รศ.ดร.ทพญ.ดวงพร   เกิดผล กรรมการประจ�าคณะจากคณาจารย์ประจ�า 
14. ผศ.ดร.ทพญ.สุวรรณา    จิตภักดีบดินทร์ กรรมการประจ�าคณะจากคณาจารย์ประจ�า 
15.  อ.ทพญ.มะลิ   นิยมบัณฑิต กรรมการประจ�าคณะจากคณาจารย์ประจ�า
16. ผศ.ดร.ทพญ.ศศิวิมล    เสนาะกรรณ์ กรรมการประจ�าคณะจากคณาจารย์ประจ�า
17. น.ส.บริรักษณาพิไล    รัตนพงศ์  ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการประจ�าคณะ คนที่ 2

รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
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ข้อมูลหลักสูตรทุกระดับ

ระดับกำรศึกษำ / ชื่อหลักสูตร ระยะเวลำกำรศึกษำ สำขำวิชำ

1. ต�่ำกว่ำระดับปริญญำตรี
  - หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

1 ปี หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

2. ระดับปริญญำตรี
 2.1 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
        (Doctor of Dental Surgery)
        ชื่อย่อ  : ท.บ. (D.D.S.)

6 ปี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
- เป็นหลักสูตรเรียนเต็มเวลาระดับปริญญา
ตรี 6 ปี ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 12 ปี
การศึกษา

 2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
* ส�าหรับรองรับนักศึกษาทันตแพทย์ท่ีเข้า
ศกึษาในหลกัสตูรทันตแพทยศาสตรบณัฑติ
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งไม่
ประสงค์จะศึกษาต่อหรือไม่สามารถศึกษา
จนจบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

3. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ  
 3.1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  (ปริญญาโท)
  (จ�านวน 3 สาขา)

2 ปี 1) สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็ก
ซิลโลเฟเชียล

2) สาขาวิชาเซลล์วิทยาช ่องปากและ
วิทยาศาสตร์ชีววัสดุ  

3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
- วิชาเอกทันตกรรมส�าหรับเด็ก
- วิชาเอกทันตสาธารณสุข
- วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน
- วิชาเอกทันตกรรมบูรณะ
- วิชาเอกปริทันตวิทยา
- วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์
- วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์
- วชิาเอกทันตกรรมบดเค้ียวและความ

ปวดช่องปากใบหน้า
- วิชาเอกอายุรศาสตร์ช่องปาก
- วิชาเอกทันตกรรมผู้สูงอายุ

 3.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทาง
  วทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิกิ (ป.บัณฑติช้ันสงู)
  (จ�านวน 1 สาขา)

1 ปี 1) สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและ
    แม็กซิลโลเฟเชียล
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ระดับกำรศึกษำ / ชื่อหลักสูตร ระยะเวลำกำรศึกษำ สำขำวิชำ

 3.3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  (ปริญญาเอก) 
  (จ�านวน 1 สาขา)

3 - 5  ปี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
- วิชาเอกวิทยาศาสตร์ช่องปาก 
- วิชาเอกวิจัยทางคลินิกและ

สาธารณสุขช่องปาก
- วิชาเอกทันตวัสดุ

 3.4 การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ�าบ้าน 
  เพื่อวุฒิบัตรฯ  
  (วุฒิบัตร)
  (จ�านวน 5 สาขา)

3 - 4 ปี 1) สาขาทันตกรรมจัดฟัน
2) สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและ 

แม็กซิลโลเฟเชียล
3) สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
4) สาขาทันตสาธารณสุข
5) สาขาทันตกรรมส�าหรับเด็ก

ข้อมูลด้ำนกำรวิจัย
 ผลงำนวิชำกำร ระดับนำนำชำติ 

- อยู่ในฐานข้อมูล ISI จ�านวน 38 เรื่อง และอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS จ�านวน 37 เรื่อง

- มีค่า Q1 จ�านวน 4 เรื่อง, Q2 จ�านวน 12 เรื่อง, Q3 จ�านวน 9 เรื่อง  และ Q4 จ�านวน 5 เรื่อง  

 งำนวิจัยเด่นของคณะฯ

- งานวิจัยเชิงนวัตกรรม ของรองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศรีสุรางค์  สุทธปรียาศรี ได้รับรางวัล 46th Internation-
al Exhibition of Invention Geneva เหรียญเงิน จากผลงานวิจัยเรื่อง “แชร์ไวด์ดีมินเนอร์ราไลช์ทูรเมทริกซ์ 
และ อัลโลเจนิกดีมินเนอร์ราไลซ์ทูธเมทริกซ์” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

- งานวิจยัเชงิพาณิชย์ ของศาสตราจารย์ ดร.รว ีเถยีรไพศาล ทีไ่ด้รบัรางวลัชนะเลศิ ผลติภณัฑ์/กระบวนการนวตักรรม
เชงิพาณชิย์ ผลิตภณัฑ์จากจลุนิทรย์ีโพรไบตกิเพือ่สขุภาพของคนและสตัว์  ในงาน RSP INNOVATION DAY 2018

 ศูนย์ควำมเป็นเลิศที่เด่นของคณะฯ

- สถานวิจัยโรคที่พบบ่อยในช่องปากและวิทยาการระบาด ระยะที่ 2  (ศาสตราจารย์ ดร.รวี เถียรไพศาล)

- สถานวิจัยวิศวกรรมเนื้องเยื่อแข็งเพื่อกะโหลกศีรษะใบหน้าและขากรรไกร ระยะที่ 2 

   (รองศาสตาจารย์ ดร.ทพ.ณัฐวุฒิ  เทือกสุบรรณ)

 นักวิจัยที่ผลงำนได้รับกำรจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

  ผู้ประดิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.จรัญญา  หุ่นศรีสกุล,  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.สุพาณี บูรณธรรม    

         และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ธนกร  อ�านวยกิจ

  ชื่อผลงาน สูตรผลิตภัณฑ์เจลย้อมสีฟันอีริโทรซิน

  อนุสิทธิบัตรเลขที่ 13544

  วันที่จดทะเบียน 1  กุมภาพันธ์  2561

 ผลงำนที่ได้รับรำงวัลในกำรไปน�ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร

  - ชื่อเรื่อง The Factors Associated with Early Colonization of Mutans Streptococci in Infants

     ผู้น�าเสนอ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.สุพัชรินทร์  พิวัฒน์

     งานประชุม  1st IAPD Global Summit on Early Childhood Caries entitled

     รูปแบบการน�าเสนอ  Poster Presentation 

     วันที่และสถานที่  2-4  พฤศจิกายน 2561 กรุงเทพ 
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 คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พัฒนาการให้บริการทางทันตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง มีการ
ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ทันตกรรมเคลื่อนที่ในท้องถิ่นทุรกันดาร ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่เป็นเกาะ พื้นที่ในป่าเขา และ
ในพื้นที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประสบปัญหา เพื่อเยียวยาประชาชนตลอดจนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาความไม่
สงบ ให้พวกเขาได้รับรู้ว่าแม้ในยามที่ทุกข์ยากยังมีผู้ที่ร่วมให้ก�าลังใจอยู่ โดยพื้นที่ที่ออกให้บริการทางทันตกรรม ครอบคลุมทั้ง 
3 จังหวัดชายแดน ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดปัตตานี  จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส นอกจากการออกให้บริการในพื้นที่แล้ว  

ควำมภำคภูมิใจ..ที่พึ่งพิงของชำวใต้
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 คณะทันตแพทยศาสตร์ยังมีการลงพื้นที่ออกหน่วยทันตกรรม เพื่อให้บริการท�าฟันเทียมพระราชทาน ในพระบาท
สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช (พระบาทสมเดจ็ พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร) 
ให้กับผู้สูงอายุ ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วภาคใต้ ส�าหรับในปีนี้ มีการออกหน่วยทันตกรรมพื้นที่ ณ อ�าเภอเมือง จังหวัดระนอง ใน
ระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้บริการฟันเทียมพระราชทานแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ จ�านวน 
100 คน  

 นอกจากน้ีคณะทันตแพทยศาสตร์ยังมีโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ส�าคัญ คือโครงการความร่วมมือรักษาผู้ป่วย 
ปากแหว่งเพดานโหว่ในเขตภาคใต้ตอนล่าง ซึง่เป็นการดแูลผูป่้วยอย่างครบวงจรตัง้แต่แรกเกดิจนกระทัง่เตบิโตเป็นผูใ้หญ่ เป็น
โครงการทีม่เีครือข่ายส�าคญัคอืโรงพยาบาลจากทัว่ภาคใต้ซึง่ได้ส่งต่อผูป่้วยมาท�าการรกัษา และโครงการฟ้ืนฟสูภาพด้วยกระดกู
ขากรรไกรและใบหน้าประดิษฐ์ ซึ่งเป็นโครงการที่ให้การแก้ไขฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของบริเวณขากรรไกร และ
ใบหน้าทัง้ความพกิารแต่ก�าเนดิ และความพกิารภายหลงัการผ่าตดัเนือ้งอกมะเรง็ อุบตัเิหต ุรวมถงึกรณผีูป่้วยปากแหว่งเพดาน
โหว่ที่มีพยาธิสภาพใหญ่มากจนไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัด จ�าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพด้วยขากรรไกรและใบหน้า
ประดิษฐ์ 
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คณะทันตแพทยศาสตร์

114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110

โทรศัพท์ : 0 2649 5000

โทรสำร : 0 2664 1882

www.dent.swu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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รายนามคณะผู้บริหาร

รายนามคณะกรรมการประจำ คณะฯ

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 1. ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ   แก้วสุทธา  คณบดี
 2. ผศ.ทพญ.นงลักษณ์  สมบุญธรรม  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 3. ผศ.ทพญ.ชินาลัย   ปิยะชน  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 4. ผศ.ทพญ.ขวัญชนก   อยู่เจริญ  รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ
 5. ผศ.ดร.ทพญ.ปรมาภรณ์  จิ๋วพัฒนกุล แก้วมณี  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
 6. รศ.ดร.ทพญ.พรสวรรค์  ธนธรวงศ์  หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมทั่วไป
 7. อ.ทพญ.เสรีนา   สิรรัตน์ สกุลณะมรรคา  หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมส�าหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน
 8. ผศ.ทพ.สุวิทย์   วิมลจิตต์  หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์
 9. รศ.ดร.ทพ.สรสัณห์   รังสิยานนท์  หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก
10. อ.ดร.ดวงพร  ศรีสุภาพ  หัวหน้าภาควิชาโอษฐวิทยา
11. อ.ดร.ทพ.วิบุลย์  ไพศาลกอบฤทธิ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
12. รศ.ดร.ทพญ.ภาวิณีย์  ปฎิพัทธ์วุฒิกุล ดิดรอน    ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลทันตกรรม
13. อ.ทพญ.พันทิพย์   สังวรินทะ    รองผู้อ�านวยการฝ่ายการรักษาและบริการวิชาการ
14. นางวรรณี    สุขละมูล  ผู้อ�านวยการส�านักงานคณบดี

 1. ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ   แก้วสุทธา  คณบดี
 2. ผศ.ทพญ.นงลักษณ์   สมบุญธรรม   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 3. ผศ.ทพญ.ชินาลัย   ปิยะชน   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 4. ผศ.ทพญ.ขวัญชนก   อยู่เจริญ   รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา
    และประกันคุณภาพ
 5. ผศ.ดร.ทพญ.ปรมาภรณ์  จิ๋วพัฒนกุล  แก้วมณี  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ
 6. รศ.ดร.ทพญ.พรสวรรค์  ธนธรวงศ์   หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมทั่วไป
 7. อ.ทพญ.เสรีนา สิรรัตน์   สกุลณะมรรคา   หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมส�าหรับเด็กกรรมการ
    และทันตกรรมป้องกัน
 8. ผศ.ทพ.สุวิทย์   วิมลจิตต์   หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และกรรมการ
    ทันตกรรมประดิษฐ์
 9. รศ.ดร.ทพ.สรสัณห์   รังสิยานนท์   หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์และ
    เวชศาสตร์ช่องปาก
10. อ.ดร.ดวงพร   ศรีสุภาพ   หัวหน้าภาควิชาโอษฐวิทยา
11. อ.ดร.ทพ.วิบุลย์  ไพศาลกอบฤทธิ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
12. รศ.ดร.ทพญ.ภาวิณีย์  ปฎิพัทธ์วุฒิกุล ดิดรอน   ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลทันตกรรม
13. อ.ทพญ.พันทิพย์   สังวรินทะ   รองผู้อ�านวยการฝ่ายการรักษาและ
    บริการวิชาการ 
14. ผศ.ดร.ทพญ.ศิริจันทร์   เจียรพุฒิ   กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
15. นางวรรณี     สุขละมูล   ผู้อ�านวยการส�านักงานคณบดี

ผศ.ทพ.ดร.ณัฐวุธ แก้วสุทธา
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ข้อมูลหลักสูตรทุกระดับ

ด้ำนงำนวิจัย
 คณะทนัตแพทยศาสตร์ มรีะบบบรหิารจดัการเกีย่วกบังานวจิยัโดยฝ่ายวจิยัของคณะฯ ภายใต้การบรหิารงานของรอง
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ โดยมีคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นคณะท�างานท�าหน้าท่ีบริหารจัดการ 
งานวิจัยของคณะฯ โดยมีการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการท�าวิจัยและกิจกรรมสนับสนุนการวิจัยจากทุนรายได้คณะฯ (5%  
เงินรายได้คณะฯ) และเงินรายได้โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ รวมเป็นเงินจ�านวน 2,825,220 บาท และใน
ปีงบประมาณ 2562 นี้มีคณาจารย์ได้รับทุนวิจัย ของคณะฯ เป็นเงิน 2,055,000 บาท และได้รับทุนจากแหล่งทุนนอกคณะฯ 
และทนุภายนอกหน่วยงานเป็นจ�านวนเงนิกว่าสองล้านบาท นอกจากนีย้งัมทีนุอดุหนนุงานวจัิย ส�าหรบันสิติระดบับณัฑติศึกษา 
และนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างและขยายโอกาสในการท�าวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ทุนสนับสนุนการวิจัย อื่นๆ 
ได้แก่ ทุนน�าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ และทุนตีพิมพ์ระดับนานาชาติเพื่อกระตุ้นให้นักวิจัยมีการเผยแพร่ผลงานสู่
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง ในด้านผลงานวิจัยและวิชาการ ในปี 2561 -2562 นี้คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว มีผลงานที่ได้ตีพิมพ์
ระดับชาติ/นานาชาติและมีผลงานที่ได้รับจดอนุสิทธิบัตร รวมเป็น 38 ผลงาน

 มีกิจกรรมสร้างเสริมบรรยากาศในการท�าวิจัย เช่น จัดโครงการวันวิจัย หรือจัดสัมมนาความรู้ทางงานวิจัยอย่าง
สม�า่เสมอ และปรบัปรงุห้องปฏบิตักิารการวจิยัโดยค�านงึถงึความปลอดภยัต่อสิง่แวดล้อมตามนโยบายของชาต ิรวมถงึปรับปรุง
ช่องทางที่เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานวิจัยเป็นระบบออนไลน์ เพื่อการเข้าถึงได้ง่าย

 มีวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งจัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และ อยู่ใน 
ฐานข้อมูล ACI (Asean citation index) และมีเวปไซด์วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มศว ระบบออนไลน์ (http://ejournals.
swu.ac.th/index.php/swudentj) เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการได้อย่างกว้างขวางและง่ายต่อการ
เข้าถึงยิ่งขึ้น 

ชื่อหลักสูตร ระดับ ระยะเวลำ

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 6 ปี

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี 2 ปี

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก ปริญญาโท 2 ปี

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ปริญญาโท 2 ปี

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ปริญญาโท 2 ปี

หลักสูตรการอบรมทันตแพทย์ประจ�าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�านาญ ใน
การประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟัน

วุฒิบัตร 3 ปี
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ควำมภำคภูมิใจของคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ปี พ.ศ. 2560 - 2562 คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ได้มีการพฒันาในด้านต่าง ๆ  เพือ่รองรับ
ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลง ตามแนวคิดและวิสัยทัศน์ของคณบดีและทีมงานผู้บริหารคณะฯชุดใหม่ โดยในปีน้ีมีการ
พัฒนาทางด้านกายภาพอย่างมากมายเพือ่ให้เกดิสภาวะแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรยีนการสอน ตัง้แต่การเปิดใช้งานลฟิท์โดยสาร
เพิ่มเติมอีก 2 ตัว ท�าให้ปัจจุบันมีลิฟท์ให้บริการ 4 ตัว สามารถรองรับปริมาณคนไข้และนิสิตที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารและขนส่งภายในคณะฯ นอกจากนี้แล้ว ในปีนี้ ยังได้มีการด�าเนินการจัดท�าห้อง E-learning และ Production 
Studio และจดัซือ้ครภุณัฑ์ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนในระบบทางไกล 
(E-Learning) เพื่อใช้เป็นโครงสร้างที่ส�าคัญในการจัดการหลักสูตรที่เปิดใหม่เพื่อรองรับแผนงานทันตสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุแห่ง
ชาต ิอนัประกอบด้วย หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตร์ (ทนัตสาธารณสขุ) ต่อเนือ่ง 2 ปี และหลกัสตูรวทิยาศาสตร์มหาบัณฑติ ทนัต
กรรมคลินิก รวมถึงหลักสูตรอบรมศึกษาต่อเนื่อง 4 เดือน ส�าหรับสาขาที่เกี่ยวข้องกับทันตกรรมผู้สูงอายุ

 พันธะกิจด้านการวิจัยในปีนี้ คณะฯ ได้มีการจัดซื้อเครื่องมือวิจัยใหม่ๆและวางระบบทรัพยากรวิจัยให้เหมาะสม และ
มกีารจัดโครงการวนัวจิยั คณะทนัตแพทยศาสตร์ ซึง่ต่อเนือ่งเป็นปีที ่4 เพือ่ส่งเสรมิศกัยภาพของอาจารย์และนสิติเพือ่ยกระดบั
ในการน�าเสนอและวจิารณ์ผลงานวจัิย เพิม่ทกัษะการสือ่สารในการน�าเสนอผลงานท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษ ของคณาจารย์ 
บุคลากร และนิสิต โดยการจัดประกวดผลงานวิจัยของนิสิต มีการจัดท�าโปสเตอร์และน�าเสนอข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ และมี
กรรมการตัดสินผลงานเพื่อคัดเลือกผลงานดีเด่นส�าหรับส่งประกวดในงานประชุมในระดับที่ใหญ่ขึ้น รวมถึงผลักดันวิทยาสาร
ทนัตแพทย์ ซึง่เป็นวารสารประจ�าคณะฯเข้าสูฐ่านอาเซยีนได้ส�าเร็จ หลงัจากท่ีเข้า TCI 1 มาเป็นระยะเวลายานนานก่อนหน้านี้

 นอกจากคณะฯ จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตทันตแพทย์ทั้งในระดับปริญญาตรี และทันตแพทย์เฉพาะทางแล้ว คณะฯ 
ได้มีการพัฒนางานด้านบริการวิชาการสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะก้าวไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม โดยในปีนี ้ทางคณะฯได้รบัมอบรถบัสปรบัอากาศจากมลูนธิทินัตนวตักรรมเพ่ือไว้ใช้ในกจิการงานออก
หน่วยทันตกรรมพระราชทานของคณะฯ ซึ่งในปีนี้ คณะฯได้จัดให้มีหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ แก่ประชาชนที่ด้อยโอกาส
อยู่เป็นประจ�าควบคู่ไปกับการให้ความรู้ในการป้องกันโรคในช่องปาก ในพื้นที่เป้าหมาย คือ จังหวัดนครนายก สระแก้ว และ
บริเวณชุมชนด้อยโอกาสในกรุงเทพมหานคร อย่างต่อเนื่องทั้งปี โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อให้
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องในแต่ละพื้นที่ รวมถึงได้มีการขยายขอบเขตการให้บริการไปยังประเทศเพื่อนบ้านที ่
ใกล้เคียง เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยและชาวลาว และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตและเตรียมตัวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
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คณะทันตแพทยศาสตร์

99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120

โทรศัพท์ : 0 2986 9213, 0 2986 9051

โทรสำร : 0 2986 9205, 0 2986 9051

www.dentistry.tu.ac.th

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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รายนามคณะผู้บริหาร

รายนามคณะกรรมการประจำ คณะฯ

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 1. รศ.ทพ.ประทีป   พันธุมวนิช คณบดี
 2. ผศ.ทพ.ดร.สุธี   สุขสุเดช รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา
 3. ผศ.ทพญ.เฉลิมขวัญ   ภู่วรวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
 4. ผศ.ทพญ.ดร.ธัญญา   สิทธิเสฎฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายคลินิกและบริการ
 5. ผศ ทพญ.ดร.สมหญิง   พัฒน์ธีรพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตและวิจัย
 6. ผศ.ทพญ.ดร.ณัฏฐิรา   สุขสุเดช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
 7. ผศ.ทพญ.กัลยา   อินทรีย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
 8. อ.ทพญ.ดร.วิสาขา   อุปพงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตและวิจัย
 9. อ.ทพ.สวัสดิศักดิ์   นาแถมพลอย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
10. อ.ทพ.ชวาล  ผดุงลาภพิสิฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคลินิกและบริการ
11. อ.ทพ.คมสันต์  อภิญญาอุปถัมภ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
12. อ.ทพ.ดร.ปิยะพงษ์   พรรณพิสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
13. อ.ทพญ.ดร.มัทนา   เกษตระทัต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคลินิกบัณฑิต
14. นางทิพวรรณ์   สังวร รักษาการเลขานุการคณะ

 1. รศ.ทพ.ประทีป พันธุมวนิช ประธานกรรมการ
 2. รศ.ดร.นริศ   ชัยสูตร กรรมการ
 3. รศ.ทพญ.ดร.เมตตจิตต์   นวจินดา กรรมการ
 4. ผศ.ทพญ.เจนจิรา   ถิระวัฒน์ กรรมการ
 5. อ.ทพ.ธงชัย   วชิรโรจน์ไพศาล กรรมการ
 6. พญ.สุภนิจ   ค�าช�านาญ กรรมการ
 7. ดร.ต่อยศ   ปาลเดชพงษ์ กรรมการ
 8. อ.ทพ.สนธิ   ศิริมัย กรรมการ
 9. ทพ.ณัฐพล   อัครวัชรางกูร กรรมการ
10. รศ.ดร.ดนุพันธ์    วิสุวรรณ กรรมการ
11. รศ.ทพ.ดร.ส�าเริง   อินกล�่า กรรมการ
12. ผศ.ทพ.ดร.สุธี   สุขสุเดช กรรมการ
13. ผศ.ทพญ.เฉลิมขวัญ   ภู่วรวรรณ กรรมการ
14. ผศ.ทพญ.ดร.ธัญญา   สิทธิเสฏฐพงศ์ กรรมการ
15. ผศ.ทพญ.ดร.สมหญิง   พัฒน์ธีรพงศ์ กรรมการ
16. นางทิพวรรณ์   สังวร เลขานุการ
17. น.ส.สุมนยา   เหวรารักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
18. น.ส.ศิริกาญจน์   มารยาตร ผู้ช่วยเลขานุการ

1. รศ.ทพ.ประทีป พันธุมวนิช  
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ข้อมูลหลักสูตร

ระดับต�่ำกว่ำปริญญำตรี
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ 

ระดับปริญญำตรี
1. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
2. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (หลักสูตรต่อเนื่อง)  

ระดับปริญญำโท
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรทวิภาษา)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ (หลักสูตรทวิภาษา)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

ระดับปริญญำเอก
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ)

ข้อมูลด้ำนกำรวิจัย

• จากข้อมูลของ Scival คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ในปีที่ผ่านมา (2018 - 2019) 
จ�านวน 29 บทความ โดยประมาณ 30% ของผลงานดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Top Journal Percentiles โดย
หากรวมกับผลงานทั้งหมด 5 ปี จะคิดเป็นจ�านวน 118 บทความ ถูกอ้างอิงทั้งหมด 679 ครั้ง ค�านวณเป็น 5.8 citations/
publication   

• คณาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์จ�านวน 11 คน ร่วมน�าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม IADR General Session  
ณ กรุงลอนดอน ประเทศ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 25 - 28 กรกฎาคม 2561 

• คณะทนัตแพทยศาสตร์ท�าการปรบัปรงุห้องปฏบิตักิารเพือ่รองรบัการท�าวจิยัทีห่ลากหลายของคณาจารย์ โดยมห้ีองปฏบิตัิ
การที่ผ่านการรับรอง Biosafety level 2 และท�าการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางทันตวัสดุศาสตร์ พร้อมกับติดตั้งเครื่อง
มือวิจัยเพิ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวัสดุทางทันตกรรม และต่อยอดการใช้งานทางคลินิก 

• จากข้อมูลของ Scival คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ในปีที่ผ่านมา (2018 - 2019) 
จ�านวน 29 บทความ โดยประมาณ 30% ของผลงานดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Top Journal Percentiles โดย
หากรวมกับผลงานทั้งหมด 5 ปี จะคิดเป็นจ�านวน 118 บทความ ถูกอ้างอิงทั้งหมด 679 ครั้ง ค�านวณเป็น 5.8 citations/
publication   

• คณาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์จ�านวน 11 คน ร่วมน�าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม IADR General Session  
ณ กรุงลอนดอน ประเทศ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 25 - 28 กรกฎาคม 2561 

• คณะทนัตแพทยศาสตร์ท�าการปรบัปรงุห้องปฏบิตักิารเพือ่รองรบัการท�าวจิยัทีห่ลากหลายของคณาจารย์ โดยมห้ีองปฏบิตัิ
การที่ผ่านการรับรอง Biosafety level 2 และท�าการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางทันตวัสดุศาสตร์ พร้อมกับติดตั้งเครื่อง
มือวิจัยเพิ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวัสดุทางทันตกรรม และต่อยอดการใช้งานทางคลินิก 

• รางวัลด้านวิจัยของคณาจารย์ภายในคณะ 

 ศ.ทพญ.ดร. ศิริวรรณ สืบนุการณ์ ได้รับรางวัล Gold and Special Prize from WIIPA จากผลงาน ICOH Mobile 
Dental Unit ในงาน The 30th International Invention, Innovation & Technology Exhibition (ITEX 2019), 
Malaysia 

 อ.ทพ.ดร. ปิยะพงษ์ พรรณพิสุทธิ์ ได้รับรางวัล Ivor Kramer Medal 2018 จากงานวิจัยเรื่อง The Development of 
Composites for Tooth and Bone Repair จาก Eastman Dental Institute, University College London, UK  
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ควำมภำคภูมิใจของคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• คะแนนการรับเข้าผ่านระบบ กสพท. สูงเป็นอันดับสาม รองจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล
• เป็นคณะที่ยึดมั่นในระบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส�าคัญ PBL, Active Learning และ 

Community-Based Learning
• เปิดหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องส�าหรับทันตาภิบาล มุ่งพัฒนาต่อยอดความรู้และทักษะการท�างานสร้างเสริมสุขภาพใน

ชุมชนที่ปฏิบัติงาน ได้เห็นการน�าองค์ความรู้จากห้องเรียนถ่ายทอดสู่การพัฒนาชุมชนแนวใหม่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และ
จริงจังโดยระบบ e-learning ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2562 มีผู้สนใจสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรตามเป้าหมาย

• มีระบบกิจการนักศึกษาที่ให้ความส�าคัญกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาเป็นส�าคัญ ระบบให้ค�าปรึกษาสุขภาพจิตโดยผู้
เชี่ยวชาญ 24 ชั่วโมง ระบบรับน้องที่ปราศจากความรุนแรง เป็นตัวอย่างให้กับคณะอื่นๆ ได้ นักศึกษาจากธรรมศาสตร์ ได้
รับเลือกเป็น เลขาธิการ สมาพันธ์นิสิต นักศึกษาทันตแพทย์ แห่งประเทศไทย (สนทท.) (ปีการศึกษา 2560-2561)

• ระบบสวสัดกิาร และระบบทนุการศกึษา ทีย่ดืหยุน่ และตอบสนองตรงตามความต้องการทีแ่ท้จรงิของนกัศกึษาทนัตแพทย์
• เป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ท�างานอย่างใกล้ชิด กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในด้านบริการสุขภาพช่อง

ปาก และการจัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและหลังปริญญา
• เป็นผู้น�าด้านการจดัการเรยีนการสอนองค์ความรูท้นัตกรรมผูส้งูอายแุก่ทนัตบคุลากรทัว่ประเทศ ทีม่กีารจดัหลกัสตูรอบรม

ระยะสั้น 4 เดือน และการอบรมบรรยายนอกสถานที่ ในปีการศึกษา 2561 ได้เปิดคลินิกทันตกรรมเพื่อมวลชน ที่มีการ
ออกแบบเฉพาะให้เอื้อต่อการให้บริการผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ ในแผนกทันตกรรมโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ

• คณะทนัตแพทยศาสตร์ มธ ลงนามในข้อตกลงความร่วมมอืกบัสถาบนัต่างๆ เช่น University of Brescia, Italy;  University 
of Washington, USA; University of Sharjah, UAE เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนในด้านวิชาการ กิจกรรมของ
นักศึกษา วัฒนธรรม และ ด้านวิจัย 

• คณะมี นศแลกเปลี่ยนจากสถาบันในต่างประเทศ เข้ามาดูงานด้านการเรียนการสอน ระบบสาธารณสุข และ แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมกับนักศึกษาในไทย
 Faculty of Dentistry, University of Gadja Madah, ประเทศอินโดนีเซีย 
 Faculty of Dentistry, Universitas Indonesia, ประเทศอินโดนีเซีย 
 Faculty of Dentistry, University Muhammadiyah Yogyakarta, ประเทศอินโดนีเซีย 
 Faculty of Dentistry, Niigata University, ประเทศญี่ปุ่น 

• คณะได้จัดส่ง นศ ในหลักสูตรทวิภาษาเพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม ณ  Faculty of Dentistry, Niigata 
University, ประเทศญี่ปุ่น; Faculty of Dentistry, Universitas Indonesia, ประเทศอินโดนีเซีย; และ Faculty of 
Dentistry, University Muhammadiyah Yogyakarta, ประเทศอินโดนีเซีย, Faculty of Dentistry University of 
Brescia ประเทศ อิตาลี

• เนื่องในวาระครบรอบ 23 ปีแห่งการก่อตั้ง คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ คณะจัดงานประชุม Dean Collaborative Forum 
เพื่อหาแนวทางในการด�าเนินการเรียนการสอนโดยเน้น Digital Dentistry โดยได้รับความร่วมมือจาก คณบดี จากคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ในภูมิภาค 14 สถาบัน 
 School of Dentistry, Kunming Medical University, China
 Faculty of Dentistry, International University, Cambodia
 Faculty of Dentistry, Universitas Indonesia, Indonesia
 Faculty of Dentistry, Universitas Mohammadiyah Yogyakarta 
 Okayama Dental School, Okayama University, Japan 
 Faculty of Dentistry, Niigata University, Japan 
 Faculty of Dentistry, University of Health Science, Laos 
 Faculty of Dentistry, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia 
 The University of Dental Medicine, Myanmar 
 Faculty of Dentistry, National University of Singapore, Singapore
 School of Dentistry, National Taiwan University, Taiwan
 School of Dentistry, National Yang-Ming University, Taiwan
 Faculty of Dentistry, University of Sharjah, United Arab Emirate
 Faculty of Odonto-stomatology, Vietnam National University Hanoi, Vietnam
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คณะทันตแพทยศาสตร์

ต�ำบลท่ำโพธิ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 0 5596 6063

โทรสำร : 0 5596 6063

www.dent.nu.ac.th

มหาวิทยาลัยนเรศวร
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รายนามคณะผู้บริหาร

รายนามคณะกรรมการประจำ คณะฯ

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

1. รศ.ทพ.ดร.ทศพล ปิยะปัทมินทร์ คณบดี
2. ผศ.ทพญ.ดร.ศิริลาวัณย์  โต๊ะนาค รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
3. ผศ.ทพ.ดร.ภัชรพล ส�าเนียง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
4. ผศ.ทพญ.ดร.รุ่งอรุณ เกรียงไกร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ
5. ผศ.ทพ.ดร.ชายแดน อินต๊ะปา รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา
   และประกันคุณภาพการศึกษา
6. ผศ.ทพญ.ดร.สดใส วิโรจนศักดิ์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลทันตกรรม 
7. อ.ทพญ.ดร.ทิพย์ฤทัย ประยูรวงษ์ ผู้ช่วยคณบดี

 1. รศ.ทพ.ดร.ทศพล ปิยะปัทมินทร์ คณบดี
 2. ผศ.ทพญ.ดร.ศิริลาวัณย์  โต๊ะนาค รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 3. ผศ.ทพ.ดร.ภัชรพล ส�าเนียง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
 4. ผศ.ทพญ.ดร.รุ่งอรุณ เกรียงไกร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ
 5. ผศ.ทพ.ดร.ชายแดน อินต๊ะปา รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา
   และประกันคุณภาพการศึกษา
 6. ผศ.ทพญ.ดร.สดใส วิโรจนศักดิ์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลทันตกรรม
 7. อ.ทพญ.ดร.ฐานิต ประสิทธิ์ศักดิ์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาช่องปาก
 8. ผศ.ทพญ.ดร.พีรยา ภูอภิชาติด�ารง   หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมบูรณะ
 9. อ.ทพญ.ดร.ประวีณา โสภาพรอมร หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมป้องกัน
10. อ.ทพ.พิชิต งามวรรณกุล  หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
11. ผศ.ทพญ.ดร.วีรญา ตันทนาภรณ์กุล หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมวินิจฉัย
12. อ.ทพ.ดร.เจษฎา ผลาสุข  ตัวแทนอาจารย์
13. อ.ทพ.รณยุทธ ชาญสมาธิ์  ตัวแทนอาจารย์

รศ.ทพ.ดร.ทศพล ปิยะปัทมินทร์
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ข้อมูลหลักสูตรทุกระดับ 

ระดับประกำศนียบัตร
 หลกัสตูรประกาศนียบตัรผู้ช่วยทนัตแพทย์ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561 เป็นหลกัสตูรระดบัประกาศนยีบัตร (1 ปี)

ระดับปริญญำตรี
 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เป็นหลักสูตรระดับ 2 ปริญญาตรี (6 ปี) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ระยะเวลาการศึกษา ไม่เกิน 12 ปีการศึกษา

ระดับปริญญำโท
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 เป็นหลักสูตรระดับ 4 
ปริญญาโท (2 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ระยะเวลาการศึกษา ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
โดยจัดการเรียน-การสอน ใน 8 กลุ่มวิชาดังนี้

(1) กลุ่มวิชาทันตกรรมจัดฟัน
(2) กลุ่มวิชาทันตกรรมหัตถการ
(3) กลุ่มวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
(4) กลุ่มวิชาทันตกรรมส�าหรับเด็ก
(5) กลุ่มวิชาปริทันตวิทยา
(6) กลุ่มวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์
(7) กลุ่มวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ
(8) กลุ่มวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

ระดับปริญญำเอก
 หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑิต สาขาวิชาชวีวทิยาช่องปาก หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561 เป็นหลกัสูตรระดบั 6 ปริญญาเอก 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2558 โดยจัดการเรียน-การสอน ดังนี้

(1) แบบ 1.1 หลักสูตร 3 ปี  ระยะเวลาการศึกษา  ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
(2) แบบ 2.1 หลักสูตร 3 ปี  ระยะเวลาการศึกษา ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
(3) แบบ 2.2 หลักสูตร 4 ปี  ระยะเวลาการศึกษา ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

ระดับวุฒิบัตร
 หลกัสตูรการฝึกอบรมทนัตแพทย์ประจ�าบ้าน เพือ่วฒุบิตัรแสดงความรูค้วามช�านาญในการประกอบวชิาชพีทนัตกรรม 
สาขาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตร 3 ปี) ระยะเวลาการศึกษา ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
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ผลงำนวิจัยของอำจำรย์
 งบประมาณแผ่นดนิ ประจ�าปีงบประมาณ 2561 มอีาจารย์และบคุลากรได้รบัทนุอดุหนนุการวจิยั จ�านวน 4 โครงการ 
ดังนี้

ที่ ชื่อโครงกำรวิจัย ผู้วิจัย งบประมำณ (บำท)

1 ฤทธิ์ยับยั้งของสารสกัดโคนต้นหม่อนต่อการแสดงออกของ
เอ็มเอ็มพี-1 เอ็มเอ็มพี-2 และ เอ็มเอ็มพี-9 จากการกระตุ้น
ด้วยด้วยไลโปโพลแีซคคาไรด์จากเช้ือพอร์ไฟโรโมแนส จงิจวิาลสิ 
และการก�าเนิดของเซลล์สลายกระดูก

ผศ.ทพญ.ดร.อิชยา เยี่ยมวัฒนา 272,000

2 วัคซีนต่อเชื้อพอร์ไฟโรโมแนสจินจิวาลิส อ.ดร.จันทร์ทิภา จบศรี 389,000

3 ฤทธิ์การต้านจุลชีพของสารสกัดจากใบมะกรูด อ.ทพญ.ดร.นวภรณ์ จิตตภิรมย์ศักดิ์ 15,500

4 ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดจากใบมะรุม อ.ทพญ.ดร.นวภรณ์ จิตตภิรมย์ศักดิ์ 23,400

 คณะทนัตแพทยศาสตร์ตระหนกัถงึความส�าคญัของการศกึษาวจิยั จงึมกีารสนบัสนนุให้อาจารย์ บคุลากรและนสิติท�า
วิจัย โดยในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ก�าหนดให้นิสิตชั้นปีที่ 4 5 และ 6 เรียนรู้กระบวนการศึกษาและด�าเนินการ
วิจัย นิสิตสามารถเลือกปัญหาที่สนใจเพื่อการวิจัย โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 
(ตุลาคม 2560 ถึงกันยายน 2561) คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณกองทุนวิจัย 

 ส่วนงบประมาณรายได้คณะทนัตแพทยศาสตร์ ให้เป็นทุนอดุหนนุโครงการวจิยัส�าหรบันสิติ ทุนละ 5,000 บาท จ�านวน 
15 โครงการ รวมเป็นเงิน 145,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ล�ำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย อำจำรย์ที่ปรึกษำ

1. ผลของสารสกัดเพชรสังฆาตในโครงสร้างร่างแห 
ไคโตซานไฟโบรอินที่มีเบต้าไตรแคลเซียมฟอสเฟต
ต ่อการกระตุ ้นปริมาณของกระดูกเบ ้าฟ ันใน 
หนูตะเภา

นายตรีทศเทพ อินทร์นา
นางสาวทัตพร แสนเทพ
นายธีรวิช ยอดสุรินทร์
นายพงศภัค สุนทรชื่น

ผศ.ทพ.ไพโรจน์ ศรีอรุณ

2. ความชุกของความวกิลภาพของฟันในผู้ป่วยเดก็ไทย
ในจังหวัดพิษณุโลก

นางสาวศศิภา วงศ์มา
นางสาวธัญญานุช เรียนปิงวัง
นางสาวศศิฌา จิวหานังกุล
นางสาวศิตา แสนหมุด

อ.ทพญ.ดร.ฤดี สกุลรัชตะ

3. ผลของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากส่วน
บุคคลต่อการควบคุมคราบจุลินทรีย์และการสะสม
ของหนิน�า้ลาย ในผูป่้วยทีเ่ข้ารบัการรกัษาโรคปรทัินต์
ขัน้คงสภาพ ณ โรงพยาบาลทนัตกรรมมหาวทิยาลยั
นเรศวร ประเทศไทย

นางสาวเพชริดา พัฒนไทยานนท์
นางสาวสิริกร เตชะฤดีวรรณ
นางสาวกิตติวรรณ กันสุข
นางสาววิลาวัณย์ วงษ์กิติ

ผศ.ทพญ.ดร.สุทธิพลินทร์ 
สุวรรณกุล

4. การศึกษาน�าร่องความชุกของการพบเชื้อพอร์ไฟ
โร-โมแนส จินจิวาลิส ฟิมเอ ไทป์ 2 และเชื้อแทน
เนอ-เรลลา ฟอร์ไซเรียในสิ่งสะสมใต้เหงือกของผู้
ป่วยโรคปริทันต์อักเสบเรื้อรัง

นายจาตุภัทร โรจนพงษ์
นายชิษณุพงษ์ สง่าเมือง
นายสุริยา แก้วหล้า

ผศ.ทพญ.ดร.สดใส วิโรจนศักดิ์
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ล�ำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย อำจำรย์ที่ปรึกษำ

5. การสร้างแบบสอบถามเพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการดแูล
สุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้ป่วยโรคปริทันต์ภายหลัง
ผ่านการรักษาขั้นเริ่มต้น

นายธนภัทร พลเจียง
นางสาวชัญญานุช เวชวิทยาขลัง
นายธนทัต ชมพูมิ่ง
นางสาวเพชรรัตน์ การบรรจง

อ.ทพญ.ดร.ประวณีา โสภาพรอมร

6 การสร้างเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคในนิสิต
ทันตแพทย์ที่ลงปฏิบัติในคลินิกรังสีวิทยาช่องปาก
และใบหน้า ปีการศกึษา 2561คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวศกุลตลา กองตัน
นางสาวเกวลี ลีห์เสถียร
นางสาวรติรัตน์ จิวเดช

ผศ.ทพญ.ดร.ศริลิาวณัย์ โต๊ะนาค

7. การศึกษาน�าร่องความสัมพันธ์ระหว่างรอยสึก
แอปแฟรกชันและงแรงในการบดเคี้ยวด้วยเครื่องที
สแกนรุ่นที่ 3

นางสาวเครือกาญจน์ 
ศิริไพศาลประเสริฐ
นางสาวญาตา ภู่สันติพงษ์
นางสาวปิยธิดา เอกพัชรพงศ์
นายวุฒิชัย ตริยาภรณ์กุล

ผศ.ทพญ.ดร.มยรุชัฎ์ พพัิฒภาสกร

8. การวิเคราะห์ภาพถ่ายดิจิตอลเพื่อสร้างฐานข้อมูล 
สีเหงือก

นางสาววนิดา เมืองทอง
นางสาวณัฐรี สนั่นชาติวณิช
นางสาวกัณฐิกา แปงการิยา
นางสาวชนกณัฐภา ธีรพงศ์

ผศ.ทพ.ดร.อนพุนัธ์ สทิธิโชคชยัวุฒิ

9. การศึกษาผลของน�้ามันร�าข้าวสกัดเย็นต่อปริมาณ
ของเชือ้ Streptococcus mutans ในห้องปฏบัิตกิาร

นางสาวณัฐนิช บุญทรง
นางสาวอวัสดา สุขจ้อย
นางสาวอินทนิน อินทยนต์

อ.ดร.จันทร์ทิภา จบศรี

10. การศึกษาขั้นต้นเพื่อการผลิตฟลูออไรด์เจลเพื่อใช้
ภายในประเทศส�าหรบัผูม้คีวามเสีย่งในการเกดิฟันผุ
สูง

นางสาวบุณยาพร ยุทธณรงค์
นางสาวธัญชนก เนียมแตง
นางสาวพิชญ์สินี ปัญจขันธ์
นางสาวธัญญลักษณ์ ไชยสิทธิ์

ผศ.ทพญ.ดร.กรชนก วยัคฆานนท์

11. การสร้างโมไบล์แอปพลเิคชนัเพือ่ประเมนิความเส่ียง
ต่อการเกิดโรคฟันผุส�าหรับวัยรุ่น

นายคมฤทธิ์ วะราโพธิ์
นายกาญจน์กษิต ตียปรัชญา
นายธนาฤทธิ์ ศิริวัฒน์
นายเจษฎาพันธ์ ทหารเสือ

ผศ.ทพ.ดร.ภัชรพล ส�าเนียง

12. การศึกษาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารเพื่อการเรียนรู ้ของนิสิตทันตแพทย์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายณัฐธัญ กรดแก้ว
นายพชร ศิริประพนธ์โรจน์
นายสิริกร แซ่ด่าน
นางสาวหทัยรัตน์ มีจิตร

อ.ทพญ.ดร.ทพิย์ฤทยั ประยรูวงษ์

13. ผลของสารฆ่าเชื้อที่ถูกใส่ในยิปซัมชนิดที่สามต่อ
ความแข็งพื้นผิวระดับจุลภาคและความสามารถใน
การลอกเลยีนรายละเอยีดของพืน้ผวิ (ตามข้อก�าหนด
ที่ 25 ของสมาคมทันตแพทย์อเมริกา)

นางสาวณัฐพร เอื้อกุศลสมบูรณ์
นางสาวฐิตา พุทธวงศ์
นายณัฐพล อรัญเจริญวัฒน์
นายพัสกร สาธกุไร

ผศ.ทพ.ดร.ธนพล ศรสุวรรณ

14. ปัจจยัท่ีมผีลต่อการเข้ารบัการรกัษาในคลินกิปรทินัต
วิทยา โรงพยาบาลทันตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวพาณิภัค วีรแพทยโกศล
นางสาวกชกร วรรณเวศน์
นางสาวพอหทัย ชัยนภาพร

อ.ทพญ.รัชนู ชาญสมาธิ์

15. การตัง้ต�ารบัและประเมนิสารหล่อลืน่ในช่องปากทีม่ี
น�้าเป็นองค์ประกอบหลักส�าหรับงานทันตกรรมผู้
ป่วยสูงอายุ

นางสาวนุชวรา สารสิทธิ์
นางสาวปภาวี เกิดวังหิน
นายปรัชญา ยายอด
นางสาวพันไมล์ เพชรประดับ

อ.ทพ.ดร.วรายุทธ โชติประกาย
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กำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำรและวิจัย
 ในปี พ.ศ.2561 คณาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มีผลงานวิจัยหรือวิชาการท่ีได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

กำรเผยแพร่ผลงำนระดับนำนำชำติ จ�ำนวน 17 ผลงำน 
• Banrai M, Tansaralak R, Chimruang J, Pipatphatsakorn M. Effect of Different surface Treatment Methods 

on Shear Bond Strength of Orthodontic Metal Brackets to Four Provisional Restorative Materials. Journal 
of the dental association Thailand. 2018, Vol.68, No.1, p.28-37.

• Feitosa SA, Palasuk J, Geraldeli S, Windsor LJ, Bottino MC. Physicochemical and biological properties of 
novel chlorhexidine-loaded nanotube-modified dentin adhesive. Journal of Biomedical Materials Research 
Part B. 2018, Sep 10  doi: 10.1002/jbm.b.34183.

• Klamun U, Puapichartdumrong P. Effects of Surface Pre-Treatments on Leakage of Resin-Modified Glass 
Lonomer Cement as the Restorative Material of Invasive Cervical Resorption on Root Dentin. Journal 
of International Dental and Medical Research. 2018, Vol.11, No.3, p.799-803.

• Nada Binmadi, Chidan Intapa, Risa Chaisuparat, Sara Akeel, Amal Sindi and Timothy Meiller. 
Immunophenotyping Oral Amyloidosis for the Precise Identification of the Biochemical Forms : A 
Retrospective Study. The Open Dentistry Journal. 2018, Vol.12, No.1, p.1036-1042.

• Palasuk J. Degradation of Resin-Dentin Bonded Interface : A Review. Journal International  Dental and 
Medical Research. 2018, Vol.11, No.2, p.537-542.

• Pumklin J. A literature review of temporomandibular joint arthrocentesis : start to success. Journal 
International  Dental and Medical Research. 2018, Vol.11, No.2, p.486-490.

• Puwanun S, Delaine-Smith RM, Colley HE, Yates JM, MacNeil S, Reilly GC. A simple rocker-induced 
mechanical stimulus upregulates mineralization by human osteoprogenitor cells in fibrous scaffolds. 
Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine. 2018, Vol.12, No.2, p.370-381.

• Samprasit W, Akkaramongkolporn P, Kaomongkolgit R, Opanasopit P. Cyclodextrin-based oral dissolving 
films formulation of taste-masked meloxicam. Pharmaceutical development and technology. 2018, 
Vol.23, No.5, p.530-539.

• Sangouam S. The Roles of Dental Professionals Team among the Family Care Team Policy in Lower-
Northern Region, Thailand. Journal of Dentistry Indonesia. 2018, Vol.25, No.3, p.151-155.

• Sirimethawong Y, Kriangkrai R, Jitprasertwong P, Angwarawong T, Chuenjitkuntaworn B. Effect of Aquilaria 
crassna crude extract on osteogenic activity of MC3T3-E1 cells. Journal of International Dental and 
Medical Research. 2018, Vol.11, No.2, p.510-519.

• Suwannakul S, Wacharanad S, Chaibenjawong P. Rapid green synthesis of silver nanoparticles and 
evaluation of their properties for oral disease therapy. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 
2018, Vol.40, No.4, p.831-839.

• Suwannakul S, Chaibenjawong P,  Suwannakul S. Antioxidant Anti-Cancer and Antimicrobial Activities of 
Ethanol Pandanus amaryllifolius Roxb. Leaf extract (In Vitro) – A potential medical application. Journal 
International  Dental and Medical Research. 2018, Vol.11, No.2, p.383-389.

• Suwannakul S, Wacharanad W, Chaibenjawong P. Rapid green synthesis of silver nanoparticles and 
evaluation of their properties for oral disease therapy. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 
2018, Vol.40, No.4, p.831-839.

• Tohnak S, Totiam P,  Phengjan J, Sunkom C, Wamasing N. A Pilot Study of Grayscale Value to Differentiate 
Cavitated Carious Lesion from Non-cavitated Lesion. Journal International  Dental and Medical Research. 
2018, Vol.11, No.2, p.445-448.
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• Wongviriya A, Samnieng P, Intapa C, Phothipakdee P, Kaomongkolgit R. Oral Mucosal Lesions in Thai 
Elderly Dental Patients. Journal of the Medical Association of Thailand. 2018, Vol.101, No.3, p. 367-373.

• Wayakanon K, Rueangyotchanthana K, Wayakanon P,  Suwannachart C. The inhibition of Caco-2 
proliferation by astaxanthin from Xanthophyllomyces dendrorhous. Journal of Medical Microbiology. 
2018, Vol.67, No.4, p.507-513.

• Yiemwattana I, Chaisomboon N, Jamdee K. Antibacterial and Anti-inflammatory Potential of Morus alba 
Stem Extract. The Open Dentistry Journal. 2018, Vol.12, No.1 , p.265-274.

กำรเผยแพร่ผลงำนระดับชำติ จ�ำนวน 8 ผลงำน 
• Jantapalaboon D, Kaewsuwan K, Yortchan W, Choorujiporn P,  Puwanun S. The Effect of Osteogenic 

Induction Medium on Mineralization between Human Jaw Periosteum Cells and Dental Pulp Cells. 
Naresuan University Journal : Science and Technology. 2018, Vol.26 No.1, p.40-48.

• Rungkanawut C, Laowattana N, Norasing K, Rengpian A, Tantanapornkul W. Panoramic Radiographic 
Assessment of Mental Foramen Position in Dental Hospital Patients, Naresuan University. Naresuan 
University Journal: Science and Technology. 2018, Vol.26, No.4, p.1-8.

• Sasigornwong U, Samnieng P, Satrawaha S. The Prevalence and Related Factor of Anterior Open Bite in 
Dental Patients of the Lower Northern Part of Thailand. Naresuan University Journal : Science and 
Technology. 2018, Vol.26, No.2, p.19-26.

• ณัฐ ดวงรัตนประทีป, พิมพ์เดือน รังสิยากูล, ชาย รังสิยากูล, กุลภพ สุทธิอาจ. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบวิธีไฟไนต์ 
เอลิเมนต์ และการประยุกต์ใช้ในทางทันตกรรมรากเทียม. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2561, ปีที่39, ฉบับที่3, หน้า29-42. 

• ประวีณา โสภาพรอมร, พนม สัมพัดสิม, พิมพ์ชนก ธรรมมา, จุฑารัตน์ ฉิมเรือง, ธานี โกสุม. แบบจ�าลองฟันประกอบเสียง
สอนแปรงฟันส�าหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น. วิทยาสารทันตสาธารณสุข. 2561, ปีที่23, ฉบับที่1, หน้า60-68.

• มยุรัชฎ์ พิพัฒภาสกร, ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร, ชัญญานุช ธีนวงศ์, รัตจิต ตัณฑเสน, อรรจาภัคร์ วงศ์วิริยะ, อรวี ด�ารงค์
วานิช, กาญจ์หทัย ไชยล้อม, นาตยา ล้อพงศ์พาณิช์, ปานฝัน ทองเป็นใหญ่, วาทิศ เดชพงษ์. ฤทธิ์ต้านเชื้อราและความเป็น
พิษต่อเซลล์สร้างเส้นใยจากเหงือกมนุษย์ ของสารสกัดในแฟรกช่ันของไดคลอโรมีเทนจากผลสมอพิเภกแห้ง. เชียงใหม ่
ทันตแพทยสาร. 2561, ปีที่39, ฉบับที่1, หน้า61-74.

• รัชนู ชาญสมาธิ์, รณยุทธ ชาญสมาธิ์. ประสิทธิผลของยาสีฟันลดอาการเสียวฟันต่อการลดภาวะเนื้อฟันไวเกินเปรียบเทียบ
ระหว่างการแปรงฟันเพียงอย่างเดียวและการแปรงฟันร่วมกับการนวด. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2561, ปีที่39, ฉบับที่1, 
หน้า53-60.

• อาทิตยา วังวนสินธุ์, จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ, สุภาพร แสงอ่วม. ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบา
หวานชนิดที่ 2 ในเขตบริการสุขภาพแห่งหนึ่ง. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ. 2561,  ปีที่ 11, ฉบับที่2, หน้า397-
405.

กำรเผยแพร่ผลงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม จ�ำนวน 4 ผลงำน 
    ผลงำนระดับชำติ จ�ำนวน 4 ผลงำน
• Ruttitivapanich N, Tansalarak R, Palasuk J, Pumklin J. The Correlation of Bite Force in Maximal Intercuspal 

Position between Patient’s Perceptions and T-Scan III System: A Pilot Study. การประชุมน�าเสนอผลงานวิจัย
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจ�าปีการศึกษา 2561 (น.3058-3065) วันท่ี 16 สิงหาคม 2561 กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยรังสิต. 

• ภทัราภรณ์ มัง่ม,ี ภาณุ บรูณจารกุร, ฐานิต ประสทิธ์ิศกัดิ.์ ปัญหาการยศาสตร์และความรูค้วามเข้าใจของนกัศกึษาทนัตแพทย์. 
การประชมุวชิาการระดับนานาชาติและระดับชาตวิศิวศกึษา ครัง้ท่ี 16 ระหว่างวนัท่ี 15-16 มถุินายน 2561 จงัหวดัพษิณโุลก 
: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
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• วิรชา แสงจันทร์, ทิพย์ฤทัย ประยูรวงษ์, มัทนา เกษตระทัต, จุฑารัตน์ ฉิมเรือง. การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ 
เครือ่งมอืประเมนิสขุภาพช่องปากของผูส้งูอายภุาวะพึง่พงิฉบบัภาษาไทย. การประชมุวชิาการเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑติ
ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (น.138-148) ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 จังหวัดเชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

• สงกรานต์ พิทยจ�ารัส, ทศพล ปิยะปัทมินทร์, แสงดาว ศิริเจริญพันธ์, อภิวัฒน์ เศรษฐศุภพนา, จุฑารัตน์ ฉิมเรือง, พิชิต  
งามวรรณกุล, รัชวรรณ ตัณศลารักษ์. การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ: การเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่ออ่อนใบหน้าหลัง
ศัลยกรรม แก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรโดยใช้ระบบสร้างภาพสองมิติและสามมิติ. การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (น.124-137) ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 จังหวัดเชียงใหม่ : 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

ควำมภำคภูมิใจของคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
 คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร มปีณธิานทีจ่ะดแูลทนัตสขุภาพของประชากรภาคเหนอืตอนล่าง จงึจดั
ให้มกีารบรกิารทางทนัตกรรมทัง้การให้บรกิารรกัษาพยาบาล และให้ความรูท้างทนัตสาธารณสขุ คณะทนัตแพทยศาสตร์ได้จดั
ให้มีการบริการทางทันตกรรมแก่ประชาชนโดยไม่มีค่าตอบแทนในหลายโอกาส ได้แก่ การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และหน่วยบริการเคลื่อนที่
ร่วมกับคณะฯ อ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อให้บริการอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินน�้าลาย ผ่าฟันคุด ส่งเสริมสุขภาพและ 
การป้องกันโรคภายในช่องปาก การใส่ฟันปลอม การให้ความรู้ด้านทันตสาธารณสุขแก่ประชาชนขณะออกให้บริการ โดยจะ
จัดให้มีปฏิบัติการ 6 ครั้งใน 1 ปีการศึกษา ทั้งนี้คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ด�าเนินกิจกรรม โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน “หน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร” และได้รับการสนับสนุน 
งบด�าเนนิการจากกองทนุทนัตกรรมพระราชทานเฉลมิพระเกียรต ิหน่วยทนัตกรรมพระราชทานและจากมหาวทิยาลยันเรศวร
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สำ นักวิชาทันตแพทยศาสตร์

333 หมู่ 1 ต�ำบลท่ำสุด อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย 57100

โทรศัพท์ : 0 5391 6572

โทรสำร : 0 5391 6573

www.mfu.ac.th/school/dentistry

มหาวิทยาลัยแม่ฟาหลวง
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รายนามคณะผู้บริหาร

คณบดีสำ นักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1. อ.ทพ.ดร.ณรงค์  ลุมพิกานนท์  คณบดี
2. อ.ทพ.พิศักดิ์  องค์ศิริมงคล รองคณบดีฝ่ายบริหาร
3.  รศ.ทพญ.ดร.คมข�า  พัฒนาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อ.ทพ.ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์ 

รายนามคณะกรรมการประจำ สำ นักวิชาฯ*

1. อ.ทพ.ดร.ณรงค์  ลุมพิกานนท์  ประธานกรรมการ
2. ศ.ดร.นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย  กรรมการ
3. อ.ทพ.พิศักดิ์  องค์ศิริมงคล กรรมการ
3. ผศ.ทพญดร.วิไลรัตน์  วรภมร กรรมการ
4. รศ.ทพญ.ดร.คมข�า  พัฒนาภรณ์  กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวอรทัย  เต็มใจ  ผู้ช่วยเลขานุการ
*อยู่ระหว่างการออกค�าสั่งใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ*
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ข้อมูลหลักสูตร

ระดับปริญญำตรี 6 ปี

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ชื่อภาษาอังกฤษ : Doctor of Dental Surgery Program

ควำมภำคภูมิใจของส�ำนักวิชำทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง

 การเป็นส�านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงท่ีถูกจัดตั้งข้ึนเพื่อสนองพระราชด�าริของสมเด็จ 
พระศรีนคริทราบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 ผู้เสมือน “พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย” มี
พระประสงค์ให้ปวงประชามีฟันดี โดยการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากมหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกภาคส่วนทั้งด้านงบประมาณ 
และการบรหิารจดัการหลายด้านเพือ่ความพร้อมทัง้กายภาพและเคร่ืองมอือปุกรณ์ ถงึวนันีอ้าคารส�านกัวชิาทนัตแพทยศาสตร์
ได้เปิดท�าการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีศักยภาพที่จะก้าวหน้าและพัฒนาต่อไปอีกมาก
 แม้จะเป็นโรงเรยีนทนัตแพทย์ทีต่ัง้ขึน้ใหม่ทีย่งัเผชญิปัญหาขาดแคลนอาจารย์ทีม่คีณุวฒุ ิความรูแ้ละประสบการณ์สงู 
แต่ส�านักวิชาฯได้รับความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือ และสนับสนุนจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วประเทศ 
กระทรวงสาธารณสขุ และหน่วยงานเอกชน นกัศกึษาของเราจงึมคีวามภมูใิจท่ีได้เป็นศษิย์ของคณาจารย์จากมหาวทิยาลยัต่างๆ 
ทั่วประเทศและเราส�านึกในความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง
 นอกจากนี้ส�านักวิชาฯยังมีโรงพยาบาลร่วมผลิตหลัก และโรงพยาบาลสมทบ ในจังหวัดเชียงรายที่มีส่วนร่วมในคณะ
กรรมการร่างหลักสูตรแต่เริ่มแรก ที่ให้การสนับสนุนอาจารย์พิเศษแก่ส�านักวิชา และการดูแลนักศึกษาที่ออกฝึกปฏิบัติงานใน
พื้นที่อันเป็นการให้โอกาสที่จะเรียนรู้ และเพิ่มพูนสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การท�างานเป็นทีมแบบสหสาขาวิชา 
รวมทั้งงานทันตกรรมชุมชนอันเป็นเป้าหมายของหลักสูตร
 ณ วันนี้นักศึกษาทันตแพทย์รุ่นแรกของส�านักวิชาก�าลังจะขึ้นชั้นปีที่ 6 ภาพรวมของผลงานการเรียนการสอนและ
บริการวิชาการในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ ทั้งน้ีเกิดจากความตั้งใจและทุ่มเทของคณาจารย์ทุกท่านท่ีกล่าวข้างต้น นักศึกษา

และบุคลากรของส�านักวิชาฯ และมหาวิทยาลัย
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คณะทันตแพทยศาสตร์

19 หมู่ 2 ต�ำบลแม่กำ อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ 56000

โทรศัพท์ : 0 5446 6666 ต่อ 3432

โทรสำร : 0 5446 6726

www.dentistry.up.ac.th

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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รายนามคณะผู้บริหาร

รายนามคณะกรรมการประจำ คณะฯ

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

1. รศ.ทพ.ดร.คมสรรพ์  บุณยสิงห์  คณบดี
2. ทพ.อุทัยวรรณ   กาญจนกามล  รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิจัย 
3. ทพ.เฉลิมชัย  วุฒิพิทยามงคล  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  
4. ทพญ.ศันสณี  รัชชกูล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
5. ทพญ.มนพร   มณี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
6. ทพญ.อรอนงค์   พนังคสิริ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการจัดการเรียนการสอน
   ชั้นคลินิก
7. นางณิชาภา  ยอดเมืองชัย  หัวหน้าส�านักงานฯ

 1. ศ.พิเศษ ทพญ.ดร.วิสาขะ  ลิ่มวงศ์ ที่ปรึกษา
 2. ดร.ส�าราญ   ทองแพง ที่ปรึกษา
 3. รศ.ทพ.ดร.คมสรรพ์  บุณยสิงห์  คณบดี ประธานกรรมการ
 4. ทพ.อุทัยวรรณ   กาญจนกามล  รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิจัย กรรมการ
 5. ทพ.ฉลิมชัย  วุฒิพิทยามงคล  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ
 6. ทพญ.ศันสณี  รัชชกูล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
 7. ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลพะเยาหรือผู้แทน  กรรมการ
 8. ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.วราภรณ์  ฐิตินันทพันธุ์  หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ กรรมการ
 9. ท.พ.อุทัยวรรณ  กาญจนกามล  หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน กรรมการ
   และชุมชน  
10. ผศ.ทพ.พิชาญ  ช�านาญนิธิอรรถ  หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาทันตกรรมวินิจฉัย กรรมการ
11. ทพญ.อรอนงค์   พนังคสิริ  กรรมการ
12. ทพญ.มนพร   มณี  กรรมการ
13. นางณิชาภา  ยอดเมืองชัย หัวหน้าส�านักงานฯ เลขานุการ
14. นางสาวนภาพร   จักร์เขียว  ผู้ช่วยเลขานุการ
15. นางสาวเจตนา   ตลับศรี  ผู้ช่วยเลขานุการ

รศ.ทพ.ดร.คมสรรพ์  บุณยสิงห์
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ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตร : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ระยะเวลาการศึกษา : 6 ปี

ข้อมูลด้ำนกำรวิจัย

1. โครงกำรวิจัย 1 คณะ 1 โมเดล
 “โครงการการบูรณาการการวิจัย 1 คณะ 1 โมเดล คณะทันตแพทยศาสตร์ ”
 ผู้รับผิดชอบโครงการ
 1. ศ.พิเศษ ดร.ทพญ.วิสาขะ ลิ่มวงศ์   ที่ปรึกษาโครงการ  
 2. รศ.ทพ.ดร.คมสรรพ์ บุญยสิงห์   ที่ปรึกษาโครงการ            
 3. ดร.ประพันธ์ เทียนวิหาร            ที่ปรึกษาโครงการ           
 4. ทันตแพทย์อุทัยวรรณ กาญจนกามล  หัวหน้าโครงการ  
 5. อ.ทันตแพทย์หญิงศันสณี รัชชกูล   รองหัวหน้าโครงการ  
 6. ทันตแพทย์เฉลิมชัย วุฒิพิทยามงคล  ผู้ด�าเนินโครงการ  
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สัญญา เรืองสิทธิ์ ผู้ด�าเนินโครงการ  
 8. อ.ทพญ.อรอนงค์ พนังคศิริ   ผู้ด�าเนินโครงการ           
 9. นางสาววรินยุพา คงสนุ่น    ผู้ด�าเนินโครงการ  

2. โครงกำรท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
 “โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม:สานสายใยรักฝากชีวิต ระหว่างครอบครัวและชุมชนหมู่ที่ 5 กับนิสิตทันตแพทย์ชั้นปี
ที่ 4 มหาวิทยาลัยพะเยา”
 ผู้รับผิดชอบโครงการ
 ทันตแพทย์อุทัยวรรณ กาญจนกามล  หัวหน้าโครงการ

3. โครงกำรท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
 “การพฒันารปูแบบกจิกรรมสร้างเสรมิสขุภาพช่องปากผูส้งูอายใุนแนววฒันธรรมชมุชนและด้วยการเสรมิสร้างพลงัชมุชน 
โรงเรียนผู้สูงอายุวัดแม่กาโทกหวากและโรงเรียนผู้สูงอายุวัดแม่กาห้วยเคียน ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมือง พะเยา”
 ผู้รับผิดชอบโครงการ
 ทันตแพทย์อุทัยวรรณ กาญจนกามล  หัวหน้าโครงการ

4. โครงกำรบริกำรวิชำกำร
 “โครงการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงให้กับอาจารย์พิเศษและอาจารย์พี่เลี้ยงของนิสิต
ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา”
 ผู้รับผิดชอบโครงการ
 ทันตแพทย์อุทัยวรรณ กาญจนกามล  หัวหน้าโครงการ
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5. โครงกำรบริกำรวิชำกำร
 “การพัฒนารูปแบบการเสรมิสร้างความสามารถ อสม.นสิติทนัตแพทย์ ม.พะเยา และ อสม.หมูท่ี ่5 ในบทบาทโค้ช (Coach) 
พี่เลี้ยง (Mentor) และผู้เอื้ออ�านวยการเรียนรู้ (Learning Facilitator)”
 ผู้รับผิดชอบโครงการ
 ทันตแพทย์อุทัยวรรณ กาญจนกามล  หัวหน้าโครงการ

6. โครงกำรกองทุนวิจัย หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
 “โครงการเสริมสร้างความสามารถในการเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปากให้กับครอบครัวและ
ชุมชน หมู่ที่ 2”
 ผู้รับผิดชอบโครงการ
 ทันตแพทย์อุทัยวรรณ กาญจนกามล  หัวหน้าโครงการ
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สำ นักวิชาทันตแพทยศาสตร์

ส�ำนักวิชำทันตแพทยศำสตร์ อำคำรวิชำกำร 

111 ถนนมหำวิทยำลัย ต�ำบลสุรนำรี อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ 30000

โทรศัพท์ : 0 4422 3583

โทรสำร : 0 4422 3580

www.dent.sut.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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รายนามคณะผู้บริหาร

รายนามคณะกรรมการประจำ สำ นักฯ

คณบดีสำ นักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1. ผศ.ทพญ.ดร.ยุพิน ส่งไพศาล คณบดี
2. อ.ทพญ.วันทนา   พุฒิภาษ รองคณบดี

 1. ผศ.ทพญ.ดร.ยุพิน   ส่งไพศาล คณบดีส�านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ประธาน
 2. อ.ทพญ.พันธ์ทิพย์  จิตรพิทักษ์เลิศ หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพช่องปากครอบครัว กรรมการ
   และชุมชน 
 3. อ.ทพญ.วันทนา   พุฒิภาษ หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพช่องปากเด็ก กรรมการ
 4. ศ.เกียรติคุณ ทพญ.ศิริพร   ทิมปาวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพช่องปากวัยรุ่น กรรมการ
 5. อ.ทพ.วินัย   จีนโน หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้ใหญ่ กรรมการ
 6. ผศ.ทพ.ดร.ไพบูลย์   จิตประเสริฐวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรรมการ
 7. ผศ.ทพญ.ดร.ยุพิน   ส่งไพศาล หัวหน้าสถานทันตแพทยศาสตรศึกษา กรรมการ
 8. ผศ.ทพ.ดร.ไพบูลย์   จิตประเสริฐวงศ์ หัวหน้าสถานวิจัย กรรมการ
 9. อ.ทพญ.วันทนา   พุฒิภาษ รองคณบดี เลขานุการ
10. อ.ทพญ.นภัส  พันศร   ผู้ช่วยเลขานุการ

ผศ.ทพญ.ดร.ยุพิน ส่งไพศาล



95รายงานผลการด�าเนินงาน พ.ศ. 2561 - 2562

ข้อมูลหลักสูตรทุกระดับ

ชื่อหลักสูตร  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Dental Surgery)

ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี

ระยะเวลาการศึกษา 6 ปี

ข้อมูลด้ำนกำรวิจัย
โครงกำรวิจัยที่อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรในปี 2561-2563
1. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพน�้ายารักษาสภาพเซลล์ผิวรากฟัน เมื่อผสมทิ้งไว้เป็นเวลา 1 ชม. และ 24 ชม.
2. ผลทางคลนิิกและการต้านเชือ้จลุชพีของการใช้สารสกดัขมิน้ชนัรปูแบบเจลและแสงสฟ้ีาในกระบวนการบ�าบัดโฟโตไดนามิก

ร่วมกับการรักษาโรคปริทันต์อักเสบเรื้อรังแบบอนุรักษ์ในผู้ป่วยที่เป็นและไม่เป็นโรคเบาหวาน
3. การพัฒนาสเปรย์ช่องปากจากสารสกัดถั่งเช่าส�าหรับการดูแลสุขภาพช่องปาก ผู้สูงอายุที่มีภาวะปากแห้ง
4. ความชุกของอาการเจ็บปวดที่เกี่ยวข้องกับโรคข้อต่อขากรรไกรและกล้ามเนื้อบดเคี้ยว และความสัมพันธ์กับภาวะทางจิต

สังคมในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ควำมภำคภูมิใจของส�ำนักวิชำทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
1. มีหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตที่ผลิตทันตแพทย์ในลักษณะแพทย์ช่องปาก ตามพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ 

พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ว่า “ทันตแพทย์ก็เป็นแพทย์เหมือนกัน”
2. เป็นสถาบนัผลติบณัฑติทนัตแพทย์ของรฐัแห่งที ่2 ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เพือ่รบัใช้ประชากรในเขตภาคอสีานตอนใต้
3. องค์ประกอบของนักศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60) มีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 สอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม ภาคที่ 1 ผ่านทุกคน
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ทันตแพทยสมาคม
แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์
17 ลำดพร้ำว 95 วังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 0 2539 4748

โทรสำร : 0 2514 1100

www.thaidental.net
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รายนามคณะผู้บริหาร ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศ.พิเศษ พลโท พิศาล เทพสิทธา ประธานคณะกรรมการ
ผศ.ทพญ.อนงค์นาฏ  ภักดีณรงค์
รศ.ทพ.สุรสิทธิ์   เกียรติพงษ์สาร
ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.ผุสดี ยศเนืองนิตย์
ทพ.สมชัย   สุธิราธิกุล
ทพ.ปริญญา ปฐมกุลมัย

นายกทันตแพทยสมาคมฯ ทพ.ชวลิต กาญจนโอภาสวงศ์
นายกส�ารอง ทพ.อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา
อุปนายกคนที่ 1 ศ.ทพ.ดร.ประสิทธิ์ ภวสันต์
อุปนายกคนที่ 2 รศ.ทญ.ดร.ศิริวิมล  ศรีสวัสดิ์
เลขาธิการ ศ.ทพ.ดร.ประสิทธิ์ ภวสันต์
เหรัญญิก รศ.ทญ.ภรณี    พีรานนท์
สาราณียกร ทพ.ดร.เอกมน มหาโภคา
ประธานฝ่ายวิชาการ รศ.ทญ.ดร.ศิริวิมล   ศรีสวัสดิ์
กรรมการกลาง ทพญ.จามรี   เหรียญอัมพร
 รศ.ทญ.พอใจ เรืองศรี
 พลโทหญิง นวรัตน์ สุนทรวิทย์
 ทพ.วีระวัฒน์ สัตยานุรักษ์
 รศ.ทญ.วัชราภรณ์ ทัศจันทร์
 รศ.ทญ.ดร.ศิริรักษ์ นครชัย
 ผศ.ทพ.เอกชัย ชุณหชีวาโฉลก
 ผศ.ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช
 ทพ.ขนิษฐ์ ธเนศวร
 รศ.ทญ.ดร.ภฑิตา ภูริเดช
 ผศ.ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล
 ทพญ.ธรกนก พฤกษมาศ
 ร้อยเอก ธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการอำ นวยการ
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กิจกรรมที่ดำ เนินงานในปี 2561

 ในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการอ�านวยการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้
ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ พอสรุปในส่วนที่เป็นสาระส�าคัญได้ ดังนี้

1. กำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยรำชกำรและหน่วยงำนต่ำงๆ
1.1 กำรเข้ำไปร่วมเป็นกรรมกำรหรืออนุกรรมกำร ในฐำนะตัวแทนวิชำชีพทันตแพทย์ของหน่วยงำน ท้ังภำค

รำชกำรและภำคเอกชน ดังนี้
1.1.1 ทันตแพทยสภา
1.1.2 กระทรวงสาธารณสุข
1.1.3 ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
1.1.4 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1.5 คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
1.1.6 ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
1.1.7 มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
1.1.8 มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
1.1.9 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
1.1.10 ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
1.1.11 องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท)
1.1.12 สมาคม ชมรม และหน่วยงานทางสาขาวิชาชีพทันตแพทย์

2. กำรส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภำพของประชำชน และกำรคุ้มครองผู้บริโภค
 โดยร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ภาคประชาชน ในการด�าเนินการส่งเสริม และป้องกัน ทันตสุขภาพของประชาชน และ 
 ผู้บริโภคในรูปแบบต่างๆ

3. กำรส่งเสริมควำมรู้ทำงวิชำกำรและวิชำชีพทันตแพทย์ 
 โดยการจัดพิมพ์วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ และ จัดการประชุมวิชาการประจ�าปี  ปีละ 2 ครั้ง

4. กำรสนับสนุนกิจกรรมหรืองบประมำณในกำรด�ำเนินกิจกรรมทำงวิชำกำร หรือวิชำชีพทันตแพทย์

5. กำรสนับสนุนกิจกรรมของนิสิตนักศึกษำทันตแพทย์และเป็นตัวแทนของนิสิตนักศึกษำทันตแพทย ์
 คู่สัญญำฯ

6. กำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมำชิกและเพื่อนของทันตแพทยสมำคมฯ
 โดยการ จัดท�าข่าวสารทันตแพทย์ และ Thai Dental Magazine เผยแพร่ให้แก่สมาชิกของสมาคม เพื่อรายงานข่าว 
 และความเคลื่อนไหวต่างๆ ในวงการวิชาชีพทันตแพทย์

7. กำรเข้ำไปมีส่วนร่วมเป็นผู้บรรยำยหรือเข้ำร่วมในกำรประชุมต่ำงๆ ที่ส�ำคัญ
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8. กำรจัดพื้นที่ให้คณะทันตแพทยศำสตร์ สภำวิชำชีพ ชมรมวิชำชีพ และองค์กรต่ำงๆ 
 เพือ่ให้เผยแพร่กจิกรรม แสดง และจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ทางด้านสุขภาพช่องปากขององค์กรต่างๆ ในการประชมุวชิาการ 
 และแสดงผลิตภัณฑ์ทันตกรรมประจ�าปี

9. ควำมสัมพันธ์กับองค์กรทันตแพทย์ระหว่ำงประเทศ
 ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เป็นสมาชิกประจ�าองค์กรทันตแพทย์ระหว่างประเทศ ดังนี้

(1) สหพันธ์ทันตแพทย์นานาชาติ หรือ สหพันธ์ทันตแพทย์ระหว่างประเทศ (Federation Dentaire Inter-
nationale - FDI)  หรือสหพันธ์ทันตแพทย์แห่งโลก (World Dental Federation)

(2) สหพันธ์ทันตแพทย์ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Dental Federation - APDF)

10. จ�ำนวนสมำชิกทันตแพทยสมำคมแห่งประเทศไทยฯ
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561  ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ มีจ�านวนสมาชิก รวมทั้งสิ้น 10,459 คน
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ชั้น 6 อำคำรสถำบันทันตกรรม ซอยบ�ำรำศนรำดูร ถนนติวำนนท์

อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0 2951 0420

โทรสำร : 0 2951 0422

www.dentalcouncil.or.th

ทันตแพทยสภา
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รายนามคณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 8 (พ.ศ. 2559 – 2562)

 1. ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา 
 2. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่หนึ่ง 
 3. ทพ.ธงชัย  วชิรโรจนไ์พศาล อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่สอง 
 4. พลต�ารวจตรีพิมล บ�ารุง      เหรัญญิก 
 5. ทพญ.แพร จิตตินันทน์ ประชาสัมพันธ์ 
 6. ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ      เลขาธิการทันตแพทยสภา 
 7. ทพ.นฤมนัส คอวนิช    รองเลขาธิการทันตแพทยสภา 
 8. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 9. นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 
10. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
11. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
12. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
13. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
14. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
15. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
16. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
17. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
18. คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  
19. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
20. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
21. คณบดีส�านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
22. คณบดีส�านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
23. ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 
24. ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 
25. ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 
26. ผู้แทนกระทรวงกลาโหม 
27. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย 
28. ทพ.เฉลิมพล   ลี้ไวโรจน์     
29. ทพ.ทรงวุฒิ   ตวงรัตนพันธ์ 
30. ทพญ.เจนจิรา   ถิระวัฒน์    
31. ทพ.บัณฑิต  จิรจริยาเวช   
32. ทพ.สมชาย  กิจสนาโยธิน   
33. ทพ.สุธี   สุขสุเดช     
34. ทพ.กิตติคุณ   บัวบาน  
35. ทพญ.ศันสณี   รัชชกูล 
36. ร้อยโทธนศักดิ์  ถัมภ์บรรฑุ      
37. ทพ.เทอดศักดิ์   อุตศรี  
38. ทพ.หญิงธรกนก  พฤกษมาศ    
39. ทพญ.สุณี  วงศ์คงคาเทพ   
40. ทพ.ชุมพล  ชมะโชติ  
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รายนามคณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 9 (พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน)

 1. พันต�ารวจโทพจนารถ  พุ่มประกอบศรี   นายกทันตแพทยสภา 
 2. ทพ.เผด็จ  ตั้งงามสกุล    อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่หนึ่ง 
 3. ทพ.ประดิษฐ์  เจษฎาไกรสร   อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่สอง 
 4. ทพ.ธารา  ศิริไกร  เหรัญญิก 
 5. ทพ.สัณห์ชัย  จิรชาญชัย ประชาสัมพันธ์ 
 6. ทพ.สุรัตน์  ลีนะศิริมากุล    เลขาธิการทันตแพทยสภา 
 7. ทพ.พลาวัสถ์   เลาหรุ่งพิสิฐ   รองเลขาธิการทันตแพทยสภา 
 8. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 9. นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 
10. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
11. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
12. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
13. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
14. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
15. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
16. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
17. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
18. คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  
19. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
20. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
21. คณบดีส�านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
22. คณบดีส�านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
23. ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 
24. ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 
25. ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 
26. ผู้แทนกระทรวงกลาโหม 
27. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย 
28. ทพ.ยุวบูรณ์  จันทร์แจ่มจรูญ 
29. ทพ.อินทรพล  หอวิจิตร 
30. ทพ.นิพนธ์  ชัยศรีสุขอ�าพร 
31. ทพ.นิติพันธ์  จีระแพทย์ 
32. ทพ.โกวิท  พูลสิน 
33. ทพญ.สุปราณี  เอี่ยมรักษา 
34. ทพ.สืบศักดิ์   เจริญเกษมวิทย์ 
35. ทพ.โมฮัล   ศกภูเขียว 
36. ทพ.จีระวัฒน์  บุตรโคตร 
37. ทพ.วัฒนา  บุญอ่อน 
38. ทพ.สันติภาพ  มีสวัสดิ์ 
39. ทพ.สมศักดิ์  โอภาเจริญสุข 
40. ทพ.ทรงวุฒิ  ตวงรัตนพันธ์
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กิจกรรมของทันตแพทยสภำ (ปี 2561 -  2562) 
 
1. งำนประจ�ำ 

1.1 การประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภาทุกเดือน 12 ครั้ง 
1.2 การพิจารณาคดีจรรยาบรรณ โดยมีมติในชั้นจรรยาบรรณ จ�านวน 42 คดี และมีมติในชั้น สอบสวน จ�านวน 21 คดี 
1.3 รับรองผลการสอบวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกภาคปฏิบัติ จ�านวน 762 คน  
1.4 อนุมัติให้ทันตแพทย์ที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา จ�านวน 771 คน  
1.5 อนุมัติให้ทันตแพทย์ที่ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพทันตกรรม จ�านวน 771 คน   
1.6 รับรองปริญญาของทันตแพทย์ที่ส�าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จ�านวน 14 คน 

2. กำรพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
2.1 ด�าเนินการสอบนักศึกษาทันตแพทย์ที่ศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ในประเทศไทย ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์พืน้ฐาน วทิยาศาสตรก์ารแพทยค์ลนิกิ และการสอบภาคปฏบัิติเพือ่ ประกอบการข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกอบ
วิชาชีพทันตกรรมปีละ 2 ครั้ง รวมผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพทันตกรรม จ�านวน 771 คน 

2.2 จัดท าเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
2.3 การผลักดันการแก้ไขพระราชบัญญัตินิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
2.4 เห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตของสถาบันการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์ ดังนี้ ชื่อสถาบัน

ชื่อสถำบัน ประเทศ ระยะเวลำในกำรรับรอง

1. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2.1. หลักสูตรภาษาไทย    
 2.1. หลักสูตรนานาชาติ 
3. คณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
4. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
5. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
 5.1 หลักสูตรภาษาไทย    
 5.2 หลักสูตรทวิภาษา 
6. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
7. คณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
8. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
9. วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
10. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
11. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
12. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
13. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
14. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต้าเหลียน 

15. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Lublin University of 
Medical Science  

16. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Poznan University 
of Medical Science  

17. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง

ไทย 

ไทย 
ไทย 
ไทย 
 ไทย 

ไทย 
ไทย 
ไทย 
ไทย 
ไทย 
ไทย 
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
จีน 
 

โปแลนด์ 
 

โปแลนด์ 
 
จีน

9 มิ.ย. 2559 
 

15 มี.ค. 2562 
14 ก.พ. 2562 
15 มี.ค. 2562 
12 พ.ย. 2558 

 
9 ก.ค. 2558 
15 มี.ค. 2562 
17 พ.ค. 2555 
8 มี.ค. 2561 
8 มี.ค. 2561 
10 พ.ย. 2559 
15 มี.ค. 2562 
15 มี.ค. 2562

ไม่รับรอง ปี 2562 
15 มี.ค. 2562 
หมดระยะเวลา

การรับรอง 
9 ก.พ. 2560 

 
9 ก.พ. 2560 

 
ปีการศึกษา 2562

8 มิ.ย. 2566

  14 มี.ค.2569 
13 ก.พ.2563 
14 มี.ค.2569 
11 พ.ย.2565 

 
8 ก.ค.2565 
15 มี.ค.2563 
16 พ.ค.2562 
7 มี.ค.2568 
7 มี.ค.2568 
7 ธ.ค.2565 
15 มี.ค.2564 
14 มี.ค.2563

- 
14 มี.ค.2563 

- 
 

8 ก.พ.2566 
 

8 ก.พ.2566 
 

ปีการศึกษา 2564
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3. ศึกษำและน�ำเสนอยุทธศำสตร์สุขภำพช่องปำกแห่งชำติ 
3.1  ส่งผู้แทนทันตแพทยสภาเพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพ ทันตแพทย์อาเซียน (AJCCD) 

และเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการร่วมเพือ่ก�าหนดแนวทางการเปิดเสรกีารค้า และบรกิารด้านทนัตกรรมของอาเซยีน 
ตลอดจนตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการเปิดเสรีด้านบริการ ทันตกรรมของอาเซียน 

4. ส่งเสริมกำรคุ้มครองผู้บริโภคทำงทันตกรรม และจรรยำบรรณของทันตแพทย์  
4.1 จัดท�าโครงการคัดเลือกทันตแพทย์ดีเด่นของทันตแพทยสภา วาระที่ 8 เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่

ทันตแพทย์ด้านพัฒนาวิชาชีพทันตกรรม ด้านผู้เสียสละเพื่อชุมชนและสังคม และทันตแพทย์รุ่น ใหม่โดดเด่น รวมทั้ง
รางวัลพิเศษทันตแพทย์ผู้เป็นแบบอย่างและสร้างเกียรติคุณแก่วิชาชีพทันตกรรม 

4.2 โครงการอบรมชีแ้จงการตรวจเยีย่มและประเมนิ “คลนิกิทนัตกรรมคณุภาพ” และโครงการอบรมพฒันาผูเ้ยีย่มส�ารวจ
ในโครงการคลินิกทันตกรรมคุณภาพ 

4.3 จัดสัมมนากลุ่ม เรื่อง ไกล่เกลี่ยอย่างไรถึงจะยุติธรรมทั้งสองฝ่าย  
4.4 เปิดเพจ facebook ใช้นามว่า “มือปราบหมอฟันเถ่ือน” เพ่ือให้ประชาชนแจ้งเบาะแสเก่ียวกับผู้ มิได้รับอนุญาต

ประกอบวิชาชีพทันตกรรมลักลอบท าหัตถการในช่องปากผู้ป่วย เช่น จัดฟันแฟชั่น ท�าฟันปลอม เถื่อน ฯลฯ รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาทันตกรรมแก่ประชาชน 

4.5 แจ้งข้อมูลร้านจัดฟันแฟชั่นไปยังส�านักงานสาธารณสุขแต่ละพื้นที่ ตามที่ประชาชนแจ้งเบาะแส มายังส�านักงาน
เลขาธิการทันตแพทยสภา เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบและด�าเนินการตามกฎหมาย 

4.6 ส่งตรวจสอบผลิตภัณฑ์สินค้าทางทันตกรรม เช่น น�้ายาบ้วนปาก ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟัน อุปกรณ์จัด ฟันแฟชั่น และ
ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น 

4.7 โครงการให้ค�าปรึกษา ช่วยเหลือแนะน�าให้แก่ประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการ รับบริการทันตกรรม 
 
5. กำรปรับปรุงกำรบริหำรงำนของทันตแพทยสภำ  

5.1 ร่วมกับสภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นด�าเนินการออกแบบอาคารที่ท�าการถาวร ของแพทยสภา  
ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรม และสภาเทคนิคการแพทย์
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ราชวิทยาลัยทันตแพทย์
แห่งประเทศไทย
รำชวิทยำลัย ชั้น 6 อำคำรสถำบันทันตกรรม ซอยบ�ำรำศนรำดูร ถนนติวำนนท์

อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0 2951 0420 1

โทรสำร : 0 2951 0422

www.royalthaident.org/dentist
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รายนามคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที่ 6 (พ.ศ. 2559-2562)

1. รศ.ทพ.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ ประธาน
2. ผศ.ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช รองประธาน
3. ทพญ.วันทนา พุฒิภาษ เลขาธิการ
4. ทพญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส เหรัญญิก
5. ทพญ.ดร.ภัคสินี  กมลรัตนกุล นายทะเบียน
6. ทพ.วุฒิพงศ์  เหล่าอมต
7. ทพ.โกวิท  พูลสิน กรรมการ
 ผู้แทนคณะกรรมการทันตแพทยสภา 
8. ทพ.นิพนธ์  ชัยศรีสุขอ�าพร กรรมการ
 ผู้แทนคณะกรรมการทันตแพทยสภา
9. ผศ.ทญ.ดร.ศิริวิมล   ศรีสวัสดิ์ กรรมการ
 ผู้แทนจากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส   คอวนิช กรรมการ
 ผู้แทนจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11. ศ.ทพญ.ดร.วรานันท์   บัวจีบ กรรมการ
 ผู้แทนจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
12. รศ.ทพญ.ดร.วรานุช   ปิติพัฒน์ กรรมการ
 ผู้แทนจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13. รศ.ทพ.ดร.ทรงชัย   ฐิตโสมกุล กรรมการ
 ผู้แทนจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14. อ.ทพญ.รัชวรรณ   ตัณศลารักษ์ กรรมการ
 ผู้แทนจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
15. ผศ.ทพ.ดร.ณัฐวุธ   แก้วสุทธา  กรรมการ
 ผู้แทนจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
16. ทพ.ธงชาติ ศิริพันธ์ กรรมการ
 ผู้แทนจากโรงพยาบาลหาดใหญ่
17. ทพ.สิทธิชัย   ตันติภาสวศิน กรรมการ
 ผู้แทนจากโรงพยาบาลชลบุรี
18. พลต�ารวจตรีพิมล บ�ารุง กรรมการ
 ผู้แทนจากโรงพยาบาลต�ารวจ
18. ทพ.ธนะศักดิ์   เชงสันติสุข กรรมการ
 ผู้แทนจากโรงพยาบาลขอนแก่น
19. ทพ.อ�านาจ  ลิขิตกุลธนพร กรรมการ
 ผู้แทนจากสถาบันทันตกรรม
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20. รศ.น.ทพ.ดร.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ  กรรมการ
 สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
21. ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.ผุสดี   ยศเนืองนิตย์ กรรมการ
 ผู้แทนคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาปริทันตวิทยา
22. รศ.ทพญ.ดร.ศิริรักษ์   นครชัย กรรมการ
 ผู้แทนคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมส�าหรับเด็ก
23. ศ.คลินิก ทพ.พาสน์ศิริ   นิสาลักษณ์ กรรมการ
 ผู้แทนคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมจัดฟัน
24. รศ.ทพญ.ร�าไพ  โรจนกิจ กรรมการ
 ผู้แทนคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมประดิษฐ์
25. ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์ กรรมการ
 ผู้แทนคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาทันตสาธารณสุข
26. รศ.ทพญ.คุณเมตตจิตต์   นวจินดา กรรมการ
 ผู้แทนคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
27. รศ.ทพ.ดร.ชัยวัฒน์  มณีนุษย์ กรรมการ
 ผู้แทนคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมหัตถการ
28. รศทพ.ดร.สุนทรา   พันธ์มีเกียรติ กรรมการ
 ผู้แทนคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
29. ผศ.ทพ.ประมุข   จิตต์จ�านงค์ กรรมการ
 ผู้แทนคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมทั่วไป
30. ผศ.ทพญ.พนมพร   วานิชชานนท์ กรรมการ
 สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า
31. พลต�ารวจตรีสุรศักดิ์   จ้อยจ�ารูญ กรรมการ
 ผู้แทนคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขานิติทันตวิทยา 
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กิจกรรมกำรด�ำเนินงำน ในปี พ.ศ. 2561 - 2562
1. จดัท�าระเบยีบราชวทิยาลัยทนัตแพทยแ์หง่ประเทศไทยวา่ดว้ยการได้มาซึง่คณะอนกุรรมการฝกึอบรมและสอบความรูค้วาม

ช�านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพื่ออนุมัตรบัตรหรือวุฒิบัตร พ.ศ. 2562
2. จัดท�าประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับรองผู้ท่ีได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรตามเกณฑ์ 

การสอบก่อนปี พ.ศ. 2561 ให้มีคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก 
3. การเลือกตั้งประธานและรองประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที่ 7 (พ.ศ. 2562 - 2565)
4. การรับสมัครทันตแพทย์เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ในปีการศึกษา 2561 โดยในรอบแรกมีผู้สมัครรวมทุกอันดับ  

ทั้งสิ้น 804 คน 

จ�ำนวนทันตแพทย์ที่สถำบันหลักเปิดรับเข้ำฝึกอบรมอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2561

สำขำ สถำบันหลัก จ�ำนวนสมัคร (คน)

ศัลยศาสตร์ช่องปาก

และแม็กซิลโลเฟเชียล

 

 

 

 

 

 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13

มหาวิทยาลัยมหิดล 18

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4

โรงพยาบาลชลบุรี 11

โรงพยาบาลต�ารวจ 3

โรงพยาบาลหาดใหญ่ 1

โรงพยาบาลขอนแก่น 9

ศัลยศาสตร์ช่องปากเรียนร่วม

กับแพทยศาสตร์

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1

มหาวิทยาลัยมหิดล 1

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3

โรงพยาบาลชลบุรี 2

ปริทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20

มหาวิทยาลัยมหิดล 25

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12

ทันตกรรมส�าหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 28

มหาวิทยาลัยมหิดล 31

ทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 114

มหาวิทยาลัยมหิดล 115

มหาวิทยาลัยนเรศวร 61
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สำขำ สถำบันหลัก จ�ำนวนสมัคร (คน)

ทันตกรรมประดิษฐ์

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 46

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 46

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 26

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 26

ทันตสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2

วิทยาเอ็นโดดอนต์

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 33

มหาวิทยาลัยมหิดล 35

ทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10

วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

เวชศาสตร์ช่องปาก

รังสีวิทยาช่องปาก

พยาธิวิทยาช่องปาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1

-

1

ทันตกรรมทั่วไป

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 43

สถาบันทันตกรรม 40

ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวด
ช่องปากใบหน้า

มหาวิทยาลัยมหิดล 1

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -



112 องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

5.  ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยมีสมาชิกเพิ่มขึ้น
 ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย มีสมาชิกเพิ่มขึ้น ในห้วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมามีทันตแพทย์ และทันตแพทย์
ประจ�าบ้านสอบผ่านได้รับวุฒิบัตรและอนุมัติบัตรจากราชวิทยาลัยฯ เพิ่มขึ้นท�าให้ขณะนี้ ราชวิทยาลัยฯ มีจ�านวนสมาชิกเพิ่ม
ขึ้น เป็น 1,894 คน

ผู้ได้รับอนุมัติบัตร/วุฒิบัตร  (ถึงเมษำยน 2562)

สำขำ อนุมัติบัตร
1. ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 375
2. ปริทันตวิทยา 141
3. ทันตกรรมส�าหรับเด็ก 186
4. ทันตกรรมจัดฟัน 349
5. ทันตกรรมประดิษฐ์ 169
6. ทันตสาธารณสุข 152
7. วิทยาเอ็นโดดอนต์ 119
8. ทันตกรรมหัตถการ 55
9. วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 84
10. ทันตกรรมทั่วไป 211
11. ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า 29
12. นิติทันตวิทยา 24

รวม 1,894
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มูลนิธิทันตนวัตกรรม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
157/4 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง 

กรุงเทพมหำนคร 10310

โทรศัพท์: 0 2318 2351-5

โทรสำร: 0 2138 2822

E-mail: kdif.dental@gmail.com

www.dent-in-found.org
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กระทรวงสาธารสุข

ถนนติวำนนท์ ต.ตลำดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์: 02-590-1000

E-mail:  mophpr@gmail.com, complain@health.moph.go.th

www.moph.go.th
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รายนามคณะผู้บริหาร

1. นายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านบริหาร)
3. นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์)
4. นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข)
5. นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนบริการสุขภาพ)

กิจกรรมกำรด�ำเนินงำน ในปี พ.ศ. 2561 - 2562
1. ด�าเนินการจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ท�าสัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ ที่จบในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้ไปชดใช้ทุน

ที่ส่วนราชการ/หน่วยงาน และกระทรวงสาธารณสุข เป็นระยะเวลา ๓ ปี เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
2. พัฒนาแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก (Oral Health Service Plan) ร่วมกับราชวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 

แห่งประเทศไทย และ อ.บ.ท.ท.
3. ด�าเนินการพัฒนาโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นสถาบันร่วมผลิตทันตแพทย์ประจ�าบ้าน

• ก�าหนดนโยบาย/เป้าหมายการพฒันาโรงพยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุให้เป็นสถาบนัร่วมผลติทนัตแพทย์ประจ�า
บ้าน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)

• พัฒนาอาจารย์ (ทันตแพทยศาสตรศึกษา)
• งานวิจัย
• การบริหารการศึกษา
• จัดท�าแผนพัฒนาสถานที่ เครื่องมือ และความพร้อมของโรงพยาบาล
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กำรประชุมคณะกรรมกำรองค์กรผู้บริหำรคณะทันตแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย
ณ ส�ำนักวิชำทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี

กำรประชุมคณะกรรมกำรองค์กรผู้บริหำรคณะทันตแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย
ณ คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

D E N T A L  F A C U L T Y  C O N S O R T I U M  O F  T H A I L A N D

ภาพกิจกรรมประจำ ปี 2561 - 2562
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พิธีรดน�้ำด�ำหัวคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิขององค์กรผู้บริหำรคณะทันตแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย

ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์ ดร.สถิตย์ สิริสิงห 
ผู้แทนคณะกรรมกำรองค์กรผู้บริหำรคณะทันตแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย 

มอบช่อดอกไม้แสดงควำมยินดีกับ ศำสตรำจำรย์คลินิก ทันตแพทย์กำรุณ เวโรจน์
ในโอกำสที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งศำตรำจำรย์คลินิก 

ผู้ช่วยศำตรำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร.สุชิต พูลทอง คณบดีคณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
มอบช่อดอกไม้แสดงควำมยินดีกับ ศำสตรำจำรย์คลินิก ทันตแพทย์กำรุณ เวโรจน์

ในโอกำสที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งศำตรำจำรย์คลินิก 






