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น่ส่ตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุุฬาฯ ได้รับรางวัลทันตแพทยศาสตรบัณฑิ่ตผู้ม่จุร่ยธรรมด่เย่�ยม ประจุำาปี การศึกษา 2563 และรางวัล
หลวงวาจุว่ทยาวัฑิฒน์ ประจุำาปี 2564
ที่พ้.เจตณัฐ ที่ัศนี้านีุ้ตริยักุลุ ศิษยั�เก่าคณะที่ันี้ตแพ้ที่ยัศาสตร� จุฬาฯ รุนี้่ 77 ได้รบั รางวัลุที่ันี้ตแพ้ที่ยัศาสตร บัณฑ์ิตผ่้ม่้ จ้ ริยัธุ์รรม่ด้เยั้ยั� ม่
ปีระจำาปีีการศ่กษา 2563 จากกองทีุ่นี้ ศ.อิศระ - ที่ญ.ขนี้บพ้ันี้ธุ์ุ� ยัุกตะนี้ันี้ที่นี้� แลุะ นี้ที่พ้.ภูคนี้ันี้ที่� ศิรจิ ารุวร นี้ิสติ ที่ันี้ตแพ้ที่ยั� ชื้ันี้� ปีีที่้� 6 ได้รบั
รางวัลุหลุวงวาจวิที่ยัาวัฑ์ฒนี้� ปีระจำาปีี 2564 ในี้การปีระชืุ้ม่วิชื้าการ ครั�งที่้� 112 (1/2564) จัดโดยัที่ันี้ตแพ้ที่ยัสม่าคม่แห่งปีระเที่ศไที่ยั
ในี้พ้ระบรม่ราชื้้ปีถึัม่ถึ� เม่้�อ วันี้ที่้� 15 ธุ์ันี้วาคม่ 2564 ณ โรงแรม่เซึ่็นี้ที่าราแกรนี้ด� แลุะบางกอกคอนี้เวนี้ชื้ันี้เซึ่็นี้เตอร� แอที่ เซึ่็นี้ที่รัลุเวิลุด�

น่ส่ตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุุฬาฯ ได้รับรางวัลรองชนะเล่ศ DAT Graduate Research Compettition
ที่พ้. ธุ์้รวัฒนี้� สุขไผ่่ตา นี้ิสิตระดับบัณฑ์ิตศ่กษา ได้รับรางวัลุรองชื้นี้ะเลุิศ ในี้การปีระกวด DAT Graduate Research Compettition ในี้
การปีระชืุ้ม่วิชื้าการครั�งที่้� 112 (1/2564) จัดโดยัที่ันี้ตแพ้ที่ยัสม่าคม่แห่งปีระเที่ศ ไที่ยั ในี้พ้ระบรม่ราชื้้ปีถึัม่ภู� จากการปีระกวด
ผ่ลุงานี้วิจัยัเร้�อง Development of Novel Chitosan/BCP/Tricostatin A scaffolds for Mineralized Tissue Regeneration โดยัม่้
รศ.ที่ญ.ดร.รัชื้นี้้ อัม่พ้ร อร่าม่เวที่ยั� ภูาควิชื้าจุลุชื้้ววิที่ยัา เปี็นี้อาจารยั�ที่ปี้� ร่กษาโครงการวิจยัั แลุะ รศ.ที่พ้.ดร.อาที่ิพ้นี้ั ธุ์ุ� พ้ิม่พ้�ขาวขำา ภูาควิชื้า
ศัลุยัศาสตร� แลุะ ศ.ดร.สุวบุญ จิรชื้าญชื้ัยั วิที่ยัาลุัยัปีิโตรเลุ้ยัม่แลุะปีิโตรเคม่้ เปี็นี้อาจารยั�ที่ปี้� ร่กษาร่วม่ อ้กด้วยั เม่้อ� วันี้ที่้� 15 ธุ์ันี้วาคม่ 2564
ณ โรงแรม่เซึ่็นี้ที่าราแกรนี้ด�แลุะบางกอกคอนี้เวนี้ชื้ันี้เซึ่็นี้เตอร� แอที่ เซึ่็นี้ที่รัลุ เวิลุด� กรุงเที่พ้ฯ

พ่ธ่มอบเสื�อกาวน์แก่น่ส่ตทันตแพทย์ ประจุำาปี การศึกษา 2564
ฝ่ายักิจการนี้ิสิต แลุะนี้ิสิตเก่าสัม่พ้ันี้ธุ์� คณะที่ันี้ตแพ้ที่ยัศาสตร� จุฬาฯ ได้จัดพ้ิธุ์้ม่อบเส้�อกราวนี้� แลุะให้โอวาที่แก่นี้ิสิต ในี้วาระ
ที่้�นี้ิสิตเริ�ม่ฝึกที่ักษะการปีฏิิบัติงานี้รักษาผ่้้ปี่วยั โดยัม่้ ศ.ที่พ้.ดร.พ้รชื้ัยั จันี้ศิษยั�ยัานี้นี้ที่� คณบด้ เปี็นี้ปีระธุ์านี้ในี้พ้ิธุ์้ กิจกรรม่ดังกลุ่าวเนี้้นี้
ให้นี้สิ ติ ตระหนี้ักถึ่งความ่สำาคัญในี้การด้แลุผ่้ปี้ ว่ ยั เพ้้อ� ให้ได้รบั ปีระสบการณ�ตรง แลุะรับร้บ้ ที่บาที่หนี้้าที่้ต� ลุอดจนี้ความ่รับผ่ิดชื้อบด้วยัความ่
ม่้คณ
ุ ธุ์รรม่ แลุะจรรยัาบรรณ ในี้ฐานี้ะผ่้ปี้ ระกอบวิชื้าชื้้พ้ ในี้การนี้้ยั� งั ได้เชื้ิญผ่้ปี้ กครองม่ร่วม่งานี้เพ้้อ� ให้เห็นี้ความ่ก้าวหนี้้าของนี้ิสติ แลุะพ้บปีะ
แลุกเปีลุ้�ยันี้ความ่คิดเห็นี้กับคณาจารยั�อ้กด้วยั เม่้�อวันี้ที่้� 17 ธุ์ันี้วาคม่ 2564 ณ ห้องปีระชืุ้ม่ส้ สิริสิงห ชื้ั�นี้ 2 อาคารสม่เด็จยั่า 93 คณะ
ที่ันี้ตแพ้ที่ยัศาสตร� จุฬาฯ
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เมือ� วันท่� 3 ธันวาคม 2564 ศาสตราจุารย์ นพ.บรรจุง มไหสวร่ยะ อธ่การบด่มหาว่ทยาลัยมห่ดล พร้อมด้วยผูบ้ ร่หารมหาว่ทยาลัย
มห่ดล รองศาสตราจารยั� ดร.นี้พ้.ที่พ้.ศิรชื้ิ ยัั เก้ยัรติถึาวรเจริญ คณบด้ คณะที่ันี้ตแพ้ที่ยัศาสตร� ผ่้บ้ ริหารส่วนี้งานี้ แลุะบุคลุากรจากส่วนี้งานี้ต่าง ๆ
เข้าร่วม่พ้ิธุ์้ที่ำาบุญตักบาตรแด่พ้ระภูิกษุสงฆ�จากวัดม่หาสวัสดิ� เพ้้�อถึวายัเปี็นี้พ้ระราชื้กุศลุ แด่ พ้ระบาที่สม่เด็จพ้ระบรม่ชื้นี้กาธุ์ิเบศร
ม่หาภู้ม่พ้ิ ลุอดุลุยัเดชื้ม่หาราชื้ บรม่นี้าถึ เนี้้อ� งในี้โอกาสวันี้คลุ้ายัวันี้พ้ระบรม่ราชื้สม่ภูพ้ วันี้ชื้าติ แลุะวันี้พ้่อแห่งชื้าติ 5 ธุ์ันี้วาคม่ 2564 จากนี้ันี้�
เปี็นี้พ้ิธุ์้ถึวายัราชื้สดุด้ฯ เพ้้�อนี้้อม่รำาลุ่กในี้พ้ระม่หากรุณาธุ์ิคุณของ พ้ระบาที่สม่เด็จพ้ระบรม่ชื้นี้กาธุ์ิเบศร ม่หาภู้ม่ิพ้ลุอดุลุยัเดชื้ม่หาราชื้
บรม่นี้าถึบพ้ิตร แลุะถึวายัความ่เคารพ้พ้ร้อม่กันี้ ณ สำานี้ักงานี้อธุ์ิการบด้ ม่หาวิที่ยัาลุัยัม่หิดลุ ศาลุายัา

เมื�อวันท่� 3 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจุารย์ ดร. นพ. ทพ.ศ่ร่ชัย เก่ยรต่ถาวรเจุร่ญ คณบด่คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาว่ทยาลัยมห่ดล ได้เข้้าร่วมประชุม Dean’s Meeting โดยม่คณบด่จุากประเทศสมาช่ก SEAADE เข้้าร่วมประชุม เพือ� เจุรจุาความ
ร่วมมือและแลกเปล่ย� น ทางด้านการศึกษาระหว่างกัน และวันท่� 4 ธันวาคม 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาว่ทยาลัยมห่ดล นี้ำาโดยั
ผ่้้บริหาร ได้แก่
-รองศาสตราจารยั� ดร. นี้พ้. ที่พ้.ศิริชื้ัยั เก้ยัรติถึาวรเจริญ คณบด้
-ผ่้้ชื้่วยัศาสตราจารยั� ที่พ้.บัณฑ์ิต จิรจริยัาเวชื้ รองคณบด้
-รองศาสตราจารยั� ดร. รัชื้ชื้พ้ินี้ ศร้สัจจะลุักษณ� รองคณบด้ฝ่ายัหลุักส้ตรก่อนี้ปีริญญานี้านี้าชื้าติแลุะเคร้อข่ายัความ่ร่วม่ม่้อ
-รองศาสตราจารยั� ดร. ที่ญ.ศิริรักษ� นี้ครชื้ัยั รองคณบด้ฝ่ายัวิชื้าการแลุะการศ่กษาหลุังปีริญญา
พ้ร้อม่ด้วยั คณาจารยั� แลุะนี้ักศ่กษา ได้เข้าร่วม่งานี้ปีระชืุ้ม่วิชื้าการ The 32nd South East Asia Association for Dental Education
(SEAADE) Meeting ในี้หัวข้อ “Transforming Dental Education through Innovation - Learning Strategies During and Beyond
the COVID-19 Pandemic” จัดข่�นี้โดยั Faculty of Dentistry, Universitas Indonesia สาธุ์ารณรัฐอินี้โดนี้้เซึ่้ยั ระหว่างวันี้ที่้� 4-5
ธุ์ันี้วาคม่ 2564 ผ่่านี้ระบบออนี้ไลุนี้� การปีระชืุ้ม่ SEAADE ในี้ครั�งนี้้� ม่้การจัดในี้ร้ปีแบบเสม่้อนี้จริง (Virtual) อยั่างเต็ม่ร้ปีแบบ เนี้้�องจาก
สถึานี้การณ�การแพ้ร่ระบาดของโรคติดเชื้้�อไวรัสโคโรนี้า (COVID-19) โดยัม่้ ศาสตราจารยั�คลุินี้ิกเก้ยัรติคุณ ที่พ้.พ้าสนี้�ศิริ นี้ิสาลุักษณ�
ที่้�ปีร่กษาคณบด้ คณะที่ันี้ตแพ้ที่ยัศาสตร� ม่หาวิที่ยัาลุัยัม่หิดลุ ในี้ฐานี้ะ SEAADE President ร่วม่กลุ่าวเปีิดการปีระชืุ้ม่อยั่างเปี็นี้ที่างการ
ในี้โอกาสนี้้� ผ่้้ชื้่วยัศาสตราจารยั� ดร.ที่พ้ญ.วรางคณา จิรรัตนี้โสภูา อาจารยั�ปีระจำาภูาควิชื้าที่ันี้ตกรรม่เด็ก ได้รับเก้ยัรติให้เปี็นี้
Competition Judge สำาหรับ Student Community Engagement Competition ของงานี้ปีระชืุ้ม่ พ้ร้อม่ด้วยั ผ่้้ชื้่วยัศาสตราจารยั�
ดร.ที่พ้.กวินี้ สิปียัิ ารักษ� อาจารยั�ปีระจำาภูาควิชื้าที่ันี้ตกรรม่จัดฟัันี้ ที่้ไ� ด้รบั เก้ยัรติเปี็นี้วิที่ยัากรบรรยัายัในี้หัวข้อ “Serious Games in Dental
Education: The Promising Learning Tools in the Post-COVID-19 Era” แลุะนี้ักศ่กษาที่ันี้ตแพ้ที่ยั� ได้เข้าร่วม่นี้ำาเสนี้อผ่ลุงานี้ Oral /
Poster Presentation อ้กด้วยั
การปีระชืุ้ม่วิชื้าการดังกลุ่าว ม่้กิจกรรม่ต่าง ๆ ปีระกอบไปีด้วยั Main Lecture Session, Workshop, การนี้ำาเสนี้อ Oral แลุะ
Poster Presentation รวม่ไปีถึ่ง Cultural Night โดยัม่้ผ่้บริหาร คณาจารยั� ที่ันี้ตแพ้ที่ยั� แลุะนี้ักศ่กษา จากสถึาบันี้สม่าชื้ิก SEAADE
จากปีระเที่ศต่าง ๆ ในี้ที่ว้ปีเอเชื้้ยั กว่า 60 สถึาบันี้ ให้ความ่สนี้ใจเข้าร่วม่ปีระชืุ้ม่
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เมือ� วันท่� 15 ธันวาคม 2564 ทพ.ชวล่ต กาญจุนโอภาสวงศ์ นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นประธานมอบรางวัลแก่ นักศึกษาทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาว่ทยาลัยมห่ดล ในโอกาสเข้้ารับรางวัล ในงานประชุมว่ชาการ
ครั�งท่� 112 (1/2564) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่่�งจัดข่�นี้ระหว่างวันี้ที่้� 15 - 17 ธุ์ันี้วาคม่ 2564 ณ
บางกอกคอนี้เวนี้ชื้ันี้เซึ่็นี้เตอร� โรงแรม่เซึ่็นี้ที่าราแกรนี้ด�แลุะบางกอกคอนี้เวนี้ชื้ันี้เซึ่็นี้เตอร� แอที่ เซึ่็นี้ที่รัลุเวิลุด� กรุงเที่พ้ม่หานี้คร
• รางวัลุ “หลุวงวาจวิที่ยัาวัฑ์ฒนี้�” (รุ่นี้ 2) ได้แก่ นี้ักศ่กษาที่ันี้ตแพ้ที่ยั�พ้ัที่ธุ์วรรณ กลุลุดาเร้องไกร ชื้ั�นี้ปีีที่้� 6
• รางวัลุที่ันี้ตแพ้ที่ยัศาสตรบัณฑ์ิตผ่้้ม่จ้ ริยัธุ์รรม่ด้เยั้�ยัม่ จากกองทีุ่นี้ ศ.อิศระ-ที่ญ.ขนี้บพ้ันี้ธุ์ุ� ยัุกตะนี้ันี้ที่นี้� ปีระจำาปีีการศ่กษา 2563 ได้แก่
- ที่ันี้ตแพ้ที่ยั�หญิงอภูิษฎา จินี้ดาโรจนี้กุลุ (หลุักส้ตรที่ันี้ตแพ้ที่ยัศาสตรบัณฑ์ิต)
- ที่ันี้ตแพ้ที่ยั�หญิงปีภูาวรินี้ที่ร� วุฒิสิริวรภูัที่ร� (หลุักส้ตรที่ันี้ตแพ้ที่ยัศาสตรบัณฑ์ิต หลุักส้ตรนี้านี้าชื้าติ)
พ้ร้อม่ที่ั�ง คณะที่ันี้ตแพ้ที่ยัศาสตร� ม่หาวิที่ยัาลุัยัม่หิดลุ ได้เข้าร่วม่ออกบ้ธุ์ แลุะจำาหนี้่ายัผ่ลุิตภูัณฑ์�ที่างที่ันี้ตกรรม่ ภูายัในี้งานี้ด้วยั

เมื�อวันท่� 14 ธันวาคม 2564 ศาสตราจุารย์ ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจุ่บ ท่�ปรึกษาคณบด่ คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาว่ทยาลัยมห่ดล เข้้าร่วมงานสัมมนาว่ชาการออนไลน์ 2021 NCKU Overseas Week “Covid-19: Challenges for Social
Innovation” และร่วมบรรยายในหัวข้้อ “Innovation Development in Dentistry in Response to Covid-19” โดยัม่้
รองศาสตราจารยั� ดร.ฤด้ สุราฤที่ธุ์ิ� อาจารยั�ปีระจำาภูาควิชื้าชื้้ววิที่ยัาชื้่องปีาก คณะที่ันี้ตแพ้ที่ยัศาสตร� ม่หาวิที่ยัาลุัยัม่หิดลุ ร่วม่เปี็นี้ผ่้ด้ าำ เนี้ินี้
รายัการ (Moderator)
งานี้สัม่ม่นี้าวิชื้าการดังกลุ่าว จัดข่�นี้โดยั National Cheng Kung University (NCKU) สาธุ์ารณรัฐจ้นี้ (ไต้หวันี้) ร่วม่กับ
คณะที่ันี้ตแพ้ที่ยัศาสตร� ม่หาวิที่ยัาลุัยัม่หิดลุ ในี้ฐานี้ะ MU-NCKU Joint Research Center ผ่่านี้ระบบ Cisco Webex Meetings โดยัได้รบั
เก้ยัรติจากวิที่ยัากรผ่้้ที่รงคุณวุฒิจาก คณะสาธุ์ารณสุขศาสตร� ม่หาวิที่ยัาลุัยัม่หิดลุ แลุะ Institute of Allied Health Sciences, NCKU
ไต้หวันี้ ร่วม่บรรยัายัเก้ยั� วกับการสร้างสรรค�นี้วัตกรรม่เพ้้อ� สังคม่ในี้ชื้่วงสถึานี้การณ�ของการแพ้ร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้้อ� ไวรัสโคโรนี้่า 2019
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