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นักศึกษาทันตแพทย์จึาก University of Dundee สหราชอาณาจัึกร เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Ms. Shannon Polson และ Ms. Sutida Kajorndechasak 

นักศึกษาทันตแพทย์ชั�นปีที� 5 จาก School of Dentistry, University of Dundee สหราชอาณาจักร ซึ้ำ�งเข้าศึกษาดูงานทางทันตกรรม 

และเข้าร่วมการปฏิิบัติงานคลินิกทันตกรรมของนักศึกษาทันตแพทย์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิ์ต (หลักสูตรนานาชาติ) ระหว่างวันที� 

11-12 กรกฎาคม 2565 ณ คลินิกตรวจพิเคราะห์และบำาบัดฉุกเฉิน คลินิกกลาง คลินิกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร คลินิกรังสี

วิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร และศูนย์ปฏิิบัติการซิ้ำมมิวเลชั�น

 โดยเมื�อวันที� 12 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิ์ต จิรจริยาเวช รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติในการมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัึดงานปฐมนิเทศนักศึกษาหลังปริญญา ประจึำาปีการศึกษา 2565

 เมื�อวันที� 18 กรกฎาคม 2565   รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถ้าวรเจริญ คณบดี ให้เกียรติเป็นป

ระธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และกล่าวเปิดงานปฐิมนิเทศนักศึกษาหลังปริญญา ประจำาปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุ้ประสงค์เพื�อให้

นักศึกษาหลังปริญญาได้ทราบข้อมูลที�สำาคัญ   เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระดับหลังปริญญาของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย-

มหิดล ซึ้ำ�งจะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับหลังปริญญาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ดังนี�

 ช่วงเช้า:  แนะนำาแนวทางการศึกษาหลังปริญญา โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง ศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่าย 

วิชาการและการศึกษาหลังปริญญา และการแนะนำาห้องปฏิิบัติการงานวิจัยกลาง โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พิศลย์ เสนาวงษ์ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภัาพและสิ�งแวดล้อม, แนะนำาระบบโรงพยาบาลทันตกรรมหาจักรีสิรินธร โดย อาจารย์ ทันตแพทย์ปริย  แก้วประดับ 

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร, การแนะนำาระบบการส่งตรวจชิ�นเนื�อ โดย รองศาสตราจารย ์ดร. ทันตแพทย์หญิงโสภีั  

ภูัมิสวัสด์ิ หัวหน้าภัาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิ้ำลโลเฟัเชียล, การแนะนำาหน่วยทันตกรรมพระราชทาน โดย อาจารย์ ทันตแพทย์

คมสัน  ลาภัาอุตย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงการพิเศษ 

 ช่วงบ่าย: แนะนำาระบบโรงพยาบาลทันตกรรม การปฏิิบัติงานทางทันตกรรม การส่งต่อผู้ป่วย และ Infection Control 

คณะทันตแพทยศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ณัฐิพงศ์ สิรินทวัฒน์ รองผู้อำานวยการฝ่ายการแพทย์และทันตแพทย์ 

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์, อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงลลิดา  องค์ชวลิต รองผู้อำานวยการฝ่ายคุณภัาพและความเสี�ยง 

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ และ คุณกฤตติกา สายโส รองผู้อำานวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลทันตกรรม 

คณะทันตแพทยศาสตร์  ต่อด้วยการแนะนำาห้องสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล การสาธิตการใช้ฐิานข้อมูล Dental Education 

in Video โดย หัวหน้าห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี้  และสาธิตการใช้ฐิานข้อมูล Dentistry & Oral Science Source โดย คุณมนทกานติ  

จันทรวรินทร์ (Sale Manager EBSCO International Service) ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั�น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

50 พรรษา (ส่วนหลัง) จัดโดยงานบริหารการศึกษาหลังปริญญา
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คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัึดงานปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ ชั�นปีท่� 1 ประจึำาปีการศึกษา 2565 หลักสูตร 

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิิต (หลักสูตรนานาชาติ)

 เมื�อวันที� 3 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและ 

เครือข่ายความร่วมมือ กล่าวรายงานการจัดงานปฐิมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ ชั�นปีที� 1 ประจำาปีการศึกษา 2565 หลักสูตรทันตแพทยศาสตร-

บัณฑิ์ต (หลักสูตรนานาชาติ) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถ้าวรเจริญ คณบดี เป็นประธาน

กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ 

 จากนั�นเป็นการแนะนำาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิ์ต (หลักสูตรนานาชาติ) MIDS และแนะนำาประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ

นักศึกษา MIDSA โดยทีมผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที�ประจำาหลักสูตร 

และสโมสรนักศึกษา MIDS ณ ห้องประชุม 304 - 305 ชั�น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex 

Meetings  จัดโดย โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ Saveetha Dental College 

สาธีารณรัฐอินเด่ย

 เมื�อวันที� 5 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถ้าวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ Saveetha Dental College, Saveetha Institute 

of Medical and Technical Science (SIMATS) สาธารณรัฐิอินเดีย ซึ้ำ�งนำาโดย Prof. Dr. Aravind Kumar Subramanian, Dean โดยมี 

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ และผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ขจรเกียรติ เจนบดินทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ, Prof. Dr. 

Lakshmi Thangavelu, Dean of International Affairs และ Prof. Dr. Sheeja Varghese, Registrar ร่วมเป็นพยาน และมีคณะผู้บริหารจาก 

ทั�งสองสถ้าบัน พร้อมด้วยหัวหน้าภัาควิชาของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex 

Meetings

 การจัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี� มีวัตถุ้ประสงค์เพื�อเป็นการสร้างเสริมความร่วมมือในด้านการวิจัย ด้านการศึกษา 

และด้านการแลกเปลี�ยนบุคลากรและนักศึกษา ระหว่างทั�งสองสถ้าบัน
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คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัึดงานปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ ชั�นปีท่� 2 ประจึำาปีการศึกษา 2565 

 เมื�อวันที� 8 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑ์ิต จิรจริยาเวช รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานการจัดงานปฐิมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ ชั�นปีที� 2 ประจำาปีการศึกษา 2565 จากนั�น รองศาสตราจารย์ 

ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถ้าวรเจริญ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

 ลำาดับถั้ดไปเป็นการแนะนำาการเตรียมความพร้อมในการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิ์ต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

ทันตแพทย์หญิงนฤมล  พันธ์ุประดิษฐ์ิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา และการแนะนำาและพูดคุยกับคณาจารย์โครงการ

ทุนมหิดลวิทยาจารย์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์สมศักด์ิ ไมตรีรัตนะกุล ผู้อำานวยการคณะกรรมการดำาเนินงานโครงการทุน

มหิดลวิทยาจารย์ และทีมอาจารย์

 จากนั�นเป็นการแนะนำางานกิจการนักศึกษา โดย อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงเพ็ญพร  เหลืองชนะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและ

เทคโนโลยีการศึกษา การแนะนำาระบบอาจารย์ที�ปรึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พรพจน์ เฟ้ั�องธารทิพย์ ประธานคณะ 

กรรมการอาจารย์ที�ปรึกษา จากนั�นเป็นการแนะนำาหน่วยบริการสุขภัาพ โดย รองผู้อำานวยการฝ่ายสนับสนุนบริการโรงพยาบาลทันตกรรม 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และการแนะนำาเรื�องสิ�งแวดล้อมความปลอดภััยและการใช้พลังงาน โดยงานกายภัาพและสิ�งแวดล้อม 

ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั�น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  จัดโดยหน่วยจัดการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิ์ต

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจึประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์ิคุณภาพการศึกษา 

เพื�อการดำาเนินการท่�เป็นเลิศ (EdPEx) ประจึำาปี 2565

 เมื�อวันที� 8 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย ์ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถ้าวรเจริญ  คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ชูชัย อนันต์มานะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภัาพ ผู้บริหาร คณาจารย์ และ 

บุคลากรผู้เกี�ยวข้อง ให้การต้อนรับประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจารุพิมพ์  สูงสว่าง หัวหน้าภัาควิชากุมาร-

เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะกรรมการตรวจประเมิน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เกรียงศักด์ิ ลิมป์กิตติกุล 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล, รองศาสตราจารย ์ดร.ปาหนัน พิชยภิัญโญ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ผู้ช่วย-

ศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  แก่งอินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์  โควาวิเศษสุต คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ชัย  โชติดาว วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล และ อาจารย์ ดร.เลิศยศ  ตรีรัตนไพบูลย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าการตรวจประเมินคุณภัาพ

ภัายใน มหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์์คุณภัาพการศึกษา เพื�อการดำาเนินการที�เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำาปี 2565 ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings ระหว่างวันที� 8 – 9 สิงหาคม 2565 

 และร่วมรับฟัังการนำาเสนอผลการตรวจประเมินฯ ในวันที� 9 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 301, 304 ชั�น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

50 พรรษา (ส่วนหลัง) และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings จัดโดยงานบริหารคุณภัาพ
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