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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเท่ยม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน่ 

เนื�องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ความร่วมมือทางวิชาการ และเยือนราชอาณาจักรเบลเย่ยม เพื�อศึกษาดูงาน

 เมื�อวันที� 28 กันยายน – 5 ตุลาคม 2565 หลักส้ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักส้ตรนานาชาติ) 

นำาโดย ศาสตราจารย์คลินิก ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ผ้้ช่วยศาสตราจารยทั์นตแพทย์

บัณฑิิต จิรจริยาเวช ประธานหลักส้ตร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหลักส้ตร เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เนื�องในโอกาสครบรอบ 

10 ปี ความร่วมมือทางวิชาการ และเยือนราชอาณาจักรเบลเยียม เพื�อศ่กษาด้งาน

 โดยในวันที� 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 หลักส้ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักส้ตรนานาชาติ) 

นำาโดย ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ผ้้ช่วยศาสตราจารย ์

ทันตแพทย์บัณฑิิต จิรจริยาเวช ประธานหลักส้ตร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหลักส้ตร เยือน International Medical College, 

MIB GmbH, Muenster, Germany เนื�องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหลักส้ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิิต

สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักส้ตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ หลักส้ตร Master of Science in 

Implantology and Dental Surgery, International Medical College, MIB GmbH, Muenster, Germany โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื�อเสริมสร้างสัมพันธไมตรี และความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศ่กษา ร่วมทั�งเข้าร่วมพิธีมอบใบปริญญาบัตรให้แก่นักศ่กษา

ของหลักส้ตรฯ ที�สำาเร็จการศ่กษาในหลักส้ตร Master of Science in Implantology and Dental Surgery ซ่ึ่�งจัดโดย International 

Medical College, MIB GmbH, Muenster, Germany และในวันที� 3-5 ตุลาคม 2565 ได้เข้าศ่กษาด้งานและเยี�ยมชม University of 

Leuven รวมทั�งแลกเปลี�ยนเรียนร้้ทางวิชาการระหว่างสถาบันการศ่กษา ได้แก่ รับฟัังการบรรยายแนะนำา Department of Oral Health 

Sciences , University of Leuven โดย Prof. Dr. B. Van Meerbeek (Chair Department of Oral Health Sciences & Head of 

Biomaterials) การบรรยายแนะนำาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศาสตราจารยค์ลินิก ดร. นายแพทย ์ทันตแพทยศิ์ริชัย 

เกียรติถาวรเจริญ การบรรยายแนะนำาสาขาทันตกรรมรากเทียมของ University of Leuven โดย Prof. Dr. Wim Teughels (Head of 

the Periodontology and Oral Microbiology Research Group) และการบรรยายแนะนำาสาขาวิชาทันตกรรมรากเทียมของคณะ 

ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผ้้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ 

International Medical College, University of Duisburg-Essen สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน่

 เมื�อวันที� 1 ตุลาคม 2565 ศาสตราจารยค์ลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ 

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมลงนามในบันท่กข้อตกลงความร่วมมือทาง

วิชาการ (MoU) กับ International Medical College, University of Duisburg-Essen สหพันธ์ 

สาธารณรัฐเยอรมนี ซ่ึ่�งนำาโดย Univ. Prof. Dr. Dr. Dr. h. c. mult. Ulrich Joos, Scientific Director,

International Medical College และ Univ. Prof. Dr. Jan Buer, Dean, Medical Faculty University 

of Duisburg-Essen, Germany 

 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักส้ตรก่อนปริญญาน

านาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ และ Univ. Prof. Dr. Dr. Josef Piffko ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อม

ทั�งมีคณะผ้้บริหารจากทั�งสองสถาบัน เข้าร่วมพิธี ณ Mövenpick Hotel สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

การจัดทำาบันท่กข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี� มีวัตถุประสงค์เพื�อเป็นการสร้างเสริมความร่วมมือในด้าน

การวิจัย ด้านการศ่กษา และด้านการแลกเปลี�ยนบุคลากรและนักศ่กษา ระหว่างทั�งสองสถาบัน
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คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ คณะผูู้้แทนจากกรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมประชุมหารือแนวทางการพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุข

 เมื�อวันที� 10 ตุลาคม 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย 

เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยอาจารย์ ทันตแพทย์คมสัน 

ลาภาอุตย์ ผ้้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงการพิเศษ ให้การต้อนรับ นางสาวมะลิ ไพฑ้ิรย์เนรมิต ผ้้อำานวยการ 

กองสุขศ่กษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะฯ ผ้้แทนจากกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ พร้อมด้วยผ้้แทนจากศ้นย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม และโรงเรียนผ้้ช่วย

ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนา

ยุวอาสาสมัครสาธารณสุข ในการด้แลสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อพัฒนาศักยภาพแกนนำา

เยาวชน ให้มีบทบาทในการเป็นยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม) ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจำาคณะ 

ชั�น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธ่บำาเพ็ญกุศลและทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื�อถวายเป็นพระราชกุศลเ

นื�องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 เมื�อวันที� 12 ตุลาคม 2565 ศาสตราจารยค์ลินิก ดร. นายแพทย ์ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีบำาเพ็ญกุศลและทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื�อถวายเป็นพระราชกุศลเนื�องในวันคล้ายวันสวรรคต 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภ้มิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 

จำานวน 10 ร้ป มาร่วมประกอบพิธี โดยมีผ้้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศ่กษา เข้าร่วมพิธีและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ลาน

อเนกประสงค์ ชั�น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จัดโดยหน่วยพิธีการและ 

กิจกรรมพิเศษ

นักเร่ยนชั�นมัธยมศึกษาปีท่� 5 จากโรงเร่ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน การเร่ยนการสอนในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิิต

 เมื�อวันที� 17 ตุลาคม 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับนักเรียน ชั�นมัธยมศ่กษาปีที� 5 

จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จำานวน 100 คน ซ่ึ่�งเข้าศ่กษาด้งาน เกี�ยวกับการเรียนการสอนในหลักส้ตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิิต โดย 

กิจกรรมต่าง ๆ  เริ�มต้นด้วยการเข้าร่วมฟัังบรรยายแนะนำาการศ่กษาต่อในหลักส้ตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิิต ทั�งหลักส้ตรปกติและหลักส้ตร

นานาชาติ และการใช้ชีวิตของนักศ่กษาทันตแพทย์ จากนั�น เป็นการเยี�ยมชมห้องปฏิิบัติการทันตกายวิภาคศาสตร์, ห้องปฏิิบัติการวิจัย, 

โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม และคลินิกต่าง ๆ  ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมไปถ่งสิรินธรทันตพิพิธ 

ซ่ึ่�งเป็นพิพิธภัณฑ์ิการเรียนร้้ทางด้านทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกในเอเชีย และปิดท้ายด้วยกิจกรรมพบปะรุ่นพี�-รุ่นน้อง สวนกุหลาบ เพื�อเป็น

การสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าศ่กษาต่อ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การเข้าศ่กษาด้งานในครั�งนี� เป็นส่วนหน่�งของ

กิจกรรม โครงการ SK142 ก้าวส่้ฝัน มุ่งส่้ความสำาเร็จ ของโรงเรียนสวนกุหลาบ
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