


 

รองศาสตราจารย ์ทันตแพทย ์ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ 

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร ์

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม ่ 

ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงปก

ปักรักษาและอํานวยพรให้ท่านและครอบครัว จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ 

ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้า

ในหน้าที่การงาน สําเร็จสมประสงค์ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

สวัสดีปีใหม ่พ.ศ. 2564
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รศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท ์

คณบด ี

อ.ทพ.ดร.ณัฐวุฒ ิคุตตะเทพ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
รศ.ทพ.สุพจน ์ตามสายลม 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
รศ.ทพ.ดร.ไพโรจน ์หลินศุวนนท ์

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
ศ.ทพ.ดร.ธนภูม ิโอสถานนท ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

รศ.ทญ.ดร.เกศกาญจน ์เกศวยุธ  

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร ์ 
และการพัฒนาองค์กร 

รศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท ์ 

รักษาการรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล 
รศ.ทญ.ดร.รังสิมา สกุลณะมรรคา 
รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ สื่อสาร
องค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม 

ผศ.ทพ.ขจร กังสดาลพิภพ  

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

และนิสิตเก่าสัมพันธ ์

ผศ.ทญ.ดร.ปวีณา จิวัจฉรานุกูล  

ผู้ช่วยคณบดีด้านการเงิน  

และการบัญช ี

ผศ.ทพ.ดร.ดํารงค ์ดํารงค์ศร ี 
ผู้ช่วยคณบดีด้านการเงิน  

การบัญชี และการพัสด ุ

อ.ทพ.ดร.อธิคม สุรินทร์ธนาสาร  
ผู้ช่วยคณบดีด้านอาคารสถานท่ี 

และการซ่อมแซม 

ผศ.ทญ.ดร.พิไลพร วิวัฒน์บุตรสิร ิ 
ผู้ช่วยคณบดีด้านอาชีวะอนามัย 

และสิ่งแวดล้อม 
ผศ.ทญ.กนกนัดดา ตะเวทีกุล  

ผู้ช่วยคณบดีด้านการเรียน การ
สอน และการประกันคุณภาพ

หลักสูตรก่อนปริญญา 

รศ.ทญ.ดร.ปิยมาศ สําเร็จกาญจนกิจ  

ผู้ช่วยคณบดีด้านมาตรฐาน และ
นวัตกรรมหลักสูตรก่อนปริญญา 

ผศ.ทพ.ดร.ชิษณุ แจ้งศิริพันธ ์ 

ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจกรรมการ 
จัดประชุม และพิธีการ 

รศ.ทญ.ดร.บุษยรัตน ์สันติวงศ์  

ผู้ช่วยคณบดีด้านการเรียน การ
สอน และการประกันคุณภาพ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

รศ.ทญ.ดร.ริสา ชัยศุภรัตน์   

ผู้ช่วยคณบดีด้านมาตรฐาน และ
นวัตกรรมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ผศ.ทญ.ดร.ภัคสินี กมลรัตนกุล 

ผู้ช่วยคณบดีด้านการศึกษาต่อ
เนื่อง และกิจการนิสิตหลัง

ปริญญา 

รศ.ทญ.ดร.ฑัณฑริรา พรทวีทัศน์  

ผู้ช่วยคณบดีด้านยุทธศาสตร ์
การติดตาม และประเมินผล

ยุทธศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม 

รศ.ทญ.ดร.ชลิดา ลิ้มจีระจรัส   

ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหารวิจัย  

และนวัตกรรม 

อ.ทพ.ดร.อิสระพงศ ์แก้วกําเหนิดพงษ ์ 

ผู้ช่วยคณบดีด้านการประกันคุณภาพ
องค์กร และการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 

ผศ.ทญ.ดร.พิสชา พิทยพัฒน์  

ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการ  
และคลินิกบริการพิเศษ 

ทญ.อรพรรณ รุ่งโรจน์วิทยกุล  

ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการ  
และคลินิกบริการพิเศษ

อ.ทพ.ดร.เลิศฤทธิ ์ศรินนภากร  
ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการ  
และการประกันคุณภาพ 

คุณจงเพียร จิรโชคโสภณ  

ผู้ช่วยคณบดีด้านการพยาบาล
และการประกันคุณภาพ

ผศ.ทญ.ดร.สรนันทร ์จันทรางศ ุ 

ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนิสิต 

และนิสิตเก่าสัมพันธ์

รศ.ทญ.ดร.พนิดา ธัญญศรีสังข ์

ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนิสิต 

และนิสิตเก่าสัมพันธ ์

อ.ดร.กิตติศักดิ ์ทศพร 
ผู้ช่วยคณบดีด้านสื่อสารองค์กร

และกิจกรรมเพื่อสังคม
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หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ทบ.) และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(วท.ม.) สาขาปริทันตศาสตร ์ผ่านการรับรองจาก AUN-QA 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
ปริทันตศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ผ่านการ
รับรองตามมาตรฐาน ASEAN University 

Network Quality Assurance (AUN-

QA) จากการตรวจประเมินแบบ online 

assessment แห่งแรกของประเทศไทย 

เมื่อวันท่ี 21-25 กันยายน 2563  

โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร ์จุฬาฯ ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพสถาน
พยาบาล (HA) ขั้น 3 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ)  

โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร ์ จุฬาฯ ได้
รับการเยี่ยมสํารวจจากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (สรพ) เม่ือวันท่ี 26-27 

สิงหาคม พ.ศ. 2563 ท่ีผ่านมา และผ่านการ
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (Hospital 

Accredidation หรือ HA) ขั้น 3 ซึ่งนับว่าเป็น
โรงพยาบาลทางทันตกรรมแห่งแรกของ
ประเทศไทยท่ีผ่านการรับรองคุณภาพสถาน
พยาบาลขั้นท่ี 3  
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คณาจารย์และบุคลากร ได้รับได้รับการยกย่องเชิดเชิดชูเกียรติบุคลากร แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ประจําป ี2563 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ประจําปี 2563 เม่ือวันศุกร์ที ่6 พฤศจิกายน 2563  ณ 

ศาลาพระเกี้ยว โดยมีคณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการยกย่อง ดังน้ี  

1. ได้รับโปรดเกล้าให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย ์ระดับ 11/A-1 ปีงบประมาณ 2563 ได้แก่ 

    ศ.ทพ.ดร.พสุธา ธัญญะกิจไพศาล 

2. ได้รับรางวัลระดับนานาชาติและชาต ิประจําป ีพ.ศ. 2563 รางวัล เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ได้แก่ 

    ศ.ทพ.ดร.ประสิทธิ ์ภวสันต ์

3. ได้รับรางวัลระดับนานาชาติและชาต ิประจําป ีพ.ศ. 2563 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาต ิ: รางวัลผลงานวิจัย ประจําปีงบประมาณ  

    2563 ระดับดีมาก ได้แก่ 

    รศ.ทพ.ดร.จีรัสย ์สุจริตกุล และ อ.ดร.เมทิน ีโปร่งจิตร ์

3. ได้รับรางวัลระดับนานาชาติและชาต ิประจําป ีพ.ศ. 2563 รางวัลชนะเลิศระดับชาต ิการนําเสนอแบบ Poster Presentation  

    ด้านวิจัย ได้แก่ 

    นายอนุชาติ ศรีจันบาล 

4. ได้รับรางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจําป ีพ.ศ. 2563 รางวัลหน่วยปฏิบัติการวิจัย (RU) ดีเด่น สาขา 

     วิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ 

     รศ.ทญ.ดร. ฑัณฑริรา พรทวีทัศน ์(หน่วยปฏิบัติงานวิจัยทางจีโนมิกส์และทันตกรรมแม่นยํา) 

5. ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนด ีศรีจุฬาฯ” กองทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ประจําป ีพ.ศ.  

    2563 

    นางกนกวรรณ อินทรารักษ์สกุล และ นายพิชิต จอกทอง 
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อาจารย์และนิสิตได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

รางวัล First Place Winner, IADR Unilever Hatton Award – Junior Category 

นางสาวเบญจพร มโนสุทธิกิจ, นางสาวชนิสรา พุทธา, และ นางสาวนันธ์ชนัน ปัญจศิริ จากงานวิจัยเรื่อง “Periostin 

Promoted PDL Cell Migration and Myofibroblast Differentiation” จากงานประชุม International Association of 

Dental Research – Southeast Asian Division 2020 (IADR-SEA) โดยม ีศ.ทพ.ดร. ประสิทธิ ์ภวสันต ์เป็นอาจารย์ท่ี

ปรึกษางานวิจัย 

รางวัล Research Category Award – Behavioral, 

Epidemiology, and Health Service Research  

อ.ทญ.ดร. นิภาพร เอ้ือวัณณะโชติมา จากผลงานเรื่อง 

“Dental Workforce Planning in Thailand: A 

system Dynamics Modeling” จากงานประชุม

รางวัล First Runner Up, IADR Unilever Hatton 

Award – Junior Category  

นางสาวมัชฌา นวังคสัตถุศาสน ์นายนฤพงศ์ เยี่ยมวัฒนา 

และนางสาวเมธาวี ภักดีดินแดน จากงานวิจัยเรื่อง 

“Remineral iz ing agents differently affect 

amelogenesis imperfecta enamel microhardness” 

จากงานประชุม International Association of Dental 

Research – Southeast Asian Division 2020 (IADR-

SEA) โดยม ีรศ.ทญ.ดร. ฑันฑริรา พรทวีทัศน ์ 

เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัย

Mr.Naraiy Mekkapruet, Mr.Kritchaya Thaweechumpol 

and Mr.Jirayutt Banyam ได้รับรางวัล SEAADE Innovation 

Award จากผลงานเรื่อง “Practice on MOOG Simodont® 

dental simulator improve psychomotor skills for dental 

students” ในงานประชุม Southeast Asian Association for 

Dental Education 2020 (SEAADE) โดยม ีผศ.ทญ.ดร.อัญชล ี

วัชรรักษะ เป็นอาจารย์ทีปรึกษา

International Association 

of Dental Research – 

Southeast Asian Division 

2020 (IADR-SEA)
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นายเจตณัฐ ทัศนานุตริยกุล นายพลธนิก เลิศชวลิตานนท ์ และ

นายพิบูล รุ่งธนเกียรติ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ในการเสนอ

ผลงานวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบผลทางคลินิกของการใช้น้ํายา

บ้วนปากคลอร์เฮ็กซีนอย่างเดียว และร่วมกับการแปรงฟัน” ในงาน

ประชุม The 7th China-ASEAN Forum on Dentistry, 

Nanning, China โดยม ีผศ.ทญ. ศิริกาญจน ์ อรัณยะนาค และ 

รศ.ทญ.ดร. สิรีรัตน ์สูอําพัน เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัย

คณาจารย์ที่ได้รับเชิญในงานประชุมระดับนานาชาติ และองค์กรต่างๆ 

รศ.ทญ.ดร.ฑัณฑริรา พรทวีทัศน ์ 

อาจารย์ประจําภาควิชาสรีรวิทยา เป็นอนุกรรมการทางจีโนมิกส ์เพื่อจัดทําหลักสูตร
การให้การปรึกษาแนะนําทางพันธุกรรม ในแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์
ประเทศไทย 

รศ.ทญ.ดร.ชลิดา ล้ิมจีระจรัส 

อาจารย์ประจําภาควิชาสรีรวิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยาย ในงานประชุม 

The 7th China-ASEAN Forum on Dentistry, Nanning, China

นายจักรกฤษณ ์ร่มโพธ์ิช,ี นางสาววรินทร ตั้งไตรธรรม, นายเจตณัฐ ทัศนานุตริยกุล และนางสาว
พัสวี จิตร์สง่า ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูนิสิตที่ทําคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย ประจําป ี2563



 

 

CU Dent Activities ｜8 

พิธีถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร 

คณะทันตแพทยศาสตร ์ จุฬาฯ จัดพิธีถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเฉลิมพระเกียรต ิและน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระ

บรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาต ิ และวันพ่อ

แห่งชาต ิ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย ์ ทันตแพทย ์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระ

ฉายาลักษณ ์เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2563 ณ  บริเวณโถงชั้นล่าง  อาคารบรมนาถศรีนครินทร ์คณะทันตแพทยศาสตร ์จุฬาฯ 

ออกหน่วยทันตกรรมเคล่ือนที ่ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และบริษัท กัลฟ ์เอ็นเนอร์จ ีดีเวลลอปเมนท ์จํากัด (มหาชน) เพื่อให้บริการรักษาทาง

ทันตกรรมฟรี 

คณะทันตแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และบริษัท กัลฟ ์เอ็นเนอร์จ ีดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนท่ี โดยให้บริการตรวจ 

และรักษาสุขภาพในช่องปาก อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด และเคลือบฟลูออไรด ์ให้แก่ประชาชนท้ังเด็กและผู้ใหญ ่โดย

ไม่คิดมูลค่า พร้อมท้ังให้คําแนะนําเกี่ยวกับการรักษาทางทันตกรรมอีกด้วย ดังน้ี 

- ชุมชนบริเวณโรงเรียนบ้านแบนชะโด เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ วันท่ี 26 ตุลาคม 2563 

- ชุมชนโรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 

- ชุมชนโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ ์เขตบางนา กรุงเทพฯ วันท่ี วันท่ี 14 ธันวาคม 2563 



 

 

 

 

ออกหน่วยทันตกรรมเคล่ือนที ่ ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภาเพื่อให้บริการรักษาทาง

ทันตกรรมฟรี 

คณะทันตแพทยศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภา ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนท่ี 

เพื่อเฉลิมพระเกียรต ิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยให้บริการตรวจ และรักษาสุขภาพในช่องปาก อุดฟัน  ขูดหินปูน ถอนฟัน 

และผ่าฟันคุด ให้แก่ประชาชนท้ังเด็กและผู้ใหญ ่  โดยไม่คิดมูลค่า พร้อมท้ังให้คําแนะนําเกี่ยวกับการรักษาทางทันตกรรมอีก

ด้วย ระหว่างวันท่ี 7 - 8 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต. คลองตาล อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย 

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชม

คณะทันตแพทยศาสตร ์จุฬาฯ 
รศ.ทพ.สุพจน์ ตามสายลม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ให้การต้อนรับ คณะนักเรียน และคณาจารย ์ โรงเรียน

กัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 10 

คน ได้เข้ารับการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ รวมถึงได้

ศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ของคณะทันต

แพทยศาสตร ์ จุฬาฯ โดยม ี ศ.ทพ.ดร.ประสิทธิ ์ ภวสันต ์

และคุณจุฑารัตน์ สินเสริมเมือง ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร 

อีกด้วย เม่ือวันศุกร์ที ่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะ

ทันตแพทยศาสตร ์จุฬาฯ 

กิจกรรมบรรยายธรรม เรื่อง “นิวาโต อ่อนน้อม

ถ่อมใจในโลกยุคใหม”่ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระ

ญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และ

โครงการสนทนาธรรมสร้างสุข จัดการบรรยายธรรม เรื่อง 

“นิวาโต อ่อนน้อมถ่อมใจในโลกยุคใหม่” โดย พระครูวรวงศ์ 

(วีรภัทร ถิรญาโณ) พระวิธานาธิการ วัดญาณเวศกวัน 

จังหวัดนครปฐม เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน2563 ณ ห้อง

พระพุทธชินรังษ ีชั้น 12 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวม

ราช 80 คณะทันตแพทยศาสตร ์ จุฬาฯ โดยมีคณาจารย ์

บุคลากร และบุคคลภายนอก ร่วมเข้าฟังการบรรยายธรรม

ในครั้งน้ี 
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หน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่เข้าชมพิพิธภัณฑ ์

มีสถาบันการศึกษาที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย ์และพิพิธภัณฑ์วาจวิทยาวัฑฒน์ ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 

2563 ดังน้ี  

- สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์กรุงเทพมหานคร วันท่ี 9 ธันวาคม 2563 จํานวน 23 คน 

- โรงเรียนศรียานุสรณ ์จ.จันทบุร ีวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 จํานวน 94 คน 

- คณะศิลปกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 จํานวน 24 คน 

- โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ วันท่ี 28 ตุลาคม 2563 จํานวน 30 คน  

- คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันท่ี 26 ตุลาคม 2563 จํานวน 53 คน 

- โรงเรียนเพ็ญพัฒนา จ.ลพบุร ีวันท่ี 16 ตุลาคม 2563 จํานวน 42 คน 

- โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จ.น่าน วันท่ี 9 ตุลาคม 2563 จํานวน 40 คน 

ทําฟันฟร ีเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจําปี 2563 โดยจะให้บริการตรวจ และรักษาสุขภาพ

ในช่องปาก  อุดฟัน ขูดหินปูน  ถอนฟัน และผ่าฟันคุด  ให้แก่ประชาชนท้ังเด็กและผู้ใหญ ่ โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อถวายเป็นพระราช

กุศล  และเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  “พระมารดาแห่งการทันตสาธารณสุขไทย” และเพื่อเป็นการ

สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ทางด้านทันตกรรมท่ีจะให้พสกนิกรชาวไทยมีสุขภาพช่องปาก

ท่ีด ีเม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2563 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งในปีน้ี ทางคณะฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า 

โดยเปิดลงทะเบียนออนไลน ์เม่ือระหว่างวันท่ี 14 - 18 ตุลาคม 2563 เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมยัง

คุมเข้มมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยมีการจัดลําดับการเข้าใช้บริการเป็นรอบอีกด้วย 
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แสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้แต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

ตําแหน่งศาสตราจารย ์

ศาสตราจารย ์ทันตแพทย ์ดร.แมนสรวง อักษรนุกิจ  

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ ์

ตําแหน่งรองศาสตราจารย ์

รศ.ทญ.ดร.เกศกัญญา สัพพะเลข  

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และแม็กซิลโลเฟเชียล 

ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์

รศ.ทญ.ดร.เกศกาญจน ์เกศวยุธ 

สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก 

รศ.ทญ.ดร.อัญชนา พานิชอัตรา 
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต ์

ผศ.ทญ.ดร.ภัคสินี กมลรัตนกุล 

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และแม็กซิลโลเฟเชียล 

Assist. Prof. Dr. Joao Ferreira 

สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก 

ผศ.ทญ.ดร.ณัฐนันท ์โกวิทวัฒนา

สาขาวิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก 

ADVISORS 

รศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท ์

คณบดี 
รศ.ทญ.ดร. รังสิมา สกุณะมรรคา 
รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ สื่อสารองค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม 

อ.ดร.กิตติศักดิ ์ทศพร 

ผู้ช่วยคณบดีด้านสื่อสารองค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม 

EDITORIAL 

กองบรรณาธิการ : กิตติศักดิ ์ทศพร, ถนอมศุก เจียรนัยไพศาล, 

ดุสิต นันทนพิบูล, ปณัทชา วีระพล, นิศาชล สิริไพบูลย์พงศ์,  

สถิตคุณ จันทร์กระจ่าง 

กราฟฟิก : สุดารัตน์ เวชประเสริฐ, จักรินทร ์ภิญโญยิ่ง 

ภาพ : อาสา ลัดดาวัลย์  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 



CU Dent Calendar ｜12 

6-7 มกราคม 2564

สัมมนาผู้บริหาร 

เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ  

ผ่านระบบ Zoom 

▶ สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายวิชาการ  

โทร 02-218-8653 

3 กุมภาพันธ ์2564

สนทนาธรรมสร้างสุข  

กิจกรรมสวดมนต์ต้นป ีจิตดีร่มเย็น 

เวลา 12:00-13:00 น. ณ ห้องพระพุทธชินรังส ี

ชั้น 12 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 

▶ สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายประชาสัมพันธ ์

โทร 02-218-8635 

ช่องทางติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะฯ

www.dent.chula.ac.th @Dentistrychula

หากมีข้อเสนอแนะใดๆ  

เกี่ยวกับ CU SMILE 

สามารถส่งมาได้ที ่ 
inbox Facebook : Dentistrychula 

หรือทางอีเมล ์ที ่cudentpr@gmail.com

31 มกราคม 2564

Dent Camp ครั้งที ่35 

คณะทันตแพทยศาสตร ์จุฬาฯ 

▶ สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายกิจการนิสิต 

โทร 02-218-8656 

15-17 มกราคม 2564

ค่ายอนามัยชุมชน ครั้งที ่21 

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา  

ในพระบรมราชานุเคราะห ์อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 

▶ สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายกิจการนิสิต 

โทร 02-218-8656 

3 กุมภาพันธ ์2564

ปฐมนิเทศผู้ใช้บริการ ศูนย์วิจัยชีววิทยาช่องปาก 

ครั้งที ่1/2564 ผ่านระบบ Zoom 

ลงทะเบียน วันที ่22 ธันวาคม-1 กุมภาพันธ ์2564 

▶ สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์วิจัยชีววิทยาช่องปาก 

โทร 02-218-8820-22 

23-24 มกราคม 2564

งานรับน้องก้าวใหม ่2010 

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา  

ในพระบรมราชานุเคราะห ์อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 

▶ สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายกิจการนิสิต 

โทร 02-218-8656 


