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มนุษย์ทุกคนย่อมมีเกียรติ  ศักดิ์ศรี  มีคุณค่า  และมสีิทธิขัน้พื้นฐาน  ที่จะได้รับ
การรักษา  ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด  นับถือศาสนาใด  หรือฐานะอย่างไร 

 
วิชาชีพทันตแพทย์  ไม่ใช่ธุรกิจเพื่อแสวงหาก าไร  แต่เป็นวชิาชีพ  ที่จะบริการ

ช่วยเหลือมนษุย์ทุกหมู่เหล่า  ให้มสีุขภาพช่องปากที่ด ี มีคุณภาพชีวิตที่ดี   
และสามารถด ารงชวีิตในสังคม  อย่างมคีวามสขุ  ตามอัตภาพ 

 
เกียรติศักดิ์แห่งวชิาชีพทันตแพทย์  เป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องยดึไว้ 

เหนือประโยชน์อื่นใด 
 

ผู้ประกอบวิชาชพีทนัตแพทย์ยอ่มไม่ประพฤติตนให้เสือ่มเสยีต่อเกียรติแห่ง
วิชาชีพ  แตจ่ะท างานเพือ่ประโยชน์สุขของประชาชน   

ซึ่งมิอาจตีคา่เป็นเงนิทองได ้
  

  
  

 

อุดมพจน์แห่งวิชาชีพทันตแพทย์ 
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ค าน า 
รายงานประจ าปี 2555 ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดท าขึ้นเพื่อแสดงถึงข้อมูลและ                 
ผลการด าเนินงาน ภาพรวมและความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ในรอบปี
ที่ผ่านมา โดยคณะฯ ได้มีการด าเนินงานตามภารกิจหลักที่สอดคล้อง
กับพันธกิจของคณะฯ ประกอบด้วยภารกิจส าคัญ 5 ประการ คือ 
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
ถือเป็นข้อมูลประกอบการประกันคุณภาพ เพื่อเป็นแนวทางใน    
การปรับปรุงพัฒนาการท างานของคณะฯ และบุคลากรให้เกิด
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นในอนาคต 

รายงานฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  โดยได้รับ 
ความร่วมมือจากทุกภาควิชา/หน่วยงาน และบุคลากรภายในคณะฯ 
ทุกท่านที่กรุณาให้ข้อมูลประกอบการจัดท ารายงานประจ าปีดังกล่าว 
คณะผู้จัดท าใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 
 

รองศาสตราจารย ์ทันตแพทย์หญิง ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้ง โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง  
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 97 เล่ม 96 ตอนท่ี 80 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2522 เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ แห่งท่ี 4 ของประเทศไทย และถูกก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะท่ี 4 (พ.ศ.2520 - 2524) โดยมีพันธกิจสอดคล้องกับปณิธานการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยภูมิภาค เป็นการขยายการศึกษาในส่วนภูมิภาคให้มากขึ้น  และเป็นสถาบันการศึกษา                
ด้านทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจุดมุ่งหมายท่ีจะผลิตบัณฑิตเพื่อแก้ปัญหาด้านทันตสาธารณสุขแก่ประชาชน ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นคณะวิชาหน่ึงในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซ่ึงได้เริ่มด าเนินการ
ด้านการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์ ในปีการศึกษา 2523  โดยเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นแรก จ านวน 30 คน หลังจากน้ันได้รับ
นักศึกษาจ านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบันรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีละ 80 คน และได้เข้าร่วมโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต        
ทันตแพทย์เพิ่มตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข 
 ในวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2533  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้เสด็จ    
พระราชด าเนินมาเปิดอาคารเรียนของคณะทันตแพทยศาสตร์ ซ่ึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
พระราชทานนามว่า อาคาร“มหิตลานุสรณ์” ต่อมาได้ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการหลังใหม่  เพื่อรองรับภาระงานของคณะทันต
แพทยศาสตร์ท่ีเพิ่มมากขึ้น ส าหรับใช้เป็นอาคารโรงพยาบาลทันตกรรม และเป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษาฯ ห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ และสถานท่ีฝึกอบรมทางวิชาการ ซ่ึงอาคารดังกล่าวได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา” โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้
เสด็จพระราชด าเนินมาเปิดอาคาร ในวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2544 และเมื่อวันท่ี 6 กันยายน พ.ศ.2547 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีประกาศ 
ฉบับท่ี 7/2547 เห็นชอบให้จัดตั้ง “โรงพยาบาลทันตกรรม” เพื่อให้บริการด้านทันตสุขภาพ บริการวิชาการ การวิจัย และสนับสนุนการเรียน  
การสอนทางทันตแพทยศาสตร์ทุกระดับการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2555 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการจัดการเรียนการสอนท้ังหลักสูตรต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา รวมจ านวน 15 หลักสูตร มีนักศึกษารวมท้ังหมดจ านวน 591 คน การจัดการเรียนการสอนเน้นท้ังใน
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการและคลินิกทันตกรรม รวมท้ังการให้นักศึกษาทันตแพทย์ได้ฝึกประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงใน     
ด้านทันตสาธารณสุขและงานทันตกรรมอยู่เป็นประจ า ตลอดจนการส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการและวิจัย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีมีความพร้อมในการท างานทันตสาธารณสุขในอนาคต   

ตลอดระยะเวลา 33 ปีท่ีผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ระดับปริญญาตรี มาแล้ว 27 รุ่น 
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าของคณะฯ ได้สร้างชื่อเสียงต่างๆ และประสบความส าเร็จจนเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวาง ดังจะเห็นได้จาก
บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้รับรางวัลทันตแพทย์ดีเด่น และบัณฑิตส่วนใหญ่มีโอกาสได้ร่วมงานกับองค์กรของรัฐและเอกชนท่ีมีชื่อเสียง มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในระดับดีมาก นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของคณะทันตแพทยศาสตร์ ท่ีได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้
บัณฑิตทันตแพทย์ออกสู่สังคมเพื่อช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากท่ีดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคใกล้เคียง  

 

    
 

ประวัติคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

Faculty of Dentistry, Khon kaen University 
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  อัตลักษณ์อัตลักษณ์  
 บัณฑิตที่มคีวามรับผิดชอบพร้อมท างาน 
 
 

  เอกลักษณ์เอกลักษณ์  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ((VViissiioonn))  
     คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบัน 
ช้ันน าทางวิชาการ และวิจัยระดับอาเซียน  เป็นแหล่งผลติบัณฑิตไดม้าตรฐาน
วิชาชีพ 
 
 

พันธกิจ พันธกิจ ((MMiissssiioonn))            
1. ผลิตบัณฑติที่มีคณุภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ 
2. สร้างผลงานวิจัยท่ีมีคณุภาพระดับนานาชาติ 
3. ให้บริการวิชาการแกส่ังคมอย่างมคีุณภาพ และเป็นท่ีพึงพอ 

ใจแก่ผู้รับบริการ 
4. สืบสานประเพณี และท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
5. มีการบรหิารจดัการและพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ท่ีดี  

เพื่อให้เกิดบรรยากาศการท างานท่ีมีความสุข 
 
 

วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร   
1. มีสัมมาคารวะ 
2. การอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้องให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   
3. มีความพร้อมในการยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

 
 

 

ค่านิยมค่านิยม  
1. ความรับผดิชอบต่อสังคม  
2. มุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน   
3. บริการด้วยความเสมอภาค 

  

  วันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์วันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์  
 วันท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ.2522     
        

 

  สีประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ สีประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์    
 สีม่วง เป็นสีของดอกบัวสุทธาสิโนบล 
 
 

 อัตลักษณ์อัตลักษณ์  
   บัณฑิตที่มคีวามรับผิดชอบพร้อมท างาน 
 
 

 เอกลักษณ์เอกลักษณ์  
   คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งภาคอีสาน ท่ี
 เชี่ยวชาญโรคช่องปาก 
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รศ. นพ. ชนินทร์ มหรรฆานุเคราะห์ 
รักษาราชการในต าแหน่งคณบดี 
29  ต.ค. 2532 – 11 ก.พ. 2533 

ผศ. ทพ. อนันต์  จิรวิบูลย์ 
รักษาราชการในต าแหน่งคณบดี 

พ.ศ.2522 - 2523     และ 
20  ก.ย.2526   - 18 ก.พ 2527 

รศ. ทพ. สมนึก  พูนทรัพย์ 
19 ก.พ. 2527 - 28 ต.ค. 2532 

รศ. ทพญ. นิธิภาวี   ศรีสุข 
10 มิ.ย. 2536 - 9 มิ.ย. 2544 

รศ.ทพ.ดร.นิวัตร  จันทร์เทวี 
10 มิ.ย. 2544 - 9 มิ.ย. 2548 

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ศ. เกียรติคุณ ทพ. อิศระ ยุกตะนันทน ์

พ.ศ.2523 - 19 ก.ย. 2526 

  

 
รศ. ทพ. ประทีป พันธุมวนชิ 

12 ก.พ. 2533 - 9 มิ.ย. 2536 

 

   
รศ.ทพ.อินทรพล  หอวิจิตร 

10 มิ.ย. 2548 - 9 มิ.ย.2552  และ 
รักษาราชการในต าแหน่งคณบดี 
10  มิ.ย. 2552 - 13  ก.ค.2552 

รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ 
14  ก.ค. 2552 - ปัจจบุัน 

ผู้ด ารงต าแหนง่คณบด ีจากอดตี - ปัจจบุัน 
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คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีการบริหารโดยมีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด และมีรองคณบดีฝ่ายต่างๆ
เพือ่ท าหน้าท่ีและรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมาย มีผู้ช่วยคณบดี และเลขานุการคณะฯ มีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อท าหน้าที่บริหารและ
รับผิดชอบงานตามล าดับ ได้แก่ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย ร่วมรับผิดชอบงานต่างๆ ตามนโยบายและวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการส าคัญในระดับคณะฯ ที่ช่วยพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ เช่น คณะกรรมการประจ า
คณะฯ คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการด าเนินงานการศึกษาต่อเนื่อง คณะกรรมการวิจัย คณะกรรมการกิจการนักศึกษา 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการแผนและสารสนเทศ คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาลทันตกรรม เป็นต้น  โดยมีคณะกรรมการประจ าคณะฯ เป็นผู้ก ากับทิศทางเชิงนโยบาย รวมทั้งให้ค าปรึกษาแก่
คณบดีและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน  และมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ .ศ. 2541 
มาตรา 29  ดังนี ้

1.  ก าหนดนโยบายและแผนงานของคณะฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2.  พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรส าหรับคณะ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
3.  พิจารณาวางระเบียบและออกข้อบังคับภายในคณะ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพื่อเสนอต่อสภา

มหาวิทยาลัย 
4.  พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ าในคณะต่อมหาวิทยาลัย 
5.  จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 
6.  พิจารณางบประมาณของคณะ 
7.  ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี 
8.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ เกี่ยวกับกิจการของคณะ หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ประกอบด้วย 9 ภาควิชา ส านักงานคณบดี 

และโรงพยาบาลทันตกรรม ดังน้ี 
1. ส านักงานคณบดี 
2. ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก 
3. ภาควิชาทันตกรรมชุมชน 
4. ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน 
5. ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ 
6. ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ 
7. ภาควิชาทันตกรรมส าหรับเด็ก 
8. ภาควิชาปริทันตวิทยา 
9. ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร 
10. ภาควิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก 
11. โรงพยาบาลทันตกรรม (จัดตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2547 ลงวันท่ี 6 กันยายน 2547) 
 
 

การบริหารและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ   
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แผนภูมิการบริหารและแบ่งส่วนราชการ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมการศึกษา รวม

จ านวน  บาท 

พ ศ      

พ ศ      

พ ศ      

พ ศ      

พ ศ      

พ ศ      

 
 
 

 
 งบประมาณ ตามแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555   
คณะทันตแพทยศาสตร์  ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  รวมจ านวน  120,517,756.30  บาท จ าแนกเป็น 
                   1.   งบประมาณแผ่นดิน จ านวน   55,182,600.00   บาท  ( โดยไม่รวมงบบุคลากร/เงินเดือน ) 
        2.   งบประมาณเงินรายได ้      จ านวน   65,335,156.30   บาท    ( จากรายรับจริง ) 
 

 

  
 

 

  กราฟเปรียบเทียบสถิติรายรับจริง งบประมาณเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2555   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   

เงินผลประโยชน์ 

50,450,023 
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  สถิติรายจ่ายจริง งบประมาณเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555   
           สรุปยอดรายจ่ายจริง จากงบประมาณเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รวมทั้งสิ้น   
จ านวน 54,675,846.82 บาท โดยจ าแนกรายจ่ายตามหมวดเงินงบประมาณ ดังนี ้

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กราฟเปรียบเทียบสถิติรายรับจ่ายจริง งบประมาณเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2555   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายจ่ายจริง จากงบประมาณเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 

งบด าเนินการ
32,101,866.95 

งบลงทุน 
5,628,640.00 

 

งบเงินอุดหนุน 
8,670,513.35 

งบรายจ่ายอ่ืน 
2,037,546.97 

งบบุคลากร 
6,237,279.55 

58.71% 

10.29% 15.86% 
3.73% 

11.41% 
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สังกัดภาควิชา / 
คุณวุฒิการศึกษา 

ทพ. 
ต าแหน่งวิชาการ รวม วุฒิการศึกษา รวม 

อ. ผศ รศ ศ. ป.ตร ีป.บัณฑิต ป.โท ป.ช้ันสูง วุฒิบัตร  
(เทียบเท่า ป.เอก) 

ป.เอก 

 ชีววิทยาช่องปาก - 2 1 3 - 6 - - 1 - - 5 6 
 ทันตกรรมจัดฟัน - 3 1 2 - 6 2 - 1 - 2 1 6 
 ทันตกรรมชุมชน - 3 5 1 - 9 - - 1 - 5 3 9 
 ทันตกรรมบูรณะ - 10 3 1 - 14 3 1 5 - 1 4 14 
 ทันตกรรมประดิษฐ์ - 7 7 1 - 15 2 - 3 2 - 8 15 
 ทันตกรรมส าหรับเด็ก - 4 3 2 - 9 2 - - - 5 2 9 
 ปริทันตวิทยา - 2 4 3 - 9 - - 1 1 4 3 9 
 วินิจฉัยโรคช่องปาก - 2 3 6 - 11 - - 3 1 1 6 11 
 ศัลยศาสตร์ช่องปากฯ - 4 8 1 - 13 3 1 - - 7 2 13 
 โรงพยาบาลทันตกรรม 16 - - - - 16 13 2 1 - - - 16 

รวม 16 37 35 20 0 108 25 4 16 4 25 34 108 
 

 
 

สายงาน / ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษา 

ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท รวม 
ข้าราชการ 23 58 6 87 
พนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน - 29 2 31 
พนักงานงบประมาณเงินรายได ้ 3 4 - 7 
พนักงานราชการ 2 2 - 4 
ลูกจ้างประจ า 19 2 - 21 
ลูกจ้างช่ัวคราว 38 22 - 60 

รวม 85 117 8 210 

 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนบุคลากร 

บุคลากรสายผู้สอน /อาจารย์    ปีการศึกษา 2555    

บุคลากรสายสนับสนุน  ปีการศึกษา  2555    



  

                                                                                                                     รายงานประจ าปี 2555 คณะทันตแพทยศาสตร์ 13 

 
 

 
ล าดับ รายการ / ปัจจัยเกื้อหนุน วัตถุประสงค ์

1. อาคารมหิตลานุสรณ์  อาคารคลินิกทันตกรรม  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาฯ   

เพื่อเป็นอาคารท่ีตั้งของภาควิชา ส านักงานคณบดี ใช้จัดการเรียนการสอนและ
การให้บริการรักษาทางทันตกรรม  

2. โรงพยาบาลทันตกรรม และคลินิกทันตกรรมต่างๆ   
รวมท้ังคลินิกทันตกรรมพิเศษ    

เพื่อการฝึกปฏิบัติงานคลินิกของนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ 
ท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมท้ังการให้บริการรักษาทาง   
ทันตกรรมส าหรับผู้ป่วยในและนอกเวลาราชการ 

3. ห้องเรียน ได้แก่ ห้องบรรยาย DT1 – DT7 และห้องเรียน
วุฒิบัตร 1- 4 

เพื่อการจัดการเรียนการสอนวิชาบรรยาย ของนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ 
นักศึกษาทันตแพทย์ท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

4. ห้องประชุม และห้องฝึกอบรม ได้แก่ ห้องประชุมนิธิภาวี 
ศรีสุข (ขนาด 300 ท่ีน่ัง) ห้องประชุมย่อย 1-4  ห้องอบรม
ศึกษาต่อเนื่อง 1-2  ห้องประชุมอิศระ ยุกตะนันทน์ และ 
ห้องประชุมประจ าภาควิชาต่างๆ 

เพื่อการจัดประชุมด้านวิชาการ สัมมนา อบรมระยะสั้นและการอบรมศึกษา
ต่อเนื่อง รวมท้ังการจัดประชุมต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนา
บุคลากร/นักศึกษา  

5. ห้องปฏิบัติการกลางทางทันตกรรม  เพื่อการฝึกปฏิบัติการด้านทันตกรรมประดิษฐ์ ด้านทันตกรรมบูรณะ และด้าน
ทันตกรรมส าหรับเด็ก ของนักศึกษาทันตแพทย์ท้ังระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา  

6. ห้องปฏิบัติการวิจัย ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิจัยเซลล์พันธุ
ศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยา ห้องปฏิบัติการ
วิจัยอณูชีววิทยา ห้องปฏิบัติการวิจัยชีววัสดุ และ
ห้องปฏิบัติการวิจัยการบดเค้ียว 

เพื่อการปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง การศึกษาค้นคว้าและการท าวิจัยของ
อาจารย์/นักวิจัย และนักศึกษาทันตแพทย์ท้ังระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา 

7. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  เพื่อการฝึกอบรมและจัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษา
และบุคลากร 

8. ระบบเทคโนโลยีด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ท้ังเทคโนโลยีใยแก้วน าแสง 
และเครือข่ายไร้สาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน การผลิตสื่อ 
ระบบส ารองข้อมูลและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

เพื่อการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการด้านต่างๆ 
ด้วยระบบเทคโนโลยีด้านสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

9. ห้องสมุด สมนึก พูนทรัพย์ เพื่อการศึกษาค้นคว้า และการสืบค้นข้อมูล ท้ังจากหนังสือ ต ารา  วารสาร 
หนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค และเอกสารอื่นๆ ตลอดจนการสืบค้นจากระบบ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ  

10. หอพักนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ 
และศูนย์พัฒนานักศึกษา 

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านท่ีพักอาศัยของนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ 
แบ่งเป็นหอพกัชาย 2 หลัง และหอพักหญิง 2 หลัง 
ส่วนศูนย์พัฒนานักศึกษา ใช้เป็นสถานท่ีจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา และ
การบริหารงานของฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

11. รถทันตกรรมพระราชทาน และรถยนต์  เพื่อสนับสนุนการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนท่ีและส าหรับการ
ปฏิบัติงานราชการต่างๆ ของคณะฯ 

12. ลานอเนกประสงค์ สนามกีฬา ลานจอดรถและ 
โรงอาหาร 

เพื่อการจัดกิจกรรมและสันทนาการ กิจกรรมกีฬา เพื่อท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร / นักศึกษา 

ปัจจัยกายภาพ 
ที่ส าคัญ 
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ผศ.จินดา  เลิศศิริวรกุล 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

รศ.ดร.อาริยา  รัตนทองค า 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

 

รศ.ดร.จรินทร์  ปภังกรกิจ 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 

ผศ.ดร.วรานุช  ปิติพัฒน์  
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และ

วิเทศสัมพันธ ์

ผศ.อโนมา  รัตนะเจริญธรรม 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ 

     
ผศ.ดร.ภิภพ สุทธิประภาภรณ์  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผศ.ดร.ดุษฎี  หอมดี  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
 

รศ.ดร.ธีระศักด์ิ  ด ารงรุ่งเรือง  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผน 

ผศ.ดร.ปรมาภรณ์  กลั่นฤทธิ์  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

อ.จันทร์ธิดา  ภวภูตานนท์           
ณ  มหาสารคาม  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

     
ผศ.ศิริพงศ์  สิทธิสมวงศ์  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม 
ผศ.ดร.ดาราพร  แซ่ลี้  

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม 
อ.ดร.ฑีฆายุ  พลางกูร จอร์นส  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

ผศ.ดร.อังสนา  ใจแน่น 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 

นางสาวบุญ   ชฎาศิลป์  
เลขานุการคณะทันตแพทยศาสตร์ 

     
     

 

 
รศ.ดร.นวรัตน์  วราอัศวปติ เจริญ 

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

ผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ผศ.ดนัย  ยอดสวุรรณ 

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ 
รศ.ดร.ทัศนีย์  วังศรีมงคล 
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน 

ผศ.ดวงพร จิรวบิูลย ์
ภาควิชาปริทันตวิทยา 

   
รศ.เพ็ญศรี  โพธิภกัด ี

ภาควิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก 
ผศ.เอกสิทธิ์  อุตรวิเชียร 

ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร 
อ.ดร.วิไลพร  สุตันไชยนนท์ 
ภาควิชาทันตกรรมชุมชน 

   
รศ.ดร.ปัทมา   ชัยเลิศวณิชกุล 

ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ 
อ.ดร.ปฏิมาพร  พึ่งชาญชัยกุล 
ภาควิชาทันตกรรมส าหรับเด็ก 

อ.ดร.ฑีฆายุ  พลางกูร จอร์นส 
ภาควิชาชวีวิทยาชอ่งปาก 

   

 
 

  
 
 

    

รศ.ดร.สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ ์
กรรมการจากอาจารยป์ระจ าคณะ 

ผศ.กรกมล  สุขจิตร 
กรรมการจากอาจารยป์ระจ าคณะ 

ผศ.ดร.ดาราพร  แซ่ลี้ 
กรรมการจากอาจารยป์ระจ าคณะ 

อ.ดร.สุทิน  จินาพรธรรม 
กรรมการจากอาจารยป์ระจ าคณะ 

 

หัวหน้าภาควิชา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าคณะกรรมการประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ชื่อ  -   สกุล ต าแหน่ง 
1 รองศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์  วราอัศวปติ  เจรญิ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นประธาน 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.จรินทร ์ ปภังกรกิจ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ เป็นกรรมการ 
4 รองศาสตราจารย์ ดร.อาริยา รัตนทองค า รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นกรรมการ 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานุช ปิติพัฒน ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ เป็นกรรมการ 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดา  เลิศศริิวรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เป็นกรรมการ 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อโนมา   รัตนะเจรญิธรรม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นกรรมการ 
7 อาจารย์ ดร.ฑีฆายุ  พลางกูร จอร์นส หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาช่องปาก เป็นกรรมการ 

8   รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย ์ วังศรีมงคล หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน เป็นกรรมการ 
9 อาจารย์ ดร.วิไลพร    สุตันไชยนนท์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน เป็นกรรมการ 
10 รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา   ชัยเลิศวณิชกลุ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมบูรณะ เป็นกรรมการ 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารยด์นัย ยอดสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ เป็นกรรมการ 

12 อาจารย์ ดร.ปฏิมาพร   พึ่งชาญชัยกุล หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมส าหรบัเด็ก เป็นกรรมการ 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารยด์วงพร  จิรวิบูลย ์  หัวหน้าภาควิชาปริทันตวิทยา เป็นกรรมการ 
14 รองศาสตราจารย์เพ็ญศร ี โพธิภักด ี  หัวหน้าภาควิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก เป็นกรรมการ 

15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธ์ิ   อุตรวิเชียร  หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 
 และกระดูกขากรรไกร 

เป็นกรรมการ 

16 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  ทวีชัยศุภพงษ ์ อาจารย์ประจ าคณะฯ เป็นกรรมการ 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร แซ่ลี ้ อาจารย์ประจ าคณะฯ เป็นกรรมการ 
18 อาจารย์ ดร.สุทิน จินาพรธรรม อาจารย์ประจ าคณะฯ เป็นกรรมการ 
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกมล สุขจิตร อาจารย์ประจ าคณะฯ เป็นกรรมการ 

20 นางสาวบุญ ชฎาศิลป ์ เลขานุการคณะฯ เป็นเลขานุการฯ 
21 นางยุพิน บุญนาด ี เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไปช านาญการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายนามคณะกรรมการประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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นางสาวธันยช์นก นิยมศิริทรัพย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน “The immediate and one week follow up effect of manual therapy 
on pain intensity and pressure pain threshold (PPT) in patients with temporomandibular disorders (TMD): a pilot 
randomized controlled trial” 
นายโชคชริน นาแข็งฤทธิ ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงาน “A pilot study of the cervical spine manual therapy on pain 
and mouth opening in temporomandibular disorders patients” 
นางสาวพิมลพรรณ ทวีการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อผลงาน “Clinical measurement of craniovertebral angle and forward 
shoulder angle by three-point marker detection software: A test of reliability and validity” 

 คณะนักวิจัยกลุ่มวจิัยและพัฒนาเฉพาะทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์  
ได้รับรางวัลการน าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง  “Moving Concept in Pain Management” 23rd 
Annual Scientific Program of TASP จัดโดย สมาคมการศึกษาเร่ืองความปวดแห่งประเทศไทย 
(Thai Association for the Study of Pain, TASP) ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี 
(วันที่  4-7  เมษายน  2555) 

รางวัล ประกาศเกียรติคุณ  
และความภาคภูมิใจ 

บุคลากรที่ได้รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ 

    บุคลากรสายสนับสนุน ได้รับรางวัลการแข่งขัน Thailand Field  Day Contest 2011  
นายสุวรพงษ์ คงมั่น ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศ ในการแข่งขัน Thailand Field  Day 
Contest 2011 (ไทยแลนด์ ฟิลด์เดย์ คอนเทส) ซ่ึง เป็นการแข่งขันเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติของนักวิทยุสมัครเล่นไทย ณ อาคารหอการค้าไทย-จีน 
กรุงเทพมหานคร  (วันที่  11  กุมภาพันธ์  2555) 

บุคลากรสายสนับสนุน ได้รบัรางวลัชนะเลิศการแขง่ขันแอโรบิกบุคลากร ประจ าปี 2555 
ประเภททีม เนื่องในวันแห่งความรัก  ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตรเก่า 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วันที่  14  กุมภาพันธ ์ 2555) 

ประกอบด้วย  
1. นางประทุมมา   ทาแดง (ผู้จัดการทมี)    
2. นางอรุณรัตน์    ลาธรรม (ผู้น าทีม)  
3. นางกชพรรณ    มณีกานนท ์
4. นางยุวดี           อุปนันท ์
5. นางริณประภา    ศรีทะบาล 
6. นางฐิตารีย์        สอนจันดา 
 
 

7. นางสาวระยบั ภญิโญภาพ 
8. นางหญิง โพธิสวุรรณ 
9. นางอุไร ค าสวาท 
10. นางยุวดี สิงจันลา 
11. นางนัยนา  สิมเสน  
12. นางไพวรรณ ป้องนาม   
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 บุคลากรสายสนบัสนนุ ได้รับรางวัลการประกวดผลงาน KKU Show & Share 2012 
 “คิด ลอง ร่วม เรียน เพื่องานเห็นผล คนเป็นสุข” ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก ่
1. นางสาวภคอร สินธุรักษ์ และนางษมาภรณ์ นาใจดี  ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานเร่ืองกล่องดูดฝุ่นผง 
2. นางริณประภา ศรีทะบาล และนายศุภฤกษ์ ตีเมืองซ้าย  ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานเร่ือง เครื่องซีลซอง ชนิดมือถือ 
(วันที่  20 กันยายน 2555) 

 บุคลากรสายสนับสนุน ได้รับรางวัลจัดการประกวดผลงานประเภท
วิเคราะห์ และพัฒนางานในหน้าท่ีของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
นางสมพิศ นามเปือย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ผลงาน “กระบวนการบรหิารจัดการ
โครงการเชิงพัฒนาและแนวโน้มผลลัพธต์ัวชี้วัด” ปีการศึกษา 2549-2553 คณะทันต
แพทยศาสตร์ (วันที่  23 พฤษภาคม 2555) 

 อ ทพ. ณัฐพงษ์  กันตรง  
ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ 
ประจ าป ี2554 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ไปศึกษาต่อระดับระดับปริญญาเอก 
สาขาชีววิทยาช่องปาก ที่มหาวิทยาลยัวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา  (วันที่  10 สิงหาคม 2555) 

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมถ้วยรางวัลและเงินรางวัล ในการประกวดการจัดท ากระทง 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2 ฟุต และได้รับรางวัลชมเชย พร้อมถ้วยรางวัลและเงินรางวัล ใน
การประกวดการจัดท ากระทง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 3 ฟุตขึ้นไป และในกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีไทยโบราณงานลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2554 ณ บึงสีฐาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (วันท่ี  10  พฤศจิกายน  2554) 

 บุคลากรสายสนบัสนนุ ได้รับรางวัล ฟุตบอล
บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2555  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ฟุตบอลบุคลากรภายใน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นท่ัวไป ประจ าปี 2555 ณ สนามกีฬา
ฟุตบอลมหาวิทยาลัยขอนแก่น (วันท่ี  26 มกราคม  2555) 
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นักศึกษาและศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัล / ประกาศเกียรติคุณ  

 นักศึกษาทันตแพทย์ธิติสรรค์ ฦาชา  
 นักศึกษาทันตแพทย์กษมา กันต์พิทยา 
ได้รับคัดเลือกรับทุนนักกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2555 จากด าเนินการ
จัดการประเมินและคัดเลือกนกัศึกษาเพือ่รับทุนนักกิจกรรม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปกีารศึกษา 2555 (วันที่  31 สิงหาคม 2555) 

 นักศึกษาทันตแพทย์วชิระ ทรัพย์ไพบูรณ์  
ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดภาพถ่าย “กัลปพฤกษ์งามใน มข.” 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (วันที่  2 พฤษภาคม  2555) 

 นักศึกษาทันตแพทย์กัญญาวงศ์ ศิริโภคพัฒน์  นักศึกษาทันตแพทย์จตุพร นันทมานพ 
ได้รับรางวัล “คนดีของเพื่อน” จากกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ ชัน้ปีที่ 6 รุ่น 27 โดยการโหวตจากนกัศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ณ 
ห้องประชุมนิธิภาว ีศรีสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (วันที่  6  มีนาคม  2555) 

 นักศึกษาทันตแพทย์กิตติยา  ยืนยิ่ง   
 นักศึกษาทันตแพทย์ชลลิณี  นันทวงค์   
 นักศึกษาทันตแพทย์ชุติรัตน์  ศรีพลอย 
 นักศึกษาทันตแพทย์พรรณทิพา  บุตรดา 
ได้รับทุนวิจัยดีเด่นประจ าป ี2555 ทุนวจิัยประทีป พันธุมวนิช จ านวนเงิน 
10,000 บาท จากบริษัทคอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จ ากัด ห้อง
ประชุมนิธิภาว ีศรีสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
(วันที่  2 พฤษภาคม  2555) 

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล ในการประกวดขบวน
แห่งานสงกรานต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2555 (วันที่  11 เมษายน  2555) 
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นักศึกษาผู้ที่มีผลการเรียนสูงสุด ประจ าปีการศึกษา 2554 (มอบรางวัลในพิธีไหว้ครู ประจ าปี 2555)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ช้ันปีท่ี   1     ได้แก่ นางสาวภัทรวดี  วิภาคกิจ 
    ช้ันปีท่ี   2     ได้แก่ นางสาวมาริสา  งามเจริญสมบตั ิ
    ช้ันปีท่ี   3     ได้แก่ นายพิธิวัต  เอื้อสุวรรณ 
    ช้ันปีท่ี   4     ได้แก่ นายอานนท์ชัย  จันทร์สุวรรณ และนางสาวศรัณยา  พลศรี 
    ช้ันปีท่ี   5     ได้แก่ นายวรศักดิ์   ชัยวิภาส 
    ช้ันปีท่ี   6     ได้แก่ นางสาวกนกพร  นันทศิรนาท  

     (วันที ่ 21 มิถุนายน  2555) 

 ทพญ. ปานตา ตรีสุวรรณ (สาขาวิชาทันตกรรมส าหรับเด็ก) 
ได้รับรางวัล Good Poster Presentation (Pharmaceutical Sciences) จากการน าเสนอผลงานชื่อ “ผลของสารสกดัโพลีฟีนอลจาก
เปลือกมังคุดต่อการยับยั้งเช้ือสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ ในห้องปฏบิัติการ (Inhibitory effects of polyphenol from mangosteen 
extracts on Streptococcus mutans in vitro)”   (วันที่  11  กุมภาพันธ์   2555) 

นักศึกษาทันตแพทย์วรุต  ชลิทธิกุล    

ได้รับรางวัล กัลปพฤกษ์ด้านทกัษะในการจัดการและการท างาน (วันที่  30 ธันวาคม 2554) 
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คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ด าเนินการตามภาระหน้าที่หลักด้านการจัดการศึกษาทาง
ทันตแพทยศาสตร์ เพ่ือผลิตบัณฑิตและทันตบุคลากรที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตรง
ตามความต้องการของชุมชนและประเทศ เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศด้านทันตสุขภาพและสอดคล้อง
ตามนโยบายของรัฐ โดยในระดับปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ใน
โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทันตแพทย์เพ่ิมตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง  

ในปัจจุบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์ ออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต่ ากว่า
ปริญญาตรี  ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  รวมหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 2555 จ านวน 
15 หลักสูตร  แบ่งตามระดับการศึกษา หลักสูตรและสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่่ากว่าระดับปริญญาตรี  (1 หลักสตูร) 
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย ์                

(หลักสูตร 1 ปี) 

(หลกัสูตร 1 ปี) 
 

ระดับปริญญาตร ี (1 หลักสูตร) 
1. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตร 6 ปี) 
 

หลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง (ป.ชั้นสูง) 
1. สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล    
   (หลกัสูตร 1 ปี) 
2. สาขาวิชาทันตกรรมส าหรับเด็ก (หลักสูตร 1 ปี) 
 
 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (ป.โท) 
1. สาขาวิชาปริทันตวิทยา  (หลักสูตร 2 ป)ี 
2. สาขาวิชาทันตกรรมส าหรับเด็ก (หลกัสูตร 2 ปี) 
3. สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป  (หลักสูตร 2 ปี) 
4. สาขาวิชาการวิจยัทางทันตแพทยศาสตร์  (หลักสูตร 2 ปี) 
5. สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  (หลักสูตร 2 ป)ี 
6. สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ (หลักสูตร 2 ปี) 
7. สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ นานาชาติ  (หลกัสูตร 3 ป)ี 
8. สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน โครงการพิเศษ  (หลักสูตร 3 ปี) 
 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
(13 หลักสูตร) 

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (ป.เอก) 
  1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปาก  (หลักสูตร 3-5 ปี) 

 

หลักสูตรระดบัวุฒิบตัร (เทยีบเท่า ป.เอก) 
    หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทยป์ระจ าบ้าน  (หลักสูตร 3 ป ี)    
1.    1. สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์   

 2.  สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเซียล 

 หลักสูตรการศึกษา ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2555 
(จ่านวน 15  หลักสูตร) 

 
 

ด้านการผลิตบัณฑติและการจดัการศึกษา 
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คณะทันตแพทยศาสตร์ มีนักศึกษา ในปีการศึกษา 2555 รวมทั้งหมดจ านวน  591  คน  แบ่งเป็นระดับต่ า

กว่าปริญญาตรี จ านวน  43 คน ระดับปริญญาตรี จ านวน   477  คน และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน  71  คน  และ
มีผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ในปีการศึกษา 2555 จ านวน 148 คน (รับปริญญาบัตร วันที่ 4 เมษายน 2556)   

 
ระดับการศึกษา / หลักสูตร / สาขาวิชา 

ปีการศึกษา  2555    (คน) 
ผู้ส่าเร็จการศึกษา 

(ปีการศึกษา 2554) 
นักศึกษา 
( เก่า ) 

นักศึกษา 
( ใหม่ ) 

นักศึกษา 
( ทั้งหมด ) 

ระดับต่่ากว่าปริญญาตรี  (1)                               (รวม) - 43 43 38 

      หลักสูตรประกาศนียบตัรผู้ช่วยทันตแพทย์                            

ระดับปริญญาตรี  (2)                                        (รวม) 404 73 477 71 

      หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบณัฑิต                                  404 73 477 71 

ระดับบัณฑิตศึกษา   (3)                                     (รวม) 50 21 71 39 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ป.ชั้นสูง)      รวม - 8 8 19 
     1. สาขาวิชาปริทันตวิทยา - - - 3 
     2. สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล - 6 6 8 
     3. สาขาวิชาทันตกรรมส าหรบัเด็ก - 2 2 4 
     4. สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก - - - 4 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ป.โท)               รวม 34 13 47 23 

     1. สาขาวิชาปริทันตวิทยา 4 3 7 3 
     2. สาขาวิชาทันตสาธารณสุข - - - 2 
     3. สาขาวิชาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร ์ 4 - 4 3 
     4. สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป 1 - 1 1 
     5. สาขาวิชาทันตกรรมส าหรบัเด็ก 4 - 4 4 
     6. สาขาวิชาทันตกรรมประดษิฐ์ 6 - 6 4 
     7. สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ 9 3 12 - 
     8. สาขาวิชาทันตกรรมประดษิฐ์ (นานาชาติ) 2 3 5 - 
     9. สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (โครงการพิเศษ) 4 4 8 6 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก)                   รวม 7 - 7 - 

     1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปาก 7 - 7 - 
- หลักสูตรวุฒิบัตร (เทียบเท่า ป.เอก)                      รวม 9 - 9 - 

     1. สาขาวิชาทันตกรรมประดษิฐ์ 7 - 7 - 
     2. สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 2 - 2 - 

        รวมท้ังหมด (คน)           (1)+(2)+(3) 454 137 591 148 

บัณฑิตที่ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2555 
(รับปริญญา วันที่  4  เมษายน 2556)   

ได้เกียรตินิยม อันดับ 1      จ านวน   5     คน   
ได้เกียรตินิยม อันดับ 2     จ านวน  19   คน   

จ านวนนักศึกษา 
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จ่านวนนักศึกษาใหม่ทั้งหมด ทุกระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ผู้ส่าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 

                                     

 
                                     

 

จ่านวนนักศึกษาท้ังหมด ทุกระดบัการศึกษา ปีการศึกษา 2555 จ่านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา ปีการศึกษา2552 -2555 
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จ่านวนนักศึกษาทั้งหมด   ปีการศึกษา 2552 – 2555  
รวม

ทั้งหมด ปี 
การศึกษา 

ระดับต่่ากว่า
ปริญญาตรี 

ระดับ 
ปริญญาตรี 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
รวม 

ป.บัณฑิต 
ป.บัณฑิต

ชั้นสูง 
ปริญญา

โท 
ปริญญาเอก วุฒิบัตร 

2552 60 430 - 10 45 5 7 67 557 

2553 41 461 - 24 60 7 9 100 602 

2554 48 472 - 11 47 8 10 76 596 
2555 43 477 - 8 47 7 9 71 591 

ตารางแสดงจ่านวนนักศึกษาทั้งหมด ประจ่าปีการศึกษา 2552 - 2555 โดยแบ่งเป็นระดับการศึกษา 

557
577 

602
577 

596
577 

591
7 477

577 

71 43 

73 
43 

21 

71 
38 

39 

จ ำนวน (คน) 
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โรงพยาบาล/หน่วยงานสมทบ   
การจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี 

   โรงพยาบาลสมทบ ในการออกฝึกปฏิบัติงานวิชาทันตกรรมโรงพยาบาล ปีการศึกษา 2555 
 

1. โรงพยาบาลบุรีรัมย์  
2. โรงพยาบาลสระบุรี  

4. โรงพยาบาลสุรินทร์ 
5. โรงพยาบาลขอนแก่น  

3. โรงพยาบาลอุดรธานี 6.  โรงพยาบาลมหาราช 
 7.  โรงพยาบาลยโสธร 

 

    โรงพยาบาล/หน่วยงานที่ให้การสมทบ ในการออกฝึกปฏิบัตงิานวิชาทันตกรรมชุมชนภาคสนาม  
    ปีการศึกษา 2555 
 

   1.  ศูนย์ค้ าคูนโรงพยาบาลอุบลรัตน์  อ.อุบลรตัน์  จ.ขอนแก่น 
   2.  ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัชัยภูมิ  และโรงพยาบาลตา่งๆ ในจังหวัดชัยภูมิ  ได้แก่  

   โรงพยาบาลหนองบัวระเหว    โรงพยาบาลแก้งคร้อ    โรงพยาบาลคอนสวรรค ์   
   โรงพยาบาลบ าเหน็จณรงค์    โรงพยาบาลคอนสาร    โรงพยาบาลบ้านเขว้า    

   3.  ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี   และ โรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี  ไดแ้ก่  
   โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์            โรงพยาบาลวารินช าราบ           โรงพยาบาลม่วงสามสิบ    
   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม        โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร       โรงพยาบาลตระการพืชผล  

 

   โรงเรียนอนบุาล/โรงเรียนชัน้ประถมศกึษาต่างๆ  ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง   
        มหาวิทยาลยัขอนแกน่ ที่ให้การสมทบในการฝึกปฏิบัติงานวิชาทันตกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2555                   
  

 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 
 โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง 
 โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร    
 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย   
 โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง   
 โรงเรียนค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง   
 โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ (อนุบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย นับตั้งแต่การส่งเสริมให้มีการเรียนการสอน  วิชาวิจัย ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต การส่งเสริม
การท าวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา มุ่งเน้นให้เกิดการประสานระหว่างการเรียนการสอนและการวิจัย มีการ
ส่งเสริมงานวิจัย ทั้งการวิจัยพ้ืนฐาน (Fundamental  research) และการวิจัยประยุกต์ (Applied  research) เพ่ือ
เอ้ือให้คณาจารย์และนักศึกษาทันตแพทย์ได้มีผลงานวิจัยสู่ระดับสากลมากขึ้น  รวมทั้งได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและการวิจัยประยุกต์ให้เกิดนวัตกรรม ทางทันตแพทยศาสตร์  มีระบบการส่งเสริมให้คณาจารย์
ได้มีโอกาสน าเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัย รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยและครุภัณฑ์วิจัยที่
ทันสมัย มีการจัดตั้งเงินกองทุนต่างๆเพ่ือพัฒนางานด้านการวิจัย ดังนี้   

 

- กองทุนวิจัย 30 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์    
- กองทุนรายได้จากการชดใช้เงินกองทุนผู้ผิดสัญญาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
- กองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะทันตแพทยศาสตร์ ส าหรับอาจารย์ 
- กองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะทันตแพทยศาสตร์ส าหรับทันตแพทย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
- เงินโครงการสนับสนุนการน าเสนอผลงานระดับนานาชาติในเขตทวีปเอเชีย คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- เงินทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทอุดหนุนการเรียนการสอนวิชาโครงการวิจัยทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 
- กองทุนส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ คณะฯมีการจัดท าวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University Dental Journal, KDJ) เพ่ือเป็นวารสารเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
วิชาการทางทันตแพทยศาสตร์ อีกท้ัง ยังได้ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลด้านวิจัย เช่น ข้อมูลแหล่งทุนวิจัย ข้อมูลนักวิจัย 
และข้อมูลผลงานวิจัย เป็นต้น นอกจากนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมกับคณะต่างๆ ในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย    “Vice Dean Research, VDR” เพ่ือให้เกิดการประสานงาน
ระหว่าง รองคณบดีทีก่ ากับงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

 
 
 

1. ห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยา  ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาฯ  
2. หอ้งปฏิบัติการวิจัยอณูชีววิทยา ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาฯ 
3. ห้องปฏิบัติการวิจัยการบดเคี้ยว ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาฯ 
4. ห้องปฏิบัติการวิจัยเซลล์พันธุศาสตร์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาฯ 
5. ห้องปฏิบัติการวิจัยชีววัสดุ ชัน้ 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาฯ 
6. ห้องปฏิบัติการและวิจัยพยาธิวิทยาช่องปาก ชั้น 3 อาคารมหิตลานุสรณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

ด้านการวิจัย 

ห้องปฏิบัติการวิจัย   
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1. โครงการวิจัยใหม่  ประจ าปงีบประมาณ 2555 
 

 โครงการวิจัยใหม่  คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2555 จากแหล่งทุนภายในและภายนอก  

 
 โครงการวิจัยร่วมกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับทุนวิจัยจากเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์   

ประจ าปีงบประมาณ 2555   
 

ที ่ ผู้วิจัย โครงการวิจัย งบประมาณ 
1 รศ.ดร.ธีระศักดิ์ ด ารงรุ่งเรือง 

รศ.ดร.อรุณศรี  ปรีเปรม 
ดร.วันวิสา  พัฒนศิริวิศว 

ฤทธ์ิของสารประกอบเชิงซ้อนแอนโทไซยานินต่อการต้านการขจัดตัวเองของเซลล์เยื่อบุผิวเหงือก
ปฐมภูมิของมนุษย์ HGEPp.05 (Anti-apoptotic effect of anthocyanins complex on 
human gingival epithelial cells : HGEPp.05) 

15,000 

2 รศ.ดร.ศจี สัตยุตม์ การเปรียบเทียบประสิทธิผลทางคลินิกของการใช้ไดโอดเลเซอร์ความยาวคลื่น 808 นาโนเมตร 
เทคนิคเชื่อมแผลกับการทายาสเตียรอยด์เฉพาะที่ในการรักษาไลเคนแพลนัสชนิดแผลถลอก 
(A comparative study of a clinical efficacy of using diode laser 808 nm tissue 
welding technique and topical steroid on erosive type oral lichen planus) 

9,198 

3 ผศ.ดวงพร จิรวิบูลย์ 
อ.จุติพร พนมบัวเลิศ 

โรคปริทันต์และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากในระหว่างตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ท่ี
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (Periodontal disease and oral health care in pregnant 
women at Srinagarind Hospital) 

13,000 

4 ผศ.อรอุมา  อังวราวงศ์ 
อ.ดร.ธิดารัตน์  อังวราวงศ์ 

การเปรียบเทียบรอยซึมเล็กระหว่างสารผนึกเรซินท่ีไม่มีฟลูออไรด์ สารผนึกเรซินท่ีมีฟลูออไรด์ 
และสารผนึกเรซินท่ีมีอะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟต 
(Comparison of microleakage between resin sealant without fluride, resin sealant 
with fluride, and resin sealant with Amorphous Calcium Phosphate) 

15,000 

ผู้วิจัย โครงการวิจัย แหล่งทุน งบประมาณ 
อ.พีรพงศ์ กุประดิษฐ์ การศึกษาเปรยีบเทียบเสถียรภาพสีของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิด

ดั้งเดิมกับเรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ 
หมวดงบประมาณเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

100,000 

อ.ดร.ปฏิมาพร  พึ่งชาญชัยกุล 
 

การศึกษาการกลายพันธุ์ของจีนท่ีเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของฟันใน
ครอบครัวคนไทยท่ีมีปุุมฟันเกินในชุดฟันแท้” 

หมวดงบประมาณเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

150,000 

อ.ดร.ภิภพ  สุทธิประภาภรณ์ อัตราความส าเร็จในการรักษาทางทันตกรรมรากเทียมในคณะทันต
แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

หมวดงบประมาณเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

27,000 
 

ผศ.อรอุมา  อังวราวงศ์ อัตราการยึดอยู่ของสารผนึกหลุมและร่องฟันเรซินท่ีมีอะมอร์ฟัส
แคลเซียมฟอสเฟตกับสารผนึกหลุมและร่องฟันเรซินท่ีมีฟลูออไรด์ใน
ฟันกรามแท้ซ่ีท่ีหน่ึงที่มีภาวะสะสมแร่ธาตุน้อยเกิน 
: การศึกษาแบบสุ่มทางคลินิก 

หมวดงบประมาณเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

116,600 

ผศ.ดร.ดาราพร   แซ่ลี้ การศึกษาน าร่องเพื่อเปรียบเทียบระบบพีดับบลิวพลัสกับระบบออส
เทมส์ท่ีรองรับครอบฟันซ่ีเดี่ยวบริเวณฟันหลังในขากรรไกรล่างเป็น
ระยะเวลา 1 ปี 

หมวดงบประมาณเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

140,500 

ผลงานวิจัยและโครงการวิจัย 
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ที ่ ผู้วิจัย โครงการวิจัย งบประมาณ 
5 ผศ.อโนมา รัตนะเจริญธรรม 

ผศ.สุบิน  พัวศิริ 
ความชุกและปัจจัยของโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยท่ีคลินิกเด็กสุขภาพดีของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
(The prevalence and factors associated with early childhood caries in well baby 
clinic of Srinagarind Hospital) 

15,000 

6 ผศ.ดนัย  ยอดสุวรรณ ประสิทธิภาพการบดเค้ียว  แรงกัดสูงสุดและความพึงพอใจของผู้ปุวยที่ฟื้นฟูสภาพด้วยฟันเทียม
ล่างคร่อมรากเทียมฟันยิ้ม: การติดตามผล  
Masticatory performance, maximum bite force and satisfaction of patient 
rehabilitated  with Fun Yim implant-retained overdentures: follow up 

14,215 

7 รศ.ดร.อาภา จันทร์เทวี  
รศ.ดร.นิวัตร  จันทร์เทวี 
อ.ดร.นาฎศจี   นวลแก้ว 

ผลของการเตรียมโพรงฟันด้วยเทคนิคท่ีแตกต่างกันต่อรอยรั่วซึมเล็กในฟันน้ านมท่ีบูรณะด้วยแก้ว
ไอโอโนเมอร์ (The effect of different techniques in cavity preparation on 
microleakage of glass ionomer restoration in primary teeth ) 

14,221 

8 รศ.ดร. นิวัตร จันทร์เทวี ผลของเออเบียมแย็คเลเซอร์ในการเตรียมพ้ืนผิวเน้ือฟันต่อแรงยึดเฉือนต่อวัสดุเซรามิก (Effect 
of Er:YAG Laser treatment dentine on shear bond strength of ceramic restoration) 

15,000 

9 รศ.ดร. จรินทร์ ปภังกรกิจ การเปรียบเทียบความเจ็บปวดจากการฉีดยาชาท่ีเยื่อเมือกเพดานปากหลังทายาชาลิโดเคน 5% 
ท่ีมีไนโอโซมเป็นตัวพา ซ่ึงเตรียมด้วยเครื่องขูดหินน้ าลาย  กับยาชาเฉพาะท่ีเบนโซเคน 18 % ท่ี
ผสมเตตราเคนไฮโดรคลอไรด์ 2% (Comparison of palatal injection pain after the 
application of niosome-encapsulated 5% lidocaine prepared by a dental 
ultrasonic scaler and 18% benzocaine / 2% tetracaine hydrochloride gel) 

11,859 

10 ผศ.วิสิทธิ์ สาครตานันท์ ผลของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ และเจมิเอ็กซ์ตร้าต่อการเปลี่ยนแปลงมิติของวัสดุพิมพ์ 
อัลจิเนต (Effect of sodium hypochlorite and GERMXTRA® to dimensional change 
of alginate impression material) 

15,000 

11 ผศ.ภัทรมน รัตนาพันธุ์ 
ผศ.ศิริพงศ์   สิทธิสมวงศ์ 

การเปรียบเทียบประสิทธิผลในการระงับปวดภายหลังผ่าตัดระหว่างยาพารีโคซิบและ 
ยาเพทธิดีนในผู้ปุวยที่ได้รับการท าศัลยกรรมกระดูกขากรรไกร ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555 (A comparison of efficacy in post-operative pain 
control with intravenous Parecoxib versus Pethidine in orthognathic surgery 
patients: A randomized double-blinded control study in Faculty of Dentistry, 
Khon Kaen University) 

13,804 

12 ผศ.อังคณา คลังทอง 
รศ.ดร.ศจี   สัตยุตม์ 

การศึกษาระยะเวลาท่ีใช้ในการแข็งตัวของเลือดระยะเริ่มต้น ด้วยการฉายไดโอดเลเซอร์ ความ
ยาวคลื่น 808 นาโนเมตร ภายหลังถอนฟันกรามน้อยล่างอย่างง่าย : รายงานผุ้ปุวย 2 ราย 
(Using of 808 nm diode laser for initiation hemostasis after lower premolar 
extraction : Two case studies) 

14,015 

13 ผศ.สุภาพร คงสมบูรณ์  
ผศ.เสาวลักษณ์   ลิ้มมณฑล 

อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงของเน้ือเยื่ออ่อนต่อและเน้ือเยื่อแข็งหลังการท าศัลยกรรมกระดูก
ขากรรไกร ( Soft and hard tissue change ratio after orthognathic surgery) 

10,586 

14 รศ.ดร.อาริยา   รัตนทองค า 
อ.ดร.วิไลพร สุตันไชยนนท์ 
ผศ.ดวงพร  จิรวิบูลย์ 

ประสิทธิภาพของคลอร์เฮ็กซิดีนกลูโคเนท  0.12% ในถังใส่น้ าของเครื่องขูดหินน้ าลายอัลตราโซ
นิกส์ (SUPERSON MK III) ต่อปริมาณเชื้อที่ฟูุงกระจายในอากาศ 
(Efficacy of 0.12% Chlorhexidine gluconate in water tank of  ultrasonic scaler 
(SUPERSON MK III) on quantity of microbial aerosol) 

15,000 

15 อ.ดร.ภิภพ สุทธิประภาภรณ์ 
ผศ.ดร.ปรมาภรณ์ กลั่นฤทธิ์ 

ความสัมพันธ์ของลักษณะทางภาพรังสีและการแสดงออกของ Ki-67 ด้วยวิธีอิมมูโนอิสโตเคมีของ
ถุงน้ าเคอราทินเหตุฟัน (The association between radiographic features and 
immunohistochemical expression of Ki-67 in keratocystic odontogenic tumour) 

15,000 

16 อ.พีรพงศ์ กุประดิษฐ์ การปลดปล่อยฟลูออไรด์จากวัสดุฉาบและรองพื้นโพรงฟันท่ีมีฟลูออไรด์ภายหลังการบ่มด้วยแสง  
(Fluoride release from fluoride-containing liners and bases after light curing methods) 

12,178 
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ที ่ ผู้วิจัย โครงการวิจัย งบประมาณ 
17 อ.เถลิงศักดิ์ สมัครสมาน 

ผศ.ดร.อังสนา  ใจแน่น 
ความส าเร็จของการรักษาคลองรากฟันของนักศึกษาปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Success rate of  endodontic treatment of  undergraduate 
dental students, Khon Kaen University) 

15,000 

18 อ.ดร.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส  
ผศ.อ านาจ   กิจควรดี 

การทดสอบการรับรู้สึกอุณหภูมิในผู้ปุวยโรคปวดประสาทไทรเจมินัล 
( Thermosensory  testing in trigeminal neuralgia patients) 

9,334 

19 อ.ดร. ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์ ผลของเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ ต่อเสถียรภาพสีบนฐานฟันเทียมเรซินอะคริลิกชนิดบ่มร้อน 
(Effects of different beverages on color stability of heat-cured denture base 
acrylic resin) 

11,732 

20 ผศ.ดร.ดาราพร  แซ่ล้ี 
ผศ.พิศเพลิน ชนาเทพาพร 
อ. ธีรพันธ์  สอสกุล 

การวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ 3 มิติในฟันกรามน้อยล่างท่ีบูรณะด้วยหลักฟันไฟ
เบอร์ร่วมกับเรซินคอมโพสิตท่ีมีการเตรียมโพรงฟันท่ีแตกต่างกัน 
(Three dimensional finite elements analysis of mandibular premolar restored with 
fiber post and resin composite with different cavity designs) 

15,000 

21 ผศ.ดร.สุวดี เอื้ออรัญโชติ ผลการใช้สื่อการสอน “Border mold man” ต่อการท าการรักษาผู้ปุวยขั้นตอนเสริมแต่งขอบ
ถาดพิมพ์ปากของนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีท่ี 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2555 (Effect of using “Border mold man” as an instruction media in a step of 
patient’s treatment process, border molding, of the 4th year of dentistry student (KKU) 

15,000 

22 ผศ.ดร.ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ค้าขนมและน้ าอัดลมท่ีส่งผลต่อสุขภาพช่องปากของเด็กวัยเรียน 
กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย (Marketing strategies of snack food and soft 
drinks vendors in relation to children’s oral health: A case study of Khon Kaen 
province, Thailand) 

11,035 

23 ผศ.ดร. สุคนธ์ทิพย์           
                 อาวัชนาการ 

การเปรียบเทียบการยึดอยู่ของครอบฟันชั่วคราวโดยซีเมนต์ยึดชั่วคราว 3 ชนิด 
(The comparison of temporary crown retention among three temporary cements) 

14,856 

24 รศ.ดร.สุวดี โฆษิตบวรชัย ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีภาพถ่ายรังสีแพนอรามากับภาวะโรคกระดูกพรุน 
(Association between panoramic indices and osteoporosis) 

9,026 

25 รศ.ดร.อาริยา รัตนทองค า ผลของสารสกัดจากสันโศก ส่องฟูาและมะไฟจีนต่อเชื้อสเต็ปโตคอกคัส มิวแทนส์ 
(Effect of Clausena excavata, Clausena harmandiana, and Clausena lansium 
against Streptococcus mutans) 

15,000 

26 อ.เหมือนฝัน  วงศ์การดี 
อ.ดร.ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล 

ผลของฟลูออไรด์วานิชท่ีผสมแคลเซียมฟอสเฟตต่อการคืนกลับแร่ธาตุบนรอยผุเทียมระดับลึกใน
ฟันกรามแท้ (Effect of calcium phosphate containing fluoride varnish on 
remineralization of artificial advanced enamel caries in permanent teeth) 

10,774 

27 รศ.มุขดา ศิริเทพทวี ความชุกของอาการและอาการแสดงและปัจจัยบ่งชี้ความเสี่ยงในกลุ่มผู้ปุวยความผิดปกติของข้อ
ต่อขากรรไกรในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ (Prevalence of TMD signs and symptoms and its 
risking indicators among various occupations) 

10,006 

 

2. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐาน ระดับชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
 

ท่ี ช่ือผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย ชื่อวารสาร ฉบับท่ี 
1 ขนิษฐา ห้องสวัสด์ิ,  

สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา,  
มุขดา ศิริเทพทวี,      
นงวิภา พุษฒิภาษ 

ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการบาดเจ็บของฟันและกระดูก
ขากรรไกรในนักกีฬามวยไทย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเทศไทย  

วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ต.ค.-ธ.ค. 
2554, 6(4): 
10-33 
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ท่ี ช่ือผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย ชื่อวารสาร ฉบับท่ี 
2 ขนิษฐา ห้องสวัสด์ิ,  

สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา,  
มุขดา ศิริเทพทวี,       
นงวิภา พุษฒิภาษ 

ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการใช้สิ่งกันฟันกระแทกของนักกีฬา
มวยไทยในภาคตะวันออกเฉียง เหนือประเทศไทย 

วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ต.ค.-ธ.ค. 
2554, 6(4): 
51-67 

3 ปิยวัฒน์ ทาบุญราน, 
กรกมล สุขกิจ, 
เข็มพร กิจสหวงศ์,  
นิวัตร จันทร์เทวี, 
สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา 

การศึกษารอยซึมเล็กในห้องปฏิบัติการของวัสดุบูรณะฟัน
ชนิดแก้วไอโอโนเมอร์ และเรซิน คอมโพสิต 

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ก.ค.-ธ.ค.2554, 
14(2);77-86 

4 อรุณศรี ปรีเปรม,  
วีรยา ศักดิ์ค าดวง,  
วีรวัฒน์ ธีระณชัยดีกุล,  
สุพัตรา ปรศุพัฒนา,  
ธีระศักดิ์ ด ารงรุ่งเรือง,  
มาลิน จุลศิริ 

การเปรียบเทียบการซึมผ่านแผ่นกั้นผิวหนังคนกับหมูใน
หลอดทดลองของสารพอลิฟีนอลจากพืช Comparison of 
human and porcine skins as the barrier 
membrane in an in vitro permeation of plant 
polyphenols 

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน ก.ย.-ธ.ค.2554, 
7(3): 39-46 

5 สุวดี โฆษิตบวรชัย การถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ชนิดโคนบีมใน
งานทางทันตกรรม: บทความปริทัศน์ 

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ก.ค.-ธ.ค.
2554, 14(2): 
113-121 

6 ภิภพ สุทธิประภาภรณ์, 
อชิรวุธ สุพรรณเภสัช 

Atypical Four-quadrant Complex Odonto mas : 
Report of Two Casaes in Siblings 

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ก.ค.-ธ.ค.2554, 
14(2): 107-
112 

7 ศิริรัตน์ แสงมนตรี,  
เพ็ญศรี    โพธิภักด,ี  
เจริญ ชุณหกาญจน์ 

เพมฟิกัส วัลการิส : รายงานผู้ปุวย 1 ราย วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ก.ค.-ธ.ค.2554, 
14(2): 99-106 

8 อรอุมา อังวราวงศ์ การเปรียบเทียบประสิทธิผลการแปรงฟันหลังการให้ทันต
สุขศึกษาโดยการสอนของนักศึกษาทันตแพทย์กับการใช้
สื่อโสตทัศน์ในนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

วารสารทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

ก.ย.-ธ.ค.2554, 
34(3): 181-
192 

9 อรอุมา อังวราวงศ์,  
วรานุช   ปิติพัฒน์,  
มนัสนันท์ ตั้งวงศ์ถาวรกิจ,  
วิทวัฒน์ ราชครุฑ 

การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้แปรงสีฟันไฟฟูากับ
แปลงสีฟันธรรมดาต่อการลดการเกิดเหงือกอักเสบและ
ก าจัดคราบจุรินทรีย์ในเด็กอายุ 7-10 ปี 

วารสารทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

ก.ย.-ธ.ค.2554, 
34(3): 193-
202 

10 รสริน  สมประสงค์,  
ปิยวัฒน์    ทาบุราณ, 
อรอุมา  อังวราวงศ์ 

การจัดการทางทันตกรรมในผู้ปุวยเด็กที่มีภาวะสร้าง
กระดูกไม่สมบูรณ์เหตุกรรมพันธ์และรายงานผู้ปุวย 2 คน  

วารสารทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

2554 ;16(1) : 
13-25 

11 วิลาวัลย์ วีระอาชากุล, 
วิบูลย์ วีระอาชากุล 

สภาวะสุขภาพช่องปากและการดูแลสุขภาพช่องปากของ
ผู้ปุวยเด็กโรคหัวใจพิการแต่ก าเนินท่ีมารับบริการท่ี
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย 

ศรีนครินทร์เวชสาร ต.ค.-ธ.ค.2554, 
26(4): 309-

616 
12 ภาสกร ศรีไทย,  

พิทักษ์พล บุณยมาลิก,  
นงวิภา พุฒิภาษ,  
สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา 

การศึกษาเบือ้งต้นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด
กับภาวะปริทันต์ ในกลุ่มประชาชนท่ัวไปและผู้ปุวยโรค
กังวลท่ัวไปท่ีมีอายุตั้งแต่ 35-80 ปี 

วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ม.ค.-มี.ค. 
2555, 7(1): 
33-65 
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ท่ี ช่ือผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย ชื่อวารสาร ฉบับท่ี 
13 สุลักษณ์ ริ้วทอง,  

มุขดา ศิริเทพทวี,  
วรินทร พุทธรักษ์ 

ไฟบรัส ดิสเพลเซีย :บททบทวนวรรณกรรม และ รายงาน
ผู้ปุวย 1 ราย 

วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ม.ค.-มี.ค. 
2555, 7(1): in 
press 

14 พีรพงศ์ กุประดิษฐ์,  
พงศา ปานนก,  
อนิรุทธ์ ศรีสกุล,  
พงศธร สัจจาธรรม 

ความคงทนของสีของเรซินคอมโพสิตชนิดนาโนฟิลด์
ภายหลังเทอร์โมไซคลิง 

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ม.ค.-มิ.ย. 
2555, 15(1): 
1-12 

15 อุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิต, 
ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล,  
น าชัย สุขสันติสกุลชัย,  
ปิ่นพนา ทัพโยธา,  
ปภาวี สังข์ศักดา,  
ภัทรพร นาคประดา 

การเปรียบเทียบการรั่วซึมบริเวณปลายรากฟันระหว่าง
วัสดุอุดคลองรากฟันเรียลซี (RealSealTM)กับวัสดุอุด
คลองรากฟันกัตตาเปอร์ชา 

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ม.ค.-มิ.ย. 
2555, 15(1): 
13-20 

16 เถลิงศักดิ์ สมัครสมาน,  
ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล,  
มาลินี เหล่าไพบูลย์,  
พนิต แก่นทิพย์,  
ปวีณา ยิ้มอาจ,  
ณัฐพร ชีวค านวณ 

คุณสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดพรอพอลิส
โดยวิธ ีAgar Well Diffusion 

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ม.ค.-มิ.ย. 
2555, 15(1): 
21-28 

17 สุคนธ์ทิพย์ อาวัชนาการ,  
กีรติ รัตนะกนกชัย,  
สมเกียรติ เหลอืงไพรินทร์, 
ชาญณรงค์ สายแก้ว,  
น าชัย สุขสันติสกุลชัย 

ผลของการผสมวัสดุพิมพ์ปากอัลจิเนตด้วยมือและเครื่อง
ผสมอัตโนมัติต่อการเกิดฟองอากาศและคุณสมบัติเชิงกล 

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ม.ค.-มิ.ย. 
2555, 15(1): 
29-41 

18 วิไลรัตน์ สฤษฎีชัยกุล,  
อรอุมา ศิริอาภากุล,  
อชิรวุธ สุพรรณเภสัช,  
มาลินี สุขพัฒน์ 

กลุ่มอาการโซเกรนส์ชนิดทุติยภูมิร่วมกับโรคเนื้อเยื่อ
เกี่ยวพันผสม : รายงานผู้ปุวย 1 ราย 

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ม.ค.-มิ.ย. 
2555, 15(1): 
42-50 

19 ภิภพ สุทธิประภาภรณ์,  
นวพรรณ พิทักษ์ธานินทร์, 
ธีรวัฒน์ สุภาวัฒนพันธ์ 

เครื่องเอกซเรย์แบบพกพาส าหรับการประยุกต์ใช้ทาง 
ทันตกรรม 

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ม.ค.-มิ.ย. 
2555, 15(1): 
61-65 

20 อาภา  จันทร์เทวี, 
ปานตา ตรีสุวรรณ 
 

ผลของสารสกัดโพลีฟีนอลจากเปลือกมังคุดต่อการยับยั้ง
เชื้อสเตร็ปโตคอคคัสมิวแทนส์ในห้องปฏิบัติการ 
(ได้รับรางวัล Good Poster Presentation 
Pharmaceutical Sciences) 

Isan Journal of 
Pharmaceutical Sciences 
,Volume 8 , Number 1 , 
Jan-Apr 2012  

11-12 ก.พ. 
2555, 8(1):  
232-237 
 

21 อโนมา รัตนะเจริญธรรม,  
กนกกาญจน์ พึ่งพิมาย,  
อาภา จันทร์เทวี,  
นิวัตร จันทร์เทวี,  
สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา 

การเปรียบเทียบผลการคืนแร่ธาตุของสารผนึกหลุมและ
ร่องฝันเรซินท่ีมีอะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟต สารผนึก
หลุมและร่องฟันเรซินท่ีมีฟลูออไรด์ และสารผนึกหลุมและ
ร่องฟันกลาสไอโอโนเมอร์ในห้องปฎิบัติการ 

วารสารวิจัย มข. มี.ค.-เม.ย. 
2555, 17(2): 
113-124 
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ท่ี ช่ือผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย ชื่อวารสาร ฉบับท่ี 
22 ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส,  

วิไลรัตน์ สฤษฎีชัยกุล,  
อ านาจ กิจควรดี,  
มุขดา ศิริเทพทวี,  
พรรณทิพา บุตรดา,  
กิตติยา ยืนยิ่ง,  
ชลลิณี นันทวงค์,  
ชุติรัตน์ ศรีพลอย 

การศึกษาการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาโดยการผ่าตัด
สมองเพือ่แยกสิ่งกดทับออกและการติดตามผลหลัง การ
ผ่าตัดในผู้ปุวยปวดประสาทไทรเจมินัล  

วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เม.ย.-มิ.ย. 
2555, 7(2): 
58-70 

23 ดนัย ยอดสุวรรณ,  
มณีรัตน์ กิจชลวิวัฒน์,  
ศศิประภา กรร า,  
เอกรัตน์ กลิ่นกุหลาบ 

ประสิทธิภาพการบดเค้ียว แรงกัดสูงสุดและระดับความพึง
พอใจของผู้ปุวยที่ฟื้นฟูสภาพด้วยฟันเทียมล่างคร่อมราก
เทียมฟันยิ้ม 

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

ก.ค.-ธ.ค. 
2555, 15(2): 
69-80 

24 ดาราพร แซ่ลี้,  
พิศเพลิน ชนาเทพาพร,  
ภาวีรัตน์ นรางกูลย์,  
รวิดา ฮ่มปุา,  
อนวัช ขวัญศิริกุล, 
อนุพงศ์ มัฆนาโส 

ก าลังการยึดอยู่ระหว่างหลักฟันไฟเบอร์ท่ีเตรียมพ้ืนผิวท่ี
แตกต่างกันกับวัสดุก่อแกนฟันเรซินคอมโพสิต 

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

 ก.ค.-ธ.ค. 
2555, 15(2): 
81-94 

25 อาภา จันทร์เทวี,  
นิวัตร จันทร์เทวี,  
สุจรรยา กนกแก้ว,  
ศิริพรรณ สุทธิสุวรรณ,  
สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา 

ผลของอะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟตในสารผนึกหลุมและ
ร่องฟันต่อการคืนแร่ธาตุบริเวณรอยต่อของวัสดุกับผิว
เคลือบฟัน 

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

ก.ค.-ธ.ค. 
2555, 15(2): 
95-103 

26 อาภา จันทร์เทวี,  
นิวัตร จันทร์เทวี,  
สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา,  
ณปภา ศักดิ์สุจริต,  
ปิยนุช วงศ์เครือศร,  
มัณฑนรัตน์ ศรีเสกสรร, 
อนุพงศ์ ทรงเกียรติศักดิ์ 

ผลของคาซีอินฟอสโฟเปปไทด์ – อะมอร์ฟัสแคลเซียม
ฟอสเฟต(ซีพีพี-เอซีพี) ต่อการแข็งแรงของการยึดติดแบบ
เฉือนระหว่างวัสดุบูรณะสีเหมือนฟันและเคลือบฟันมนุษย์ 

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

ก.ค.-ธ.ค. 
2555, 15(2): 
104-112 

27 อรอุมา อังวราวงศ์,  
รสริน สมประสงค์,  
มนัสนันท์ ตั้งวงศ์ถาวรกิจ 

การจัดการทางทัตนกรรมในฟันไดลาเซอเรชัน และ
รายงานผู้ปุวย 1 ราย 

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

ก.ค.-ธ.ค. 
2555, 15(2): 
113-124 

 

  3. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐาน ระดับนานาชาติ  หรือปรากฏในฐานข้อมูลสากลอื่น  ๆที่ได้รับการยอมรับ 
 

ที ่ ชื่อผู้เขียน / เจ้าของผลงาน ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ฉบับ/ปีท่ีพิมพ์ 
1 Taweechaisupapong S, 

Pitiphat W, Khunkitti W, 
Ngaonee P, Patsuk P. 

Antibiofilm activity and post antifungal effect of 
lemongrass oil on clinical Candida dubliniensis 
isolate 

South African Journal 
of Botany 

Jan. 2012;    
78(-):  37-43 

2 Taweechaisupapong S, Antimicrobial and antibiofilm activity of LL-37 Int J Antimicrob Agents Jan. 2012;  
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ที ่ ชื่อผู้เขียน / เจ้าของผลงาน ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ฉบับ/ปีท่ีพิมพ์ 
Kanthawong S,  Bolscher J, 
Veerman E, Van Marle J,  
De Soet H, Nazmi K, 
Wongratanacheewin S. 

and its truncated variants against Burkholderia 
pseudomallei. 

39(1): 39-44 

3 Taweechaisupapong S, 
Pibalpakdee P, 
Wongratanacheewin S, 
Niumsup P. 

Diffusion and activity of antibiotics against 
Burkholderia pseudomallei biofilms 

Int J Antimicrob Agents Apr. 2012;  
39(4): 356-359 

4 Wara-Aswapati N,   
Nanbara H,  Nagasawa T, 
Yoshida Y, Yashiro R,  
Bando Y, Kobayashi H, 
Khongcharoensuk  J, 
Hormdee D, Pitiphat W,   
Boch J, Izumi Y. 

Modulation of wnt5a expression by 
periodontopathic bacteria 

PLoS One Apr. 2012;  
7(4): e34434 

5 Kositbowornchai S, 
Plermkamon S, Tangkosol T. 

Performance of an artificial neural network for 
vertical root fracture detection: An ex vivo study 

DENTAL 
TRAUMATOLOGY 

May. 2012;  
 -(-): 1-5 

6 Subarnbhesaj A,  Dhanuthai 
K, Chantarangsu S, Rojana 
watsirivej S,Phattarataratip E, 
Darling M, Jackson-Boeters L, 
Said-Al-Naief N, Shin HI,  
An CH, Hong NT, An PH, 
Thosaporn W, Lam-Ubol A,  

Ameloblastoma: A multicentric study Oral Surg Oral Med 
Oral Pathol Oral 
Radiol. 

Jun  2012 ;  
113(6): 782-
788. 

7 Pitiphat W, Merchant AT,   
Oranbandid S,  Jethwani M, 
Choi YH, Morrato EH, 
Mayer-Davis EJ. 

Oral care practices and A1c among youth with 
type 1 and type 2 diabetes 

Journal of 
Periodontology 

Jun  2012;  
83(7): 856-863. 

8 Weraarchakul W, 
Weraarchakul W, 
Jetsrisuparb A, 
Thepsuthammarat K, Sutra S 

Unintentional injury among Thai children and 
adolescents in 2010 

Journal of the Medical 
Association of 
Thailand 

Jun  2012;  
97(7): S114-
122 

9 Taweechaisupapong S, 
Aieamsaard J,  Chitropas P,  
Khunkitti W. 

Inhibitory effect of lemongrass oil and its major 
constituents on Candida biofilm and germ tube 
formation  

South African Journal 
of Botany 

July  2012;  
81(-): 95-102 

10 Chatrchaiwiwatana S, 
Luaeangpiansamut J, 
Muktabhant B, Inthalohit W. 

Relationship Between Dental Caries Status, 
Nutritional Status Snack Foods, and Sugar-
Sweetened Beverages Consumption Among 
Primary Schoolehildren Gade 4-6 in Nongbua 
Lampoo Province, Thailand 

Journal of the Medical 
Association of 
Thailand 

 Aug 2012;  
95(8): 1090-
1097 

11 Klanrit P, Taebunpakul P, 
Sayan B, Flinterman M, 

Apoptin induces apoptosis by changing the 
equilibrium between the stability of TAp73 and 

Apoptosis Aug 2012;   
17(8): 762-776    
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ที ่ ชื่อผู้เขียน / เจ้าของผลงาน ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ฉบับ/ปีท่ีพิมพ์ 
Gäken J, Odell E, Melino G,  
Tavassoli M,  

ΔNp73 isoforms through ubiquitin ligase PIR2 

12 Chaiyarit P, Chayasadom A, 
Wara-Aswapati N, Hormdee 
D, Sittisomwong S, 
Nakaresisoon S, Samson M, 
Pitiphat W, Giraud A. 

Trefoil factors in saliva and gingival tissues of 
patients with chronic periodontitis 

Journal of 
Periodontology 

Sep  2012;  
83(9): 1129-
1138 

13 Sattayut S, Bradley P, A study of influence of low Intensity laser 
therapy on painful temporomandibular disorder 
patients 

Journal of Cutaneous 
Laser Therapy. 

Oct 2012;  
21(3): 183-192 

14 Kudo Y, Iizuka S, Yoshida 
M, Tsunematsu T, Kondo T, 
Subarnbhesaj A, Deraz E, 
Siriwardena S, Tahara H,  
Ishimaru N, Ogawa I,Takata T 

Matrix metalloproteinase-13 (MMP-13) directly 
and indirectly promotes tumor angiogenesis 

Journal of Biological 
Chemistry. 

Nov 2012;  
287(46): 
38716-38728 

15 Chatrchaiwiwatana S, 
Ratanasiri A, Jaidee J, 
Soontorn S, 

Factors Related to Tooth Loss Due to Dental 
Caries among Workers in an Industrial Estates in 
Thailand 

Journal of the Medical 
Association of 
Thailand 

Nov 2012;  
95(11): s1-s6 

16 Manosudprasit M, 
Wangsrimongkol T, Pisek P, 
Chowchuen B, Somsuk T, 

Growth modification in unilateral cleft lip and 
palate patients with face mask 

Journal of the Medical 
Association of 
Thailand 

Nov 2012;   
95(suppl11):   
s42-s48 

17 Manosudprasit M, 
Wangsrimongkol T, Pisek P, 
Chawchuen P, 
chantaramungkorn M, 

Temporomandibular joint growth adaptation and 
articular disc positional changes in functional 
orthopedic treatment:magnetic resonance 
imaging investingation 

Journal of the Medical 
Association of 
Thailand 

Nov 2012;  
95(suppl11):   
s106-s115 

18 Leelasinjaroen P, Godfrey K, 
Manosudprasit M, 
Wangsrimongkol T, 
Surakunprapha P, Pisek P, 

Surgery first orthognathic approach for skeletal 
class III malocclusion corrections-a literature 
review 

Journal of the Medical 
Association of 
Thailand 

Nov 2012;  
95(suppl11):  
s172-s180 

19 Sattayut S, Hortong K,  
Kitichaiwan C, 

The ablation properties of CO laser irradiating to 
absorption media: An in vitro study 

International Journal 
of Dentistry. 

Dec 2012;  -(-): 
Article 
number230967 

20 Sensorn W, 
Chatrchaiwiwatana S, 
Bumrerraj S, 

Relationship between diabetes mellitus and 
tooth loss in adults residing in Ubonratchathani 
province, Thailand 

Journal of the Medical 
Association of 
Thailand. 

Dec 2012; 
95(12): 1593-
1605 

21 Jainaen A, Rahimi M,  
Parashos P, Palamara J, 
Messer H. 

Enhancing the bond of a resin-based sealer to 
root dentine 

Int Endod J. 
(International 
Endodontic Journal). 

Dec 2012; 
45(12): 1141-
1147 

22 Sutthiprapaporn P, Tanimoto 
K, Nakamoto T, 
Kongsomboon S, 

Evaluation of alveolar bone grafting in unilateral 
cleft lip and palate patients using a computer-
aided diagnosis system 

Imaging Sci Dent. Dec 2012; 
42(4): 225-229 
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ที ่ ชื่อผู้เขียน / เจ้าของผลงาน ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ฉบับ/ปีท่ีพิมพ์ 
Limmonthol S, Pisek P, 
Keinprasit C, 

23 Paphangkorakit J, 
Sangsirinakagul C, Priprem A 

Relief of palatal injection pain by liposome-
encapsulated 2% lignocaine prepared by 
ultrasonic dental scaler 

British Journal of Oral 
and Maxillofacial 
Surgery . 

Dec 2012; 
50(8): 784-787 

24 Kositbowornchai S, 
Sukanya C, Tidarat T, 
Chanoggarn T, 

Caries detection under composite restorations by 
laser fluorescence and digital radiography 

Clinical Oral 
Investigations. 

Dec 2012; -(-): 
1-6 

25 Kaneko T, Arayatrakoollikit 
U, Yamanaka Y, Ito T, Okiji T, 

Immunohistochemical and gene expression 
analysis of stem-cell-associated markers in rat 
dental pulp 

Cell and Tissue 
Research. 

Dec 2012; -(-): 
1-8 

26 Chaiyarit P, Utrawichian A, 
Leelayuwat C, Vatanasapt 
P, Chanchareonsook N, 
Samson M, Giraud A, 

Investigation of trefoil factor expression in saliva 
and oral mucosal tissues of patients with oral 
squamous cell carcinoma 

Clinical Oral 
Investigations. 

Dec 2012; 
16(6): 1549-
1556 

 

  4. ผลงานวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ หรือได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
 

ที ่ ชื่อผู้น าเสนอ / ผู้เขียน ชื่อผลงานวิจัย / บทความวิชาการ วัน-เดือน-ปี ชื่องานการประชุม / สถานท่ีจัดประชุม 
1 ขนิษฐา ห้องสวัสด์ิ สภาวะทันตสุขภาพและผลกระทบของสภาวะทันต

สุขภาพต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.โพนสวรรค์  
จ.นครพนม 

6-7 ต.ค.54 การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งท่ี 22 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (The 22nd 
National Graduate Research 
Conference) 

2 รพีพรรณ ปุูงมา 
วรานุช ปิติพันธ์ 
นุสรา ภูมาศ 
อรอุมา อังวราวงศ์ 
สมศักดิ์ กิจสหวงศ์ 

ความชุกและปัจจัยท่ีมีผลต่อการสบเหลี่ยมแนวดิ่งท่ีมี
มากกว่าปกติในระยะชุดฟันผสม ในเด็กไทยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (Prevalence and factors 
related to excessive overbite in mixed 
dentition in northeastern Thai Children) 

6-7 ต.ค. 54 

3 ศจี สัตยุตม์ Two-year evaluation of combined 
simulation-clinical practice and formative 
assessment for oral surgery clinical course : 
 A classroom-action research 

13-14 ต.ค. 54 ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย 
The 10th  Research conference of 
Dental Faculty Consortium of 
Thailand 

4 สุวดี เอื้ออรัญโชติ The study of academic achievement of 
Removable Partial Denture Laboratory using 

13-14 ต.ค. 54 The 10th  Research Conference 
of Dental faculty Consortium of 
Thailand " Excellence in Oral 
Health : Research to Practice" at 
Cenury Park Hotel .bangkok , 
Thailand 

5 สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา
จุฑามาศ เหลืองเพียรสมุทร 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะฟันผุกับภาวะโภชนาการ
และการบริโภคขนม เครื่องดื่มท่ีมีรสหวานของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียน
ประถมศึกษา ในอ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

24-25 พ.ย. 54 การประชุมวิชาการประจ าปีของชมรม
ทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 
ประจ าปี 2554 เรื่อง “สื่อสร้างสรรค์ : 
วิถีใหม่งานทันตสาธารณสุขไทย”  
ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
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ที ่ ชื่อผู้น าเสนอ / ผู้เขียน ชื่อผลงานวิจัย / บทความวิชาการ วัน-เดือน-ปี ชื่องานการประชุม / สถานท่ีจัดประชุม 
6 อัญญารัตน์ โชควิริยะ 

วรานุช ปิติพัฒน์ 
วราภรณ์ สุวรรณรงค์ 
ดุษฎี หอมดี 
วิทูรย์ ประเสริฐเจริญสุข 
กรรณิกา สุมานนท์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างโรคปริทันต์กับโรคเบาหวานขณะ
ตั้งครรภ์ 

23-24 ธ.ค. 54 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 19  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

7 มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์ 
ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล 
รสริน สมประสงค์ 

ผลของน้ ายาบ้วนปากคลอเฮกซิดีนสูตรปรับปรุงต่อ
การฆ่าเชื้อในไบโอฟิล์มและความจ าเพาะต่อมิวเทนส์ 
สต็อปโตคอคไค 

23-24 ธ.ค. 54 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 19  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

8 อโนมา รัตนะเจริญธรรม 
กนกกาญจน์ พึ่งพิมาย 
 

การเปรียบเทียบผลการคืนแร่ธาตุของสารผนึกหลุมและ
ร่องฟันเรซินท่ีมีอะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟต สารผนึก
หลุมและร่องฟันเรซินท่ีมีฟลูออไรด์และสารผนึกหลุม
และร่องฟันกลาสไอโอโนเมอร์ในห้องปฏิบัติการ 

11 ม.ค.  55 การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี2 
 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ 

 

5. ผลงานวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ หรือได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
 

ที ่ ชื่อผู้เขียน / ผู้น าเสนอ ชื่อผลงานวิจัย / บทความวิชาการ วัน-เดือน-ปี ชื่องานการประชุม / สถานท่ีจัดประชุม 
1 อารยา  ภิเศก Oral Impacts on Quality of Life in Adolescent 

Cleft Patient.  
8-9 ต.ค. 54 การประชุม The 59th Annual 

Meeting of Japanese Association 
for Dental Rese  ณ ประเทศญี่ปุุน 

2 วิไลพร  สุตันไชยนนท์ Correlation between academic achievement in 
preclinical and clinical courses. Correlation 
between academic achievement in preclinical 
and clinical courses. 

28-30 ต.ค. 54 การประชุม 25 th IADR-SEA Divistion 
Annual Scientific meeting.  
 ณ ประเทศสิงคโปร์ 

3 ศจี  สัตยุตม์ A clinical efficacy of Low-intensity-laser-therapy 
on myofascial pain of masticatory muscle.  

28-30 ต.ค. 54 

4 จรินทร์  ปภังกรกิจ Palatal Injection Pain Relief of Liposome-
encapsulated 2% Lidocaine Prepared by 
Ultrasonic Scaler.  

28-30 ต.ค. 54 

5 สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา Factors associated with tooth loss in adults 
having diabetes mellitus in Northeast Thailand. 

25-28 ต.ค. 54 การประชุม The 15th International 
Dental Congress  
ณ ประเทศอียิปต์ 

6 ธนรัตน์  เธียรโกศล 
มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์ 
ทัศนีย์  วังศรีมงคล 
สมศักดิ์  กิจสหวงศ์ 

comparison of the Modified Huddart 
/Bodenham and Goslon yeardstick Methods for 
assessing outcomes following primary surgery 
for unilateral cleft lip and palate. 

ธ.ค. 54 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการนานาชาติ 
ณ เมือง อิสตันบูล  ประเทศตุรกี 
 
 
 
 
 
 
 

7 ศศิบุษบา  เพิ่มสินทวี 
ทัศนีย์  วังศรีมงคล 
มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์ 

Comparison of a Clinical Method with Two 
Radiographic Methods for Assessing Quality of 
Alveolar Bone Grafts. 

8 ชุตินารถ  คูรัตน์ 
ทัศนีย์  วังศรีมงคล 

Prediction of Final Treatment for Class III 
Malocclusion of Patients with Oral Clefts. 
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ที ่ ชื่อผู้เขียน / ผู้น าเสนอ ชื่อผลงานวิจัย / บทความวิชาการ วัน-เดือน-ปี ชื่องานการประชุม / สถานท่ีจัดประชุม 
มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์ 
Keith Godfrey 
พลากร  สุรกุลประภา 

ธ.ค. 54 
 

การประชุมวิชาการนานาชาติ 
ณ เมือง อิสตันบูล  ประเทศตุรกี 
 

9 ศุทธินันท์  ด่านธ ารงกุล 
มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์ 
ทัศนีย์  วังศรีมงคล 

The Final Orthodontic Treatments outcome 
Evaluation in Patients with Cleft lip and Palate 
at Khon kaen University Cleft Lip and Palate 
Center:A Pilot Study. 

10 สุจิตรา ไชยสังข์ 
มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์ 
ทัศนีย์ วังศรีมงคล 
Keith Godfrey 

Revision Rates of Alveolar Bone Grafting in 
Unilateral Cleft Lip and Palate Patients with 
and without Orthdotic Preparation. 

11 วัลลภ จันทร์สว่าง 
ทัศนีย์  วังศรีมงคล 
มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์ 
Keith Godfrey 
กมลวรรณ เจนวิถีกุล 

Early Dental Arch Relationships as Treatment 
Outcome in Children with Complete Unilateral 
Cleft Lip and Palate in Northeastern Thailand. 

12 ศุภฤกษ์  ตีเมืองซ้าย ระบบนิวแมติกและไฮโดลิค และเครื่องพ่นน้ ามันหัวกรอ    14-15 ธ.ค. 54 มหาวิทยาลัยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  

13 พลธรรม  ไชยฤทธ์ิ Immunohistochemical analysis of  trefoil factor 
expression in tissue specimens of patients with 
various oral cancers.  

14-17 มี.ค. 55 การประชุม 5th FIMSA Congress 
begin held at the Le Meridien 
hotel  ณ ประเทศอินเดีย 

14 วรานุช  ปิติพัฒน์ Exploring the link between maternal 
periodontitis and adverse pregnancy outcomes. 

26 มี.ค.55 University of South Carolina, 
USA. 

15 สวิตา ค้ิมสุขศรี Perinatal taurine exposure affects patterns of 
autonomic nerve activity in adult male rats. 

7-13 เม.ย 55 การประชุมวิชาการนานาชาติ The 18 
th  International Taurine Meeting 
“The Mystique of Taurine”, 
Maracas, Moroco 

16 ดุษฎี  หอมดี 
สุคนธ์ทิพย์ อาวัชนการ 

Expressions of Tumor Necrosis Factor-Related 
Apoptosis-Inducing Ligand  (TRAIL) in human 
gingival epithelial cell line and its receptors in 
gingival tissues. 

6-9 มิ.ย. 55 
 

การประชุม 2nd Announcement 
Europerio 7.Vienna 2012 
ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย 

17 สุคนธทิ์พย์ อาวัชนาการ A preliminary study on the migration of 
metallic constituents originating from Ag-Pd-Cu-
Au cast post: clinical study  

6-9 มิ.ย. 55 
 

การประชุม 7th Conference of the 
European Federation of 
Periodontology ณ เมือง Vienna 
ประเทศออสเตรีย 

18 
 

จันทร์ธิดา ภวภูตานนท์    
          ณ มหาสารคาม 

Effect of smear layer and surface roughness 
topography on micro-shear bond strength of 
self-etching adhesives. 

20-22 ก.ค. 55 การประชุม 12th Biennial Meeting of 
Asian Academy of Aesthetic 
Dentistry  ณ ประเทศญี่ปุุน 

19 กรกมล  สุขจิตร Effect of pre-etching on shear bond strength of 
silorane-based restorations  
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ที ่ ชื่อผู้เขียน / ผู้น าเสนอ ชื่อผลงานวิจัย / บทความวิชาการ วัน-เดือน-ปี ชื่องานการประชุม / สถานท่ีจัดประชุม 
20 ดาราพร แซ่ล้ี Bond strength between fiber post with 

different surface treatments and resin-
composite cores. 

29 ส.ค. 55 – 
1 ก.ย. 55 

การประชุมวิชาการ 2012 FDI Annual 
World Dental Congress  
ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง  
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

21 ธิดารัตน์ อังวราวงศ์ Fibrin Formation and Differentiation of 
Osteoblast on TiO2 Sol-gel-coated Discs”  

12–15 ก.ย. 55 การประชุมวิชาการ International 
Association for Dental Research 
Pan-European Region Meeting 
(IADR/PER) ณ เมือง Helsinki  
ประเทศ Finland 

 

6. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสทิธิบตัรหรอือนุสิทธิบัตร 
 

ชื่อผลงานที่ได้รับการจดทะเบียน ชื่อเจ้าของผลงาน/นักวิจัย 
ประเภท 

(สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) 
เลขที่ 

(สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) 
วัน/เดือน/ปี 

ที่ได้รับจดทะเบียน 
ชุดอุปกรณ์ส ารวจความขนานชิ้น
หล่อฟัน 

ผศ.ดร.สุวดี  เอื้ออรัญโชติ 
และคณะทีมวิจัย 

สิ่งประดิษฐ์ 6607 13 ก.ย. 54 – 15 ธ.ค.59 

เจลก าจัดรอยโรคฟันผุ รศ.ดร.อาภา จันทร์เทวี,  
รศ.ดร.อาริยา รัตนทองค า,  
รศ.ดร.สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา 

สิ่งประดิษฐ์ 1203000759 24 ก.ค. 55 
 

 

7. การจัดตั้งกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

ที ่ ชื่อกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง หัวหน้ากลุ่มวิจัย คณะทีส่ังกัด งบประมาณ/ปี ปีท่ีก่อตั้ง 
1 กลุ่มวิจัยไบโอฟิล์ม รศ.ดร.สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 1,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2554 
2 กลุ่มวิจัยโรคอักเสบเรื้อรังของช่องปากและโรค

ทางระบบท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปาก 
รศ.ดร.พลธรรม ไชยฤทธ์ิ คณะทันตแพทยศาสตร์ 1,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2554 

3 กลุ่มวิจัยเฉพาะทางเลเซอร์วิทยาทางทันต
แพทยศาสตร์ 

รศ.ดร.ศจี  สัตยุตม์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 1,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2554 

4 กลุ่มวิจัยและพัฒนาเฉพาะทางด้านประสาท
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อ.ดร.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส คณะทันตแพทยศาสตร์ 1,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2555 

 

8. ความร่วมมือ/การสนับสนุนด้านการวิจัย ในต่างประเทศ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล สถาบัน/ ประเทศ วัน-เดือน-ปี วัตถุประสงค์ 
1 รศ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติเจริญ 

ผศ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์ 
ผศ.จินดา เลิศศิริวรกุล 
อ.ดร.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส 
ผศ.ดวงพร จิรวิบูลย์ 
รศ.ดร.ทัศนีย์ วังศรีมงคล 
ผศ.ดนัย ยอดสุวรรณ 
อ.ดร.วิไลพร สุตันไชยนนท์ 

University of 
Hong Kong  

25–27 เม.ย. 55 เพื่อต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย (MOU 
renewal) และศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best practice 
และ Key success factors ในด้านการเรียนการสอน 
(Problem –based learning; PBL) การวิจัย และระบบการ
บริหาร รวมถึงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย 
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ที ่ ชื่อ-สกุล สถาบัน/ ประเทศ วัน-เดือน-ปี วัตถุประสงค์ 
ผศ.ดร.ดาราพร แซ่ล้ี 
รศ.เพ็ญศรี โพธิภักดี 

2 ผศ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์ ปี 2554-2559 ได้รับทุนสนับสนุนการฝึกอบรมด้านวิจัย (Research training grant) เรื่อง “Clinical, Public 
Health and Behavioral Oral Health Research Training for Thailand”  

 

9. การประชุม/อบรม/สัมมนา/เสวนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย  
 

ท่ี การจัดประชุมวิชาการ/บรรยายวชิาการ: หัวข้อเรื่อง ผู้บรรยาย / วิทยากร สถานท่ีจัดประชุม วัน-เดอืน-ปี 
1 การประชุมวิชาการ เรื่อง “Ethics and 

Methodology in Clinical Research” 
Prof. Timothy DeRouen คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
27 ก.พ. 55 

2 การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย ศ.สมบูรณ์  เทียนทอง คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2 เม.ย. 55 

3 เพิ่มบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 

Prof.Ananda Dasanayake โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่  
รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา 

14-18 พ.ค. 55 

4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Manuscript 
Writing” ในโครงการ Publication Camp  

Associate Professor Anwar 
Merchant 

งานวิจัย บัณฑิตศึกษา 
และวิเทศสัมพันธ์ 

14-18 พ.ค. 55 

5 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “How to Publish in 
International journals” ภายใต้โครงการ Publication 
Clinic 

Professor Ananda Dasanyake 
New York University, 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

18 ก.ค. 55 

6 การประชุมวิชาการภายใต้โครงการ Lasers in Dentistry; 
Integrated Fundamental and Research LDRG-KKU 
Symposium 2012 

รศ.ดร.นิวัตร จันทร์เทวีและทีม
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

โรงแรมเจริญธานี  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น 

22-23 ส.ค. 55 

7 การประชุมวชิาการ “Contemporary Clinical 
Dentistry in 2012” 

รศ. มนเทียร มโนสุดประสิทธ์ิ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน 6-7 ก.ย. 55 

 

ที ่  กิจกรรมเสวนาวิจัย : หัวข้อเร่ือง ผู้บรรยาย / วิทยากร วัน-เดือน-ปี 
1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการแพทย์กับความผิดปกติของฟันและขากรรไกรในผู้ปุวย

เด็กธาลัสซีเมีย 

ทพญ.ปริชมน  สุขมินทร์ 12 ต.ค. 54 

2 การเปรียบเทียบอัตราการยึดอยู่ของสารผนึกหลุมและร่องฟันเรซินท่ีมีอะมอร์ฟัสแคลเซียม
ฟอสเฟตกับสารผนึกหลุมและร่องฟันเรซินท่ีมีฟลูออไรด์ในฟันกรามแท้ซ่ีท่ีหน่ึงท่ีมีภาวะ
สะสมแร่ธาตุน้อยเกินไป : การศึกษาแบบสุ่มทางคลินิก 

ทพญ.มนัสนันท์   ตั้งวงศ์ถาวรกิจ   20 มิ.ย. 55 

3 การเกิดฟองอากาศและการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุพิมพ์อัลจิเนตท่ีได้รับการ
ผสมด้วยมือและเครื่องผสมอัตโนมัติ : เครื่องต้นแบบรุ่นท่ี 2 

ร.ท.หญิง ทักษอร    วิบูลย์ปิ่น       27 มิ.ย. 55 

4 การส ารวจวิธีการหาความสัมพันธ์ในศูนย์ส าหรับการสร้างฟันเทียมท้ังปากด้วยเทคนิคเคล
ฟายแบบปรับปรุงในประเทศไทย 

ทพญ.วัชรา    นิลวัชรารัง     4 ก.ค. 55 

5 การทดลองทางคลินิกของผลิตภัณฑ์แช่ฟันเทียมจากน้ ามันตะไคร้ในรูปแบบสารละลาย
เข้มข้นต่อปริมาณเชื้อแคนดิดา อัลบิแคนส์บนฐานฟันเทียมอะคริลิก 

ทพ.สุรศักดิ์    โกมาลย์                18 ก.ค. 55 

6 การหาความเท่ียงตรงในระบบ 3 มิติของงานบูรณะฟันเซรามิกล้วนแคดแคมจากวิธีการ
ได้มาซ่ึงภาพท่ีแตกต่างกัน 

ทพ.ณัฐกร  ยิ่งยงยศ               1 ส.ค. 55 

7 Comparative study between haud-wrist method and cervical vertebral 
maturation for evaluation of skeletal maturity in cleft patients. 

ทพญ.เมลิสสา  จันทรมังกร         22 ส.ค. 55 
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ที ่  กิจกรรมเสวนาวิจัย : หัวข้อเร่ือง ผู้บรรยาย / วิทยากร วัน-เดือน-ปี 
8 Prevalence of dental anomaly in thai non-syndromic oral cleft patients. ทพญ.นิศา  จิตติวัฒนพงศ์ 29 ส.ค. 55 

 

10. กิจกรรมน าเสนอโครงการวิจัยทางทันตกรรมของนักศึกษา 
 

ที ่ หัวข้อ ผู้บรรยาย / วิทยากร หัวข้อเรื่อง วัน-เดือน-ปี 
1 โครงการ Research Fantasia Season III นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีท่ี 6 18 โครงการ 28 กันยายน 2554 
2 โครงการน าเสนอโครงร่างวิชาโครงการวิจัยทางทันตกรรม

ของนักศึกษา ชั้นปีท่ี 5 
นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีท่ี 5 
(27 กลุ่มวิจัย) 

27 โครงการ 16,23,28 พฤศจิกายน 
และ วันท่ี 1,14 ธันวาคม 

2554 
3 โครงการน าเสนอโครงการวิจัยทางทันตกรรมของนักศึกษา  

ชั้นปีท่ี 6 
นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีท่ี 6 
(18 กลุ่มวิจัย) 

18 โครงการ 10-12 กันยายน 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                                                                                     รายงานประจ าปี 2555 คณะทันตแพทยศาสตร์ 40 

      
  
  
 
 

 
 

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดให้มีการบริการทางทันตกรรมท้ังภายในและภายนอกคณะฯ  
โดยจัดให้บริการทางทันตกรรม ในคลินิกต่างๆ ท้ังในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ เพื่อให้บริการทางทันตกรรมต่อ
ความต้องการของประชาชน รวมทั้งการให้บริการเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ และได้จัดออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน
เคลื่อนท่ี ประจ าทุกเดือนตลอดปีอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลด้านทันตกรรม  โดยไม่คิดค่ารักษาใดๆ แก่
ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสในพื้นท่ีห่างไกลหรือถิ่นทุรกันดารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ ยังได้จั ดโครงการ
บริการด้านสุขภาพช่องปากแก่นักเรียนของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น รวมท้ังโรงเรียนเด็กผู้พิการต่างๆ ใน
จังหวัดขอนแก่น  ปีงบประมาณ 2555  มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 

1.1 สถิติผู้รักษาพยาบาลทางทันตกรรม  ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
คลินิก/บริการทันตกรรม 

 
เดือน / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 มี.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 มิ.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 รวม 
คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 503 654 387 580 506 479 512 548 403 729 537 440 6,278 
คลินิกทันตรังสี 670 555 384 252 457 549 503 809 602 641 609 475 6,506 
คลินิกบัณฑิตศึกษา 
สาขาทันตกรรมบูรณะ 

97 161 88 135 92 75 69 122 157 140 144 110 1,390 

คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็ก 372 403 216 396 289 182 231 637 534 506 516 327 4,609 
คลินิกศัลยกรรมปริทันต ์ 84 113 54 70 145 63 76 95 131 120 143 90 1,184 
คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากฯ 736 742 515 727 676 638 523 718 722 856 716 724 8,293 
คลินิกบัณฑิตศึกษา 
สาขาทันตกรรมประดิษฐ ์

282 284 178 277 182 259 212 214 242 308 251 235 2,924 

คลินิกบ าบัดความเจ็บปวดบน
ใบหน้าและกระดูก 

149 137 130 124 119 116 130 137 152 187 159 134 1,674 

คลินิก OPD 799 780 501 737 642 710 640 1,039 699 685 672 512 8,416 
คลินิก Comprehensive 1  
และทันตกรรมบูรณะ 

362 607 200 439 224 - - 859 370 265 359 160 3,845 

คลินิก Comprehensive 2  
และทันตกรรมประดิษฐ ์

1,029 1,353 505 1,433 870 242 324 1,671 1,454 1,267 1539 620 12,307 

ผู้ป่วยห้องผ่าตดั (OR) ชั้น 3 18 15 19 16 16 24 19 16 13 16 12 16 200 
รวมผู้รับบริการ(เวลาราชการ) 5,101 5,804 3,177 5,186 4,218 3,337 3,239 6,865 5,479 5,720 5,657 3,843 57,626 

คลินิกทันตกรรมพิเศษ 
(นอกเวลาราชการ) 

2,988 2,835 2,489 2,470 2,600 2,775 2,196 2,738 2,252 2767 2356 2687 31,153 

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน 881 700 293 160 366 760 - 105 243 114 326 - 4,721 
รวมผู้รับบริการทั้งสิ้น 8,970 9,339 5,959 7,816 7,184 6,872 5,435 9,708 7,974 8,601 8,339 6,530 93,500 

 

ด้านบริการวิชาการแก่สังคม 

1. การบริการทางทันตกรรม 
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1.2  ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 2555   
 

ล าดับ 
ที ่

คลินิก / สถานทีใ่ห้บริการทันตกรรม 
จ านวนตรวจสขุภาพช่องปากและฟัน 

และให้ความรู้ทันตสุขศึกษา (คน) 
1 คลินิกผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสุขภาพสามเหลี่ยม 50    คน 
2 คลินิกเด็กดี ศูนย์บริการสุขภาพสามเหลี่ยม 219   คน 

 
1.3   ผลการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่ 
       ความรับผิดชอบคณะทันตแพทยศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 2555   
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อโรงเรียน 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด ป.1- ป.6 
จ านวนนักเรียน 

ที่รับการตรวจช่องปากและฟัน 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

1 ร.ร. เทศบาลสามเหล่ียม 511  คน 473  คน 92.56 ตรวจฟันเมื่อ  18/6/55 
2 ร.ร. สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 979  คน 868  คน 88.66 ตรวจฟันเมื่อ  5/7/55 
3 ร.ร. สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์) 911  คน 883  คน 96.92 ตรวจฟันเมื่อ  12/7/55 

รวมทั้งสิ้น 2,401  คน 2,224  คน   

 
1.4   สรุปผลการรักษาโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากนักเรียนระดับประถมศึกษา ชั้น ป.1, ป.3 , ป.6  มารับการรักษา   
       ณ คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็ก  โรงพยาบาลทันตกรรม  ประจ าปีงบประมาณ 2555 
 

ชื่อโรงเรียน 
จ านวน 
(ราย) 

SL 
(ซ่ี) 

PRR 
(ซ่ี) 

F 
(ซ่ี) 

Ext 
(ซ่ี) 

X-ray 
(ฟิล์ม) 

ขูดหินปูน 
(ราย) 

เคลือบ
ฟลูออไรด์ 

(ราย) 

คนไข้นัด 
(ราย) 

ท าเสร็จเรียบร้อย 
(ราย) 

โรงเรียนเทศบาลสามเหล่ียม 376 601 110 55 68 352 59 140 59 50 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น (มอดินแดง) 

198 388 5 - - - 2 20 58 105 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 

561 600 - - - - - - - * 

รวม 1,135 1,589 115 55 68 352 61 160 117 155 
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1.5 สถิติผู้ป่วยที่ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 2555  (ในเวลาราชการปกติ ) 

ประเภทการรักษาทางทันตกรรมขั้นสูง ( แยกตามคลินิก ) 
จ านวนผู้ที่ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมขั้นสูง 

ต.ค.-ธ.ค.54 ม.ค.-มี.ค.55 เม.ย.-มิ.ย.55 ก.ค.-ก.ย.55 รวมทั้งสิ้น 
 1. คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 

 รักษาทางทันตกรรมจัดฟันผู้ปวุยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ 423 405 488 446 1,762 
 การรักษาผู้ที่มีความผิดปกติของกระโหลกศีรษะและใบหน้า - - - - - 

 2. คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็ก 
 รักษาทางทันตกรรมส าหรับเด็กผู้ปวุยภายใต้การดมยาสลบ - 5 - 27 32 
 รักษาทางทันตกรรมส าหรับเด็กผู้ปวุยมโีรคทางระบบ/ผู้ปุวยพิเศษ 78 48 64 44 234 

 
รักษาทางทันตกรรมส าหรับเด็กผู้ปวุยภมูิคุ้มกันบกพร่อง 
(ร่วมกับ รพ.ศรีนครินทร์) 

1 1 - 1 3 

 3. คลินิกทันตกรรมบรูณะ 
 รักษาทางทันตกรรมบูรณะ (รักษารากฟนัที่ซับซ้อน ) 167 212 163 174 716 
 รักษาทางทันตกรรมบูรณะ (ศัลยกรรมปลายรากฟัน surgery) 7 5 4 1 17 
 รักษาทางทันตกรรมบูรณะ (อุดชอ่งว่าระหว่างฟัน) - 11 - - 12 
 รักษาทางทันตกรรมบูรณะ (อุดครอบฟนั inlay) 84 61 81 128 354 
 รักษาทางทันตกรรมบูรณะ (อุดครอบฟนั onlay) 
 รักษาทางทันตกรรมบูรณะ (ปิดผวิหน้าฟัน facing) - 2 5 3 10 
 รักษาทางทันตกรรมบูรณะ (ฟอกสีฟัน bleaching) 13 14 2 4 33 

 4. คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ /คลินิกบัณฑิตศึกษา 

 การใส่ฟันเทียมทั้งปาก 93 121 107 119 440 

 การครอบฟัน 87 101 89 66 343 

 สิ่งประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกร 106 77 87 130 400 

 การฟื้นฟูสภาพชอ่งปาก 176 157 162 159 654 

 5. คลินิกศัลย์ปริทันต ์/ คลินิกปริทันตวิทยา 

 รักษาทางทันตกรรมผู้ปุวยรักษาโรคปริทันต์อักเสบ 100 95 153 151 499 

 รักษาทางทันตกรรมผู้ปุวยศัลยกรรมปรทิันต์ 36 33 37 51 157 

 6. คลินิกศัลยศาสตรช์่องปากและกระดูกขากรรไกร 

 
รักษาทางทันตกรรมผู้ปุวยผ่าตัดภายใต้การดมยาสลบ  
(รพ.ทันตกรรม/รพ.ศรีนครินทร์) 

54 53 48 44 199 

 รักษาผู้ปุวยทางเลเซอร์ทันตกรรม (รักษาโรคในช่องปาก) 35 26 31 86 178 

 7. คลินิกวินิจฉัยโรคช่องปาก/คลินิกทันตรังส/ีคลินิกบ าบัดความเจบ็ปวดบนใบหน้าฯ 
 การวินิจฉัยและรักษารอยโรคในช่องปากที่เรื้อรัง 108 101 105 126 440 
 การรักษาความเจ็บปวดบริเวณใบหน้า 317 239 307 342 1,205 
 บริการตรวจวินิจฉยัชิ้นเนื้อทางพยาธวิิทยาที่ซับซ้อน (มะเร็งช่องปาก) 2 2 7 12 27 

 
บริการถ่ายภาพรังสีกะโหลกศีรษะและใบหน้าเพื่อการรักษาและผ่าตัด  
(ที่ซับซ้อน) 

- - - - - 

 บริการถ่ายภาพรังสีโทโมแกรมผู้ปวุยทันตกรรมรากเทียม 49 41 37 57 184 

 8. คลินิกหน่วยทันตกรรมรากเทยีม 

 รักษาผู้ปุวยทันตกรรมรากเทียม 87 118 84 201 490 

 รวมทั้งหมด 2,024 1,928 2,061 2,372 8,385 
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1.2 สถิติผู้รับบริการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
ที่ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม /สถานที ่ จ านวนผู้รับบริการ 
1 21 ตุลาคม 2554 บริการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน เนือ่งในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาต ิ ณ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 881 
2 23 พฤศจิกายน 2554 ออกหนว่ยทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่ ณ ศาลคดีเด็กเยาวชนและครอบครัว อ.เมือง จ.อุดรธาน ี 700 
3 7 ธันวาคม 2554 ออกหนว่ยทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่ ณ เทศบาลต าบลน้ าพอง อ.น้ าพอง จ. ขอนแก่น 293 
4 12 มกราคม 2555 ออกหนว่ยทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่ ร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ บา้นสนามชัย อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 160 
5 8 กุมภาพันธ ์2555 ออกหนว่ยทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่ ณ  อบต. สวนหม่อน  อ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแก่น 366 
6 14-16 มีนาคม 2555 ออกหนว่ยทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่ ณ อบต.ห้วยพิชยั อ.ปากชม จ.เลย 760 
7 3 พฤษภาคม 2555 ออกหนว่ยทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่ ณ บ้านหวัแฮด  ม.2  ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท  จ.ขอนแก่น 105 
8 16 พฤษภาคม 2555 ออกหนว่ยทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่ ณ บ้านมว่ง ต าบลบา้นทุ่ม อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 200 
9 8 มิถุนายน 2555 ออกหนว่ยทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต ณ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 243 
10 27 มิถุนายน 2555 ออกหนว่ยทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  อ.เมือง จ.หนองคาย 224 
11 4 กรกฎาคม 2555 ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่ ร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ บ้านนาท่าลี่  ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 114 
12 8 สิงหาคม 2555 ออกหนว่ยทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่ ณ บ้านกุดกวา้ง ต.เมืองเก่า  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 326 
13 24 สิงหาคม 2555 ออกหนว่ยทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่ เนื่องในงานนิทรรศการ “ฟันดี..มีสุข ครั้งที่ 30” ประจ าป ี2555  

ณ โรงเรียนดงบังวิทยา อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
349 

รวมจ านวน (คน) 4,721 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์แก่สังคม องค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชน ศิษย์เก่า ทันตแพทย์ทั่วไป และประชาชนผู้สนใจ เช่น การจัดประชุม/สัมมนาวิชาการ การจัดอบรมและศึกษาต่อเนื่อง การจัด
นิทรรศการ การเผยแพร่ความรู้ทางวารสาร/แผ่นพับและสื่อสารมวลชนต่างๆ รวมทั้งได้สนับสนุนบุคลากรของคณะฯ ในการให้บริการเชิง
วิชาการและวิชาชีพตามภาระหน้าที่หลัก เพื่อการพัฒนาและตอบสนองความต้องการของสังคม เช่น เป็นอาจารย์พิเศษ/วิทยากรให้กับ
สถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เป็นคณะกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ปรึกษาวิจัย และเป็นคณะกรรมการด าเนินงานต่างๆ 
ตลอดจนให้บริการวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ อีกทั้งได้มีการจัดประชุมและบรรยายวิชาการ ที่เป็น
ความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ซึ่งในปีงบประมาณ 2555 มีผลการด าเนินงานโดยสรุปดังนี้    
 

2.1   การจัดประชุมวิชาการ /อบรมศึกษาต่อเนื่อง /อบรมระยะสั้น /บรรยายพิเศษ และจัดบรรยายวิชาการประจ าสัปดาห์ 
 

ที ่ หัวข้อเร่ือง ผู้จัดการประชุม วัน/เดือน/ปี 
1 การอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการท าความสะอาดหัวกรอ โรงพยาบาลทันตกรรม 7 ต.ค. 54 
2 การอบรมฐานข้อมูล E-book ทางทันตกรรม ห้องสมุดสมนึก พูนทรัพย์ 11 ต.ค. 54 

2.  การบริการวิชาการทางทันตแพทยศาสตร์ 
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ที ่ หัวข้อเร่ือง ผู้จัดการประชุม วัน/เดือน/ปี 
3 การประชุมวิชาการเรื่อง Maximize Aesthetics for Endodontically treated 

Teeth 
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ 24-25 พ.ย. 54 

4 การประชุมวิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง (CE Course) เรื่อง Periodontal Therapy ภาควิชาปริทันตวิทยา 11-22 ม.ค. 55 
5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ไม่เม่ือยล้า ไม่ล้าหลัง ไม่เรื้อรัง ในงานปริทันต์” ภาควิชาปริทันตวิทยา 16-17 ม.ค. 55 
6 กิจกรรมพัฒนาจิตด้วยสมาธิเพื่อพบความสุขสงบของชีวิต คณะทันตแพทยศาสตร์ 17 ม.ค. 55 
7 โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “สื่อการสอนทันตสาธารณสุขแก่ผู้ช่วยทันตแพทย์

และนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์” 
โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 ก.พ. 55 

8 การอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ 7 ก.พ. 55 
9 การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “The 4 th UW/KKU/TU Workshop on 

Clinical Research Methods in Oral Health” โดย Prof. Timothy A. 
DeRouen และทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ร่วมกับทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงมีผู้ร่วมงาน 60 คน จาก 
12 ประเทศ 

ฝุายวิจัย บัณฑิตศึกษาและ
วิเทศสัมพันธ์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

20-24 ก.พ. 55 

10 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างจิตส านึกในการให้บริการ ภายใต้โครงการ
สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2555” 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 22 ก.พ. 55 

11 การอบรมวิชาการผู้ช่วยทันตแพทย์ เรื่อง “ผู้ช่วยทันตแพทย์กับงานทันตกรรมราก
เทียม” 

โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ และ
หน่วยทันตกรรมรากเทียม 

23-24 ก.พ. 55 

12 การประชุมวิชาการ เรื่อง “Ethics and Methodology in Clinical Research”  
โดย Prof. Timothy A. DeRouen และทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก
มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ฝุายวิจัย บัณฑิตศึกษาและ
วิเทศสัมพันธ์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

27 ก.พ. 55 

13 การสัมมนาเตรียมความพร้อม EdPEx 2554 ฝุายแผนและสารสนเทศ 9 มี.ค. 55 
14 การประชุมวิชาการ ภายใต้โครงการ Bimonthly Laser Meeting ครั้งท่ี 5 ใน

หัวข้อ Happy Life Happy Laser (Episode 1; Oral Lesion) สุขกาย สบายใจ 
เมื่อใช้เลเซอร์รักษารอยโรคในช่องปาก 

กลุ่มวิจัยเฉพาะทางเลเซอร์
ทางทันตแพทยศาสตร์ 

28 มี.ค. 55 

15 การอบรมพิเศษ รอบรู้เรื่อง TMD แก่บุคลากรในโรงพยาบาลทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม 28 มี.ค. 55 
16 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Manuscript Writing: An Overview” และการประชุม

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง Manuscript Writing ในโครงการ Publication Camp  โดย 
Prof.Ananda Dasanayake, New York University, College of Dentistry, 
USA และวิทยากรโดย Associate Professor Anwar Merchant, University of 
South Carolina  และทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

ฝุายวิจัย บัณฑิตศึกษาและ
วิเทศสัมพันธ์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

13 -18 พ.ค. 55 

17 การประชุมวิชาการ เรื่อง “Challenged Experiences in Oral Diagnostic Science” 
โดยความร่วมือระหว่าง คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับชมรมวิทยาการ
วินิจฉัยโรคช่องปากแห่งประเทศไทย 

ภาควิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก 
หน่วยการศึกษาต่อเนื่องและ
ชมรมวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปากแห่งประเทศไทย 

23-24 พ.ค. 55 

18 โครงการสุนทรียภาพในชีวิตส าหรับนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์  
ประจ าปีการศึกษา 2555 

โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ 
โรงพยาบาลทันตกรรม 

30 พ.ค. 55 

19 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การส่งเสริมการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 

ฝุายวิชาการ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

30 พ.ค. 55 

20 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Chronic Inflammatory Oral Diseases and Systemic 
Diseases Associated with Oral Health” โดย Prof. Kazuhisa Yamazaki, Niigata 
University, Faculty of Dentistry, Japan  และเรื่อง  “Periodontal Disease 

ภาควิชาทันตกรรมปริทันต
วิทยา 

10–14 ก.ค. 55 
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ที ่ หัวข้อเร่ือง ผู้จัดการประชุม วัน/เดือน/ปี 
and Adverse Pregnancy”   โดย Prof.Ananda Dasanayake, New York 
University, College of Dentistry, USA 

21 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “How to Publish in International Journals” 
ภายใต้โครงการ Publication Clinic  โดย Prof.Ananda Dasanayake, 
Director of Graduate Program จาก New York University College of 
Dentistry ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ฝุายวิจัย บัณฑิตศึกษาและ
วิเทศสัมพันธ์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

18 ก.ค. 55 

22 การประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้โครงการ Lasers in Dentistry; Integrated 
Fundamental and Research LDRG-KKU Symposium 2012 

กลุ่มวิจัยเฉพาะทางเลเซอร์
วิทยาทางทันตแพทยศาสตร์ 

22-23 ส.ค. 55 

23 การประชุมวิชาการ “Contemporary Clinical Dentistry in 2012” ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน 6-7 ก.ย. 55 

24 การบรรยายพิเศษ เรื่อง  Periodontal Regeneration Using Cell Sheet 
Engineering    โดย  Prof.Isao Ishikawa จาก Institute of Advanced 
Biomedical Engineering and Science, Tokyo Women’s Medical 
University ประเทศญี่ปุุน     

ภาควิชาปริทันตวิทยา 9–11 ก.ย. 55 

25 การบรรยายพิเศษ “รู้เขารู้เรา เตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน” คณะทันตแพทยศาสตร์ 13-15 ก.ย. 55 
26 การบรรยายพิเศษ เรื่อง Caries research standardization in vivo and in 

vitro (Artificial mouth) วิทยากรโดย Dr.Bhojraj Nandlal, Principal, JSS 
Dental College & Hospital, Mysore, India 

ฝุายวิจัย บัณฑิตศึกษาและ
วิเทศสัมพันธ์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

18 ก.ย. 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2 การเป็นวิทยากร  (ภายนอกคณะฯ ) 
ที่ ชื่อ - สกุล หัวข้อ สถานที่ วัน เดือน ป ี

การเป็นวิทยากร  (ภายในประเทศ )    

1 อ.ดร.วิไลพร  สุตันไชยนนท์ 
ผศ.นุสรา  จันทร์สมัคร 

สื่อทันตสุขศึกษา ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 
ส านักงานสาธารณสุข จ.ศรีษะเกษ 

25-26 ต.ค. 54 

2 ผศ.ดร.สุวดี เอ้ืออรัญโชติ การอบรมและสัมมนาเครือข่ายด้านการผลิตสื่อ และ e-
leaning มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ส านักนวัตกรรมการเรียนการสอน 27-29 ต.ค. 54 

การประชุมวิชาการสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 
ประจ าปี 2554 คร้ังที่ 34 เร่ือง “สร้างสุขในยุควิกฤต” 

สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 3-4 พ.ย. 54 

3 อ.ดร.สุทิน  จินาพรธรรม 
ผศ.ดร.ดุษฎี  หอมดี 

Updated Innovation & Technology in Implant 
Dentistry  

โรงแรมแนด์มาร์ค สุขุมวิท กรุงเทพฯ 9-11 พ.ย. 54 

4 ผศ.ดร.ปิยะฉัตร  พัชรานุฉัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยคุณภาพและการวิจัยเชิง ณ ห้องประชุมสุพรรณรังสี 4 ชั้น 5 ตึ 15-17 พ.ย. 54 
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ที่ ชื่อ - สกุล หัวข้อ สถานที่ วัน เดือน ป ี
ปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม 
  

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 28-29 มี.ค. 55 
1-2 พ.ย. 55 

5 รศ.ดร.สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา - หลักสูตรทันตแพทย์ประจ าบ้าน 
- หลักสูตรทันตสารสนเทศศาสตร์ 
- หมวดวิชา Evidence-based dentistry  

สถาบันทันตกรรม  
กระทรวงสาธารณสุข 

22-25 พ.ย. 54 

6 รศ.ดร.ศจี  สัตยุตม์   สื่อ สร้างสรรค์ วิถีใหม่ งานทันตสาธารณสุขไทย ชมรมทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 
จ.เชียงใหม่ 

25 พ.ย. 54 

7 อ.พูนศักดิ์ ภิเศก Clinical application of preventive and 
interceptive orthodontic treatment for general 
practice 

ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 14 ธ.ค. 54 

8 อ.ดร.สุทิน  จินาพรธรรม การประชุมวิชาการ Clinical Interesting Group  
คร้ังที่ 2/2554 

คณะทันตแพทยศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

14 ธ.ค. 54 

วิทยากรในหัวข้อเร่ือง  “สัพเพเหระงานศัลยศาสตร์” โรงพยาบาลมหาสารคาม   23 ธ.ค. 54 
9 รศ.ดร.ศจี  สัตยุตม์   การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพทางคลินิก โรงพยาบาลโพนทอง 13 ม.ค. 55 

10 ผศ.ดร.ดุษฏี  หอมดี   
อ.ดร.สุทิน  จินาพรธรรม 

Updated Innovation & Technology in Implant 
Dentistry 

โรงแรมแลนด์มาร์ค  กรุงเทพฯ 23-25 ม.ค. 55 

11 ผศ.ดร.ปิยะฉัตร  พัชรานุฉัตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการน าผลการด าเนินงาน
ทันตสาธารณสุข 

ส านักงานสาธารณสุข จ.บุรีรัมย์ 7-9 ก.พ. 55 

12 รศ.ดร.สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ ์ Basic Communication skill คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

11-12 ก.พ. 55 

13 ผศ.ดร.ปิยะฉัตร  พัชรานุฉัตร การจัดตั้งศูนย์พัฒนางานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งานวิจัยทางทนัตสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 
2555 

ส านักงานสาธารณสุข จ.บุรีรัมย์ 5-6 มี.ค. 55 

14 อ.ดร.สุทิน จินาพรธรรม การประชุมวิชาการงานศัลยกรรมช่องปากฯ  คร้ังที่ 6 โรงแรมลากาเดนท์ หาดใหญ่ จ.สงขลา 6 มี.ค. 55 

15 ผศ.ศิริพงศ์  สิทธิสมวงศ ์ Beyond Horizon ; Oral and maxillofacial Surgery ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล  
อ.ดอยสะเก็ต จ. เชียงใหม่ 

2-4 พ.ค. 55 

16 รศ.ดร.สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ ์ การพัฒนาระบบการดูแล ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเกษตร
วิสัยและเครือข่ายบริการสุขภาพ  

โรงพยาบาลเกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย 
จ.ร้อยเอ็ด 

10-11 พ.ค. 55 

17 ผศ.เอกสิทธิ์  อุตรวิเชียร ร่วมผ่าตัดผูปุ้วยปากแหว่งเพดานโหว่ทีโ่รงพยาบาล
หนองคาย 

โรงพยาบาลหนองคาย 14 พ.ค. 55 

18 ผศ.ดร.ปิยะฉัตร  พัชรานุฉัตร การจัดตั้งศูนย์พัฒนางานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งานวิจัยทางทนัตสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 
2555 

ณ ห้องประชุม 1 
ส านักงานสาธารณสุข จ.บุรีรัมย์ 

18 พ.ค. 55 
14-15 ส.ค. 55 

19 ผศ.วรัญญู  คงกันกง 
 

การท ารากฟันเทียมเพ่ือรองรับฟันเทียมทั้งปากชิ้นล่างใน
โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนต์ คอน
เวนชั่น กรุงเทพฯ 

3 ก.ค. 55 
10 ก.ค. 55 

20 ผศ.เอกสิทธิ์  อุตรวิเชียร 
ผศ.ศิริพงศ์  สิทธิสมวงศ ์
อ.พูนศักดิ์  ภิเศก 

Esthetic Management for Orthodontic Patient : 
A Unified Approach 

ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนต์  
(เซ็นทรัลเวิลด์) กรุงเทพฯ 

17 ก.ค. 55 

21 อ.ดร.สุทิน  จินาพรธรรม ให้ค าแนะน าและช่วยในการผ่าตัด รพ.มหาราชนครราชสีมา 20 ก.ค. 55 

22 ผศ.ดร.วรานุช  ปิติพัฒน์ Current evidence on the link between oral 
health and systemic diseases 

ณ ห้องประชุมเพ็ขรา เตชะกัมพุช 1 ส.ค. 55 

23 รศ.ดร.จรินทร์  ปภังกรกิจ การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการสร้างเสริม ณ โรงแรมริซมอนด์ จ.นนทบุรี 6-7 ส.ค. 55 
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ที่ ชื่อ - สกุล หัวข้อ สถานที่ วัน เดือน ป ี
สุขภาพช่องปาก ภายใต้กองทุนทันตกรรมในระบบ
หลักประกันสุขภาพ ปี 2555 

24 อ.ดร.สุทิน  จินาพรธรรม เมื่อผู้ปุวยความดนั เบาหวาน หัวใจ ตับ ไต มาท าฟัน ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น 23 ส.ค. 55 

25 ผศ.เอกสิทธิ์  อุตรวิเชียร ร่วมท าการผ่าตัด โรงพยาบาลหนองคาย 27 ส.ค. 55 
 
 
 

การเป็นวิทยากร  (ต่างประเทศ) 
 

ที่ ชื่อ - สกุล หัวข้อ สถานที่ / สถาบัน วัน เดือน ป ี

1 อ.ดร.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส 
 

Typical and  atypical facial pain” การประชุม The 6th  World 
Congress on Institute of 
Pain” รัฐฟอริด้า USA. 

4-6 ก.พ.55 

2 ผศ.ดร.วรานุช  ปิติพัฒน์ Exploring the link between maternal 
periodontitis and adverse pregnancy outcomes 
และปรึกษาความร่วมมือทางวชิาการและวิจัย 

University of South 
Carolina, USA. 

26 มี.ค.55 

3 รศ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ 
  

Periodontal Regeneration ในงานประชุมวิชาการ 
The 3rd General Congress and Scientific 
Conference on Dentistry 

University of Health 
Sciences, Lao PDR 

5-7 เม.ย. 55 
 

4 ผศ.ดร.วรานุช  ปิติพัฒน์ Molar Incisor Hypo mineralization ในงานประชุม
วิชาการ The 3rd General Congress and 
Scientific Conference on Dentistry 

University of Health 
Sciences, Lao PDR 

5-7 เม.ย. 55 
 

5 รศ.ดร.สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ ์ ปรึกษาเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญา
เอก ณ Academic Center of Dentistry 
Amsterdam (ACTA) 

เนเธอร์แลนด์ 3-16 พ.ค. 55 

6 รศ.ดร.ศจี สัตยุตม์ การประชุมวิชาการนานาชาติ WALT 2012 – The 
Spectrum of Laser – Translating basic research 
to clinical outcomes 

ออสเตรเลีย 26-30 ก.ย. 55 

 
2.3 การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

ที่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงานวิทยานิพนธ์ / ที่ปรึกษา / กรรมการสอบฯ ชื่อนักศึกษา สถาบัน/มหาวิทยาลัย 
1 รศ.ดร.อาภา จันทร์เทวี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ 
เพ็ญศิริ ศิริค ากร คณะเภสัชศาสตร์ 

2 รศ.ดร.ธีระศักดิ์  ด ารงรุ่งเรือง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ 

ฉัตรชนก นุกูลกิจ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3 รศ.ดร.อาริยา รัตนทองค า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของนักศึกษาปริญญาโท พรพิมพา เพขรไพศาล 
พิมพ์ชนิตร ชโยภาส 
นัฎศนัน วิรภากุล 

คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

4 รศ.วิลาวัลย์  วีระอาชากุล ประธานกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญา
โท ภาคปกติ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต   

นิตยา   พวงราช คณะสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5 ผศ.ดร.ดาราพร  แซ่ลี้ กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  สาขาวิชาวิทยาศาสตรการ
ออกก าลังกายและการกีฬา 

พิมลพรรณ  ทวีการ บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

6 ผศ.ดร.จรินทร์ ปภังกรกิจ 
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ที่ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงานวิทยานิพนธ์ / ที่ปรึกษา / กรรมการสอบฯ ชื่อนักศึกษา สถาบัน/มหาวิทยาลัย 
7 รศ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต 
พัทนินทร์ มนตรีขจร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
8 ผศ.ดร.วรานุช  ปิติพัฒน์ ประธานกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
ดลวิวัฒน์ แสนโสม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
9 รศ.ดร.อาริยา รัตนทองค า กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม 
นัฎศนัน วิรภากุล คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 

พรพิมพา เพชรพร
ไพศาล 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

10 ผศ.นพดล  เจือเจริญวสุชัย กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท สาชา
วิชาเภสัชภัณฑ์ 

ธีรภทัร งามสรรพศิริ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

11 รศ.ดร.ธีระศักดิ์ ด ารงรุ่งเรือง   กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา
เภสัชเคมีฯ 

นันทิยา วงศ์แสงตา คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

12 อ.ดร.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เร่ือง การเปรียบเทียบก าลังดดัขวาง
ของการว่อมฟันเทียมฐานเรซินอะคริลิกด้วย 
เรซินอะคริลิกที่บ่มด้วยวิธีการต่างๆ 

ธีรนุช ใจบุญ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

13 ผศ.ดร.สุคนธ์ทิพย์ อาวัชนาการ 

14 ผศ.ดร.ดาราพร แซ่ลี้ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เร่ือง การทดลองทางคลินิกของ
ผลิตภัณฑ์แช่ฟันเทียมจากน้ ามันตะไคร้ในรูปแบบสารละลาย
เข้มข้นต่อการต้านเชื้อแคนดิดา บนฐานฟันเทียมอะคริลิก 

สุรศักดิ์ โกมาลย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เร่ือง INFLUENCE OF 
GOLD SPUTTERING ON THE ADHESION OF PORCELAIN 
TO CAST AND MACHINED TITANIUM DETERMINED AS 
THE STRAIN ENERGY RELEASE RATE. 

Rathanak Khung มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

15 ผศ.ดร.นภา สุขใจ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เร่ือง INFLUENCE OF GOLD 
SPUTTERING ON THE ADHESION OF PORCELAIN TO 
CAST AND MACHINED TITANIUM DETERMINED AS THE 
STRAIN ENERGY RELEASE RATE 

Rathanak Khung มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 

การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (สถาบันอื่น/ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
1 รศ.ดร.พลธรรม  ไชยฤทธิ์ กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลัก

วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก 
ฤดี สกุลรัชตะ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร   
2 อ.ดร.สุคนธ์ทิพย์  อาวัชนาการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับ

ปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก 
อมรรัตน์ เวียงเจริญ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3 รศ.ดร.นวรตัน ์วราอัศวปติ เจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์   
พัทนินทร์ มนตรีขจร คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
4 รศ.ดร.ธีระศักดิ์ ด ารงรุ่งเรือง   คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ 
จิรัชญา พันธะไชย คณะทันตแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
5 รศ.ดร.สุวิมล ทวีชียศุภพงษ ์

 
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท 
สาขาวิชาจุลชีววทิยาทางการแพทย์ 

สุดารัตน์ พันธุ์ภิญญา ภาควิชาจุลชีววิทยา   
คณะแพทยศาสตร์ 

6 ผศ.ดร.สุคนธ์ทิพย์ อาวัชนาการ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เร่ือง ก าลังแรงยึดของเรซิน
ซีเมนต์ต่อผิวเรซินคอมโพสิตทีผ่่านการสัมผัสสารยึด
ชั่วคราวและท าความสะอาดด้วยวธิีต่างๆ 

อมรรัตน์ เวียงเจริญ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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2.4  การเป็นกรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพ (ภายนอกคณะฯ) 
ที่ ชื่อ - สกุล ผู้ด าเนินงาน / กรรมการวิชาการ / กรรมการวิชาชีพ สถาบัน / มหาวิทยาลัย วัน เดือน ป ี
1 ผศ.ดร.วรานุช  ปิติพัฒน์ อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาทันตสาธารณสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
1 ต.ค. 54 

2 ผศ.ดร.ดาราพร  แซ่ลี้ 
รศ.ดร.ทัศนีย์ วังศรีมงคล 
อ.ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ 
รศ.ดร.อาริยา รัตนทองค า 
รศ.ดร.จรินทร์ ปภังกรกิจ 
รศ.ดร.ธีรศักดิ์ ด ารงรุ่งเรือง 
ผศ.สุบิน พัวศิร ิ
ผศ.ดร. ดุษฎี หอมดี 
ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ ลิ้มมณฑล 

คณะกรรมการบริหารฝุายคลินิกทันตกรรมพิเศษ 
ศูนย์บริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คลินิกทันตกรรมพิเศษ 
ศูนย์บริการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3 ต.ค. 54 

3 รศ.ดร.สุวิทย์  อุดมพาณิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษา
ปริญญาเอก สาขาทันตแพทยศาสตร์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

3 พ.ย. 54 

4 รศ.ดร.นิวัตร จันทร์เทวี กรรมการประเมินโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2555 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

21 ต.ค.  54 

กรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอก าหนด
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 

18 ก.ค. 55 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5  การบริการวิชาการในรูปแบบอื่นๆ 
 

 
(1) การจัดท าวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

รายการ จ านวนที่ผลิต(ครั้ง) จ านวนที่ผลิต(เล่ม) 
จัดท าวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  -  ปีท่ี    15   ฉบับท่ี   1   ม.ค.  –  มิ.ย. 2555    
  -  ปีท่ี    15   ฉบับท่ี   2   ก.ค.  –  ธ.ค. 2555 

 
1 
1 

 
1,000 เล่ม 
1,000 เล่ม 

                                 รวมจ านวน 2   2,000 เล่ม 
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(2) การให้บริการวิชาการแก่สังคม ทางวิทยุ / โทรทัศน์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ   
ชื่อรายการ สถานที่ ระยะเวลาที่ให้บริการ วัตถุประสงค์ 

รายการ ฟันดีมีสุข-คุยสนุกกับหมอฟัน FM 103 
สถานีวิทยุ มข. 

ทุกวันศุกร์ ( 4 ครั้ง/สัปดาห์ )  
เวลา 14.10 - 14.35 น. 

เพื่อให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก 
ท้ังด้านการปูองกัน การรักษาและฟื้นฟู
สุขภาพช่องปากแก่ประชาชน 

รายการ ฟันดีมีสุข-คุยสนุกกับหมอฟัน สถานีวิทยุโทรทัศน์และ
อินเตอร์เน็ต และ 
วิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ท่ี 1 และ 4  
ของเดือน  ( 2 ครั้ง/เดือน )  
เวลา 11.00 - 11.30 น. 

เว็บไซต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
เว็บไซต์  http://www.dentistry.kku.ac.th 

เพื่อให้ความรู้ การศึกษา สืบค้นข้อมูล
วิชาการและวิจัย การจัดอบรม/กิจกรรม ข่าว
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เกี่ยวกับทางด้านทันต-
แพทยศาสตร์ แก่ผู้สนใจและประชาชนท่ัวไป 

 
 (3) การจัดท าวารสาร / แผ่นพับ /สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  ปีงบประมาณ 2555 

ชื่อวารสาร/แผ่นพับ วัน – เดือน – ปี ที่จัดพิมพ์ จ านวนคร้ังท่ีพิมพ์ /จ านวนที่พิมพ์ 
ประเภทวารสารที่ตีพิมพ์ต่อเนื่อง   
1. ทันตกัลปพฤกษ์  ต.ค. 2554– ก.ย. 2555 12x1,300= 15,600 เล่ม 
2. ข่าวคณะทันตแพทยศาสตร์ 
3. บทความเผยแพร่ลงหนังสือพิมพ์  คอลัมน์ “ก้าวทันโลกกับ
โรงพยาบาลทันตกรรม”  และเผยแพร่ทาง website คณะฯ 

ต.ค. 2554– ก.ย. 2555 
ต.ค. 2554– ก.ย. 2555 

เดือนละประมาณ  7 เรื่อง 
12 เรื่อง  (เดือนละ 1 ฉบับ) 

ประเภทแผ่นพับ   
1. กลิ่นปาก ต.ค. 2554– ก.ย. 2555 5x200=2,000 แผ่น 
2. การถอนฟันส าคัญไฉน ต.ค. 2554– ก.ย. 2555 5x200=2,000 แผ่น 
3. การนอนกัดฟัน ต.ค. 2554– ก.ย. 2555 5x200=2,000 แผ่น 
4. ไขปัญหาเรื่องน่ารู้ ต.ค. 2554– ก.ย. 2555 5x200=2,000 แผ่น 
5. แปรงฟันแบบไหนถึงจะเรียกว่าถูกวิธี ต.ค. 2554– ก.ย. 2555 5x200=2,000 แผ่น 
6. ใช้ไหมขัดฟันอย่างไรดี ต.ค. 2554– ก.ย. 2555 5x200=2,000 แผ่น 
7. เรียนรู้เรื่องจัดฟัน ต.ค. 2554– ก.ย. 2555 5x200=2,000 แผ่น 
8. ถุงน้ า…เนื้องอก มะเร็งในปาก...มีด้วยหรือ ต.ค. 2554– ก.ย. 2555 5x200=2,000 แผ่น 
9. ฟันกรามซี่แรกของหน ู ต.ค. 2554– ก.ย. 2555 5x200=2,000 แผ่น 
10. ฟันผุถึงโพรงประสาทฟัน ต.ค. 2554– ก.ย. 2555 5x200=2,000 แผ่น 
11. ฟันผุคืออะไร ต.ค. 2554– ก.ย. 2555 5x200=2,000 แผ่น 
12. การสูบบุหรี่กับสุขภาพช่องปาก ต.ค. 2554– ก.ย. 2555 5x200=2,000 แผ่น 
13. ครอบฟันในเด็ก ต.ค. 2554– ก.ย. 2555 5x200=2,000 แผ่น 
14. ถอนฟัน ต.ค. 2554– ก.ย. 2555 5x200=2,000 แผ่น 
15.ข้อมูลเบื้องต้นการเรียนทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ต.ค. 2554– ก.ย. 2555 1=1,000 แผ่น 

16. แผ่นพับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันแพทย์   ต.ค. 2554– ก.ย. 2555 1=1,000 แผ่น 
17. แผ่นพับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี  ต.ค. 2554– ก.ย. 2555 1=7,000 แผ่น 

http://www.dentistry.kku.ac.th/
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ชื่อวารสาร/แผ่นพับ วัน – เดือน – ปี ที่จัดพิมพ์ จ านวนคร้ังท่ีพิมพ์ /จ านวนที่พิมพ์ 
18. แผ่นพับหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษาและระดับวุฒิบัตร  ต.ค. 2554– ก.ย. 2555 1=3,000 แผ่น 
19. แผ่นพับแนะน าคณะทันตแพทยศาสตร์ ต.ค. 2554– ก.ย. 2555 1=2,000 แผ่น 
20. แผ่นพับแนะน าโรงพยาบาลทันตกรรม ต.ค. 2554– ก.ย. 2555 1=1,000 แผ่น 
21. แผ่นพับแนะน าคลินิกทันตรังสี ต.ค. 2554– ก.ย. 2555 1=1,000 แผ่น 
22. แผ่นพับแนะน าการให้บริการของ คลินิกทันตกรรมพิเศษ ต.ค. 2554– ก.ย. 2555 1=1,000 แผ่น 

 

(4) การจัดนิทรรศการวิชาการ และให้บริการวิชาการแก่ผู้เข้าเยี่ยมชม /ศึกษาดูงาน 
 

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กเล็ก วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2555 

กิจกรรม ฟ.ฟัน festival 2011 วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2554  
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  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ปลูกฝังจิตส านึกที่ดี เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมเข้าไปในกระบวนการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิชาการ  และจัดกิจกรรมในรูปแบบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการผสมผสานกับการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดี ปลูกฝังจิตส านึกทาง
จริยธรรม และตระหนักถึงหน้าที่ในวิชาชีพ รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมี
ความสุข นอกจากนี้คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามประเพณีนิยม และสนับสนุนให้บุคลากรและ
นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย  เช่น งานไหว้ครู งานลอย
กระทง งานปีใหม่ งานวันสงกรานต์และพิธีรดน ้าด าหัวขอพรผู้ใหญ่ ท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคี งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ท าบุญหอพัก 
ตักบาตรน้องใหม่ โครงการฟังธรรมะและปฏิบัติธรรม ท าบุญวันสถาปนาคณะฯ ถวายเทียนพรรษา และท าบุญตักบาตรเนื่องวันส าคัญ
ต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา 
 ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สนับสนุน ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมพัฒนา 
ถ่ายทอด และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดทั้งภูมิปญัญาอสีาน โดยสรุปพอสังเขป ดังต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 กิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2555 ประกอบด้วยพิธีท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ การจัดงานเลี้ยงภายใน ของคณาจารย์ 
นักศึกษา และบุคลากรของคณะ (วันท่ี 6 มกราคม 2555) 

 กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยวันงานลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2554  ณ บึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมขบวนแห่และการประกวดกระทง  โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดกระทง    
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2 ฟุต และได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดการจัดท ากระทง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 3 ฟุตขึ้นไป  
 (วันท่ี  10  พฤศจิกายน  2554) 
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 กิจกรรมท าบญุตักบาตรเนื่องในวนัสถาปนา
คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปี 2555 
กิจกรรมออกหน่วยให้บริการทางทันตกรรม 
แก่ประชาชน ณ บ้านม่วง ต าบลบา้นทุ่ม 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
(วันท่ี 16 พฤษภาคม 2555)   

 กิจกรรม“พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2555”  
(วันท่ี 21 มิถุนายน  2555) 

 

 กิจกรรมวันสงกรานต์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

      ประจ าปี 2555  
(วันท่ี 11 เมษายน 2555) 

 กิจกรรมประเพณีไทยโบราณ รดน้ าด าหัวผู้
อาวุโส เนื่องในวนัสงกรานต์ ประจ าปี 2555  

 (วันท่ี 11 เมษายน 2555) 
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 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ฟังธรรมะ เพื่อ
ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวัน
เข้าพรรษา ประจ าปี 2555 ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม 

      แก่นักศึกษาทันตแพทย์  
 (วันท่ี 19 กรกฎาคม 2555) 

 

 จัดพิธีมอบใบประกาศนยีบัตรนักเรียนผู้ช่วย
ทันตแพทย์ รุ่น 12  
(วันท่ี 11 กรกฎาคม 2555) 

 

 กิจกรรมชวนกันท าดี ร่วมสืบสานประเพณีถวาย
เทียนพรรษา ณ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม 

      (วัดพระขาว) จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้  
       โครงการ“จันทร์พร้อมใจให้ด้วยรัก”  

 (วันท่ี 13 สิงหาคม 2555) 
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  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2555          
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อตอบตัวชี้วัดผลส าเร็จ (KPIs) รวมทั้งการประชุมเพื่อวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงองค์กร โดยการมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่าย มีการปรับปรุงโครงสร้างส านักงาน
คณบดี ให้มีความเหมาะสมและตอบสนองต่อภารกิจของคณะฯ และมีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ      
อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดโครงการอบรมศึกษาต่อเนื่อง การบรรยายวิชาการประจ าสัปดาห์ การประชุมสัมมนาประจ าปี 
โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อบรมพัฒนาจิตเป็นประจ า เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และปัญญา 
รวมทั้งมีทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนในการไปประชุมวิชาการ การอบรม/สัมมนา และการเสนอผลงานระดับชาติและ
นานาชาติทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น   
 คณะทันตแพทยศาสตร์ ยังได้น าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เปน็เลิศ (EdPEx)  มาเป็นกลไกส าคัญ
ในการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ และตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะฯ ทั้งในดา้นการบริหาร วิชาการและวิจยั 
จัดการเรียนการสอนและการให้บริการ เพื่อส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ  
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และตอบสนองความต้องการของสังคม และใช้เปน็เครื่องมือที่จะช่วยในการปรบัปรุง       
การท างาน ยกระดบัการบริหารจัดการองค์กรให้มีระดับคุณภาพมาตรฐานที่ยั่งยนื และสอดคล้องตามนโยบายดา้นการพฒันา
องค์กรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยคณะฯ ได้ด าเนนิการและพัฒนาดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา มาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นมา  มีการพฒันาตัวชี้วดัทีเ่ป็นเอกลักษณ์และเกณฑ์การประเมินเร่ือยมาจนถึงปีการศึกษา 
2554  ได้น าระบบคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ดว้ยการน าเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เปน็เลิศ (EdPEx : 
Education Criteria for Performance Excellence)   มาใช้ในการประเมินตนเอง   
 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2554 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด IQA       
(42 ตัวชี้วัด) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 และผลการตรวจประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะฯ ได้คะแนนรวม (42 ตัวชี้วัด) เท่ากับ 4.18 ระดับคุณภาพดี และเฉพาะส่วนตัวชี้วัดของ สกอ. 
(23  ตัวชี้วัด)  ได้คะแนนเท่ากับ 4.73 ระดับคุณภาพดีมาก ตามล าดับ  โดยคณะกรรมการตรวจประเมินฯ มีความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นโอกาสในการพัฒนาองค์กร  สรุปพอสังเขป ดังนี้ 
 

จุดเด่น 
1. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น มีพลังในการสรา้งบรรยากาศของการร่วมมือเพื่อพัฒนาองค์กร มีวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนใน

การผลักดันผลงานของคณะให้บรรลุเป้าหมาย 
2. คณะมีกลไกการเสรมิสร้างความเขม้แข็งด้านงานวิจัย โดยการใช้ระบบ coaching เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวปฎิบตัิ  

ที่ดี เพ่ือกระตุ้นให้เกดิผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมากข้ึน 
3. คณะมเีครือข่ายความร่วมมือกับตา่งประเทศจ านวนมากและสามารถดึงศักยภาพความร่วมมือเป็นแรงผลักท าให้เกดิการสร้าง

กลไก และกิจกรรมส่งเสริมให้เกดิการพัฒนาคณะได้อย่างด ี
4. คณะมีการเตรียมความพร้อมที่แสดงศักยภาพและแนวโน้มส าหรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนในหลากหลายกิจกรรม ใน  

การส่งเสริมการแลกเปลีย่นบุคลากร นักศึกษา ทักษะทางภาษา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือท่ีขยายผลได้ในอนาคต 

ด้านการบริหารจัดการ  
และการประกันคุณภาพการศึกษา   
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ผลการประเมิน 

 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2554  ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่
เป็นเลิศ (EdPEx) เมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2555 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะฯ ได้
คะแนนรวม (42 ตัวช้ีวัด) เท่ากับ 4.18 ระดับคุณภาพดี และเฉพาะส่วนตัวช้ีวัดของ สกอ. (23  ตัวช้ีวัด)  ได้คะแนนเท่ากับ 4.73  
ระดับคุณภาพดีมาก ตามล าดับ 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 

1. การจัดความสมดุลระหว่างการสรา้งผลงานทางวิชาการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศกับภารกิจด้านการเรียนการสอนและบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนขององค์กรและความผาสุกของบุคลากร 

2. การสนับสนุนด้านงบประมาณในการพัฒนาตนเองส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
3. การพัฒนาบุคลากรสายผูส้อนและสายสนบัสนุน รวมถึงการเตรียมผูน้ าในอนาคต 
4. มาตรการในการส่งเสริมการผลิตต าราที่มีคณุภาพ 
5. การน าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการมาใช้เป็นเครื่องมือในการท างานเพื่อให้เกิดการลดขั้นตอน ป้องกันการผิดพลาด

จากการท างานท่ีซ้ าซ้อน 
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ที ่ หัวข้อเรื่อง ภาควิชา /หน่วยงาน วัน/เดือน/ปี จ านวนผู้อบรม 
1 การอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการท าความสะอาดหัวกรอ โรงพยาบาลทันตกรรม 7 ต.ค. 54 100 คน 
2 กิจกรรม ร่วมใจสวมหมวกนิรภัย 100% งานพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ 10 พ.ย. 54 100 คน 
3 กิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ งานพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ 15 พ.ย. 54 20 คน 
4 ประชุมสัมมนาการเขียนโครงการวิจัย เพื่อขอทุนอุดหนุนและส่งเสริมการ

ท าวิทยานิพนธ์ 
งานวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ 16 พ.ย. 54 50 คน 

5 สัมมนาคลินิกผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน 18 พ.ย. 54 200 คน 
7 การประชุมวิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง (CE Course) เรื่อง Periodontal 

Therapy 
ภาควิชาปริทันตวิทยา 11-22 

ม.ค. 55 
80 คน 

8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ไม่เม่ือยล้า ไม่ล้าหลัง ไม่เรื้อรัง ในงานปริ
ทันต์” 

ภาควิชาปริทันตวิทยา 16-17 
ม.ค. 55 

80 คน 

9 การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “The 4 th UW/KKU/TU 
Workshop on Clinical Research Methods in Oral Health” โดย 
Prof. Timothy A. DeRouen และทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก
มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับทีมวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงมีผู้ร่วมงาน 60 คน จาก 12 ประเทศ 

ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

20-24 
ก.พ. 55 

60 คน 

10 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างจิตส านึกในการให้บริการ ภายใต้
โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2555” 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 22 ก.พ. 
55 

200 คน 

11 การอบรมวิชาการผู้ช่วยทันตแพทย์ เรื่อง “ผู้ช่วยทันตแพทย์กับงานทันตก
รรมรากเทียม” 

โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ และหน่วย
ทันตกรรมรากเทียม 

23-24 
ก.พ. 55 

120 คน 

12 การประชุมวิชาการ เรื่อง “Ethics and Methodology in Clinical 
Research”  โดย Prof. Timothy A. DeRouen และทีมวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศ
สัมพันธ ์คณะทันตแพทยศาสตร์ 

27 ก.พ. 
55 

150 คน 

13 สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปี 2555 งานพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ 12 มี.ค. 55 30 คน 
14 การประชุมวิชาการ ภายใต้โครงการ Bimonthly Laser Meeting ครั้งท่ี 

5 ในหัวข้อ Happy Life Happy Laser (Episode 1; Oral Lesion) สุข
กาย สบายใจ เมื่อใช้เลเซอร์รักษารอยโรคในช่องปาก 

กลุ่มวิจัยเฉพาะทางเลเซอร์ทางทันต
แพทยศาสตร์ 

28 มี.ค. 55 100 คน 

15 การอบรมพิเศษ รอบรู้เรื่อง TMD แก่บุคลากรในโรงพยาบาลทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม 28 มี.ค. 55 70 คน 
16 โครงการดูแลสุขภาพช่องปากทันตบุคลากร โรงพยาบาลทันตกรรม 31 มี.ค. 55 300 คน 
17 โครงการดนตรีในหัวใจ สร้างสายใย ด้วยเสียงเพลง หน่วยทรัพยากรบุคคล 18 เม.ย. 55 30 คน 
18 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ก่อนลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

ชั้นน าของเอเชีย 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 26 เม.ย. 55 30 คน 

การพัฒนาบุคลากร 

1. การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ  
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ที ่ หัวข้อเรื่อง ภาควิชา /หน่วยงาน วัน/เดือน/ปี จ านวนผู้อบรม 
19 กิจกรรมสุนทรียภาพส าหรับนักเรียนผู้ช่วยฯ  โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ 3 พ.ค. 55 50 คน 
20 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Manuscript Writing: An Overview” และ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Manuscript Writing ในโครงการ 
Publication Camp  โดย Prof.Ananda Dasanayake, New York 
University, College of Dentistry, USA และวิทยากรโดย Associate 
Professor Anwar Merchant, University of South Carolina  และ
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

งานวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ 13 -18 พ.ค. 
55 

100 คน 

21 การประชุมวิชาการแบ่งปันประสบการณ์ท่ีท้าทายวินิจฉัยโรคช่องปาก 
เรื่อง “Challenged Experiences in Oral Diagnostic Science” โดยความ
ร่วมมือระหว่าง คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับชมรมวิทยาการ
วินิจฉัยโรคช่องปากแห่งประเทศไทย 

ภาควิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก หน่วย
การศึกษาต่อเน่ืองและชมรม
วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากแห่ง
ประเทศไทย 

23-24 พ.ค. 
55 

60 คน 

22 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การส่งเสริมการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 

ฝ่ายวิชาการ  30 พ.ค. 55 50 คน 

23 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “How to Publish in International Journals” 
ภายใต้โครงการ Publication Clinic  โดย Prof.Ananda Dasanayake, 
Director of Graduate Program จาก New York University College 
of Dentistry ประเทศสหรัฐอเมริกา  

งานวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ 18 ก.ค. 55 50 คน 

24 กิจกรรม Dent KKU show & share 2012 งานเห็นผล คนเป็นสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 ส.ค. 55 100 คน 
25 กิจกรรมกลุ่มวันจันทร์ ทันตแพทย์ มข.ชวนกันท าดี ร่วมสืบสานประเพณี

ถวายเทียนพรรษา 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 13 ส.ค. 55 20 คน 

23 การศึกษาดูงานด้านประชาสัมพันธ์ และหอพักนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ   17 ส.ค. 55 20 คน 
27 กิจกรรมจัดระดมความคิดเห็นวางแผนสู่ผลสัมฤทธิ์ ปี 56 งานแผนและสารสนเทศ 22 ส.ค. 55 20 คน 
28 การประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้โครงการ Lasers in Dentistry; 

Integrated Fundamental and Research LDRG-KKU Symposium 
2012 

กลุ่มวิจัยเฉพาะทางเลเซอร์วิทยาทาง
ทันตแพทยศาสตร์ 

22-23 ส.ค. 
55 

100 คน 

29 กิจกรรมการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลในวันแม่แห่งชาติ หน่วยทรัพยากรบุคคล 29 ส.ค. 55 2,000 คน 
30 กิจกรรม “รู้เขารู้เรา เตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน” งานบริหารธุรการ 13 ก.ย. 55 80 คน 
31 การบรรยายพิเศษ เรื่อง  Periodontal Regeneration Using Cell 

Sheet Engineering    โดย  Prof.Isao Ishikawa จาก Institute of 
Advanced Biomedical Engineering and Science, Tokyo 
Women’s Medical University ประเทศญี่ปุ่น     

ภาควิชาปริทันตวิทยา 9–11 ก.ย. 
55 

50 คน 

32 การบรรยายพิเศษ “รู้เขารู้เรา เตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน” คณะทันตแพทยศาสตร์ 13-15 ก.ย. 
55 

150 คน 

33 การบรรยายพิเศษ เรื่อง Caries research standardization in vivo 
and in vitro (Artificial mouth) วิทยากรโดย Dr.Bhojraj Nandlal, 
Principal, JSS Dental College & Hospital, Mysore, India 

ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศ
สัมพันธ์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

18 ก.ย. 55 50 คน 

34 สัมมนาอาจารย์/ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปี 2555 คณะทันตแพทยศาสตร์ 20-22  100 คน 
35 สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปี 2555 คณะทันตแพทยศาสตร์ มี.ค. 55 200 คน 
36 สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีประจ าภาควิชา ประจ าปี 2555 (9 ภาค) ทุกภาควิชา ปีละ 1 ครั้ง ปี 2555 8-15 คน 
37 สัมมนาหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลทันตกรรม ก.ย. 55 100 คน 
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ที ่ ชื่อ-สกุล การพัฒนาความรู้/ชื่อการประชุม/หัวข้อเรื่อง สถานที่ วัน-เดือน-ปี 
1 ผศ.เสาวลักษณ์ ล้ิมมณฑล ประชุมวิชาการ Pre-congress เรื่อง New Trends 

Research in Cleft Care 
ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่ง เพดาน
โหว่ และความพิการก าเนิดของ
ศีรษะและใบหน้า 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3 ต.ค. 54 

2 ผศ.ดร.สุวดี เอื้ออรัญโชติ ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย The 10th  
Research conference of Dental Faculty 
consortium of Thailand 

โรงแรม Century Park 
กรุงเทพมหานคร 

13-14 ต.ค. 54 

3 รศ.ดร.ศจี สัตยุตม์ โรงแรม Century Park 13-14 ต.ค. 54 

4 อ.ดร.สุทิน  จินาพรธรรม 
ผศ.ดร.ดุษฎี  หอมดี 

เข้าร่วม งาน “Updated Innovation & Technology 
in Implant Dentistry”  

ณ โรงแรมแนด์มาร์ค 
สุขุมวิท กรุงเทพฯ 

9-11 พ.ย. 54 

5 ผศ.ดร.ปิยะฉัตร  พัชรานุฉัตร เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยคุณภาพและการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม 
  

ณ ห้องประชุมสุพรรณรังสี 4 ชั้น 
5 ตึกอ านวยการวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร 

15-17 พ.ย. 54 
28-29 มี.ค. 55 

 
6 ผศ.ดร.ดาราพร แซ่ล้ี ประชุมวิชาการ เรื่อง First PW Plus Symposium ณ 

Laguna Beach Resort, Phuket 
 Laguna Beach Resort, 
Phuket 

10-11 ธ.ค. 54 

7  ผศ.วรัญญู คงกันกง 
ผศ.เสาวลักษณ์ ล้ิมมณฑล 
ผศ.เอกสิทธิ์ อุตรวิเชียร 
ผศ.ภัทรมน รัตนาพันธุ์ 

ประชุมวิชาการทันตกรรมรากเทียม 
  

จังหวัดภูเก็ต 10-11 ธ.ค. 54 

8 ผศ.ดนัย ยอดสุวรรณ 
อ.อรทัย วิเชียรมงคลกุล 
ผศ.สุวดี เอื้ออรัญโชติ 
ผศ.วิสิทธิ์ สาครตานันท์ 
ผศ.พิศเพลิน ชนาเทพาพร 
 ผศ.ดร.สุคนธิ์ทิพย์ อาวัชนาการ 
อ.ดร.ธิดารัตน์ อังวราวงศ์ 

ประชุมวิชาการ ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้ง
ท่ี 2/2554 

 Central world กรุงเทพฯ 14-16 ธ.ค. 54 

9 ผศ.เอกสิทธิ์ อุตรวิเชียร ประชุมวิชาการเรื่อง ภาพถ่ายรังสีคอมพิวเตอร์เพื่อการ
ผ่าตัด 

โรงแรม St.Regis กทม. 6  ม.ค. 55 

10  ผศ.ดร.สุวดี เอื้ออรัญโชติ เข้าร่วมโครงการ เปิดโลกแห่งสุนทรียภาพกับแกนน า
ผู้ท างานในเครือข่ายของโรงพยาบาล 

อิงนภารีสอร์ท บ้านนาเมือง หลัง
กองบิน ๒๑ อ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 

16-17 ม.ค. 55 

11 ผศ.เอกสิทธิ์ อุตรวิเชียร ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านทันต
แพทยศาสตร์ศึกษา เรื่องการท างาน 
ทันตกรรมตามหลักการยศาสตร์ 

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ 

16-20 ม.ค. 55 

12 ผศ.ดร.ดาราพร แซ่ล้ี เข้าร่วมประชุมวิชาการ สมาคมรากเทียมฯ Update 
Innovation & Technology in Implant Dentistry 

โรงแรมแลนด์มาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

23-25 ม.ค. 55 

13 อ.ดร.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์ 

2.  การเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ ในระดับประเทศ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล การพัฒนาความรู้/ชื่อการประชุม/หัวข้อเรื่อง สถานที่ วัน-เดือน-ปี 
14 ผศ.ดนัย ยอดสุวรรณ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาหลักสูตรการ

ฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตร สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ราช
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.2555 

โรสกาเด้นริเวอร์ไซด สวนสาม
พราน จังหวัดนครปฐม 

7-8 ก.พ. 55 

15 รศ.ดร.นิวัตร จันทร์เทวี 
อ.ดร.ธิดารัตน์ อังวราวงศ์ 

ประชุมวิชาการ Lasers in Dentistry ; Integrated 
Fundamental and Research ;LDRG-KKU 
Symposium 2012 

โรงแรมเจริญธานี จังหวัด
ขอนแก่น 

22-23 พ.ค. 55 

16 ผศ.ภัทรมน รัตนาพันธุ์ 
อ.ดร.สุทิน จินาพรธรรม 
ผศ.ศิริพงศ์ สิทธิสมวงศ์ 
ผศ.สุภาพร คงสมบูรณ์ 
ผศ.เสาวลักษณ์ ล้ิมมณฑล 

ประชุมวิชาการสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิล
โลเฟเชียล 

สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จังหวัด
เชียงใหม่ 

2-4 พ.ค. 55 

17 ผศ.อังคณา คลังทอง ประชุมเครือช่ายสหวิชาชีพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ "งานสุขภาพคนพิการ เรื่องง่ายๆท่ีใครๆก็ท าได้" 

รร.สยามซิตี้ พญาไท กทม. จัด
โดย สถาบันสร้างเสริมสุขภาพ
คนพิการ และส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส) 

3-4 พ.ค. 55 

18 ผศ.พิศเพลิน ชนาเทพาพร ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการ “Pro (fissional) Tapering 
in Endodontic” ทันตกรรมบูรณะ ร่วมกับหน่วย
การศึกษาต่อเน่ือง คณะทันตแพทยศาสตร์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4 พ.ค. 55 

19 ผศ.ดร.ดาราพร แซ่ล้ี ประชุมวิชาการสมาคมการศึกษาเรื่องความเจ็บปวดแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 23 เรื่อง Moving Concept in 
Pain Management 

โรงแรม Holiday Inn Pattaya 
จังหวัดชลบุรี 

4-7 พ.ค. 55 

20 ผศ.สัญญา เรืองสิทธิ์ อบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ใต้น้ าและความดันบรรยากาศ
สูงเบื้องต้น 

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 
กทม. 

21-25 พ.ค. 55 

21 อ.ดร.สุพรรณิการ์ เรืองศรี  ประชุมวิชาการ เรื่อง “Challenged Experiences in 
Oral Diagnostic Sciences”ชมรมวิทยาการ
วินิจฉัยโรคช่องปากแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น 23-24 พ.ค. 55 

22 ผศ.วิสิทธิ์ สาครตานันท์ 
รศ.ดร.นิวัตร จันทร์เทวี 

 ประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้ง
ท่ี 1/2555 

Central Grand at Central 
world กรุงเทพมหานคร 

30-31 พ.ค. 55 

23 ผศ.อังคณา คลังทอง 
ผศ.วรัญญู คงกันกง 

24 ผศ.วรัญญู คงกันกง ประชุมวิชาการสัญจรปี 2555 ทันตกรรมรากเทียมแห่ง
ประเทศไทย 

รร.ประจักษ์ตรา ดีไซด์โฮเทล 
จังหวัดอุดรธานี 

20-22 มิ.ย. 55 

25 ผศ.เอกสิทธิ์ อุตรวิเชียร ประชุมวิชาการสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศ
ไทย 

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ซอย
ศูนย์วิจัย กทม. 

16-17 ส.ค. 55 

26 อ.วัชรินทร์ หอวิจิตร 
อ.ตุลารัตน์ สุขโท 
ผศ.ดนัย ยอดสุวรรณ 

ประชุมวิชาการ เรื่อง สวยทุกสถานการณ์ด้วยงาน 
PROSH : Episode I 

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอย
ศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
กรุงเทพมหานคร / สมาคม      

20-21 ก.ย. 55 
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ที ่ ชื่อ-สกุล การพัฒนาความรู้/ชื่อการประชุม/หัวข้อเรื่อง สถานที่ วัน-เดือน-ปี 
ผศ.ดร.สุวดี เอื้ออรัญโชติ 
ผศ.ดร.สุคนธทิ์พย์ อาวัชนาการ 
รศ.ดร.นิวัตร จันทร์เทวี 
อ.ดร.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์ 
อ.ดร.สุพรรณิการ์ เรืองศรี 
อ.ดร.ธิดารัตน์ อังวราวงศ์ 

ทันตกรรมประดิษฐ์ไทย 

 
 
 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล การพัฒนาความรู้/ชื่อการประชุม/หัวข้อเรื่อง สถานที่ วัน/เดือน/ปี 
1 รศ.ดร.สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา The 15th International Dental Congress Cairo, Egypt 26-28 ต.ค. 54 

2 รศ.ดร.ศจี สัตยุตม์ ประชุมวิชาการ The 25th IADR-SEA Division 
Annual Scientific Meeting  

ประเทศสิงคโปร์ 28-30 ต.ค. 54 

3 ผศ.ดร.ดาราพร แซ่ล้ี 
อ.ดร.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์ 

ประชุมวิชาการ Astra Tech World Congress Gothenburg, ประเทศสวีเดน 9-12 พ.ค. 55 

4 ผศ.ดนัย ยอดสุวรรณ ศึกษาดูงาน เยี่ยมชมโรงงาน และขบวนการผลิตวัสดุ
การแพทย์ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ 
จ ากัด ณ ประเทศญี่ปุ่น 

12-16 พ.ค. 55 

5 ผศ.ดนัย ยอดสุวรรณ 
ผศ.ดร.ดาราพร แซ่ล้ี 

ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Faculty of Dentistry The University of Hong 
Kong 

24-28 เม.ย. 55 

6 ผศ.ดร.สุคนธทิ์พย์ อาวัชนาการ ประชุม 7th Conference of the European 
Federation of Period ontology 

Vienna, ประเทศออสเตรีย 6-9 มิ.ย. 55 

7 ผศ.ดร.ดาราพร แซ่ล้ี 
 

ประชุม AAAD/JAED Joint Meeting in Sapporo 
2012   

Sapporo, ประเทศญี่ปุ่น 20-22 ก.ค. 55 

8 อ.ดร.ธิดารัตน์ อังวราวงศ์ ประชุมวิชาการนานาชาติ 2012 FDI Annual World 
Dental Congress  

เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

29 ส.ค. 55 –  
1 ก.ย. 55 

ประชุมวิชาการนานาชาติ International Association 
for Dental Research Pan-European Region 
Meeting (IADR/PER)   

Helsinki ,ประเทศ Finland 12-15 ก.ย. 55 

9 อ.ดร.ธิดารัตน์ อังวราวงศ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “The 4th  
UW/KKU/TU Workshop on Clinical Research 
methods in Oral Health” 

โรงแรม Kantary จังหวัด
เชียงใหม่ 

20-24 ก.พ. 55 

 
 

 

ฃ 
 
 
 

3.  การพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ ในระดับนานาชาต ิ
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คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สนับสนุนและด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพ่ือการ
พัฒนานักศึกษาทุกระดับให้มีศักยภาพ ทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพและการด ารงชีวิต เพ่ือให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
ออกไปพึ่งตนเองได้ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  ซึ่งมีผลการด าเนินงานโดยสรุปดังนี้ 

 
 
 

ที ่ ชื่อชมรม / สโมสร 
1 สโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ 
2 ชุมนุมเครื่องมือทันตกรรม 
3 ชุมนุมดนตรี 

 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อโครงการ / กิจกรรม ผู้จัดโตรงการ ระยะเวลา 
1 พิธีมุทิตาสถาบัน และพิธีรับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร ์ 20 ต.ค. 54 
2 พิธีมุทิตา พระเทพญาณวิศิษฎ ์ คณะทันตแพทยศาสตร ์ 23 ต.ค. 54 
3 กิจกรรมร่วมใจสวมหมวกนริภัย 100% งานพัฒนานักศึกษาฯ 10 พ.ย. 54 
4 กิจกรรมมอบเงินบริจาคช่วยเหลือนักศึกษา ที่ประสบภัยน้ าท่วม คณะทันตแพทยศาสตร ์ 11 พ.ย. 54 
5 โครงการฝึกภาคสนามร่วม มหาวทิยาลัยขอนแก่น  ครั้งท่ี 29  

ปีการศึกษา 2554 
คณะทันตแพทยศาสตร ์ 11 พ.ย. 54 

6 กิจกรรม ฟ.ฟัน festival 2011  คณะทันตแพทยศาสตร ์ 29 พ.ย. 54 
7 กิจกรรมมอบทุนการศึกษารางวัลศรีกัลปพฤกษ์ รางวัลกลัปพฤกษ์

และรางวลัทุนนักกิจกรรม 
คณะทันตแพทยศาสตร ์ 30 ธ.ค. 54 

8 โครงการ แข่วน้อยออนทัวร ์ ศูนย์อาหารและบริการ 20 ธ.ค. 55 
9 โครงการรับน้องใหม่ สานสมัพันธ์น้องพี่ และประชุมเชียร์น้องใหม่ งานพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ 7- 21 มิ.ย.55 
10 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ รุน่ท่ี 27 งานพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ 6-8 ม.ีค. 55 
11 สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปี 2555 งานพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ 12 มี.ค. 55 
12 โครงการ  “จิตอาสานักศึกษาทันตแพทย์ค่ายวิชาการพระธาตุพนม

ทองค า ครั้ง  1 เพื่อช่วยติวน้องโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร”   

งานพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ 19 มี.ค. 55 

13 พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาทันตแพทย์ ประจ าปี 2555 งานพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ 20 เม.ย. 55 
14 กิจกรรมสุนทรียภาพส าหรับนักเรยีนผู้ช่วยฯ  โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย ์ 3 พ.ค. 55 
15 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี 2555 ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และ

วิเทศสัมพันธ์   
21 พ.ค. 55 

16 กิจกรรมพบผู้ปกครองและท าสญัญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ งานพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ 21 พ.ค. 55 

การพัฒนานักศึกษา 

1. ชุมนุมนักศึกษา / สโมสรนักศึกษา   

2. โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
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ที ่ ชื่อโครงการ / กิจกรรม ผู้จัดโตรงการ ระยะเวลา 
17 ปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ นอ้งใหม่ งานพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ 27 พ.ค. 55 
18 พิธีไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา  2555 งานพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ 21 มิ.ย. 55 
19 พิธีมอบใบประกาศนียบตัรนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่น 12 คณะทันตแพทยศาสตร ์ 11 ก.ค. 55 
20 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา งานพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ 19 ก.ค. 55 
21 โครงการ Research Fantasia Season III ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และ

วิเทศสัมพันธ์   
28 ก.ย. 54 

22 โครงการน าเสนอโครงร่างวิชาโครงการวิจัยทางทันตกรรมของนักศึกษา  16,23,28 พ.ย. 54 
และ วันท่ี 1,14 ธ.ค.54 23 โครงการน าเสนอโครงการวิจัยทางทันตกรรมของนักศึกษา ชั้นปีท่ี 6 

24 โครงการอบรม และประชุมวิชาการต่างๆ ท่ีจัดขึ้นภายในคณะฯ คณะทันตแพทยศาสตร ์ ตลอดป ี
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 3.1  ทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555   

 ทุนระดบัปริญญาตรี 
 

ท่ี ประเภททุน  ชื่อทุน  ชื่อนักศึกษาท่ีได้ทุน เจ้าของทุน ประเทศ 
 

จ านวนเงิน 

  ระดับปริญญาตรี     
1.         ทุนฟูจิโมโต นางสาวสุวรา  นิธินนท์               มูลนิธิฟูจิโมโต ญี่ปุ่น 10,000 
2       นายพรพัฒน์  ธีรโสภณ     10,000 
3   นางสาวอาภากร  ปกป้อง                20,000 
4  ทุนสมาคมศิษย์เก่า นายหน่ึงบุรุษ  เทียนศรี    ทุนสมาคมศิษย์เก่า ไทย 10,000 
5 เป็นทุนต่อเน่ือง

จนถึง 
จบการศึกษา 

ทุนมูลนิธิสมเด็จ 
พระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม  
พระบรมราชชนก 

นางสาวอาภากร  ปกป้อง   ทุนมูลนิธิสมเด็จ 
พระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม  
พระบรมราชชนก 

ไทย 50,000 

6 เป็นทุนต่อเน่ือง
จนถึง 
จบการศึกษา 

ทุนมูลนิธิโตโยต้าประเทศ
ไทย 

นายณัฐพล  ถินสถิตย์ ทุนมูลนิธิโตโยต้าประเทศ
ไทย 

ไทย 18,000 
7 นางสาวณัฐวรินทร  ธาตุดี   18,000 
8 มูลนิธิศรีวิสารวาจา นางสาวเพ็ญศิริ  แสนทวีสุข มูลนิธิศรีวิสารวาจา ไทย 12,000 
9  มูลนิธิโวล์ฟกังโครห์น นางสาวจุฬาลักษณ์ สดสุชาติ มูลนิธิโวล์ฟกัง โครห์น เยอรมันนี 15,000 
10 นางสาวเฉลิมวรรณ  ธรรมน ู   15,000 
11  ทุนหมอฮ้อเอี๊ยะฮั้ว หอวิจิตร นายกิตติศักดิ์  ทิพรักษ์ ทุนหมอฮ้อเอี๊ยะฮั้ว หอวิจิตร ไทย 15,000 
12  กองทุนวิจิตร พงษ์พันธุ์ นางสาวนิภาภรณ์ บวรนันทเดช    กองทุนวิจิตร พงษ์พันธุ์ ไทย 20,000 
13 ทุนการศึกษา

คณะทันต
แพทยศาสตร์ 
 (ภาคต้น) 

นายปกรณ์กวิน อินทร์สม คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ไทย 5,000 
14 นางสาวธรรมดา      พุทธาภิบาล 5,000 
15 นางสาวบุษกร โอสถาเลิศ 5,000 
16 นางสาวกมลทิพย์  อึ้งสุวรรณพานิช 5,000 
17 นายปฐมพงศ์ รุ่งเรืองศิลป์ 5,000 
18 นายธนโชติ พยุงรัตน์ 5,000 
19 นายหน่ึงบุรุษ เทียนศรี 5,000 
20 นางสาวเสาวนิตย์  ฝากาบล 5,000 
21 นางสาวอริสสา อ านวยโชติทวี 5,000 
22  นางสาวฝนทิพย์ สีดาพล   5,000 
23 นายปฐมพงศ์ เหล่าเกษมสุขวงศ์ 5,000 
24 นางสาววาสิตา พงศ์วัฒนะ 5,000 
25 นายเตชน์ศิษฐ์ ธนสรรวนิช 5,000 
26 นายสมชาย  เจริญวรทรัพย์ 5,000 
27 นางสาวอนุรัชชนี     อนุสรราชกิจ 5,000 
28 นางสาวน้ าฝน บุญโส 5,000 
29 นางสาวเพ็ญศิริ แสนทวีสุข 5,000 
30 กองทุน นางสาววรเนตร วรรณเกษม กองทุนพระราชทานสยาม ไทย 8,000 

3.  สวัสดิการนักศึกษา 
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ท่ี ประเภททุน  ชื่อทุน  ชื่อนักศึกษาท่ีได้ทุน เจ้าของทุน ประเทศ 
 

จ านวนเงิน 

31 พระราชทานฯ 
ภาคต้น  
ปีการศึกษา 
2555 

นางสาวพราวนภา นาทองค า บรมราชกุมารี   ไทย 8,000 
32 นางสาวดรัลพร ทับทิมด า 8,000 
33 นางสาวณัฐวรินทร    ธาตุดี 8,000 
34 นางสาวกนกวรรณ   ทรัพย์น้อย 8,000 
35 นางสาวณัฐนันท์ วัฒนอเนก 8,000 
36 นายนว พลเยี่ยม  8,000 
37 นายกิตติศักดิ์ ทิพรักษ์ 8,000 
38 กองทุน

พระราชทานฯ 
ภาคปลาย         
ปีการศึกษา 
2555 

นางสาวนพรดา ส่งเสริม  กองทุนพระราชทานสยาม
บรมราชกุมารี   
  

ไทย 
  

10,000 
39 นายวิศรุต สิทธิสร 10,000 
40 นางสาวอริสสา อ านวยโชติทวี 10,000 
41 นายธนโชติ พยุงรัตน์ 10,000 
42 นายกิรวุฒิ        เหลืองตระกูล 10,000 
43 นายปฐมพงศ์ รุ่งเรืองศิลป์ 10,000 
44 นางสาววาสิตา พงศ์วัฒนะ 10,000 
45 นางสาวนิภาภรณ์ บวรนันทเดช 10,000 
46 นายเตชศิษย์ ธนสรรวนิช 10,000 
47 นางสาวฝนทิพย์ สีดาพล 10,000 
48 นางสาวอนุรัชชะนี อนุสสรราชกิจ 10,000 

 

 ทุนระดบัปริญญาโท 

 
 
 
 

ท่ี ประเภททุน  
(นับทุน)  

ชื่อนักศึกษาท่ีได้ทุน 
(นับหัว) 

ระดับ เจ้าของทุน ประเทศ 
 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1 ทุนการศึกษาส าหรับบุคลากรประเทศ
เพื่อนบ้าน 2553 

Ms.Nguyen Thi Minh 
Hien 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

เวียดนาม 517,000 

2 1. ทุนสนับสนุนภายใต้โครงการ ASEA-
UNINET-Thailand on-Place 
Scholarship Program  
2. ทุนการศึกษาส าหรับบุคลากรประเทศ
เพื่อนบ้าน   ปี 2555 ) 

Mr.Rathanak  Khung ปริญญาโท 1. UNINET 
2.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กัมพูชา 1,164,000 

3 ทุนการศึกษาส าหรับบุคลากรประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนและอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
2555 

Mr.Ranuch  Tak ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น กัมพูชา 477,000 

4 โครงการสนับสนุนการศึกษาส าหรับ
บุคลากรจากต่างประเทศเพื่อนบ้าน 

Ms.Grazielle  Millo ป.ชั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ ฟิลิปปินส์ 130,000 



  

                                                                                                                     รายงานประจ าปี 2555 คณะทันตแพทยศาสตร์ 67 

 ทนุระดบัปริญญาเอก 
 

ที ่ ช่ือนักศึกษา 
ระดับปริญญาเอก 

ช่ือทุนการศึกษา/ 
ทุนวิจัย  

เจ้าของทุน ประเทศ วัน เดือน ปีท่ี
ได้รับทุน 

จ านวนเงินทุน 
ที่ได้รับ  

1 Mr.Dien Hao Anh Vu ทุนการศึกษาส าหรับ
บุคลากรประเทศเพื่อน
บ้าน 2553 

มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 

ไทย มิถุนายน 2554   965,000 บาท 

2 รศ.เข็มพร  กิจสหวงศ ์ Clinical Public Health 
& Behavioral Oral 
health Research 
Training for Thailand 

Fogarty 
International 
Center, National 
Institute of Health 

สหรัฐอเมริกา มิถุนายน 2554 15,000 US/
โครงการวิจัย 

3 Mr.Dien Hao Anh Vu Clinical Public Health 
& Behavioral Oral 
health Research 
Training for Thailand 
 

Fogarty 
International 
Center, National 
Institute of Health 

สหรัฐอเมริกา มิถุนายน 2555 2,500 US/ 
ต่อเดือน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 3.2  หอพักนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์  

ประเภท หอพัก (ชาย – หญิง) จ านวนหอ้งพัก ความจุจ านวนคนที่รับได้ จ านวนผู้เข้าพัก 

 หอพักนักศึกษาชาย 81 162 ปิดปรับปรุง 

 หอพักนักศึกษาหญิง 81 162 150 
 

 ประเภทสนับสนุน  รายการ 
 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต  ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง และคอมพิวเตอร์ 14 เครื่อง พร้อมระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 มีสถานท่ีสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา  ห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม  พร้อมอุปกรณ์การฝึกปฏิบัติการทันตกรรม 

 ห้องอ่านหนังสือ  Study Room   
 มีสถานท่ีสนับสนุนส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ห้องพระ ส าหรับไหว้พระ น่ังสมาธิ ปฏิบัติธรรมและศึกษาธรรมะ 
 มีสถานท่ีส่งเสริมด้านสุขอนามัย และกิจกรรมสันทนาการ  โรงอาหารประจ าหอพัก  

 สนามกีฬาบาสเกตบอลล์ และสนามวอลเลย์บอลล์ 
 ลานจอดรถยนต์และจักรยานยนต์ 
 มีพนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานท าความสะอาดประจ าหอพัก 
 มีรถสวัสดิการ(ชัทเทิลบัส) ของมหาวิทยาลัยให้บริการตลอดวัน โดยไม่คิดค่าบริการ 
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ที ่

 
ชื่อ MOU หรือข้อตกลง 

สถาบันที่ท า MOU หรือข้อตกลง 
(เฉพาะที่ติด TOP 500) 

 
ประเทศ 

ระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด(ตาม
ข้อตกลง MOU) 

1 Agreement on Academic and 
Educational Exchange between 
Faculty of Dentistry, Khon Kaen 
University, Kingdom of Thailand and 
Faculty of Dentistry, Hiroshima 
University, Japan  

Faculty of Dentistry, Hiroshima 
University, Japan 

ประเทศญี่ปุ่น 5 ปี 
(ท าสัญญาวันท่ี 22  พ.ค. 2550) 

2 Memorandum of Understanding  
Between Tokyo Medical and Dental 
University, Japan and Khon Kaen 
University, Thailand 

Tokyo Medical and Dental 
University ประเทศญี่ปุ่น 

ประเทศญี่ปุ่น 5 ปี 
(ท าสัญญาวันท่ี 8 ม.ค. 51) 

3 Agreement for Collaborative 
Programs Between Faculty of 
Dentistry, Khon Kaen University, 
Thailand and Harvard School of 
Dental Medicine, USA 

Harvard School of Dental 
Medicine, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

3 ปี 
(ท าสัญญาวันท่ี 16 พ.ย.52) 

4 Agreement for Collaborative 
Programs between Faculty of 
Dentistry, Khon Kaen University, 
Thailand and Faculty of Odonto-
Stomatology, University of Medicine 
and Pharmacy at Ho Chi Minh City, 
Vietnam  

Faculty of Odonto-
Stomatology, University of 
Medicine and Pharmacy at Ho 
Chi Minh City ประเทศเวียดนาม 

ประเทศเวียดนาม 5 ปี 
(ท าสัญญาวันท่ี 18 พ.ค.52) 

5 Cooperation Agreement between  
School of Dental Surgery, University 
of Strasbourg, France and  Faculty of 
Dentistry, Khon Kaen University, 
Thailand 

School of Dental Surgery, 
University of Strasbourg ประเทศ
ฝรั่งเศส 

ประเทศฝรั่งเศส 5 ปี 
(ท าสัญญาวันท่ี 6 ก.พ. 55) 

6 Addendum to Cooperation 
Agreement [Cooperation Agreement 
between  School of Dental Surgery, 
University of Strasbourg, France and  
Faculty of Dentistry,Khon Khaen 
University, Thailand] 

School of Dental Surgery, 
University of Strasbourg ประเทศ
ฝรั่งเศส  

ประเทศฝรั่งเศส 5 ปี 
(ท าสัญญาวันท่ี 16 ก.ค. 55) 

การวิเทศสัมพนัธ์และความร่วมมอื
ระหว่างประเทศ 

1. ความร่วมมือทางวิชาการและ MOU กับสถาบันวิชาการในต่างประเทศ 
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ที ่

 
ชื่อ MOU หรือข้อตกลง 

สถาบันที่ท า MOU หรือข้อตกลง 
(เฉพาะที่ติด TOP 500) 

 
ประเทศ 

ระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด(ตาม
ข้อตกลง MOU) 

7 Agreement for Collaborative 
Programs between Faculty of 
Dentistry, Khon Kaen University, 
Thailand and Faculty of Dentistry, 
The University of Hong Kong, Hong 
Kong 

The University of Hong Kong 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตการ
ปกครองพิเศษ 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

5 ปี 
(ท าสัญญาวันท่ี 26 เม.ย. 55) 

(Renew-MOU) 

8 General Memorandum of 
Understanding between The School 
of Dentistry, The University of 
Western Australia, Australia and 
Faculty of Dentistry, Khon Kaen 
University, Thailand 

The School of Dentistry, The 
University of Western Australia 
ประเทศออสเตรเลีย 

ประเทศออสเตรเลีย 5 ปี 
(ท าสัญญาวันท่ี 18 มิ.ย. 55) 

9 University of Washington, School of 
Dentistry & Khon Kaen University 
Faculty of Dentistry Short Form 
Affiliation Agreement 

University of Washington, 
School of Dentistry ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

5 ปี 
(ท าสัญญาวันท่ี 11 ก.ค. 55) 

10 Memorandum to the Academic and 
Educational Exchange Agreement 
between Faculty of Dentistry, Khon 
Kaen University, Kingdom of Thailand 
and Faculty of Dentistry, Hiroshima 
University, Japan 

Hiroshima University  
ประเทศญี่ปุ่น 

ประเทศญี่ปุ่น 5 ปี 
(ท าสัญญาวันท่ี 21 ก.พ. 55) 

11 PLEDGE Agreement on The Joint 
Study Program for Co-ASIA 
(Cooperation of Advanced Studies in 
Asia) 

Hiroshima University  
ประเทศญี่ปุ่น 

ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลาจนกว่าจะหมด
โครงการ 

(ท าสัญญาวันท่ี 28 พ.ค. 55) 

12 Agreement Between Khon Kaen University 
and the University of Sydney (the Master of 
Dental Science in Orthodontics) 

The University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย 5 ปี              
(automatically renew) 

 
13 Alliance for Oral Health Across Borders Temple University,   

( ระหว่างสถาบันนานาชาติ 40 แห่งท่ัวโลก) 
ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
ตั้งแต่ 3 ส.ค. 54 เป็นต้นไป 

14 Memorandum of Understanding  
Between Tokyo Medical and Dental 
University, Japan and Khon Kaen 
University, Thailand 

Tokyo Medical and Dental 
University  

ประเทศญี่ปุ่น 5 ปี   
(ท าสัญญาวันท่ี 8 ม.ค. 51)                 

 

15 Agreement for Collaborative Programs 
Between Faculty of Dentistry, Khon 
Kaen University, Thailand and Harvard 
School of Dental Medicine, USA 

Harvard School of Dental 
Medicine  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 3 ปี 
(ท าสัญญาวันท่ี 16 พ.ย. 52) 
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ที ่

 
ชื่อ MOU หรือข้อตกลง 

สถาบันที่ท า MOU หรือข้อตกลง 
(เฉพาะที่ติด TOP 500) 

 
ประเทศ 

ระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด(ตาม
ข้อตกลง MOU) 

16 Agreement for Collaborative Programs 
between Faculty of Dentistry, Khon 
Kaen University, Thailand and Faculty 
of Odonto-Stomatology, University of 
Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh 
City, Vietnam  

Faculty of Odonto-Stomatology, 
University of Medicine and 
Pharmacy at Ho Chi Minh City  
 

ประเทศเวียดนาม 5 ปี 
(ท าสัญญาวันท่ี 18 พ.ค. 53) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล สถาบัน/ประเทศ 
ระยะเวลา 

(ระบุวัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 

1 Prof. Kenneth Kai ประเทศสหรัฐอเมริกา 12-13  พ.ย. 54 เป็นอาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาทันตกรรมจัดฟัน 2 Prof. Raymond M. Sugiyama ประเทศสหรัฐอเมริกา 14-16  พ.ย. 54 

3 Dr. John Lawlor ประเทศไอร์แลนด์ 13-26  พ.ย. 54 เป็นผู้ปรึกษาผู้ป่วยในคลินิกทันตกรรมจัดฟัน 
และบรรยายทางวิชาการส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาทันตกรรมจัดฟัน 

2. รายนามอาคันตุกะชาวต่างประเทศ ที่มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน เป็นวิทยากร และอาจารย์พิเศษ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล สถาบัน/ประเทศ 
ระยะเวลา 

(ระบุวัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 

4 Prof. Dr. Sok Ching Cheong Cancer Research Initiative 
Foundation  ประเทศมาเลเซีย 

9-13 ม.ค.55 บรรยายพิเศษเรื่อง oral cancer research 

5 Ms. Patricia Nichol Boston, ประเทศสหรัฐอเมริกา 11 – 22 ม.ค. 55 เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในโครงการอบรม
ภาษา อังกฤษเรื่อง English for 
Communication ส าหรับบุคลากร 

6 Dr. Paul Levi Tufts University School of 
Dental Medicine, 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

11 – 22 ม.ค. 55 เป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ การศึกษา
ต่อเนื่อง (CE Course) เรื่อง Periodontal 
Therapy ภาควิชาปริทันตวิทยา  
คณะทันตแพทยศาสตร์  

7 Dr. Satomi Samantha 
Yamamoto 

11 – 22 ม.ค. 55 

8 Dr. Christy McKinney University of Washington 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

15 - 27  ม.ค. 55 ท าวิจัย และบรรยายพิเศษ  Periodontal 
Therapy ภาควิชาปริทันตวิทยา  
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

9 Prof. Atsuhiro Kinoshita Tokyo Medical and Dental 
Medicine, ประเทศญี่ปุ่น 

16 – 17 ม.ค. 55 เป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ การศึกษา
ต่อเนื่อง (CE Course) เรื่อง Periodontal 
Therapy ภาควิชาปริทันตวิทยา  

10 Dr. Vorasack Phounsiri  
Dr. Phoutthasone Thiphakdy 
Dr. Khamsay Phomsavang 

Faculty of Dentistry, University 
of Health Science, Lao PDR 

16 – 17 ม.ค. 55 เข้าร่วมประชุมวิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง (CE 
course) เรื่อง Periodontal Therapy  
ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์  

11 Dr. Chanthoeun CHUI Tokyo Medical and Dental 
University, ประเทศญี่ปุ่น 

16 – 17 ม.ค. 55 

12 Prof. Keith Godfrey University of Sydney  
ประเทศออสเตรเลีย 

1 – 2 ก.พ. 55 เป็นคณะกรรมการในการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน 

13 Prof. James A. Will University of Wisconsin-
Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา 

3 ก.พ. 55 เป็น Visiting Professor ท่ีคณะแพทยศาสตร์  
และมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานคณะทันต
แพทยศาสตร์ 

14 Prof. Kenneth Kai 
Prof. Raymond M. Sugiyama 

College of Diplomates of the 
American Board of Orthodontics 
California to the United States. 

7 – 10 ก.พ. 55 เป็นอาจารย์พิเศษส าหรับสอนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน 

15 Prof. Tadeyasu MAEDA, Dean Niigata University ประเทศญี่ปุ่น 20 ก.พ. 55 ลงนามความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัยระหว่าง 
Niigata University และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และปรึกษา หารือเรื่องความร่วมมือทางด้าน
วิชาการและการวิจัย และมาเยี่ยมชมคณะฯ 

16  Prof. Hiedo Miyazaki, Deputy Dean 

Prof.Timothy DeRouen 
Prof.Susan Coldwell 
Dr.Joanng  Scott 

University of Washington, 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

27 ก.พ. 55 เป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการ เรื่อง Ethics 
and Methodology in clinical research  

17 Mr.Michael Donahue Niigata University ประเทศญี่ปุ่น 27 ก.พ. 55 เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานในการประชุม
วิชาการเรื่อง Ethics and Methodology in 
clinical research 
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ที ่ ชื่อ-สกุล สถาบัน/ประเทศ 
ระยะเวลา 

(ระบุวัน/เดือน/ปี) 
วัตถุประสงค์ 

18 Prof. Anwar Merchant Arnold School of Public 
Health, University of South 
Carolina, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

13 -18 พ.ค. 55 เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
Manuscript Writing  ในโครงการ 
Publication Camp  คณะทันตแพทยศาสตร์ 

19 Asst. Prof. Christy McKinney University of Washington , 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

20-30 พ.ค. 55 ท างานวิจัยท่ีได้ท าร่วมกับภาควิชาทันตกรรม
ชุมชนเรื่อง Happy Smiles Study 

20 Prof. Ananda Dasanayake New York University,  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

7 – 29 ก.ค. 55 เป็นอาจารย์พิเศษให้ค าแนะน าและตรวจสอบ
ความถูกต้องของบทความทางวิชาการทางทันต
แพทยศาสตร์ ก่อนตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ (Publication Clinic) และบรรยาย
พิเศษ เรื่อง  Periodontal disease and 
adverse pregnancy outcomes และให้
ค าปรึกษางานวิจัยทางทันตกรรม โดยได้รับทุน
สนับสนุน International Visiting Scholar  

21 
 

Prof. Kazuhisa Yamazaki 
Prof. Nakajima Takako 

Niigata University, ประเทศญี่ปุ่น 10 – 14 ก.ค. 55 มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ Chronic 
Inflammatory Oral Diseases and 
Systemic Diseases Associated with Oral 
Health และปรึกษาหารืองานวิจัยร่วมกัน 

22 Dr. Haruna Miyazawa Niigata University, ประเทศญี่ปุ่น 10 – 14 ก.ค. 55 มาดูงานเยี่ยมชมคณะฯ และปรึกษาหารือ
ทางด้านวิชาการและการวิจัยกับอาจารย์
ภาควิชาปริทันตวิทยา 

23 Prof. Takeyasu Maeda 
Prof. Katsumi Uoshima 
Dr. Yoshinobu Izeki 

Niigata University, ประเทศญี่ปุ่น  
  

7 – 8 ส.ค. 55 ส่งนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  
ณ ต่างประเทศ และปรึกษาหารือความร่วมมือ
ทางวิชาการและการวิจัยร่วมกันในอนาคต 

24 Prof. Timothy A DeRouen University of Washington 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

26 – 28 ส.ค. 55 เยี่ยมคณะฯ และสอบนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
ณ คณะทันตแพทยศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ 

25 Prof. Isao Ishikawa Institute of Advanced 
Biomedical Engineering and 
Science, Tokyo Woman’s 
Medical University, Tokyo 
ประเทศญี่ปุ่น 

9-11 ก.ย. 55 เยี่ยมชมคณะฯ และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
ในหัวข้อ Periodontal Regeneration Using 
Cell Sheet Engineering และปรึกษาหารือ
งานวิจัยกับภาควิชาปริทันตวิทยา 

26 Dr. Bhojraj Nandial JSS Dental College & Hospital, 
Mysore ประเทศอินเดีย 

17-19 ก.ย. 55 เยี่ยมชมคณะฯ และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 
ภาควิชาทันตกรรมส าหรับเด็ก รวมท้ังปรึกษา
ด้านการวิจัยในอนาคต 
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ที ่ ชื่อ-สกุล สถาบัน / ประเทศ ระยะเวลา วัตถุประสงค์ 
1 รศ.ดร.ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล School of Dentistry 

at the University of 
Western Australia 
ประเทศออสเตรเลีย 

9 ก.ย.–13 ต.ค. 54 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสาขาทันตกรรม
หัตถการ และสาขาเอนโดดอนติกส์ และเข้าร่วมสัมมนา
วิชาการในงานประชุม Dental Trauma Update 
Conference 

2 อ.ดร.สุชาติ วงศ์ขันตี Dental Institute, 
King’s College 
London ประเทศอังกฤษ 

23 ก.ย.–3 ต.ค. 54 ศึกษาดูงานด้าน Biomaterials & Tissue Engineering  

3 อ.เถลิงศักดิ์ สมัครสมาน 
อ.ปุณยาพร ธัญญะคุปต์ 
อ.ปาจรีย์ กุลวัฒนาภรณ์ 

School of Dentistry 
at the University of 
western Australia 
ประเทศออสเตรเลีย 

26 ก.ย.–8 ต.ค. 54 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสาขาทันตกรรม
หัตถการและสาขาเอนโดดอนต์ และเข้าร่วมการสัมมนาทาง
วิชาการในงานประชุม Dental Trauma Update 
Conference  

4 ผศ.วรัญญู คงกันกง ประเทศกรีซ 10 – 18 ต.ค. 54 เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 20th European 
Association for Osseo integration (EAO 2011) 

5 รศ..ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ ประเทศสหรัฐอเมริกา   12-19 พ.ย. 54 ศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน า
ระดับโลก 

6 อ.ดร.ทีฆายุ พลางกูร จอร์นส 
อ.ศุภวิชญ์ หมอกมืด 

University of Health 
Sciences, Lao PDR  

22 – 23 ม.ค. 55 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา และศึกษาแลกเปลี่ยนดูงาน
ด้านโรงพยาบาลทันตกรรม และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  
ณ University of Health Sciences 

7 รศ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ 
ผศ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์ 
ผศ.จินดา เลิศศิริวรกุล 
อ.ดร.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส 
ผศ.ดวงพร จิรวิบูลย์ 
รศ.ดร.ทัศนีย์ วังศรีมงคล 
ผศ.ดนัย ยอดสุวรรณ 
อ.ดร.วิไลพร สุตันไชยนนท์ 
ผศ.ดร.ดาราพร แซ่ล้ี 
รศ.เพ็ญศรี โพธิภักดี 

University of Hong 
Kong ฮ่องกง 

25-27 เม.ย. 55 ต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย (MOU 
renewal) และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน เรียนรู้เรื่อง Best 
practice และ Key success factors ในด้านการเรียนการ
สอน (Problem – based learning ; PBL) การวิจัย และ
ระบบการบริหารรวมถึงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
และวิจัย 

8 รศ.ดร.สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์  ประเทศเนเธอร์แลนด์ 3 – 16 พ.ค. 55 เข้าร่วมปรึกษาเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ของ1นักศึกษา ระดับ
ปริญญาเอก ณ Academic Center of Dentistry 
Amsterdam (ACTA) 

9 ผศ.ดนัย ยอดสุวรรณ ประเทศญี่ปุ่น 12 – 16 พ.ค. 55 ศึกษาดูงานเยี่ยมชมโรงงาน และขบวนการผลิตวัสดุการแพทย์ 
10 อ.ดร.ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล  University of Strasbourg   

 ประเทศฝรั่งเศส 
1 มิ.ย.–31 ก.ค. 55 ท าวจิัย ณ University of Strasbourg ฝรั่งเศส 

11 รศ.ดร. สุวดี  โฆษิตบวรชัย 
ผศ.ดร.สุวดี  เอื้ออรัญโชติ 

University of 
Washington, Seattle 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

1 ก.ค.–10 ส.ค. 55 เข้าร่วมอบรม 2012 Summer Institute in Clinical Dental 
Research Methods ณ University of Washington  

12 อ.ดร.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส ประเทศออสเตรเลีย 22 - 26 ก.ย. 55 เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของคณาจารย์ผู้สอน
และคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาร่วม ณ Wollong 
University of Technology Sydney ประเทศออสเตรเลีย 

3. อาจารย์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ไปร่วมกิจกรรมวิชาการ/วิจัย ณ สถาบันต่างประเทศ 
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ชื่อ-สกลุ สถาบัน / ประเทศ ระยะเวลา วัตถุประสงค ์
นางสาวบุญ  ชฎาศิลป ์
นางยุวดี  อุปนันท์ 

เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย 14-18 ก.ค. 55 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. - ม.อ. ครั้งท่ี 3 

 
 
 
 
 

 

ท่ี ชื่อนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน มาจากประเทศ กิจกรรม/โครงการท่ีมาแลกเปลี่ยน เริ่มต้น-สิ้นสุด ระยะเวลา 
1 Mr. Khouaxiong Xiaze University of Health 

Sciences, Vientiane, 
Lao PDR 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไดร้ับทนุจาก
มูลนิธิ FUJIMOTO ให้ได้มีโอกาสเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ และเป็นการเปิด
โลกทัศน์ให้กับนักศึกษาได้มาศึกษาดูงาน
และแลกเปลีย่นประสบการณ์ ณ คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1 – 31 ต.ค.54 1 เดือน 

2 Miss Brianne Butler  University of 
Washington School 
of Dentistry ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

ศึกษาแลกเปลี่ยนดูงานทางด้าน 
ทันตกรรม และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหว่างสองประเทศ ในโครงการนักศึกษา
แลกเปลีย่น 

1 – 11 พ.ย. 54 10 วัน 

3 Mr. Khouaxiong Xiaze Faculty of Dentistry, 
University of Health 
Science ประเทศลาว 

เข้าร่วมประชุมวิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง 
(CE course) เรื่อง Periodontal Therapy 
ณ ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันต
แพทยศาสตร์ มข. 

16–17 ม.ค. 55 2 วัน 

4. บุคลากรสายสนับสนุน ไปศึกษาดูงาน ประชุมวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ณ สถาบันต่างประเทศ 

5. นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ที่มาเย่ียมชม ศึกษาดูงาน หรือ ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
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ท่ี ชื่อนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน มาจากประเทศ กิจกรรม/โครงการท่ีมาแลกเปลี่ยน เริ่มต้น-สิ้นสุด ระยะเวลา 
4 Mr. Khouaxing Xiaze Faculty of Dentistry 

University of Health 
Science ประเทศลาว 

เข้าร่วมประชุมวิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง 
(CE course) เรื่อง Periodontal Therapy 
ณ ภาควิชาปริทันตวิทยา  

16–17 ก.พ. 55 2 วัน 

5 Souphansa Prabouasone  Faculty of Dentistry, 
University of Health 
Science ประเทศลาว 
 
 

ศึกษาแลกเปลี่ยนดูงานทางด้านทนัต 
กรรม และแลกเปลีย่นวัฒนธรรมระหว่าง
สองประเทศ ในโครงการสานสัมพนัธ์
ระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่นและ University of 
Health Science, Lao PDR 
 

9-10 ก.พ. 55 
 

2 วัน 
 6 Visanou Pheumphod 

7 Chansouk syaphai  
8 Moukdavanh Inthavong  
9 Sommai Theppanya  
10 Sengdara Lyvongsa   
11 Moukdavanh Inthavong   
12 Vilayvone Malaphone  
13 Veokham Pheakeo   
14 Phetmany Syhavong   
15 Khamtem Phanthavong  
16 Khamtem Phanthavong  
17 Thanongsin Bouttaphom   
18 Ardsaphone Phengsayyabouapha 
19 Sinthaphone  Louangyeekammatha  
20 Lathdavanh Thammavong 
21 Sonethala Khammanyvong  
22 Outhaisavanh Souvannasing  
23 Lathdavanh Thammavong  
24 Sonethala Khammanyvong  
25 Outhaisavanh Souvannasing  

26 Mr. Yuhei Okuyama  Faculty of Dentistry, 
University of Niigata 
University ประเทศญี่ปุ่น 

ศึกษาแลกเปลี่ยนดูงานทางด้านทนัต กรรม 
และแลกเปลีย่นวัฒนธรรมระหว่างสอง
ประเทศ ในโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน 

8 – 17 มี.ค. 55 10 วัน 
27 Miss Shiho Sakamoto  
28 Mr. Kazutaka Mizushima 
29 Dr. Sivixay Phommahaxay Faculty of Dentistry, 

University of Health 
Science ประเทศลาว 

ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านทันตกรรม และ
เยี่ยมชมคลินิกต่างๆ โรงพยาบาลทันตกรรม 
รวมไปถึงห้องสมดุสมนึก พูนทรัพย์ 
คณะทันตแพทยศาสตร ์
 
 

15 เม.ย. 55 1 วัน 
30 Dr.Chanvilay Soukhaseum 
31 Dr. Lasoth Latvilayvong 
32 Dr. Orlady Xayyavong 
33 Dr. Phonekeo Philavong 
34 Dr. Oraphine Bandakone  
35 Dr. Chanthaly Inthavong 
36 Dr. Khankoulab Xaysana 
37 Dr. Thepphakone Phommachan 
38 Dr. Sengamphone Sitthiphone 
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ท่ี ชื่อนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน มาจากประเทศ กิจกรรม/โครงการท่ีมาแลกเปลี่ยน เริ่มต้น-สิ้นสุด ระยะเวลา 
39 Mr. Rathanak Khung    University of  Health  

Science, Cambodia 
ราชอาณาจักรกัมพูชา 

ศึกษาในหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์(นานาชาติ) 
โดยได้รับทุนสนับสนุนภายใตโ้ครงการ 
ASEA-UNINET-Thailand on-Place 
Scholarship Program 

ม.ิย. 52 – 31 
พ.ค. 55 

2 ปี 11 
เดือน 19 

วัน 

40 Mr. Dien Hoa Anh Vu  
 

Faculty of Dentistry, 
University of Medicine 
and Pharmacy, Ho  
Chi  Minh City  
ประเทศเวยีดนาม 

ศึกษาในหลักสตูรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปาก โดยไดร้ับทุน
สนับสนุนการศึกษาส าหรับบุคลากรจาก
ประเทศเพื่อนบ้านของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีการศึกษา 2553 

ม.ิย. 54 – 31 
พ.ค. 59 

4 - 5 ปี 

41 Miss  Nguyen Thi Minh 
Hien  

Faculty of Dentistry, 
University of Medicine 
and Pharmacy, Ho  
Chi Minh City  
ประเทศเวยีดนาม  

ศึกษาในหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ โดยได้รับทุน
สนับสนุนการศึกษาส าหรับบุคลากรจาก
ประเทศเพื่อนบ้านของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีการศึกษา 2553 

ม.ิย. 54 – 31 
พ.ค. 56 

2 ปี 

42 Mr.Kohei  Tamura  Faculty of Dentistry, 
University of Niigata 
ประเทศญี่ปุ่น 

ศึกษาแลกเปลี่ยนดูงานทางด้านทนัตกรรม 
และแลกเปลีย่นวัฒนธรรมระหว่างสอง
ประเทศ ในโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน 

7-17 ก.ค. 55 11 วัน 

43 Mr.Akihiko Nakamura  

44 Miss Elsa Becker  
 

จาก Faculty of 
Dentistry, University 
of Strasbourg 
ประเทศฝรั่งเศส  

ศึกษาแลกเปลี่ยนดูงานทางด้านทนัตกรรม 
และแลกเปลีย่นวัฒนธรรมระหว่างสอง
ประเทศ ในโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน  

15 ก.ค.. – 
2 ส.ค. 55 

 

47 วัน 

45 Miss Valerie Boeuf  

46 Miss Grazielle Aquino 
Millo  
 

ประเทศฟลิิปปินส ์ ศึกษาในหลักสตูรประกาศนียบตัรช้ันสูง 
สาขาวิชาทันตกรรมส าหรับเด็ก โดยได้รับทุน
สนับสนุนการศึกษาส าหรับบุคลากรประเทศ
เพื่อนบ้านของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีการศึกษา 2555 

8 พ.ค. 55 – 1 
ม.ิย. 56 

1 ปี 4 วัน 

47 Mr. Ranuch Tak  
 

International 
University  
ประเทศกัมพูชา 

ศึกษาในหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาปริทันตวิทยา โดยได้รับทุน
สนับสนุนจากโครงการทุนสนับสนนุ
การศึกษาส าหรับบุคลากรจากประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนและอนุภมูิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
ปีการศึกษา 2555 

1 ม.ิย. 55– 1 
ม.ิย. 57 

2 ปี 
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ท่ี ชื่อนักศึกษา ประเทศท่ีไป กิจกรรม/โครงการท่ีมาแลกเปลี่ยน เริ่มต้น-สิ้นสุด ระยะเวลา  
1 นางพงศธร สัจจาธรรม สถาบันอุดม ศึกษา

กรุงโซลเกาหลี 
เข้าร่วมโครงการเปิดโลกทัศน์นักศึกษา 
มหาวิทยาลัย ขอนแก่นสู่ความเป็นสากล  
ครั้งท่ี 8  
(โครงการเปิดโลกทัศน์นักศึกษามหาวิทยาลัย 
ขอนแก่นสู่ความเป็นสากล) 

16 – 20 ต.ค. 54 5 วัน 

2 นางสาวปาณิสา ภูครองแถว  นครหนานหนิง มณฑล
กวางสี  สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

เป็นผู้แทนเข้าร่วมในการเสนอภาพลักษณ์และ
แสดงศักยภาพด้านต่างๆของจังหวัดขอนแก่น ใน
งาน The 8th China-ASEAN Expo 2011 

22 – 26 ต.ค. 54 5 วัน 

3 นทพ.ธาราวรรษ ไชยศิริ  
นทพ.สรายุธ จันทร์หอม  

ประเทศสิงคโปร์ เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ เรื่อง 
The Effect of Through Chewing on 
Postprandial Sleepiness ในการประชุม 25th 
IADR-SEA Division Annual Scientific 
Meeting  (ทุนสนับสนุนการน าเสนอบทความทาง
วิชาการ ณ ต่างประเทศส าหรับนักศึกษา   
จ านวน 30,000 บาท) 

23 – 30 ต.ค. 54 3 วัน 

4 นทพ.เพ็ญศิริ แสนทวีสุข 
นทพ.ธีรวัต ผายป้องนา  

Tokyo Medical  and 
Dental University 
ประเทศญี่ปุ่น 

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้าน      
ทันตกรรม ณ มหาวิทยาลัยชั้นน าในต่างประเทศ 
(โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่าง ประเทศ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 2554) 
  

27 พ.ย. – 11 
ธ.ค.54 

15 วัน 

5 นทพ.อารญา หอวิจิตร 
นทพ.อนันตชิน อินทรักษา      

Tokyo Medical  and 
Dental University 
ประเทศญี่ปุ่น 

28 พ.ย. -2 ธ.ค. 
54 

5 วัน 

6 
 

นายพรพัฒน์ ธีรโสภณ 
นายอานนท์ชัย จันทร์สุนทรภาส  
นางสาวพิมลดา พรหมสาขา  
                        ณ สกลนคร  
นางสาวรัตตินนัท์ วงษส์ามารถ   
นางสาวดลพร ธรรมแสง 
นางสาวศศิวมิล ลพพันธ์ทอง    
นางสาวปวีณา รินสาธร  
นางสาวปัณฑ์ชนิต พันแสง  
นางสาวสุหรรษา กิจสินจุฬสนนท์ 
นางสาวรสสุคนธ์ ร ามะนา  
นายเอนก วรกาญจนบุญ  
นายอภิชาติ สุวรรณสิงห์  
นางสาวจิตพิสุทธิ์ ซาหมู่  
นางสาวชมพูนุท จันทบาล  
นายธีรภัทร์ ตรีรัตน์สกุลชัย  
นายฟ้า จินตกานนท์ เจริญศิริ 
นางสาวสุพิชญา  ศรีสันติสุข  
นายพนิตนาฎ  คงกระพันธ์  

University of Health 
Science, Lao PDR 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาแลกเปลี่ยนดูงานทางด้านทันตกรรม และ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ 
(โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างคณะทันต
แพทยศาสตร์ 2554) 
 
 
 
 
 
 
 

22 – 23 ม.ค.55 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. นักศึกษาแลกเปลี่ยนไปเสนอผลงานวิชาการ หรือไปเยี่ยมชม / ศึกษาดูงาน ณ  ต่างประเทศ 
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ท่ี ชื่อนักศึกษา ประเทศท่ีไป กิจกรรม/โครงการท่ีมาแลกเปลี่ยน เริ่มต้น-สิ้นสุด ระยะเวลา  
7 นายวรศักดิ์ ชัยวิภาส Niigata University, 

ประเทศญี่ปุ่น 
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และศึกษาดู
งานทางด้านทันตกรรม และแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมท้ังสองประเทศ(โครงการสานสัมพันธ์
ระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์ 2555) 

18 – 31 มี.ค. 55 13 วัน 

8 นางสาวพราว โคสุวรรณ 

9 นางสาวปุญญนุช ล้วนศรีติสกุล 

10 Mr.Rathanak Khung  
(ปริญญาโท ภ.ประดิษฐ์) 

ฮ่องกง   สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

เข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วม
การประชุมวิชาการนานาชาติในงานประชุม 2012 
FDI Annual World Dental Congress  

29 ส.ค. – 1 ก.ย. 
55 

4 วัน 

11 ทพ.สุรศักดิ์ โกมาลย์  
(ปริญญาโท ภ.ประดิษฐ์) 
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โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชุมชน  (4 ตุลาคม 2554) 

    
พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (21 ตุลาคม 2554) 

    
วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ (21 ตุลาคม 2554) 

 

    
กิจกรรม มข.ร่วมใจสวมหมวกนริภัย 100%" (10 พฤศจิกายน 2554) 

    
“MCore 601 : การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง   มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2554 เร่ือง The University 

Transformation II : The Research Based University, Learning from the Excellences”   
(12 พฤศจิกายน 2554) 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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โครงการดูแลสุขภาพช่องปากทนัตบุคลากร  

( กันยายน 2554 – 31 มีนาคม 2555 ) 
แอโรบิคเพ่ือสุขภาพส าหรับบุคลากร นักศึกษาและ

ประชาชนทั่วไป  (15 พฤศจิกายน 2554) 

    
ทันตกรรมเคลื่อนที่ น้ าพระทัยจากในหลวง (23 พฤศจิกายน 2554) 

    
กิจกรรม ฟ.ฟัน festival 2011 (29-30 พฤศจิกายน 2554) 

 

    
หน่วยทันตกรรมพระราชทานออกหน่วยให้บริการสู่สังคม (7 ธันวาคม 2554) 

    
งานมุทิตาสถาบัน และพิธีรับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม (20 ธันวาคม 2554) 

    
งานมุทิตา พระเทพญาณวิศิษฎ์ (23 ธันวาคม 2554) 
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คณะทัตแพทยศาสตร์ ขอพรปีใหม่จากผู้บริหาร มข.  

(5 มกราคม 2555) 
ทีมกลุ่มวจิัยโรคอักเสบเร้ือรังของช่องปาก ให้การ

ต้อนรับ Prof.Sok Ching Cheong 

    
กิจกรรมงานปีใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปี 2555 (6 มกราคม 2555) 

    
กิจกรรมกฬีา หรรษา เฮฮา 7 สี 7 วันเกิด (12 มกราคม 2555) 

    
บุคลากรคณะทันตแพทย์ เข้าแข่งขันฟุตบอลบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน่  (26 มกราคม 2555) 

 

    
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กเล็กโรงเรียนสาธิต (21-22 กุมภาพันธ์ 2555) 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “ The 4th 
UW/KKU/TU Workshop on Clinical 
Research Methods in Oral Health”  โดยทีม
วิทยากรผู้ทรงคณุวุฒิ จากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  มผีู้เข้าร่วมประชุม 60 คน 
จาก 12 ประเทศ   ( 20-24 กุมภาพันธ์ 2555 )  

 



  

                                                                                                                     รายงานประจ าปี 2555 คณะทันตแพทยศาสตร์ 82 

  
โรงพยาบาลทันตกรรม จัดอบรมTMD (28 มีนาคม 2555) ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Niigata University, Japan. 

    
จัดการประชุมวิชาการ ภายใต้โครงการ Bimonthly Laser Meeting คร้ังท่ี 5  : 28 มีนาคม 2555   

 

โครงการ  “จิตอาสานกัศึกษาทันตแพทย์ค่ายวิชาการ
พระธาตุพนมทองค า คร้ัง  1 เพ่ือช่วยติวน้องโรงเรียน

มัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร” 
(16 - 23  มีนาคม  2555)  

   

    
สัมมนาสโมสรนกัศึกษาคณะทนัตแพทยศาสตร์ ประจ าปี 2555 (12-13 มีนาคม 2555) 

 

    
ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ เชื่อมความสัมพนัธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน (6 เมษายน 2555) 

   
โครงการดนตรีในหัวใจ สร้างสายใย ด้วยเสียงเพลง (18 เมษายน 2555) 
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พิธีมอบเสื้อกาวนน์ักศึกษาทันตแพทย์ ประจ าปี 2555 (20 เมษายน 2555) 

  
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร (24 เมษายน 2555) 

 

   
โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์จัดกิจกรรมสุนทรียภาพส าหรับนักเรียนผู้ช่วยฯ  (1 พฤษภาคม 2555)   

   
กิจกรรม Publication Camp (14-18 พฤษภาคม  2555)    

   
กิจกรรมท าบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาคณะทนัตแพทยศาสตร์ ประจ าปี 2555  (16 พฤษภาคม 2555) 

    
กิจกรรมวันนัดพบผู้ปกครองและท าสัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ รุ่นที่ 32   (21 พฤษภาคม 2555) 
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กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ประจ าปี 2555  
(21 พฤษภาคม 2555) 

    
ประชุมวิชาการแบ่งปันประสบการณ์ที่ท้าทายวินิจฉัยโรคช่องปาก  (23-24 พฤษภาคม 2555) 

    
กิจกรรมปฐมนิเทศนกัศึกษาทันตแพทย์ รุ่นที่ 33 ประจ าปี 2555  (27 พฤษภาคม 2555) 

  
จัดการบรรยายพิเศษ เร่ือง “การส่งเสริมการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์  

 (30 พฤษภาคม 2555) 
 

    
จัดการแถลงข่าวความพร้อมในการจัดคอนเสิร์ตการกุศล “ยิ้มสดใส  ใจอิ่มบุญ”   (11 มิถนุายน 2555)   

    
กิจกรรมมุทิตาจิต รศ.ทพ.อินทรพล หอวิจิตร อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

(15 มิถุนายน 2555) 
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พิธีไหว้ครู คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา  2555 (21 มิถุนายน 2555) 

    
ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิทยาเขตหนองคาย)  (27 มิถุนายน 2555) 

 

    
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่น 12 (11 กรกฎาคม 2555) 

   
ให้การต้อนรับ Professor จากประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐ (11 กรกฎาคม 2555) 

   
จัดบรรยาย โครงการ Publication Clinic (18 กรกฎาคม 2555) 

    
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ฟังธรรมะ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจ าปี 2555 (19 กรกฎาคม 2555) 
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“ยิ้มสดใส ใจอิ่มบุญ” มอบเงินให้สภากาชาดไทย เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ  (30 กรกฎาคม 2555) 
 

   
กิจกรรม Dent KKU show & share 2012 งานเห็นผล คนเป็นสุข  (1 สิงหาคม 2555) 

    
กลุ่มวันจันทร์ ทันตแพทย์ มข.ชวนกันท าดี ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา  (13 สิงหาคม 2555) 

   
แถลงข่าวการจัดโครงการฟันดี..มีสุข คร้ังท่ี 30 (15 สิงหาคม 2555) 

    
กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% (15 สิงหาคม 2555) 

   
บุคลากรทันตแพทย์ มข. ศึกษาดูงานด้านประชาสัมพนัธ์ และหอพักนักศึกษา (17 สิงหาคม 2555) 
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จัดการประชุมวิชาการภายใต้โครงการ Lasers in Dentistry; Integrated Fundamental and Research LDRG-

KKU Symposium 2012  (22-23 สิงหาคม 2555) 

    
ระดมความคิดเห็นในการวางแผนการปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2556 (22 สิงหาคม 2555) 

    
โครงการ “ฟันดี มีสุข” คร้ังท่ี 30 (24 สิงหาคม 2555) 

    

กิจกรรม บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลในวันแม่แห่งชาติ (29 สิงหาคม 2555) 

   
การประชุมวิชาการ “Contemporary Clinical 

Dentistry (6-7 กันยายน 2555) 
กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพ (ตามเกณฑ์ EdPEx.) 

ประจ าปีการศึกษา 2554  (19 กันยายน 2555) 
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งานแสดงมุทิตาจิตแด่ รศ.ทพ.มนเทียร  มโนสุดประสิทธิ์ (7 กันยายน 2555) 

    
กิจกรรม “รู้เขารู้เรา เตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน” (13-15 กนัยายน 2555) 

 
 

  

Mr.Khonuaxing Xiaze 
นักศึกษาทันตแพทย์ ช้ันปีท่ี 
4 University of Health 
Science ประเทศลาว 

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ์

(3  ตุลาคม  2554) 

Prof.Timthy A. DeRouen, 
Interim Dean, School of 
Dentistry, University  of 

Washington ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมคณะ 
และปรึกษาหารือโครงการ

ความร่วมมือด้านวิชาการและ
วิจัย  (27 สิงหาคม 2555) 

Mr.Akihiko Nakamura 
และ Mr.Kohei Tamura 
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก 
ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษา     

ดูงาน ณ คณะทันต
แพทยศาสตร ์

(8 สิงหาคม 2555) 

Miss. Susan  Kim  นักศึกษา
แลกเปลี่ยนจาก Harvard 

School of Dental Medicine 
ประเทศสหรัฐอเมริกา มาศึกษา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ

เรียนรู้ด้านทันตกรรม 
(13 ธันวาคม 2554) 

 ลงนามความร่วมมือทาง
วิชาการ (Renew-MOU) กับ 

The University of     
Hong Kong  เขตการปกครอง

พิเศษฮ่องกง   สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

(26 เมษายน 2555 ) 

กิจกรรมวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 
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Prof. Tadeyasu MAEDA, Prof. Haruaki HAYASAKI,  และ 

Associate Professor Masako NAGASAWA, Niigata 
University ประเทศญี่ปุ่น ปรึกษาหารือความร่วมมือทางด้าน

วิชาการและการวิจัยระหว่างสองสถาบัน (MOU)    
 (13  ธันวาคม 2554) 

Prof.Sok Ching Cheong  วิทยากรในการบรรยายพิเศษ 
เรื่อง “Cancer research: principles & design: “CARIF 

model”, “Update in Oral cancer research” 
(9 มกราคม  2555) 

   
 

Mr.Yuhei Okuyama Miss 
Shiho Sakamoto 

Mr.Kazutaka Miaushima 
น าทีมโดย Prof.Katsumi 

Uoshima มาร่วมศึกษาดูงาน 
(9 มีนาคม 2555) 

Prof. Kazuhisa Yamazaki, 
Prof. Ananda Dasanayake 

เป็นวิทยากรพิเศษ ในการ
บรรยายด้านวิชาการของคณะ

ซ่ึงจัดร่วมกับกลุ่มวิจัยโรค
อักเสบเรื้อรังของช่องปากฯ 

(11 กรกฎาคม 2555) 

Miss Valerie Boeuf และ 
Miss Elsa Becker เข้า
ศึกษาในหลักสตูรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต ณ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
(16 กรกฎาคม 2555) 

Prof.Timthy A. DeRouen, 
Interim Dean, School of 
Dentistry, University of 

Washington ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมคณะ 
และปรึกษาหารือโครงการ
ความร่วมมือด้านวิชาการฯ 

(27 สิงหาคม 2555) 

   
Mr.Akihiko Nakamura และ Mr.Kohei Tamura นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ประเทศญี่ปุ่น  

เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์   (8-17 สิงหาคม 2555) 

จดัประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ  
“ The 4th UW/KKU/TU Workshop 
on Clinical Research Methods in 
Oral Health”  โดยทีมวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู้เข้าร่วม
ประชุม 60 คน จาก 12 ประเทศ 
 ( 20-24 กุมภาพันธ์ 2555 )  
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ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.นวรัตน์  วราอัศวปติ เจริญ 
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.จรินทร์  ปภังกรกิจ 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ธีระศักดิ์  ด ารงรุ่งเรือง 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผน 
นางยุวดี  อุปนันท์ 
หัวหน้างานแผนและสารสนเทศ 
 
 

 

ผู้รวบรวมและจัดท า 
นางสาวสุธาสิณี หวังหมู่กลาง 

 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางยุพิน บุญนาดี 

 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไปช านาญการ 
 
 

 
 ข้อมูล 
 - งานแผนและสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 -  ภาควิชา/หน่วยงาน และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ทุกท่าน 

 
 

พิมพ์ที ่  :  โรงพิมพ์แอนนาออฟเซต  0-4333-3137 
  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ปรึกษาและคณะผู้จัดท า 




