
 
ประกาศ 

คณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง 
ท่ี  4/2556 

เร่ือง  รายชื่อผูไดรับการเสนอชื่อและสมัครเขารับการเลือกตั้งเพื่อดํารงตําแหนง 
ประธานและรองประธานคณะผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยวาระที่ 5  (พ.ศ. 2556-2559) 

.................................................................. 
  ตามท่ีคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกต้ังไดดําเนินการใหสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัย     
ทันตแพทยแหงประเทศไทย เสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นสมควรดํารงตําแหนงประธานและรองประธานคณะผูบริหาร
ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยวาระท่ี 5 (พ.ศ. 2556-2559) ตามประกาศคณะอนุกรรมการ
อํานวยการเลือกต้ัง ท่ี 2/2556 และ 3/2556 คณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกต้ังไดตรวจนับคะแนนฯ  เม่ือวันท่ี  
1  สิงหาคม 2556   ณ  หองประชุมสํานักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา อาคารสถาบันทันตกรรม อําเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี แลวนั้น  

คณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกต้ัง จึงประกาศรายชื่อผูไดรับการเสนอช่ือคะแนนสูงสุด
สามลําดับแรกและยินดีเขารับเลือกต้ังดวยความสมัครใจ เพื่อเขารับการเลือกต้ังเปนประธานและรองประธาน
คณะผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยวาระท่ี 5  (พ.ศ. 2556-2559) โดยจัดเรียงรายช่ือตาม
ตัวอักษร ดังนี้ 

ประธาน  หมายเลข  1  ศาสตราจารย ทันตแพทยหญิงกอบกาญจน  ทองประสม 
  หมายเลข  2  ศาสตราจารยคลินิก ทันตแพทยเบ็ญจพจน  ยศเนืองนิตย 

หมายเลข  3  ผูชวยศาสตราจารย(พเิศษ) ทันตแพทยไพศาล  กังวลกิจ 
รองประธาน หมายเลข  1  รองศาสตราจารย ทันตแพทยพรชัย  จันศิษยยานนท 
  หมายเลข  2   รองศาสตราจารย ทันตแพทยหญิง ดร.วรานนัท  บัวจีบ 

หมายเลข  3   รองศาสตราจารย ทันตแพทยสุรชัย  เดชคุณากร 
    

  ประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี     9   สิงหาคม  พ.ศ.  2556   
 
 
 

 (ทันตแพทยหญิงกุลยา  รัตนปรีดากุล) 
                   ประธานคณะอนกุรรมการอํานวยการเลือกต้ัง 



ขอมูลรายละเอยีดผูสมัครรับเลือกต้ัง                                                                                           
ตําแหนงประธานคณะผูบริหารราชวิทยาลัยทนัตแพทยแหงประเทศไทย วาระที่ 5  (พ.ศ. 2556-2559) 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเลข 1 ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงกอบกาญจน์  ทองประสม 
      
 
 
 
 
ประสบการณ์การทํางาน                                                                   
1. เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 - 2553 
2. อกม.วิสามัญและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาประเมินผลงานทาง 
   วิชาการของคณาจารย์ทันตแพทย์เพ่ือแต่งต้ังดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์  
   รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้ังแต่ พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน จํานวน 92 ราย 
3. Advisory Editorial Board of Journal Oral Diseases และ reviewer 
   ของวารสารระดับนานาชาติ จํานวน 16 แห่ง 
4. อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแสดงความรู้ ความชํานาญ ในการประกอบ 
   วิชาชีพ สาขาทันตกรรมทั่วไป ทันตแพทยสภา ปี พ.ศ. 2540 - 2553 
5. ประธานและผู้ก่อต้ัง Oral Diseases Group of Thailand พ.ศ. 2547 – 2550 
นโยบาย 
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาทันตแพทย์สอดคล้องกับ 
   ความต้องการของสังคม 
2. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเพ่ือสนับสนุนการทํางาน 
    ของราชวิทยาลัย 
3. พัฒนาความรู้ความสามารถ มาตรฐานวิชาชีพและศักยภาพของทันตแพทย์ 
    ให้อยู่ในระดับสากล 
4. ส่งเสริมให้สมาชิกราชวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการดําเนินงานเพ่ือส่งเสริม 
    บทบาทของราชวิทยาลัย 
5. เผยแพร่ความรู้ทางทันตสาธารณสุขที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  
   ทั่วไป 
 

หมายเลข 3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ  
 
 
 
 
 
 
 
ประสบการณ์การทํางาน 
1. ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที่ 4 (พ.ศ. 2553 – 2556) 
2. อุปนายกที่ 1 ทันตแพทยสภา วาระที่ 7 (พ.ศ 2556 – 2559) 
3. รองผู้อํานวยการ โรงพยาบาลชลบุรี 
4. หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลชลบุรี                 
5. ผู้อํานวยการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจําบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  
   โรงพยาบาลชลบุรี  
นโยบาย 
1.  ส่งเสริมการฝึกอบรมระดับวุฒิบัตร ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทางสากล 
2.  สนับสนุนให้มีการเพ่ิมจํานวนสถาบันฝึกอบรมและจํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมในทุกสาขา 
3.  สนับสนุนให้มีผู้สอบผ่านได้รับอนุมัติบัตร และวุฒิบัตรมากขึ้น 
4.  เตรียมความพร้อมวิชาชีพเพ่ือรองรับการเปิดเสรีการค้าทุกรูปแบบ 
5.  ส่งเสริมการปฏิบัติงานร่วมกันในระหว่างสาขาวิชา ความร่วมมือกับแพทย์สาขาต่างๆ 

หมายเลข 2 ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์เบ็ญจพจน์  ยศเนืองนิตย์ 
      
 
 
 
 
ประสบการณ์การทํางาน                                                                      
1. หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ และประธานโรงเรียนช่างทันตกรรม  
    มหาวิทยาลัยมหิดล 3 วาระ 
2. กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการแผนกทันตแพทย์ มูลนิธิอานันทมหิดล 
    พ.ศ. 2538 – ปจัจุบัน 
3. Asian Academy of Prosthodontics: President-Elect (2001-2003) and 
    President (2003-2005) 
4. เหรัญญิกวิทยาลัยทันตแพทย์ฯ พ.ศ. 2546-2548 และเหรัญญิกราชวิทยาลัย   
    ทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2548-2550 
5. ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์  
    พ.ศ.2550-ปัจจุบัน 
นโยบาย 
1. พัฒนาโครงสร้างระบบการบริหารงาน ฐานข้อมูลสารสนเทศ วิเทศสัมพันธ์ให้ 
    ทันสมัยและทันเหตุการณ์ 
2. เร่งรัดดําเนินการเพ่ือการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมฯ สาขาต่างๆ ฉบับปรับปรุง 
    จาก ส.ก.อ. และ ก.พ. 
3. สนับสนุนการเพ่ิมสถาบันการฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมการกระจายผู้มีความรู้ความชํานาญฯ 
    สาขาต่างๆ  
4. สร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมของสมาชิก เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้สู่ 
    สมาชิกและประชาชน 
5. ประสานความร่วมมือกับสถาบันฝึกอบรม องค์กรวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือความก้าวหน้า 
    ยั่งยืนของราชวิทยาลัย 



ขอมูลรายละเอยีดผูสมัครรับเลือกต้ัง                                                                                          
ตําแหนงรองประธานคณะผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย วาระที่ 5  (พ.ศ. 2556-2559) 

 
หมายเลข 1    รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พรชัย  จันศิษย์ยานนท์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
ประสบการณ์การทํางาน 
1.  กรรมการคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. อาจารย์ประจําภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
4. ประธานฝ่ายศึกษาและวิจัย สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
   แห่งประเทศไทย  
5. กรรมการฝ่ายวิชาการ ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 
นโยบาย 
1. ผลักดันให้สถาบันฝึกอบรมของไทยพัฒนาขึ้นเป็นศูนยก์ลางการฝึกอบรมของกลุ่ม 
   ประเทศอาเซียน 
2. พัฒนาการฝึกอบรมและสอบระดับวุฒิบัตรในสาขาต่างๆ ให้ได้มาตรฐานสากล 
3. พัฒนาการจัดการศึกษาต่อเนื่องและการจัดกิจกรรมทางวิชาการของราชวิทยาลัย 
   ให้มีอย่างต่อเนื่อง 
4. ดําเนินการให้ราชวิทยาลัยเป็นศูนยก์ลางการแลกเปล่ียนความรู้กับสมาชิกและ 
   ทันตแพทย์ทั่วไป 
5. สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกและทันตแพทย์ทั่วไปกับ 
   ราชวิทยาลัย 
  
 

หมายเลข 2    รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.วรานันท์  บัวจีบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประสบการณ์การทํางาน 
1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิชาชีพ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล    
   พ.ศ. 2547 – 2551 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรบคุคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล     
    พ.ศ. 2551 – 2555 
3. เลขาธิการ องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2553 –  
   ปัจจุบัน 
4. ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 
   พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน 
5. หัวหน้าภาควชิาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน 
นโยบาย 
1. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจําบ้านให้ได้มาตรฐานสากล และตรง 
   ต่อการแก้ไขปัญหาของประเทศ 
2. เสริมสร้างบทบาทของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยในด้านวิชาการ  
   และวิชาชีพในระดับชาติ ระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับสากล 
3. พัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันหลักกับราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดําเนินงานของราชวิทยาลัยทันตแพทย์ 
   แห่งประเทศไทย 
5. ส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

หมายเลข 3    รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรชัย  เดชคุณากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประสบการณ์การทํางาน                                                                    
1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
3. หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
4. ประธานหลักสูตรปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยมหิดล 
5. ผู้อํานวยการหลักสูตรทันตแพทย์ประจําบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน 
   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
นโยบาย 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาระดับวุฒิบัตรตามมาตรฐานสากล 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  
3. สนับสนุนการศึกษานานาชาติระดับวุฒิบัตร 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการวิจัยระดับวุฒิบัตร 
5. ส่งเสริมการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริการ     


