
ช่ือหน่วยงาน......................................... 

ศูนย์การศกึษาตอ่เนือ่งและบรกิารวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาทนัตกรรมทัว่ไปขั้นสงู คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหดิล  
จัดประชมุวชิาการ เรื่อง   “Digital Dental Photography” 

วันที่ 2 - 3  สิงหาคม  2561 
ณ. อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหดิล 

1.  หลักการและเหตุผล 
         ปัจจุบันวิวัฒนาการการรักษาทางทันตกรรมได้พัฒนาอยู่ตลอดเวลา และการถ่ายภาพดิจิตอลทางทันตกรรม จัดเป็นส่วนหนึ่งของ
วิวัฒนาการสมัยใหม่ที่เกิดการพัฒนาอย่างไม่หยุดหยั้ง การถ่ายภาพดิจิตอลทางทันตกรรมใช้เป็นข้อมูลทางการสื่อสารที่ดีระหว่างทันต
แพทย์และผู้ป่วยอันเป็นปัจจุบัน สามารถใช้เป็นข้อมูลที่อธิบายแผนการรักษาได้ชัดเจนกว่าลายลักษณ์อักษร ท าให้ผู้ป่วยสามารถเข้าใจถึง
แผนการรักษาที่ทันตแพทย์ได้วางแผนไว้ในระยะเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการรักษาและยังเป็นการติดตามความก้าวหน้าทางการรักษาทางทันตก
รรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การถ่ายภาพดิจิตอลทางทันตกรรมยังมีประโยชน์มากในการเผยแพร่ความรู้ ถ่ายทอดวิชาการผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งออกสู่สังคมโลกให้กับทันตบุคลากร หรือบุคลากรทางการแพทย์และส าหรับบุคคลทั่วไป 
         ดังนั้น ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงก าหนดจัดประชุมวิชาการเรื่อง Digital Dental 
Photography ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 โดยจะเน้นการศึกษาถึงพื้นฐานความรู้ความเข้าใจทางด้านการถ่ายภาพทางทันตกรรม 
และการฝึกปฏิบัติถ่ายภาพทางทันตกรรม โดยมีการฝึกปฏิบัติจริงทางคลินิก โดยมีเนื้อหาที่เข้าถึงหลักการทั่วไปของกล้องถ่ายภาพ 
องค์ประกอบและเทคนิคการถ่ายภาพมาตรฐานภายในและภายนอกช่องปาก รวมถึงภาพถ่ายรังสี  การแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการ
ถ่ายภาพ ข้อจ ากัดของกล้องดิจิตอลทั้งความเหมือนและความต่างในด้านคุณภาพและราคา ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการสามารถจะได้รับ
ความรู้ด้านการถ่ายภาพภายในและภายนอกช่องปากได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการตกแต่งภาพเพื่อการน าเสนอผู้ป่วยได้ เพื่อให้ทันตแพทย์
ทั่วไปสามารถเข้าสู่ถึงยุคแห่งดิจิตอลอย่างแท้จริง 
 

2.  วัตถุประสงค์      
 1. ใช้กล้องดิจิตอลอย่างถูกต้อง เพื่อการถ่ายภาพภายในและภายนอกช่องปาก  
 2. จัดองค์ประกอบของภาพถ่ายมาตรฐาน รู้ข้อผิดพลาด และการแก้ไขเพ่ือให้ได้ภาพที่ดีมีคุณภาพ 
 3. ใช้อุปกรณ์ช่วยในการถ่ายภาพ และการจัดต าแหน่งของการถ่ายภาพ 
 4. การจัดการภาพถ่ายเพ่ือการน าเสนอด้วย Program AdobePhotoshop และ PowerPoint 
 5. เพื่อให้เข้าใจความรู้ทางวิชาการทางด้านการถ่ายภาพดิจิตอลทางทันตกรรม   
 

3.   อัตราค่าลงทะเบียน    
 
 
 
 

 
 
 

4.    สถานที่จัดงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                   วันที่  2  สิงหาคม 2561   ณ. ห้องประชุมช้ัน 3 ส่วนหลัง ห้อง 302 
                  วันที่  3  สิงหาคม 2561   ณ. คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ช้ัน 5 
 

5.    ชื่อวิทยากร อาจารยท์ันตแพทย์ ปริญญา         อมรเศรษฐชัย 
  อาจารยท์ันตแพทย์ ทัชชกร          กุลติยะรัตนะ 
  ทันตแพทย์ กัลป์                       เหล่าอรรถปรีชา 
 

6.    ผู้รับผิดชอบโครงการ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

แบบที ่1 บรรยาย 2 ส.ค. 2561 1,500 บาท (รับไม่จ ากัด) 

แบบที ่ 2 บรรยายและปฏิบัติ 2-3 ส.ค. 2561 6,000 บาท (รับจ านวนจ ากัด) 
หมายเหต ุ:   ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเบิกค่าลงทะเบียน  โดยไม่ถือเป็นวันลา   
                แบบที ่1      วันที่  2  สิงหาคม 61         บรรยาย                   6  หน่วยกิต 
                แบบที ่2      วันที่  2-3  สิงหาคม 61      บรรยายและปฏิบัติ     12  หน่วยกิต 



เวลา    08.30 - 09.00   น. ลงทะเบียนประชุม  
เวลา  09.00 - 09.30  น. Basic Photography  
 อาจารย์ทันตแพทยป์ริญญา อมรเศรษฐชัย 
เวลา  09.30 - 10.00  น. Basic Components of Dental Photography 
 อาจารย์ทันตแพทย์ปริญญา อมรเศรษฐชัย 
เวลา 10.00 - 10.30  น. Peri-oral & Portrait Photography 
 อาจารย์ทันตแพทย์ปริญญา อมรเศรษฐชัย 
เวลา 10.30 - 10.45  น. รับประทานอาหารว่าง       
เวลา    10.45 - 12.00  น. Intra-oral Photography 
 อาจารย์ทันตแพทย์ปริญญา อมรเศรษฐชัย 
เวลา    12.00 - 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา  13.00 - 14.15  น. How Dental photography change my life ? 
 อาจารย์ทันตแพทย์ทชัชกร   กุลติยะรัตนะ 
เวลา 14.15 - 14.30  น. รับประทานอาหารว่าง  
เวลา 14.30 - 15.30  น. Photographing small objects & dental laboratory
   อาจารย์ทันตแพทย์ปริญญา อมรเศรษฐชัย 
เวลา  15.30 - 16.00  น. Image Editing   
 ทันตแพทย์กัลป์  เหล่าอรรถปรชีา 
เวลา 16.00 - 16.30  น. Q&A 
 อาจารย์ทันตแพทย์ปริญญา อมรเศรษฐชัย 
 อาจารย์ทันตแพทย์ทชัชกร   กุลติยะรัตนะ 
 ทันตแพทย์กัลป์  เหล่าอรรถปรชีา       

ก าหนดการ 

วันพฤหสับดทีี ่2 สิงหาคม 2561   
ณ ห้องประชมุชัน้ 3 ส่วนหลงั ห้อง  302  อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

วันศุกรท์ี ่3 สิงหาคม 2561   
ณ คลินิกทนัตกรรมทัว่ไปขัน้สงู ชั้น 5 คณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล  

วิทยากร อาจารยท์นัตแพทยป์รญิญา อมรเศรษฐชยั 
  อาจารยท์นัตแพทยท์ชัชกร   กุลตยิะรตันะ 
   ทันตแพทยก์ลัป ์ เหลา่อรรถปรชีา 

เวลา  08.30 - 09.00  น. ลงทะเบียนประชุม  
เวลา  09.00 - 10.30  น. -  สาธิตการใชอุ้ปกรณ์ช่วยในการถ่ายภาพ และอุปกรณ์เสริมพิเศษที่ท าให้เกดิสุนทรียภาพ
   -  สาธิตการประยุกต์เทคนิกการจดัต าแหนง่กลอ้งและวัตถุเพื่อให้ได้ภาพที่โดดเด่นและมมีิติ 
เวลา 10.30 - 10.45  น. รับประทานอาหารว่าง        
เวลา     10.45 - 12.00  น. ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพมาตรฐานภายใน-ภายนอกช่องปาก 
เวลา     12.00 - 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา  13.00 - 14.30  น. ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพใบหน้าและวัสดุทางทนัตกรรม   
เวลา  14.30 - 14.45  น. รับประทานอาหารว่าง    
เวลา  14.45 - 16.00  น. น าเสนอผลงานการถ่ายภาพ  
เวลา  16.00 - 16.30  น. Q & A  


