
หลกัสูตร   วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ    รหสัในการสมัคร  
 
สาขาวิชา   ทนัตกรรมทัว่ไป  (ภาคปกต)ิ    คณะทันตแพทยศาสตร 
 
ภาควชิา    ทนัตกรรมโรงพยาบาล จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปการศึกษา    2    คน 
 

 

 
คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิส์มัคร 
 

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาแลว  ไดรบัปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2.50 

3. ไดขึน้ทะเบยีนและไดรบัใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชพีทันตกรรม                                                            
(ตองสงสําเนาใบประกอบวิชาชพีทันตกรรมเมื่อยืน่ใบสมัครดวย) 

4. ตองมปีระสบการณในการประกอบวิชาชพีทันตแพทย อยางนอย  1 ป (นับถึงวนัรายงานตัวเขาศึกษา)                  
ตองแสดงเอกสารรับรองประสบการณเมื่อยื่นใบสมัครดวย 

5. ผูท่ีมผีลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ท่ีระดับคะแนน  470  คะแนน  หรือ TOEFL 
Computer – based ท่ีระดับคะแนน 150 คะแนน หรือ  TOEFL  Internet – based  ท่ีระดบัคะแนน 52คะแนน 
หรือ IELTS ท่ีระดับคะแนน 4.5 คะแนน หรือสอบผานความรูภาษาอังกฤษท่ีจดัสอบโดยศูนยภาษาตางประเทศ   
บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล  กรณีผูสมัครไมมีผลการสอบผานภาษาอังกฤษ  ผูสมัครตองเขาสอบ                     
วิชาภาษาอังกฤษในวนัสอบขอเขียนทีบ่ัณฑิตวิทยาลยัจัดสอบ 

6. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารย
ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวชิากอนสมคัร   (ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดท่ี  
http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/form_th.php)  เมนูแบบฟอรมรบัสมัครตางๆ 

7. ผูท่ีมคีุณสมบตัินอกเหนือจากท่ีกลาวขางตน อาจใหสมัครเขาศึกษาไดตามดุลยพนิจิของ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
และคณบดบีณัฑติวิทยาลยั 

 

รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบท่ีทานสมคัร) 

 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่1 
 

สอบวนัที ่ 17  มกราคม  2558 
 

 
วชิาทีส่อบ 

 
เวลาทีส่อบ 

 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. วิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง 

8.30 – 11.30 น. 

11.30 – 12.30 น. 

13.30 – 15.00 น. 

 
สถานทีส่อบ 
ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดูรายละเอียดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th หรือ
ประกาศบณัฑติวทิยาลยั ณ  สํานกังานบัณฑิตวิทยาลยัสาขาทุกแหง 
 

 
 
 
 

3 3 0 9 M G 0 0 

เอกสารแนบ  กรณุาสงคนื  งานรบันกัศกึษา 



โครงสรางหลกัสูตร 
 

      หนวยกติ 

หมวดวิชาบังคบั              27 

หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา              2 

วิทยานิพนธ              12  

 
 

     หนวยกติ 

หมวดวชิาบงัคบั   

DTAD 502  วิทยาการระบาดทางทันตกรรม       1(1-0-2)  

DTAD 504  แนวทางการบรบิาลอยางเขาใจในทันตกรรมทัว่ไป     3(3-0-6)  

DTAD 512  ทันตกรรมรากเทียม           1(1-0-2)  

DTAD 515  บรบิาลทันตกรรมสําหรับเด็กและทันตกรรมจัดฟน        2(2-0-4)  

DTAD 534  ศัลยศาสตรชองปาก         1(1-0-2)  

DTAD 571  เวชศาสตรชองปากและเภสัชวิทยาทางทันตกรรม     1(1-0-2) 

DTAD 604  ระบบบรกิารทันตสุขภาพ          1(1-0-2)  

DTAD 606  การบรบิาลอยางเขาใจในทันตกรรมทัว่ไป 1       3(0-6-3) 

DTAD 607   การบรบิาลอยางเขาใจในทันตกรรมทัว่ไป 2     3(0-6-3) 

DTAD 608   การบรบิาลอยางเขาใจในทันตกรรมทัว่ไป 3         3(0-6-3) 

DTAD 638  สัมมนาสหสาขาวิชาทางทันตกรรม           1(1-0-2)  

DTID 514  ระเบียบวธิีวิจยั            2(2-0-4)  

DTID 515  ชีววิทยาชองปาก 1         2(2-0-4)  

GRID 603  ชีวสถิต ิ                           3(3-0-6)  

หมวดวชิาเลอืก   

DTAD 609  การถายภาพทางคลินิกทันตกรรม          1(1-0-2)  

DTAD 693  คอมพิวเตอรทางทันตกรรม            1(1-0-2)  

DTAD 695  การพัฒนาจิตใจและอารมณ                 1(1-2-3)  

วทิยานพินธ   

DTAD 698  วิทยานิพนธ                12(0-36-0) 

*  ขอมลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณมีกีารเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 

 
 
งานวจิัยของหลกัสูตรเนนหนักทางดาน 

1. การศึกษาประสิทธิภาพ และการพัฒนาทันตสาธารณสุขในดานทนัตกรรมปองกัน 
2. ผลตอบสนองของเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟนตอขั้นตอนการรักษาทางทันตกรรม 
3. การศึกษาทางคลินิก และทางหองปฏบิัติการของการใชเลเซอรทางทันตกรรม 
4. ระบาดวิทยาของรอยโรคและความผิดปกติในชองปาก 
5. การศึกษาคณุสมบัติของทันตวัสดท่ีุใชทางคลินิก 

 
 

การสมคัร 
 รบัสมัคร เฉพาะทาง Internet   ที่  http://www.grad.mahidol.ac.th        
 
 
 
 



 

หลกัฐานการสมัคร 
สําหรบัการสงหลกัฐานทางไปรษณยี  /  สาํหรบัผูสมคัรสงไฟลเอกสาร (Upload)   

- รูปถายขนาด 1 นิ้ว          จํานวน  2  รูป 

- สําเนาปริญญาบตัร/หรือหนังสือรบัรองการจบการศึกษา (สําหรับผูท่ีจบการศึกษาแลว)    จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองวากําลังศึกษาอยูในปการศึกษาสุดทาย  (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู)  จํานวน  2  ฉบบั 

- Transcript ฉบบัสมบูรณตลอดหลักสูตร (สําหรบัผูท่ีจบการศึกษาแลว)   จํานวน  2  ฉบบั 

- Grade Report ท่ีปรากฏรายวิชา และเกรดท่ีไดรับตัง้แตภาคการศึกษาแรก   จํานวน  2  ฉบบั 
จนถึงปการศึกษาสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู) 

- สําเนาบัตรประชาชน        จํานวน  2  ฉบบั 

- สําเนาทะเบยีนบาน         จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน       จํานวน  2  ฉบบั 

- สําเนาใบประกอบโรคศิลป          จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองการสอบผานความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย  (ถามี)         จํานวน  2 ฉบับ 
ดูรายละเอียดไดท่ี http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/academicinfo/engstandard2553_th.php 
(ซึง่ผูสมคัรจะไดรับการยกเวนไมตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันสอบคดัเลือก) 

- เอกสารหลักฐานการชําระเงนิ        จํานวน  1  ฉบบั 
 

กรณีผูสมัครสงไฟลเอกสาร  Upload  ขนาดของเอกสารตาง ๆ  ไมเกิน 2 MB  รูปแบบไฟล pdf   
เฉพาะรูปถายใหสงไฟลรปูแบบ jpeg  

 
 
อาชพีทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเรจ็การศกึษา 
- นักวิจยั 

- เจาของกิจการดานบริการทางทันตกรรม 

- เจาของธุรกิจดานเครื่องมือทันตกรรม 

- ทันตแพทยผูเชี่ยวชาญดานทันตกรรมท่ัวไป 
 
 
อาจารยผูรบัผดิชอบ 
 1.  รศ. สมชยั  มโนพฒันกลุ   (E-mail  :  msomchai@rocketmail.com) 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  ชั้น  12  ภาควิชาทันตกรรมท่ัวไปขัน้สูง   
คณะทนัตแพทยศาสตร  ม.มหิดล 
โทรศัพท   0 2200 7853  โทรสาร   0 2200 7852 

 2.  ดร.ปยพรรณา  พทิยชวาล   (E-mail  :  piyapanna@hotmail.com) 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  ชั้น  12  ภาควิชาทันตกรรมท่ัวไปขัน้สูง   
คณะทนัตแพทยศาสตร  ม.มหิดล 
โทรศัพท   0 2200 7853  โทรสาร   0 2200 7852 

 

เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร 
 1.  นางสาวประกายมาศ  ศรสีวสัดิ์   (E-mail  :  ldpdiv@hotmail.com) 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  ชั้น  12  ภาควิชาทันตกรรมท่ัวไปขัน้สูง   
คณะทนัตแพทยศาสตร  ม.มหิดล 
โทรศัพท   0 2200 7853  โทรสาร   0 2200 7852 
 

หมายเหต ุ 1. ดูรายละเอียดขอมลูการศึกษาตอเพิม่เติมไดท่ี www.grad.mahidol.ac.th 
 
  

หากมขีอสงสยั โปรดตดิตองานรบันกัศกึษา โทร. 0 2441 4125 ตอ 208-210 , 0 2441 9129, 
                                                          E-mail : gradthai@mahidol.ac.th 


