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2. ปรัชญาของหลักสูตร 
หลักสูตรมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะระดับสูงในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุได้อย่างเป็นองค์รวมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ  และสามารถน าองค์ความรู้มาประมวลเพื่อวางแผนการรักษาตามหลักวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม และสามารถท าโครงการการวิจัยสู่การพัฒนาเพื่อสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยอยู่บนพื้นฐาน
ของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาการ และวิชาชีพเป็นส าคัญ 

 
3. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

3.1  ทันตแพทย์ผู้มีความรู้และทักษะความสามารถในสาขาทันตกรรมผู้สูงอายุปฏิบัติงานใน รพ. ชุมชน รพ. ทุติยภูมิ  
                  รพ. ตติยภูมิ สถานดูแลผูสู้งอายุ เช่น Nursing Home ได ้

3.2  นักวิจัยที่มีความช านาญในงานวิจัยสาขาทันตกรรมผูสู้งอายุ 
3.3  เป็นผู้ถ่ายทอดความรู/้วิทยากร ทางด้านทันตกรรมผูสู้งอายุในสถาบันการศึกษา  

 
4.    คุณสมบัติของผู้มสีิทธิ์สมัครเข้าศึกษา 

4.1 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ ในกรณีที่ระบบการก าหนดคะแนนเฉลี่ยต่างไปจากระบบของ 
      มหาวิทยาลัยมหิดลให้เทียบเคียงระดับคะแนนเฉลี่ยที่ค านวณโดยการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4.2  มีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมอย่างน้อย ๑ ปี 
4.3 มีหนังสือรับรอง หรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ าที่รับเข้าศึกษา               
(ผลภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันท่ีสมัคร) คือ 

         - IELTS      ที่ระดับ 3  คะแนนข้ึนไป หรือ 
- TOEFL INTERNET BASED    ที่ระดับ 32 คะแนนขึ้นไป หรือ 

   - TOEFL LTP (เฉพาะที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย) ที่ระดับ 400 คะแนนขึ้นไป หรือ 
   - MU GRAD TEST (Computer – based)  ที่ระดับ 36 คะแนนขึ้นไป 

 
ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  

ตามดุลยพินิจของประธานหลกัสตูรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

5.    รายวิชาท่ีศึกษา 

 Research methodology, Biostatistics, Gerontology, Geriatric medicine, Oral health 
promotion and prevention in older persons, Management of oral and dental diseases, 
Prosthodontics and oral rehabilitation for older persons, Seminar of geriatric dentistry Seminar of 
geriatric special care, Case analysis seminar, Basic geriatric dental clinic, Advanced geriatric dental 
clinic, Special care dental clinic in geriatric patients, Extramural oral health care for older persons, 
Thesis 
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6.    แผนการศึกษา และ กิจกรรมนักศกึษา 
6.1  ปฐมนิเทศนักศึกษา และ กจิกรรม Soft Skill 
 * 23 กรกฎาคม 2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับหลังปรญิญา ประจ าปีการศึกษา 2561 
 * 24 กรกฎาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ Smoking Cessation Practice รุ่นที่ 10 
 * 25 - 26 กรกฎาคม 2561 เสรมิสร้างสัมพันธภาพนักศึกษาระดับหลังปริญญา  

“การพัฒนานักศึกษาที่พึงประสงค์ตาม Core Value มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 9” 
* 31 กรกฎาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Life Support 
* 1-3 สิงหาคม 2561 อบรม “การพัฒนาชีวิตด้วยจติภาวนา รุ่นที่ 6” 
 

6.2  แผนการศึกษา  (แบ่งเป็น 4 โมดูลๆ คร้ังละ 3-5 วัน วันจันทร์ – วันศุกร์) 
 ครั้งท่ี 1   27-31  สิงหาคม 2561  ครั้งท่ี 1     21-25   มกราคม 2562 

ครั้งท่ี 2     3-8   กันยายน 2561 ครั้งท่ี 2     25 -28  กุมภาพันธ์  2562 
ครั้งท่ี 3   29 ตุลาคม –  
              2 พฤศจิกายน  2561 

ครั้งท่ี3      25-29  มีนาคม 2562 

ครั้งท่ี 4   26-30 พฤศจิกายน 2561 ครั้งท่ี 4     22-26 เมษายน 2562 
ครั้งท่ี 5   17-21 ธันวาคม 2561 ครั้งท่ี 5     27-31 พฤษภาคม 2562 
 ครั้งท่ี 6     24-28  มิถุนายน 2562    

              สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 ครั้งท่ี 1  19-23 สิงหาคม 2562  ครั้งท่ี 1    27-31  มกราคม 2563 

ครั้งท่ี 2  16-20 กันยายน 2562 ครั้งท่ี 2    24-28  กุมภาพันธ์ 2563  สอบวิทยานิพนธ ์
ครั้งท่ี 3  28 ตุลาคม –  
             1 พฤศจิกายน  2562 

ครั้งท่ี3     23-27 มีนาคม 2563 

ครั้งท่ี 4   4-8  พฤศจิกายน 2562 ครั้งท่ี 4     20-24 เมษายน 2563 
ครั้งท่ี 5   2-4 ธันวาคม 2562 ครั้งท่ี 5     25-29 พฤษภาคม 2563 
               มิถุนายน 2563   ยื่นขอส าเร็จการศึกษา 

       
7.     ระยะเวลาการสมัคร กุมภาพันธ์ - 30  มีนาคม  2561 
 
8.     ติดต่อสอบถาม และสมัครได้ที่  
    หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์  
   โทรศัพท์ 0-2200-7634, 0-2200-7635, 0-2200-7642  โทรสาร 0-2200-7635 
   E-mail address:  siriluk.pro@mahidol.ac.th 
 

ที่อยู่ หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา ช้ัน ๗  อาคารเฉลมิพระเกยีรติฯ   
คณะทันตแทพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล  
เลขท่ี 6 ถนนโยธี  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400 
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