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คณะทันตแพทยศาสตร  

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

  

1. จํานวนที่รับเขาศึกษา 

รอบ 1/1 รอบ 1/2 

 5 ไมเปดรับ 

2. คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา 

2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติครบถวน ตาม “ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคล

เขาศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศกึษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio (รอบที่ 1/1 และรอบที่ 1/2)” 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 

2.2.1 ดานการศึกษา 

  (1) วุฒกิารศึกษา 

 สําเร็จการศกึษา ชั้นม.6  กําลังศึกษา ชั้นม.6 

 Grade 12  Year 13 

 ปวช.  ปวส. 

 กศน.  GED 

 ปริญญาตร ี  เปรียญธรรม 5 ประโยค 
 

(2) แผนการศึกษา แผนการศึกษาวิทย-คณิต 

(3) เกรดเฉลี่ยสะสม 

ตลอดหลักสูตร (GPAX) 

GPAX 4 ภาคการศึกษา  3.50 

(4) เกรดเฉลี่ยสะสม 

ตามกลุมสาระการเรียนรู (GPA) 

ตองมีคะแนนทุกกลุมสาระการเรียนรูที่กําหนดผานเกณฑข้ันตํ่า ดังนี้ 

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

≥3.50 ≥3.50 ≥3.50 ≥3.00 ≥3.00 



เกณฑการรับสมัคร MU-TCAS66 รอบ 1/1   คณะทันตแพทยศาสตร 

หลักสูตรทนัตแพทยศาสตรบัณฑติ 

 

(ขอมลู ณ วันที่ 20 ก.ย. 65 / ตรวจสอบขอมูลอัปเดตไดที่ https://tcas.mahidol.ac.th) 

2.2.2 ดานสุขภาพ 

  ผูสมัครเขาศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จะตองมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง และปราศจากโรค 

อาการของโรค หรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

ตามเกณฑขององคกรผูบริหารคณะทันตแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ดังตอไปนี้  

(1) มีปญหาทางจิตเวชข้ันรุนแรงอันอาจเปนอันตรายตอตนเอง และ/หรือผูอ่ืน เชน   โรคจิต (psychotic 

disorders) โรคอารมณผิดปกติ (mood disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) 

ชนิด antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึงปญหา

ทางจิตเวชอ่ืน ๆ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

(2) เปนโรคติดตอในระยะติดตออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายตอตนเอง ตอผูปวย หรือสงผลใหเกิดความ

พิการอยางถาวร อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

(3) เปนโรคไมติดตอหรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายตอตนเองตอผูปวยและ

การประกอบวิชาชีพทันตกรรม  

(4) มีความพิการทางรางกายอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

(5) มีความผิดปกติในการไดยินทั้งสองขาง โดยมีระดับการไดยินเฉลี ่ยที ่ความถี่ 500 - 2,000 เฮิรตซ  

สูงกวา 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคําพูด (speech discrimination score) นอย

กวารอยละ 70 จากความผิดปกติของประสาท และเซลลประสาทการไดยิน (sensorineural hearing 

loss) อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

(6) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีระดับการมองเห็นในตาขางดี เมื่อแกไขดวยแวนสายตาแลว แยกวา 

6/12 หรือ 20/40 ซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

(7) มีภาวะตาพรองสีทุกสี (total color blindness) อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการ

ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

(8) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ ่งมิไดระบุไว ซึ ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงาน และการ

ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

  ทั้งนี้สําหรับปญหาสุขภาพหรือโรคในขอ 2.2.2 เมื่อคณะทันตแพทยศาสตรพิจารณาตัดสิน ใหถือวา

ผลการพิจารณาเปนที่สิ้นสุด 

2.2.3 ดานคุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา/โครงการ 

(1) มีสัญชาติไทย อายุไมตํ่ากวา 16 ป 
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(2) ตองมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในสวนราชการหรือหนวยงานตาง ๆ ของรัฐได หลังจากจบการศึกษาแลว 

โดยตองสามารถทําสัญญาผูกพันฝายเดียว หรือสัญญาปลายเปดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของ

รัฐบาล และมหาวิทยาลัย 

(3) ตองไมเปนผูรับทุนของโครงการอ่ืน ๆ ที่มีภาระผูกพันการศึกษาหรือปฏิบัติงาน 

(4) มีผลการวัดความรูทางภาษาอังกฤษที่มีอายุไมเกิน 2 ป นับถึงวันรับสมัครวันสุดทาย อยางใดอยางหนึ่ง 

ดังนี้  TOEFL (Internet-based) ไมตํ่ากวา 80 หรือ IELTS ไมตํ่ากวา 6.5 (ใสใน portfolio ดวย) 

(5) เปนผูไดรับรางวัลระดับชาติ และ/หรือ รางวัลระดับนานาชาติ สาขาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

(6) เคยจัดหรือเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคม หรือ จิตอาสา ในระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

3. รายการเอกสารที่ตองอัปโหลดในระบบ MU-TCAS  

(1) รูปถายดิจิทัลของผูสมัคร เปนรูปเดี่ยว ขนาด 1.5x2 นิ้ว หนาตรงเต็มหนา เห็นใบหนาชัดเจน มีขนาดของ

ใบหนาประมาณรอยละ 80 ของพื้นที่รูป สวมชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ ไมสวมหมวกและแวนตา พื้นหลัง 

สีขาวหรือสีฟาหรือสีนํ้าเงิน เปนรูปที่ไมถูกปรับแตงทางดิจิทลั และถายไวไมเกิน 6 เดือน จัดทําเปนไฟลรูป 

นามสกุล .jpg ขนาดความกวาง ระหวาง 180-500 พิกเซล และสูงระหวาง 200-600 พิกเซล ขนาดไฟล 

ไมเกิน 240 KB 

(2) บัตรประจําตัวประชาชน เฉพาะดานหนาที่มีรูปของผูสมัคร ถายเอกสารหรือสแกนบนกระดาษขนาด A4  

เขียนขอความ “รับรองสําเนาถูกตอง” พรอมลงลายมือชื่อ – ชื่อสกุลของผูสมคัร ลงในกระดาษหรือดิจิทัล

ไฟล แลวสแกนหรือแปลงเปนไฟลนามสกุล .pdf ขนาดไฟลไมเกิน 2 MB 

อนึ่ง ในกรณีที่ชื่อ หรือชื่อสกุลของผูสมัคร ตามบัตรประชาชนไมตรงกับสําเนาระเบียนแสดงผล

การเรียน (ปพ.1) ใหถายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลลงบนกระดาษ A4 สแกนเปนไฟล

นามสกุล .pdf แลวแนบรวมมาในไฟลเดียวกันกับบัตรประจําตัวประชาชน 

(3) สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร เฉพาะหนาแรกและหนาที่มีชื ่อของผูสมัคร ถายเอกสารหรือสแกนบน

กระดาษขนาด A4 หนาเดียวกัน ผูสมัครเขียนขอความ “รับรองสําเนาถูกตอง” พรอมลงลายมือชื่อ – ชื่อ

สกุลของผูสมัคร ลงในกระดาษหรือดิจิทัลไฟล แลวสแกนหรือแปลงเปนไฟลนามสกุล .pdf ขนาดไฟล 

ไมเกิน 2 MB 

(4) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-5 (4 ภาคการศึกษา) ที่โรงเรียนออกใหโดยตองมี

ตราประทับของโรงเรียน ถายเอกสารหรือสแกนบนกระดาษขนาด A4 ผูสมัครเขียนขอความ “รับรอง

สําเนาถูกตอง” พรอมลงลายมือชื่อ – ชื่อสกุลของผูสมัคร ลงในกระดาษหรือดิจิทัลไฟล แลวสแกนหรือ
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แปลงเปนไฟลนามสกุล .pdf ขนาดไฟลไมเกิน 2 MB (กรณีมี 2 หนาใหสแกน ทั้งดานหนาและดานหลัง 

รวมไวในไฟลเดียวกัน และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองทั้งสองหนา)  

หมายเหตุ – กรณี ปพ.1 แสดงจํานวนภาคการศึกษาไมตรงตามที่เกณฑกําหนด ใหโรงเรียนรับรองเกรด

เฉลี่ยสะสม  โดยใชแบบฟอรมรับรองจํานวนหนวยกิตและคะแนนฯ ของมหาวิทยาลัย  (ดาวนโหลด

แบบฟอรมไดจาก https://tcas.mahidol.ac.th/) สแกนเปนไฟลนามสกุล .pdf แลวอัปโหลดเพ่ิมเติมมา

ในรายการที่ (5) 

(5) แบบฟอรมรับรองจํานวนหนวยกิตและคะแนนเฉลี่ยตามกลุมสาระการเรียนรู (GPA) 4 ภาคการศึกษา 

ตามเกณฑขอ 2.2.1(4)  (ดาวนโหลดแบบฟอรมไดจาก https://tcas.mahidol.ac.th/) 

(6) แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) จํานวนไมเกิน 10 หนา (ไมจําเปนตองมีปก คํานํา สารบัญ) ภาษาไทยหรือ 

ภาษาอังกฤษ ประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้ 

- ประวัติสวนตัว 

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคม หรือ จิตอาสา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

- สําเนาใบเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตร รางวัลระดับชาติ และ/หรือ รางวัลระดับนานาชาติ สาขา

ทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ระบุชื่อผูไดรับรางวัล ลําดับที่ไดรับรางวัล 

และรายละเอียดรางวัล ในกรณีที่ไมไดรับเกียรติบัตร แตไดรับโล หรือ ถวยรางวัล หรือ รางวัลใน

รูปแบบอื่น ใหแนบรูปรางวัลที่เห็นเปนลําดับที่ไดและรายละเอียดอยางชัดเจน 

- ผลการวัดความรูทางภาษาอังกฤษ 

- จดหมายแนะนําตัวเอง (Statement of Purpose) ความยาว 1 หนากระดาษ A4 เขียนดวยลายมือ

หรือพิมพ เปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

- จดหมายรับรอง จากอาจารยประจําชั ้น หรือ อาจารยที ่ปรึกษา หรือ ผูอํานวยการโรงเรียน  

(Letter of recommendation) อยางนอย 2 ทาน เขียนแนะนําวาผูสมัครมีความเหมาะสมที่จะ 

เปนทันตแพทยเพราะอะไร  

4. ขอมูลการสอบสัมภาษณและตรวจรางกาย 

(1) สัมภาษณ แบบ Multiple mini interview (MMI)  (คาสอบสัมภาษณ 2,500 บาท) 

(2) ตรวจรางกายที่โรงพยาบาลรามาธิบดี (คาตรวจรางกายประมาณ 600 บาท หรือเปนไปตามโรงพยาบาล

รามาธิบดีกําหนด)  

(3) มีการทดสอบสุขภาพจิต (คาทดสอบสุขภาพจิตประมาณ 300 บาท) 
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

โทร. 02-2007644 

เว็บไซต www.dt.mahidol.ac.th  

อีเมล nannapat.yim@mahidol.edu  

Facebook https://www.facebook.com/DentMU  


