การรับสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทยขั้นสูง (หลักสูตร 2 ป)
โรงเรียนผูชวยทันตแพทย คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจําปการศึกษา 2564
**************************************************
1. กําหนดการรับสมัคร
ลงทะเบียนสมัครสอบในระบบออนไลน
วันที่ 1 มกราคม 2564 – 26 กุมภาพันธ 2564
การชําระเงินคาสมัครสอบ
วันที่ 1 มกราคม 2564 – 26 กุมภาพันธ 2564
สงเอกสารการรับสมัครทางไปรษณียหรือดวยตนเอง วันที่ 1 มกราคม 2564 – 26 กุมภาพันธ 2564
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบขอเขียน วันที่ 5 มีนาคม 2564
สอบขอเขียน
วันที่ 16 มีนาคม 2564
ประกาศผลสอบขอเขียน
วันที่ 31 มีนาคม 2564
สอบสัมภาษณ
วันที่ 20 เมษายน 2564
ประกาศผลสอบสัมภาษณ
วันที่ 21 เมษายน 2564
ตรวจรางกาย
วันที่ 27 เมษายน 2564
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
วันที่ 30 เมษายน 2564
รายงานตัว ลงทะเบียนเรียน และทําสัญญา
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
ปฐมนิเทศ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
เรียนปรับพื้นฐาน
วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564
เปดเรียนภาคการศึกษาที่ 1
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
2. จํานวนรับเขาศึกษา 70 คน
3. เงื่อนไขการศึกษา
3.1 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทยขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดลทุกคน จะตองทําสัญญาการเปนนักศึกษาฯ
3.2 ผูที่ทําสัญญาการเปนนักศึกษาฯ จะไดรับทุนการศึกษาจากคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ทั้งนี้ คณะฯจะมอบทุนการศึกษาใหแกนักศึกษา จํานวนทุนละ 36,100 บาท (สามหมื่นหกพันหนึ่งรอย
บาทถวน) โดยแบงจายทุนออกเปนจํานวน 2 ภาคการศึกษา ของชั้นปที่ 2
3.3 เมื่อสําเร็จการศึกษา ผูสําเร็จการศึกษา ตองเขาทํางานตามความตองการของคณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยไดรับเงินเดือนตามอัตราที่มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด เปนระยะเวลา 2 ป
ผูไมเขาทํางานตามสัญญาฯ ที่ไดทําไวตอมหาวิทยาลัยมหิดล จะตองชดใชคาใชจายในการศึกษา
เปนจํานวนเงิน 2 เทาของอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทยขั้นสูง
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ดังที่กําหนดในสัญญาการเปนนักศึกษาผูชวยทันตแพทย
เวนเสียแตมหาวิทยาลัยมหิดล จะไดพิจารณาเปนอยางอื่น
3.4 สําหรับผูที่ทางคณะทันตแพทยศาสตร ไมประสงคจะรับเขาทํางาน ผูสําเร็จการศึกษาไมมีความผูกพัน
ตามสัญญาฯ จะเขาทํางานในที่ใดก็ได และคณะทันตแพทยศาสตร ไมมีพันธะในการหางานให
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4. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร
4.1 กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนสุดทายหรือเปนผูมีวุฒิสําเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
หรือเทียบเทา
4.2 อายุไมต่ํากวา 17 ป และไมเกิน 35 ป (นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร)
4.3 มีความประพฤติดี
4.4 มีสุขภาพรางกายแข็งแรงและไมเปนอุปสรรคตอการศึกษา
4.5 ไมเคยตองโทษทางคดีอาญาและประพฤติผิดวินัยอยางรายแรง
5. การสมัครและชําระเงินคาสมัคร
5.1 ลงทะเบียนออนไลนในระบบการรับสมัครเขาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทยขั้นสูง
(หลักสูตร 2 ป) ประจําปการศึกษา 2564 ที่ http://dtedu.dt.mahidol.ac.th ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564
– 26 กุมภาพันธ 2564
5.2 เลือกเมนู “ผูสมัครเขาศึกษา”
5.3 เลือกเมนูดานซาย “สมัครออนไลน”
5.4 กดปุม “ระเบียบการรับสมัคร” (กรณีตองการอานระเบียบการรับสมัครเขาศึกษา)
5.5 กดปุม “สมัคร” ทายรายการหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทยขั้นสูง (หลักสูตร 2 ป)
5.6 อานรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาที่แสดงผลที่หนาจอ
5.7 กรอกขอมูลของผูสมัครสอบใหครบทุกชอง และ กดปุม “ถัดไป”
5.8 ตรวจสอบขอมูลของผูสมัครสอบและแกไขหากมีขอผิดพลาดในการบันทึก เมื่อตรวจสอบเสร็จแลว
กดปุม “ยืนยัน”
5.9 ระบบจะแสดงหนาจอ รหัสเขาระบบออนไลน กรุณาจดจํารหัสดังกลาวเพื่อใชในการดําเนินการครั้งตอไป
5.10 ดําเนินการกดปุม “พิมพใบสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย
ขั้นสูง (หลักสูตร 2ป) ประจําปการศึกษา 2564, พิมพใบสลิปชําระเงิน และ พิมพใบปะหนาซอง
สงเอกสารทางไปรษณียของผูสมัครสอบ จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
5.11 ตรวจสอบใบสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทยขั้นสูง
(หลักสูตร 2 ป) ประจําปการศึกษา 2564 หากมีขอผิดพลาดในใบสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา
กรุณาติดตอโรงเรียนผูชวยทันตแพทย หมายเลขโทรศัพท 02-200-7638 (เฉพาะวัน เวลาราชการ
เทานั้น)
5.12 ชองทางการชําระเงินคาสมัคร จํานวน 500 บาท (ไมรวมคาธรรมเนียมการใชบริการ)
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 – 26 กุมภาพันธ 2564 (คาสมัครที่กําหนดไวนี้ มิใชคาธรรมเนียม
การสอบ ดังนั้น ผูสมัครมิไดเขาสอบหรือไมมีสิทธิ์เขาสอบดวยเหตุผลใดก็ตาม โรงเรียนผูชวยทันตแพทย
จะไมคืนคาสมัคร) โดยนําเขา ธนาคารไทยพาณิชย ชื่อบัญชี โรงเรียนผูชวยทันตแพทย คณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี : 051-3-01628-1
เลขชําระบิล (BILLER ID) : 099400015837827
มีวิธีการชําระเงินดังนี้
1. นําใบนําฝากชําระคาสินคาและบริการ ติดตอชําระดวยเงินสดผานเคานเตอรธนาคาร
2. จายบิลผานระบบ Mobile Application & Internet (SCB Easy)
3. จายบิลผานเครื่องบริการเงินดวน (ATM)
4. จายบิลผานเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM / VTM)

หากมีปญหาในการเขาระบบการรับสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาระบบออนไลน
ติดตอหมายเลขโทรศัพท 02-200-7638 (เฉพาะเวลาราชการเทานั้น)
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6. หลักฐานประกอบการสมัครและการสงเอกสาร
6.1 ใบสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทยขั้นสูง (หลักสูตร 2 ป)
ประจําปการศึกษา 2564 ที่สั่งพิมพจากระบบการรับสมัครออนไลน พรอมลงลายชื่อผูสมัครสอบ
6.2 รูปถายสี หรือ ขาวดํา ขนาด 1 นิ้ว หนาตรงไมสวมหมวก รูปถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน จํานวน 2 รูป
โดยเขียนชื่อ – สกุลดานหลังรูปดวย ติดที่ใบสมัคร 1 รูป และสงมาเพื่อติดบัตรประจําตัวผูสมัครสอบ
จํานวน 1 รูป
6.3 เอกสารสําคัญทางการศึกษา
6.3.1 สําหรับผูสาํ เร็จการศึกษาแลว ใชสําเนาประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษาหรือสําเนาใบแสดงผล
การศึกษาที่แสดงวาไดสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา
จํานวน 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
6.3.2 สําหรับผูกําลังรอผลการสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา ใชหนังสือ
รับรองจากสถาบันการศึกษา ระบุวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคปลายปการศึกษา 2563
จํานวน 1 ฉบับ
6.3.3 สําหรับผูที่มีคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ ใชเอกสารดังตอไปนี้
6.3.3.1 สําเนาประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
6.3.3.2 สําเนาใบแสดงผลการศึกษา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
6.3.3.3 สําเนาใบเทียบคุณวุฒิทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
6.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
6.5 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
6.6 กรณีผูที่ตองการเขาศึกษาแลวกลับไปปฏิบัติงานที่ตนสังกัด ใหนําหนังสือขอความอนุเคราะหเขาศึกษา
พรอมใบรับรองการทํางานจากตนสังกัด จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
6.7 หลักฐานอื่นๆ เชน สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
(กรณีที่ชื่อ-นามสกุลในเอกสารไมตรงกัน) พรอมรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ
6.8 นําเอกสารประกอบการรับสมัครทั้งหมดใสซอง พรอมนําใบปะหนาซองสงเอกสาร
ปะที่หนาซองแลวนําเอกสารสงทางไปรษณีย หรือ สมัครดวยตนเอง ที่
โรงเรียนผูชวยทันตแพทย คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 6 ถนนโยธี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
การสงเอกสารทางไปรษณีย (โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณียตนทางเปนสําคัญ) หรือ สงเอกสาร
การสมัครดวยตนเอง (ในวัน และ เวลาราชการเทานั้น) 1 มกราคม 2564 – 26 กุมภาพันธ 2564
หากพนกําหนดจะไมรับพิจารณาในการเขาสอบคัดเลือกเขาศึกษา
7. การสอบขอเขียน
สอบขอเขียน 3 วิชา 1. วิทยาศาสตรพื้นฐาน 2. ความรูทั่วไป 3. ภาษาอังกฤษ
วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
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8. สถานที่สอบขอเขียน
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบขอเขียน วันที่ 5 มีนาคม 2564 จึงขอใหผูมีสิทธิ์สอบทุกทาน
ตรวจสอบรายชือ่ และสถานที่สอบ ณ บอรดติดประกาศหนาหองหนวยโรงเรียนผูชวยทันตแพทย อาคารศูนยการเรียนรู
และนันทนาการ ชั้น 1 หรือทาง http://dtedu.dt.mahidol.ac.th
ผูไมมาเขาสอบขอเขียน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด จะถือวาสละสิทธิ์การเขารับการคัดเลือกเปน
นักศึกษาผูชวยทันตแพทย ประจําปการศึกษา ๒๕๖4
9. ขอปฏิบัติในการเขาสอบขอเขียน
9.1 ตองแตงกายดวยเครื่องแบบนักเรียนหรือเครื่องแบบนักศึกษาหรือแตงกายสุภาพ หามสวมรองเทาแตะ
9.2 เตรียมเครื่องเขียน ดินสอ 2B ยางลบดินสอ ที่เหลาดินสอ ปากกา น้ํายาลบคําผิด มาใหพรอม
9.3 เขาสอบตรงตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด ไมอนุญาตใหผูสอบเขาหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนด
เริ่มสอบผานไปแลว 15 นาที และไมอนุญาตใหออกจากหองสอบภายใน 1 ชั่วโมง นับจากเวลาที่กําหนด
เริ่มสอบ
9.4 หามนํากระดาษใดๆ วิทยุคมนาคม วิทยุติดตามตัว หรือเครื่องมือสื่อสารตางๆ ตลอดจนอุปกรณ
ชวยคิดคํานวณ เชน เครื่องคิดเลข นาฬิกาที่ใชคํานวณได ไมบรรทัดที่มีสูตรตางๆ ฯลฯ เขาหองสอบ
โดยเด็ดขาด ถาฝาฝน จะไมตรวจกระดาษคําตอบในรายวิชานั้น
9.5 แสดงบัตรประจําตัวประชาชนตอกรรมการคุมหองสอบ ถาไมมีบัตรดังกลาว จะไมมีสิทธิ์เขาหองสอบ
9.6 หามคัดลอกขอสอบหรือนํากระดาษขอสอบและกระดาษคําตอบออกนอกหองสอบโดยเด็ดขาด
9.7 หากพบวาผูเขาสอบทุจริตไมวากรณีใดๆ คณะกรรมการควบคุมการสอบคัดเลือกจะตัดสิทธิ์ในการสอบ
คัดเลือกของผูนั้นตลอดไป
10. ประกาศผลสอบขอเขียน
ประกาศผลสอบขอเขียน (รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณและสถานที่สอบสัมภาษณ) วันที่ 31 มีนาคม 2564
ณ บอรดติดประกาศหนาหองหนวยโรงเรียนผูชวยทันตแพทย อาคารศูนยการเรียนรูและนันทนาการ ชั้น 1 หรือทาง
http://dtedu.dt.mahidol.ac.th
สอบสัมภาษณ ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. หากไมเขาสอบสัมภาษณ ตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กําหนด จะถือวาสละสิทธิ์การเขารับการคัดเลือกเปนนักศึกษาผูชวยทันตแพทย ประจําปการศึกษา 2564
11. ประกาศรายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณ
ประกาศรายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณ วันที่ 21 เมษายน 2564 ณ บอรดติดประกาศหนาหองหนวยโรงเรียน
ผูชวยทันตแพทย อาคารศูนยการเรียนรูและนันทนาการ ชั้น 1 หรือทาง http://dtedu.dt.mahidol.ac.th
12. การตรวจรางกาย
สําหรับผูที่สอบผานการสอบสัมภาษณ ให X-ray ปอด และตรวจรางกายทั่วไปพรอมชําระเงินคาตรวจรางกาย
ในวันที่ 27 เมษายน 2564 (รายละเอียดจะแจงใหทราบทายประกาศรายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณ)
13. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา วันที่ 30 เมษายน 2564 ณ บอรดติดประกาศหนาหองหนวยโรงเรียนผูชวย
ทันตแพทย อาคารศูนยการเรียนรูและนันทนาการ ชั้น 1 หรือทาง http://dtedu.dt.mahidol.ac.th

๔

14. วันรายงานตัว ลงทะเบียนเรียน และทําสัญญาฯ
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทยขั้นสูง (หลักสูตร 2 ป) ประจําปการศึกษา 2564
รายงานตัว ลงทะเบียนเรียน และทําสัญญาฯ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดเวลาและสถานที่ จะแจงใหทราบ
ทายประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และใหปฏิบัติดังนี้
14.1 ประชุมผูปกครอง
14.2 เตรียมสําเนาใบประกาศนียบัตร หรือ ระเบียนแสดงผลการศึกษาที่แสดงวาไดสําเร็จการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเทา จํานวน 2 ชุด พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
14.3 ชําระคาธรรมเนียมการศึกษา คาบํารุงการศึกษา ลงทะเบียนเรียน และตัดชุดปฏิบัติคลินิก
14.4 เอกสารการทําสัญญา จํานวน 3 รายการ (ขอรับไดในวันประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาศึกษา หรือ Download
หรือไดทาง http://dtedu.dt.mahidol.ac.th
14.4.1 สัญญาการเปนนักศึกษาผูชวยทันตแพทย
14.4.2 สัญญาค้ําประกัน
14.4.3 หนังสือแสดงความยินยอมของผูปกครองหรือผูแทนโดยชอบธรรม
(สําหรับผูสมัครที่มีอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ)
14.4.4 หลักฐานอื่นๆ ตามที่เอกสารประกอบการทําสัญญาการเปนนักศึกษาผูชวยทันตแพทยไดระบุไว
14.4.5 อากรแสตมป ดวงละ 5 บาท จํานวน 3 ดวง
15. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
คาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทยขั้นสูง (หลักสูตร 2 ป) เปนไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทยขั้นสูง
(หลักสูตร 2 ป) คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2562 และ เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทยขั้นสูง (หลักสูตร 2 ป) คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2563
16. วันและเวลาเรียน
จันทร – ศุกร เวลา 8.00 – 16.00 น.
17. เครื่องแตงกายและการปฏิบัติตนในระหวางเปนนักศึกษา
นักศึกษาผูชวยทันตแพทย ตองแตงกายตามแบบที่ทางโรงเรียนผูชวยทันตแพทย คณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด และตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด
18. หลักสูตรการศึกษาและเกณฑการพิจารณาใหสําเร็จการศึกษา
18.1 ระยะเวลาในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทยขั้นสูง (หลักสูตร 2 ป)
18.2 การสําเร็จการศึกษาเปนไปตามระเบียบปฏิบัติ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
วาดวยการประเมินผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทยขั้นสูง (หลักสูตร 2 ป)
และ/หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวของ
18.3 กรณีนักศึกษาทําของเสียหาย จะตองชดใชคาของเสียหายใหเรียบรอยกอน จึงจะใหสําเร็จการศึกษา
19. คุณวุฒิเมื่อสําเร็จการศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษา จะไดรับวุฒิ “ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทยขั้นสูง” โดยไดรับอัตราเงินเดือนตามที่ ก.พ.
กําหนด ในอัตรา 10,840 – 11,930 บาท
๕

20. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สํานักงานโรงเรียนผูชวยทันตแพทย อาคารศูนยการเรียนรูและนันทนาการ ชั้น 1 โทรศัพท 02-200-7638
ในวัน และ เวลาราชการเทานั้น
21. ที่พัก
โรงเรียนไมมีหอพักสําหรับนักศึกษาผูชวยทันตแพทย

๖

