
การรับสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทยข้ันสูง (กรณีเทียบโอน) 

โรงเรียนผูชวยทันตแพทย คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประจําปการศึกษา 2564 

************************************************** 

1. กําหนดการรับสมัคร 

       ลงทะเบียนสมัครสอบในระบบออนไลน  วันท่ี 1 มกราคม 2564 – 26 กุมภาพันธ 2564 

       การชําระเงินคาสมัครสอบ             วันท่ี 1 มกราคม 2564 – 26 กุมภาพันธ 2564      
       สงเอกสารการรับสมัครทางไปรษณียหรือดวยตนเอง      วันท่ี 1 มกราคม 2564 – 26 กุมภาพันธ 2564      

       ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ  วันท่ี 31 มีนาคม 2564  

       สอบสัมภาษณ             วันท่ี 20 เมษายน 2564 

       ประกาศผลสอบสัมภาษณ            วันท่ี 21 เมษายน 2564 

       ตรวจรางกาย             วันท่ี 27 เมษายน 2564 

ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิ์เขาศึกษา           วันท่ี 30 เมษายน 2564 

      รายงานตัว ลงทะเบียนเรียน         วันท่ี 6 พฤษภาคม 2564 

ปฐมนเิทศ          วันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 

       เปดเรียนภาคการศึกษาท่ี 1         วันท่ี 7 มิถุนายน 2564 

 

2. จํานวนรับเขาศึกษา 5-10 คน 

 

3. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 

        3.1 สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย หลักสูตร 1 ป จากสถาบันท่ี ก.พ.หรือ

ทันตแพทยสภารับรอง ซ่ึงสําเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกลาว มาแลวไมเกิน 5 ป (นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร) 

        3.2 มีความประพฤติดี 

        3.3 มีสุขภาพรางกายแข็งแรงและไมเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

        3.4 ไมเคยตองโทษทางคดีอาญาและประพฤติผิดวินัยอยางรายแรง 

 

4. การสมัครและชําระเงินคาสมัคร 

4.1 ลงทะเบียนออนไลนในระบบการรับสมัครเขาศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทยข้ันสูง 

(กรณีเทียบโอน) ประจําปการศึกษา 2564 ท่ี http://dtedu.dt.mahidol.ac.th  ไดตั้งแต 1 มกราคม 2564 –  

26 กุมภาพันธ 2564 

4.2 เลือกเมนู “ผูสมัครเขาศึกษา”            

4.3 เลือกเมนูดานซาย “สมัครออนไลน” 

4.4 กดปุม “ระเบียบการรับสมัคร” (กรณีตองการอานระเบียบการรับสมัครเขาศึกษา) 
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4.5 กดปุม “สมัคร” ทายรายการหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทยข้ันสูง (กรณีเทียบโอน) 

4.6 อานรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินการสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาท่ีแสดงผลท่ีหนาจอ 

4.7 กรอกขอมูลของผูสมัครสอบใหครบทุกชอง และกดปุม “ถัดไป” 

4.8 ตรวจสอบขอมูลของผูสมัครสอบและแกไขหากมีขอผิดพลาดในการบันทึก เม่ือตรวจสอบเสร็จ   

กดปุม “ยืนยัน”   

4.9 ระบบจะแสดงหนาจอ รหัสเขาระบบออนไลน กรุณาจดจํารหัสดังกลาวเพ่ือใชในการดําเนินการครั้ง 

ตอไป  

4.10 กดปุม “พิมพใบสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทยข้ันสูง  

(กรณีเทียบโอน) ประจําปการศึกษา 2564, พิมพใบสลิปชําระเงิน และ พิมพใบปะหนาซองสงเอกสาร จํานวน

อยางละ 1 ฉบับ 

4.11 ตรวจสอบใบสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทยข้ันสูง         

(กรณีเทียบโอน) ประจําปการศึกษา 2564 หากมีขอผิดพลาดในใบสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา กรุณาติดตอ

โรงเรียนผูชวยทันตแพทย หมายเลขโทรศัพท 02-200-7638 (เฉพาะวัน เวลาราชการ เทานั้น) 

4.12 ชองทางการชําระเงินคาสมัคร จํานวน 500 บาท (ไมรวมคาธรรมเนียมการใชบริการ) ตั้งแตวันท่ี 1 

มกราคม 2564 – 26 กุมภาพันธ 2564 (คาสมัครท่ีกําหนดไวนี้ มิใชคาธรรมเนียมการสอบ ดังนั้นผูสมัครมิได

เขาสอบหรือไมมีสิทธิ์เขาสอบดวยเหตุผลใดก็ตาม โรงเรียนผูชวยทันตแพทย จะไมคืนคาสมัคร) โดยนําเขา ธนาคาร

ไทยพาณิชย ชื่อบัญชี โรงเรียนผูชวยทันตแพทย คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เลขท่ีบัญชี : 051-3-

01628-1 เลขชําระบิล (BILLER ID) : 09400015837827 

        มีวิธีการชําระเงินดังนี้    

1. นําใบนําฝากชําระคาสินคาและบริการ ติดตอชําระดวยเงินสดผานเคานเตอรธนาคาร  

 2. จายบิลผานระบบ Mobile Application & Internet (SCB Easy) 

 3. จายบิลผานเครื่องบริการเงินดวน (ATM) 

 4. จายบิลผานเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM / VTM) 

 

 

 

 

 

5. หลักฐานประกอบการสมัครและการสงเอกสาร 

5.1 ใบสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทยข้ันสูง (กรณีเทียบโอน) 

ประจําปการศึกษา 2563 ท่ีสั่งพิมพจากระบบการรับสมัครออนไลน พรอมลงลายชื่อผูสมัคร 

หากมีปญหาในการเขาระบบการรับสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาระบบออนไลน  

ติดตอหมายเลขโทรศัพท 02-200-7638 (เฉพาะเวลาราชการเทานั้น) 
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         5.2 รูปถายสี หรือ ขาวดํา ขนาด 1 นิ้ว หนาตรง ไมสวมหมวก รูปถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน จํานวน 2 

รูป โดยเขียนชื่อ – สกุลดานหลังรูปดวย นําไปติดท่ีใบสมัคร 1 รูป และสงมาเพ่ือติดบัตรประจําตัวผูสมัครจํานวน 

1 รูป 

5.3 เอกสารสําคัญทางการศึกษา 

5.3.1 สําเนาประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย (หลักสูตร  

         1 ป) จํานวน 1 ฉบับพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

5.3.2 สําเนาใบแสดงผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย (หลักสูตร 1 ป) 

         จํานวน 1 ฉบับพรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

    เง่ือนไขในการขอเทียบโอนรายวิชา 

    1. รายวิชาท่ีขอเทียบจะตองลงทะเบียนเรียน ไมเกิน 5 ป และเกรดของแตละรายวิชา 

        ตองไมต่ํากวา 2.00  

    2. รายวิชามีเนื้อหาและประสบการณการเรียนรูครอบคลุมหรือเทียบเคียงกันได  

        ไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาท่ีขอเทียบโอนหนวยกิต  

    3. การเทียบรายวิชา ทําไดไมเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

5.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

5.5 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

5.6 หลักฐานอ่ืนๆ เชน สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (กรณีท่ีชื่อ-นามสกุล ใน

เอกสารไมตรงกัน) พรอมรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 

5.7 กรณีผูท่ีตองการเขาศึกษาแลวกลับไปปฏิบัติงานท่ีตนสังกัด ใหนําหนังสือขอความอนุเคราะห 

เขาศึกษา พรอมใบรับรองการทํางานจากตนสังกัด จํานวนอยางละ 1 ฉบับ      

5.8 นําเอกสารประกอบการรับสมัครท้ังหมดใสซอง พรอมนําใบปะหนาซองสงเอกสาร ปะท่ีหนาซอง 

แลวนําเอกสารสงทางไปรษณียหรือสมัครดวยตนเอง ท่ีโรงเรียนผูชวยทันตแพทย คณะทันตแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล เลขท่ี 6 ถนนโยธี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 การสงเอกสารทาง

ไปรษณีย  (โดยถือวันท่ีประทับตราไปรษณียตนทางเปนสําคัญ) หรือสงเอกสารการสมัครดวยตนเอง ต้ั งแตวันท่ี                                   

1 มกราคม 2564 – 26 กุมภาพันธ 2564 (ในวันและเวลาราชการเทานั้น) หากพนกําหนดจะไมรับพิจารณาใน              

การเขาสอบคัดเลือกเขาศึกษา 

 

6. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ  

 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ และสถานท่ีสอบสัมภาษณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 ขอใหผูมีสิทธิ์สอบ

ทุกทาน ตรวจสอบรายชื่อและสถานท่ีสอบ ณ บอรดติดประกาศหนาหองโรงเรียนผูชวยทันตแพทย อาคารศูนยการ

เรียนรูฯ ชั้น 1 หรือทาง http://dtedu.dt.mahidol.ac.th   
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7. การสอบสัมภาษณ 

การสอบสัมภาษณ ในวันท่ี 20 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. หากไมมาเขาสอบสัมภาษณ 

ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด จะถือวาสละสิทธิ์การเขารับการคัดเลือกเปนนักศึกษาผูชวยทันตแพทย 

ประจําปการศึกษา 2564 

 

8. ประกาศรายช่ือผูผานการสอบสัมภาษณ 

 ประกาศรายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณ วันท่ี 21 เมษายน 2564 ณ บอรดติดประกาศหนาหอง

โรงเรียนผูชวยทันตแพทย อาคารศูนยการเรียนรูและนันทนาการ ชั้น 1 หรือ http://dtedu.dt.mahidol.ac.th   

 

9. การตรวจรางกาย 

          สําหรับผูท่ีสอบผานการสอบสัมภาษณ ให X-ray ปอด และตรวจรางกายท่ัวไปพรอมชําระเงินคาตรวจ

รางกาย ในวันท่ี 27 เมษายน 2564 (รายละเอียดจะแจงใหทราบทายประกาศรายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณ) 
 

10. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 

 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา วันท่ี 30 เมษายน 2564 ณ บอรดติดประกาศหนาหองโรงเรียนผูชวย

ทันตแพทย อาคารศูนยการเรียนรูและนันทนาการ ชั้น 1 หรือ http://dtedu.dt.mahidol.ac.th   

 

11. วันรายงานตัว ลงทะเบียนเรียน 

 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทยข้ันสูง (กรณีเทียบโอน) ประจําปการศึกษา 

2564 รายงานตัว ลงทะเบียน ในวันท่ี 6 พฤษภาคม 2564 และใหปฏิบัติดังนี้ 

11.1 ประชุมผูปกครอง 

11.2 เตรียมสําเนาใบประกาศนียบัตร หรือ ระเบียนแสดงผลการศึกษาท่ีแสดงวาไดสําเร็จการศึกษา 

  หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย จํานวน 2 ชุด พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

  (รายละเอียดเวลาและสถานท่ี จะแจงใหทราบทายประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา) 

 11.3 ชําระคาธรรมเนียมการศึกษา คาบํารุงการศึกษา ลงทะเบียนเรียน และตัดชุดปฏิบัติคลินิก 

 

12. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา      

คาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทยข้ันสูง (หลักสูตร 2 ป) เปนไปตาม              
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทยข้ันสูง 
(หลักสูตร 2 ป) คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2562 และ เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทยข้ันสูง (หลักสูตร 2 ป) คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
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13. วันและเวลาเรียน 

 จันทร – ศุกร เวลา 8.00 – 16.00 น. 

 

14. เครื่องแตงกายและการปฏิบัติตนในระหวางเปนนักศึกษา 

 นักศึกษาผูชวยทันตแพทย ตองแตงกายตามแบบท่ีทางโรงเรียนผูชวยทันตแพทย คณะทันตแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด และตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

 

15. หลักสูตรการศึกษาและเกณฑการพิจารณาใหสําเร็จการศึกษา 

15.1 การสําเร็จการศึกษาเปนไปตามระเบียบปฏิบัต ิคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

         วาดวยการประเมินผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทยข้ันสูง (หลักสูตร 2 ป)  

         และ/หรือประกาศอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

15.2 กรณีนักศึกษาทําของเสียหาย จะตองชดใชคาของเสียหายใหเรยีบรอยกอน จึงจะใหสําเร็จ    

        การศึกษา   

     

16. คุณวุฒิเม่ือสําเร็จการศึกษา 

ผูสําเร็จการศึกษา จะไดรับวุฒิ “ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทยข้ันสูง” โดยไดรับอัตราเงินเดือนตามท่ี 

ก.พ. กําหนด อัตรา 10,840 – 11,930 บาท   

 

17. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

โรงเรียนผูชวยทันตแพทย อาคารศูนยการเรียนรูและนันทนาการ ชั้น 1 โทรศัพท 02-200-7638  ในวัน 

และ เวลาราชการเทานั้น 

 

18.  ท่ีพัก  

โรงเรียนไมมีหอพักสําหรับนักศึกษาผูชวยทันตแพทย 

 

 

 

 

๕ 

 


