
 1

 

 

 

 

 

1. กําหนดการรับสมัคร 
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกทางอินเตอร์เน็ตเท่าน้ัน              วันท่ี 15 มีนาคม-30 เมษายน 2562 
ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบและสถานท่ีสอบขอ้เขยีน  วันพุธท่ี 15 พฤษภาคม 2562 
สอบขอ้เขยีนและหัตถศึกษา     วันพุธท่ี 29 พฤษภาคม 2562 
ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบสัมภาษณ ์    วันพุธท่ี 12 มิถุนายน 2562 
สอบสัมภาษณ ์      วันพุธท่ี 19 มิถุนายน 2562 
ประกาศผลสอบสมัภาษณ ์     วันศุกร์ท่ี 28 มิถุนายน 2562 
ตรวจร่างกาย      วันจันทร์ท่ี 1 กรกฎาคม 2562 
ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์เข้าศึกษา    วันจันทร์ท่ี 15 กรกฎาคม 2562 
รายงานตัวทําสัญญาเข้าศึกษา     วันจันทร์ท่ี 22 กรกฎาคม 2562 
ปฐมนิเทศ      วันศุกร์ท่ี 2 สิงหาคม 2562 
เปิดเรียนภาคการศึกษาท่ี 1     วันจันทร์ท่ี 5 สิงหาคม 2562 

 

2.  การรับสมัครและชําระเงนิค่าสมัคร 
 ลงทะเบียนออนไลน์ในระบบการรับสมัครเข้าศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ประจําปีการศึกษา 
2562 ท่ี  http://dtedu.dt.mahidol.ac.th   ต้ังแต่วันท่ี 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2562 
 ตรวจสอบใบสมัครสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชา่งทันตกรรม  ประจําปีการศึกษา   2562  
นําใบสลิปชําระเงินติดต่อชําระค่าสมัคร  จํานวน  300  บาท  ไม่รวมค่าธรรมเนียมการใช้บริการท่ีธนาคารเรียกเก็บ ท่ีธนาคาร
กรุงเทพได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
 

3.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการศึกษา     
3.1  ต้องสําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  ( ม.6 )  หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรของ 
      กระทรวงศึกษาธิการ 
3.2 เป็นผูมี้สญัชาติไทย อายุไมตํ่่ากว่า  16  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  35  ปีบริบูรณ์ 
3.3 ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคสาํคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
3.4 มีความประพฤติดี 
3.5 จิตใจ  ร่างกายปกติ  และไม่เป็นบุคคลตาบอดส ี

 

4.  หลักฐานประกอบการสมัครและการส่งเอกสาร 
 4.1  ใบสมัครสอบคัดเลอืกเขา้ศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชา่งทันตกรรม  ประจําปีการศึกษา 2562   

      ท่ีสั่งพิมพ์จากระบบการรับสมัครออนไลน์   พร้อมลงลายชือ่ผูส้มัครสอบ 
4.2  สลิปชําระเงินส่วนท่ี  1 (ใหผู้ส้มัคร สําเนาสลปิชําระเงินส่วนท่ี 1 เก็บไว้เป็นหลักฐาน) 
4.3  สําเนาหลักฐานแสดงวฒุิการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า 

ระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม 
ประจาํปีการศึกษา  2562 

โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
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4.4  สําเนาทะเบียนสมรส  ( ถ้ามี ) 
4.5  สําเนาบัตรประชาชน 
4.6  สําเนาทะเบียนบ้าน 
4.7  รูปถ่ายขนาด  1  น้ิว   จํานวน  2  รูป  ( ถ่ายไม่เกิน  6  เดือน ) 

หมายเหต ุ  สําเนาเอกสารทุกฉบับ  กรุณาเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง 
นําเอกสารประกอบการรบัสมัครทั้งหมดใส่ซอง พร้อมนําใบปะหน้าซองเอกสารปะที่          
หน้าซอง   แล้วนําเอกสารส่งทางไปรษณีย์    

      การส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (โดยถือวันท่ีประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสําคัญ)  
15 มีนาคม – 30 เมษายน 2562 หากพ้นกําหนดจะไม่รับพิจารณาในการเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
  

5.  การสอบคัดเลือก 
5.1 สอบขอ้เขียน 

5.1.1 วิชาภาษาอังกฤษ 
5.1.2 วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชวีภาพ 

5.2 สอบหัตถศึกษา 
5.3 สอบสมัภาษณ ์ 
 

6.  กําหนดวันสอบคัดเลือก 
6.1 ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธ์ิสอบข้อเขียน   เลขท่ีนั่งสอบ   สถานท่ีสอบ 

วันพุธท่ี 15 พฤษภาคม 2562  ณ  บอร์ดติดประกาศหน้าห้องหน่วยโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม   
    อาคารพรีคลินิก  ชั้น  3  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล หรือดูรายชื่อได้ใน https://dtedu.mahidol.ac.th 

6.2 สอบขอ้เขียนและหัตถศึกษา   วนัพุธท่ี 29 พฤษภาคม 2562 
เวลา 9.00 – 10.00 น.  วิชา ภาษาอังกฤษ 

10.00 – 11.00 น.  วิชา วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 
13.00 – 15.00 น.  วิชา หัตถศึกษา 

สถานท่ีสอบ ข้อเขียน ห้องสมพร   เรืองผกา   ชั้น  5  อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ  
คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหดิล 

 สถานท่ีสอบ หัตถศึกษา ห้องปฏิบตัิการ Simulation   ชั้น  4  อาคาร  4  
หมายเหตุ    1.  การสอบขอ้เขียนให้ผู้เข้าสอบเตรียม ดินสอดํา  2B   เพ่ือใช้ในการสอบ 

 2.  การสอบหตัถศึกษา  ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์เพ่ือใชใ้นการสอบ  ดังต่อไปน้ีเท่าน้ัน 
1.  วงเวียน       2.  ไม้โปรแทรกเตอร์  3.  Cutter 

6.3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ วันพุธท่ี 12 มิถุนายน 2562 
ณ   บอร์ดประกาศหน้าห้องหน่วยโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม  อาคารพรีคลินิก  ชั้น  3  

     คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหดิล  หรือ  ดูรายชื่อได้ใน  http://dtedu.mahidol.ac.th 
 

  6.4  สอบสมัภาษณ์         วันพุธท่ี 19 มิถุนายน 2562 
เวลา    9.00 – 12.00  น. 
สถานท่ีสอบ  หอ้ง  B9   ชั้น 7   อาคารเฉลิมพระเกียรติ  50  พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ 
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     มหาวิทยาลยัมหิดล 
  6.5  ประกาศผลสอบสัมภาษณ์        วันศุกร์ท่ี 28 มิถุนายน 2562 

        ณ   บอร์ดประกาศหน้าหอ้งหน่วยโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม  อาคารพรีคลินิก  ชั้น  3   
      คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  หรือ  ดูรายชือ่ได้ใน  https://dtedu.mahidol.ac.th 
  

7. การตรวจร่างกาย         วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 
 ให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เข้ารับการตรวจร่างกายท่ัวไป   เอกซเรย์ปอด   ตรวจหาสารเสพติด   และตรวจภาวะ
ตาพร่องสีทุกสี   (total color blindness)  พร้อมชําระเงินค่าตรวจร่างกาย   (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบท้ายประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์) 
 

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา        วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 
ให้ผูมี้สิทธิ์เข้าศึกษาติดตอ่ขอรับเอกสารเพ่ือทําสัญญาจํานวน  2  ชุด   พร้อมรายการค่าใชจ่้ายตา่ง ๆ  เพ่ือนํามาใน

วันทําสัญญา  เช่น  คา่ธรรมเนียมการศึกษา  ค่าบํารุง  อื่น ๆ  ได้ท่ีโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม   อาคารพรีคลินิก  ชั้น 3  
หรือ  ดาวน์โหลดเอกสารสัญญาเข้าศึกษา  ได้ท่ี  https://dtedu.mahidol.ac.th 
 

9.  วันรายงานตัวทําสัญญาเข้าศึกษา   ประชุมผู้ปกครอง   และตรวจสุขภาพฟัน 
วันจันทร์ที่  22  กรกฎาคม  2562 

 9.1 ใหผู้้มสีิทธิ์เข้าศึกษาเตรียมเอกสารต่าง ๆ มาให้พร้อมในวันทําสญัญา 
9.2 สถานท่ีทําสญัญา   และประชุมผู้ปกครอง    เวลา 9.00-12.00 น.   หอ้ง   B4-B5    ชั้น 7    

อาคารเฉลิมพระเกียรติ  50  พรรษา   คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 
9.3 ตรวจสุขภาพฟัน  (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบท้ายประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์) 

 

10.  วันปฐมนิเทศ         วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 
 สถานท่ี  หอ้ง  B4  ชั้น  7  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  50  พรรษา  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหดิล 
 

11.  วันเปิดภาคการศึกษา         วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 
 

12.  จํานวนรับนักศึกษา    ประมาณ  15 - 20  คน 
 

13.  หลักสูตร 

13.1 หมวดวชิาพ้ืนฐานท่ัวไป   
-  ฟิสิกส ์

  -  เคมี 
  -  ภาษาอังกฤษ 
  -  การใชห้้องสมุด 
  -  การสร้างสื่อการสอน 
  -  คณติศาสตร์สําหรับช่างทันตกรรม 
  -  การจัดการห้องปฏิบติัการทันตกรรม 
  -  การถ่ายภาพ 
 13.2  หมวดวิชาชีพ    



 4

   -  ทันตกายวิภาคศาสตร์ 
   -  ทันตวัสดุศาสตร์ 
   -  ฟันเทียมบางส่วนถอดไดช้นิดอะคริลิก 
   -  ฟันเทียมบางส่วนถอดไดช้นิดโครงโลหะ 
   -  ทันตกรรมสําหรับเด็ก 
   -  ฟันเทียมท้ังปาก 
   -  ฟันเทียมเฉพาะกาล 
   -  ใบหน้าและขากรรไกรประดิษฐ์ 
   -  ทันตกรรมจัดฟัน 
   -  ฟันเทียมบางส่วนติดแน่น 
   -  การดูแลรักษาเคร่ืองมือ 
 13.3  วิชาเลือกเสรี    
 

14.  ระยะเวลาการศึกษา 
ระยะเวลาการศึกษา   2   ปี   แต่ไม่เกิน  4  ปี 

 

15.  การลงทะเบียน 
 ให้นักศึกษาลงทะเบียนคร้ังละ   1   ภาคการศึกษา   และไม่เกิน    22    หน่วยกิต 
 

16. การวัดผลการศึกษา 
16.1   นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ  80 % ของเวลาเรียนแต่ละรายวิชาจึงมีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค 
16.2   สญัลักษณ์แสดงผลการศึกษา 

สัญลักษณ์ แต้มประจํา ความหมาย 
A 4.00 ดีมาก 
B+ 3.50 ดี 
B 3.00  
C+ 2.50 พอใช ้
C 2.00  
D+ 1.50 ออ่น 
D 1.00  
F 0.00 ตก 

 
 

17. การสําเร็จการศึกษา 
17.1 ศึกษาครบตามจํานวนวชิาและหน่วยกิตตามหลักสูตร 
17.2 สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า  2.00 
 

18.  แนวทางประกอบอาชีพและศึกษาต่อ 

18.1 สามารถเข้าทํางานราชการในตําแหน่งช่างทันตกรรม  พนักงานมหาวิทยาลยั  หรือ  แลปเอกชน  โดยได้รับ
ค่าตอบแทนประมาณ  9,000  ขึ้นไป 
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18.2 สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวในสาขาชา่งทันตกรรม 

19. บัตรประจาํตัวนักศึกษา 
นักศึกษาต้องทําบัตรประจําตัวนักศึกษา  พร้อมติดรูป ขนาด 1  น้ิว  หน้าตรงไม่สวมหมวกแต่งเคร่ืองแบบนักศึกษา  

และชําระเงินค่าธรรมเนียมในการทําบัตรใหม่  250  บาท 
 

20.  เคร่ืองแบบนักศึกษา 
 20.1 เคร่ืองแบบปกติ 
 20.2 เคร่ืองแบบพิธีการ 
                       เช่นเดียวกับเคร่ืองแบบปกติ  แต่เพ่ิม 
                       ชาย    :    เสื้อเชิ้ตแขนยาว,  ผูกเน็คไท 
                       หญิง   :    ผูกโบว์หูกระต่าย   
 20.3 เคร่ืองแบบสําหรับเข้าฝึกอบรมในหอ้งปฏิบัติการ 
หมายเหตุ  

1.  กางเกง  :  ขายาว  ทรงตรง  แบบสุภาพ  สดํีา หรือสีนํ้าเงินเข้ม  ห้ามใช้ผ้ายีนส ์ ผ้าลูกฟูก  และผา้สักหลาด 
2.  รองเท้า  : ใหส้วมรองเท้าแบบและสีสุภาพ  ห้ามสวมรองเท้าผ้าใบ และรองเท้าแตะ  นักศึกษาชายต้อง 
                  สวมถุงเท้าสีสภุาพ 

 3.  ขณะเข้าฝึกอบรมในหอ้งปฏิบติัการ ให้นักศึกษาทุกคนแต่งกายด้วยชดุปฏิบติัการ ตามแบบท่ีกําหนด 
 4.  ให้ทุกคนติดป้ายชือ่ เม่ืออยูใ่นบริเวณมหาวิทยาลัย 
 

21.  ห้องสมุด 
21.1 นักศึกษาช่างทันตกรรมสามารถใช้หอ้งสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์  ซ่ึงมีตําราสัมพันธ์กับหลักสตูรน้ี 
21.2 นักศึกษาสามารถค้นคว้า และขอยืมหนังสอืจากหอ้งสมุด คณะวิทยาศาสตร์   ห้องสมุดโรงพยาบาลรามาธิบดี

และห้องสมุดศิริราชได ้
 

22.  ที่พัก 

 โรงเรียนไม่มีหอพักสําหรับนักศึกษาช่างทันตกรรม 
 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 สํานักงานโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม  อาคารพรีคลินิก   ชั้น 3  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหดิล      
โทร.  02 – 200 – 7639 
 
 


