ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
(นอกเวลา) รุ่นที่ 2 (เรียนทุกวันเสาร์)
(รอบที่ 2)
----------------------------------------------------

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัค รบุคคล
เพื่อสอบคั ด เลื อ กเข้ า ร่ ว มโครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (นอกเวลา)
รุ ่ น ที ่ 2 (เรี ยนทุ กวั นเสาร์ ) (รอบที่ 2) ระหว่ า งวั น ที่ 1 เมษายน 2565 ถึ ง วั น ที่ 30 พฤษภาคม 2565
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.1 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการการศึกษา
อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
1.2 ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทํา
ความผิดต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
1.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้ ว่ า จะตั้ ง ใจเข้ า ร่ ว มโครงการการศึ ก ษาอบรมหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รผู้ ช่ ว ยทั น ตแพทย์
เต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบั งคับของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
1.4 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
2.1 เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6 หรือเทียบเท่า)
2.2 เป็นผู้มีประสบการณ์การปฏิบัติงานผู้ช่วยทันตแพทย์ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาล
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

เอกชนที่มีแหล่งฝึกรองรับ ไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อจากต้นสังกัด
อายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครเข้าศึกษา
มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการหรือผิดปกติ
ด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรมและการประกอบวิชาชีพ
ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทําโดยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ไม่เคยต้องพ้นสภาพความเป็นนิสิต/นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา เพราะความผิดทางวินัย
ผ่านกระบวนการคัดเลือกจากหน่วยงานต้นสังกัดและวิธีการที่คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กําหนด
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3. ลักษณะของหลักสูตร
โครงการการศึ ก ษาอบรมหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รผู้ ช่ว ยทั น ตแพทย์ (หลั ก สู ต ร 1 ปี ) ฝึ ก อบรม
ที่ ค ณะทั น แพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยศรี นคริ นทรวิ โรฒ ถนนสุ ขุ มวิ ท 23 (ประสานมิ ตร) แขวงคลองเตยเหนื อ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 และสถานบริการทันตสาธารณสุข (หน่วยงานต้นสังกัด)
การฝึกอบรมฯ ประกอบด้วยภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยเน้นการปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรม
ต่างๆ ตลอดปี เมื่อผู้เข้าฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วจะได้รับ “ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์”
โดยการรับรองหลักสูตรจากทันตแพทยสภา ซึ่งนอกจากนี้ยังสามารถทํางานในคลินิกทันตกรรมหรือแผนกทันตกรรม
ของโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน
หลัก สูต รนี ้ผ ่า นการรับ รองโดยทัน ตแพทยสภา ผู้ที ่เข้ารับ การอบรมไม่ได้มีส ถานะเป็น นิสิต ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แต่ก็จัดโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

4. การสมัคร
ผู้สนใจ สมัครรอบที่ 2 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ตามการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
การศึ กษาอบรมหลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรผู้ ช่วยทั นตแพทย์ (นอกเวลา) รุ่ นที่ 2 และรายละเอี ยดแนบท้ ายฯ
ทุ ก ประการแล้ ว จึ ง สมั ค ร หากตรวจสอบพบภายหลั ง ว่ า ผู้ ส มั ค รขาดคุ ณ สมบั ติ ข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง
แม้ จ ะผ่ านกระบวนการสอบคั ด เลื อก และรายงานตั วเข้ าเป็ น ผู้ ผ่ า นเข้ าร่วมโครงการการศึ ก ษาอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์แล้วก็ตาม จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้

ขั้นตอนการสมัคร
1) ผู้สมัครอ่านประกาศทางเว็บไซต์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ http://dent.swu.ac.th
2) ศึกษารายละเอียดในการรับสมัครสอบคัดเลือก โครงการการศึกษาอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (นอกเวลา) รุ่นที่ 2 (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูล
ต่างๆ ด้วยตนเองอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)
3) บันทึกข้อมูลการสมัครและตรวจสอบให้ถูกต้อง (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองและ
ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)
พิมพ์ แบบฟอร์มการรับสมัครและให้ ส่งใบสมัครมาที่ E-mail : puangpet2329@hotmail.com
พร้ อมกั บติ ดต่ อมาที่ เบอร์ 087-8915549 ด้ วย และโปรดนํ าส่ งเอกสารการสมั ค รตั วจริ งมาในวันสอบสั มภาษณ์
ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
4) คณะทันตแพทยศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ที่ http://dent.swu.ac.th
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 และผู้ที่มีรายชื่อเท่านั้น จะได้เข้าสอบสัมภาษณ์ ใน วันที่ 1 มิถุนายน 2565
หากผู้สมัครไม่มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ กรุณาติดต่อ โทร.0-2649-5000 ต่อ 15170 หรือ 087-8915549 ทันที

--3--

เอกสารที่ต้องนําไปในวันสอบสัมภาษณ์
4.1
4.2
4.3
4.4

บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา
สําเนาทะเบียนบ้าน
สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน)
ตัวจริงพร้อมสําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือใบประกาศนียบัตรอื่นที่
กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าซึ่งระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม
4.5 ใบรับรองแพทย์
4.6 ใบสมัคร
หากผู้ ส มั ค รไม่ นํ า หลั ก ฐานที่ แ สดงว่ า มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามที่ คุ ณ สมบั ติ ที่ กํ า หนดไปแสดง
ในวันสอบสัมภาษณ์ จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ (สําเนาทุกฉบับ
ให้ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้องด้วย)

5. กําหนดการโครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (นอกเวลา) รุ่นที่ 2
(รอบที่ 2) รายละเอียดดังนี้
วัน เดือน ปี
1 เมษายน 2565 ถึง
30 พฤษภาคม 2565

31 พฤษภาคม 2565

รายการ
1.เปิดรับสมัคร
กลุ่มที่ 1 ต้นสังกัดส่งรายชื่อ
กลุ่มที่ 2 สมัครด้วยตนเอง
โดย - ดาวน์โหลดใบสมัคร
- ส่งเอกสารใบสมัคร
2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์

สถานที่
เว็บไซต์ http://dent.swu.ac.th
E‐mail :puangpet2329@hotmail.com

ส่งถึง โครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยทันตแพทย์ (นอกเวลา) รุ่นที่ 2 (เมื่อส่งใบสมัครมา
ทาง E-mail แล้ว ให้ติดต่อมาที่เบอร์ 087-8915549 ทันที)

เว็บไซต์ http://dent.swu.ac.th
ผู้สมัครไม่มีรายชื่อ กรุณาติดต่อ
โทร.0-2649-5000 ต่อ 15170 หรือ
E‐mail :puangpet2329@hotmail.com

ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น
1 มิถุนายน 2565

3.สอบสัมภาษณ์
09.30 น. รายงานตัวเพื่อเข้าสอบ
สัมภาษณ์
10.00 น. สอบสัมภาษณ์

1 มิถุนายน 2565 (ตอนบ่าย) 4.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

2-10 มิถุนายน 2565

5.รายงานตัวและชําระ
ค่าลงทะเบียนการศึกษา
จํานวน 30,000 บาท (ถ้าไม่ชําระเงิน
ภายในวันเวลาที่กําหนด ถือว่าสละ
สิทธิ์)

11 มิถุนายน 2565

08.00 น. เปิดการอบรม

ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 14
ที่เว็บไซต์ http://dent.swu.ac.th

ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 14

ณ ห้องเรียนผู้ช่วยฯ ชั้น 13
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7. การรายงานตัว
ผู้ ที่ ส อบคั ด เลื อ กได้ จ ะต้ อ งมารายงานตั ว และชํ าระค่ า ลงทะเบี ย นการศึ ก ษา 30,000 บาท
(ชําระเงินภายในครั้งเดียว) ภายในวันที่ 2-10 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องจัดเลี้ยง
ชั้น 14 คณะทั นตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หากไม่ มาตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว
จะถื อว่าสละสิ ทธิ์เข้าร่วมโครงการการศึกษาอบรมหลักสู ตรประกาศนี ยบัต รผู้ ช่วยทั นตแพทย์ (นอกเวลา)
รุ่ น ที่ 2 และแม้ จ ะรายงานตั ว เข้ าเป็ น ผู้ เข้ าร่ ว มโครงการการศึ ก ษาอบรมหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รผู้ ช่ ว ย
ทั น ตแพทย์ ดั งกล่ าวแล้ วก็ ตาม หากตรวจสอบพบภายหลั งว่าขาดคุ ณ สมบั ติข้ อใดข้ อ หนึ่ งตามที่ ระบุ ไว้ใน
ระเบียบการฯ จะถูกตัดสิทธิ์และคัดชื่อออกจากการเป็นผู้เข้าร่วมโครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยทันตแพทย์ (นอกเวลา) รุ่นที่ 2 ทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น

8. ค่าลงทะเบียนการศึกษา
ตลอดหลักสูตร 30,000 บาท (ชําระเงินภายในครั้งเดียว)

9. เงื่อนไขเกี่ยวกับการรับสมัครและการสอบสัมภาษณ์
9.1 ผู้สมัครทุกคนจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากคณะกรรมการบริหารโครงการการศึกษาอบรม
หลักสูตรประกาศนี ยบั ตรผู้ ช่วยทั นตแพทย์ แล้ วจึงประกาศรายชื่ อผู้ มีสิ ทธิ์สอบสั มภาษณ์ วันที่ 31
พฤษภาคม 2565 เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 มิถุนายน 2565
9.2 หากมีกรณีที่ไม่เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารโครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

--5-ติดรู ปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

ใบสมัคร
โครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
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