ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือก
โครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย
รุนที่ 22 ปการศึกษา 2561
----------------------------------------------------

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบ
คั ด เลื อ กเข า ร วมโครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย รุ น ที่ 22 ปการศึกษา
2561 จํานวน 30 คน ระหวางวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ดังรายละเอียด
ตอไปนี้

1. คุณสมบัตทิ ั่วไปของผูมสี ทิ ธิ์สมัคร
1.1 ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่จะเปนอุปสรรคตอการเขารวมโครงการการศึกษา
อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย
1.2 ไมเคยถูกใหออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแลว เพราะความประพฤติไมเหมาะสมหรือกระทํา
ความผิดตางๆ ที่ไมใชทางดานวิชาการ
1.3 เปนผูที่มีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได วา จะตั้ งใจเข า ร วมโครงการการศึ ก ษาอบรมหลั ก สู ตรประกาศนี ยบั ต รผู ชวยทั น ตแพทย
เต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข อบังคับของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒที่มีอยูแลวหรือทีจ่ ะมีตอไปโดยเครงครัดทุกประการ
1.4 เปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย

2. คุณสมบัติเฉพาะของผูมีสทิ ธิ์สมัคร
2.1 เปนผูมีวุฒกิ ารศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6 หรือเทียบเทา)
2.2 อายุ ครบ 18 ป บริ บูรณ และไมเกิน 35 ป นับถึงวันสุดท ายของการเปดรับสมัครเขารวมโครงการ
การศึ กษาอบรมหลักสูตรประกาศนี ยบั ตรผูชวยทันตแพทย มีสุขภาพรางกายและจิ ตใจสมบู รณ
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไมมีความพิการหรือผิดปกติ ดานรางกายและจิตใจ อันเปนอุปสรรคตอการ
ฝกอบรมและการประกอบวิชาชีพ
2.3 ไมเคยตองโทษในคดีอาญา เวนแตความผิดที่ไดกระทําโดยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.4 ไมเคยตองพนสภาพความเปนนิสิต/นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา เพราะความผิดทางวินัย
2.5 ผานกระบวนการคัดเลือกโดยวิธีการที่คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กําหนด

3. ลักษณะของหลักสูตร
โครงการการศึ ก ษาอบรมหลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรผู ชวยทั น ตแพทย หลั ก สู ตร 1 ป ฝ ก อบรม
ที่คณะทั นแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ถนนสุขุมวิ ท 23 (ประสานมิ ตร) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

--2-การฝกอบรมฯ ประกอบดวยภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยเนนการปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรม
ตางๆ ตลอดป เมื่อผูเขาฝกอบรมผานการฝกอบรมเรียบรอยแลวจะไดรับ “ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย”
โดยการรับรองหลักสูตรจากทันตแพทยสภา ซึ่งนอกจากนี้ยังสามารถทํางานในคลินิกทันตกรรมหรือแผนกทันตกรรม
ของโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน
หลัก สูตรนี้ผานการรับรองโดยทัน ตแพทยสภา ผูที่เ ขารับการอบรมไมไ ดมีสถานะเปนนิสิตของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แตก็จัดโดยคณะทันตแพทยศาสตร ซึ่งอยูภายใตระเบียบของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

4. การสมัคร
ผูสนใจสมัครไดตั้งแตวันที่ ระหวางวันที่ 11 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ผูสมัครตองตรวจสอบดวยตนเองวามีคุณสมบัติครบถวน ตามการรับสมัครสอบคัดเลือกเขารวมโครงการ
การศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย รุนที่ 22 ปการศึกษา 2561 และรายละเอียดแนบทายฯ
ทุ ก ประการแล ว จึ ง สมั ค ร หากตรวจสอบพบภายหลั ง ว า ผู ส มั ค รขาดคุ ณ สมบั ติ ข อ ใดข อ หนึ่ ง
แม จ ะผ า นกระบวนการสอบคัด เลื อก และรายงานตั วเขา เป นผูผ า นเข า ร วมโครงการการศึก ษาอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย แลวก็ตามจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้โดยไมไดรับเงินคืน

ขั้นตอนการสมัคร
1) ผูสมัครอานประกาศทางเว็บไซตของคณะทันตแพทยศาสตรที่ http://dent.swu.ac.th
2) ศึกษารายละเอียดในการรับสมัครสอบคัดเลือก โครงการการศึกษาอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย รุนที่ 22 ปการศึกษา 2561 (โปรดพิมพ/อาน และศึกษา
ขอมูลตางๆ ดวยตนเองอยางละเอียดเพื่อประโยชนของตนเอง)
3) บันทึกขอมูลการสมัครและตรวจสอบใหถูกตอง (โปรดบันทึกขอมูลการสมัครดวยตนเองและ
ตรวจสอบขอมูลตางๆ อยางละเอียดเพื่อประโยชนของตนเอง)
พิมพแบบฟอรมการรับสมัคร และชําระเงินคาสมัครที่เคานเตอร ชื่อบัญชี “โครงการการศึกษา
อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย รุนที่ 22” เลขที่บัญชี 989-8-63329-8 ธนาคารกรุงไทย
สาขา มศว ประสานมิต ร ประเภทบั ญชี ออมทรัพย จํา นวน 500 บาท และส งใบสมัครพรอมเอกสาร
การโอนเงินมาที่ E-mail : puangpet2329@hotmail.com หรือ Fax : 0-2664-1882 (หากชําระเงินนอยกวา
ถือเปนโมฆะ) และโปรดนํา สง เอกสารการสมัครตั วจริง พรอมเอกสารการชําระเงิน ในวันสอบสั มภาษณ
ที่งานบริการการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร มศว ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
5. คณะทันตแพทยศาสตร จะประกาศรายชื่อผูม ีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณที่ http://dent.swu.ac.th
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 และผูที่มีรายชื่อเทานั้น จะไดเขาสอบสัมภาษณใน วันที่ 4 มิถุนายน 2561

6. เอกสารที่ตอ งนําไปในวันสอบสัมภาษณ
6.1 บัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนา
6.2 สําเนาทะเบียนบาน

--3-6.3 สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ นามสกุล ในเอกสารการสมัครไมตรงกัน)
6.4 ตัวจริงพรอมสําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือใบประกาศนียบัตรอื่นที่
กระทรวงศึกษาธิการเทียบเทาซึ่งระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม
6.5 ใบรับรองแพทย
6.6 ใบสมัคร พรอมหลักฐานการโอนเงิน
หากผู ส มั ค รไม นํ า หลั ก ฐานที่ แ สดงว า มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามที่ คุ ณ สมบั ติ ที่ กํ า หนดไปแสดง
ในวันสอบสัมภาษณ จะถือวาผูสมัครขาดคุณสมบัติ และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ (สําเนาทุกฉบับ
ใหลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองดวย)
7. กําหนดการตางๆ เกี่ยวกับการสอบโครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย รุนที่ 22
วัน เดือน ป
11 พฤษภาคม –
31 พฤษภาคม 2561

1 มิถุนายน 2561

รายการ
- ดาวนโหลดใบสมัคร
- สงเอกสารใบสมัครและหลักฐาน
การโอนเงิน

ประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิส์ อบสัมภาษณ

สถานที่
เว็บไซต http://dent.swu.ac.th
E-mail :puangpet2329@hotmail.com หรือ

Fax : 0-2664-1882 สงถึง โครงการ
การศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผูชวยทันตแพทย รุนที่ 22
เว็บไซต http://dent.swu.ac.th
ผูสมัครไมมีรายชื่อ กรุณาติดตอ
โทร.0-2649-5000 ตอ 15170 หรือ
E-mail :puangpet2329@hotmail.com

ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เทานั้น
4 มิถุนายน 2561

08.30 น. รายงานตัวเพื่อเขาสอบ
สัมภาษณ
09.00 น. สอบสัมภาษณ

ณ หองจัดเลี้ยง ชั้น 14
คณะทันตแพทยศาสตร

5 มิถุนายน 2561

ประกาศผลสอบสัมภาษณ

ที่เว็บไซต http://dent.swu.ac.th
โทร.0-2649-5000 ตอ 15170

8 มิถุนายน 2561

08.30 น. รายงานตัวและชําระ
คาลงทะเบียนการศึกษา
จํานวน 16,000 บาท (ถาไมชําระ
เงินภายในวันเวลาที่กําหนด ถือวา
สละสิทธิ)์
09.30 น. ปฐมนิเทศ
11.00 น. วัดตัว และตัดเสื้อกาวน

11 มิถุนายน 2561

08.00 น. เปดเรียน

หองจัดเลี้ยง ชั้น 14
คณะทันตแพทยศาสตร

ณ หองเรียนผูชวยฯ ชั้น 13
คณะทันตแพทยศาสตร

--4--

8. การรายงานตัว
ผู ที่สอบคั ดเลื อ กได จะต องมารายงานตั ว และชํ า ระค าลงทะเบี ยนการศึ ก ษา 16,000 บาท
(ชําระเงินภายในครั้ งเดียว) ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หองจัดเลี้ยง
ชั้น 14 คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิ ทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ หากไมมาตามกํ าหนดวัน เวลา สถานที่
ดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์เขารวมโครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย รุนที่ 22
ปการศึกษา 2561 และแมจะรายงานตัวเขาเปนผูเขารวมโครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผูชวยทันตแพทย ดังกลาวแลวก็ตาม หากตรวจสอบพบภายหลังวาขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามที่ระบุไวใน
ระเบี ย บการฯ จะถู ก ตั ด สิ ท ธิ์ และคั ดชื่ อ ออกจากการเป น ผู เ ข า ร วมโครงการการศึ ก ษาอบรมหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย ทันทีโดยไมมีขอแมใดๆ ทั้งสิ้น

9. คาลงทะเบียนการศึกษา
ตลอดหลักสูตร 16,000 บาท (ชําระเงินภายในครั้งเดียว)

10. เงื่อนไขเกี่ยวกับการรับสมัครและการสอบสัมภาษณ
10.1 ถาผูสมัครไมไดเขาสอบสัมภาษณ ไมวากรณีใดๆ คณะฯ จะไมคืนคาลงทะเบียนใด ๆ ให
10.2 ผูสมัครทุกคนจะตองผานการตรวจสอบคุณสมบัติจากคณะกรรมการดําเนินการโครงการการศึกษา
อบรมหลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรผู ชวยทั นตแพทย แล วจึ งประกาศรายชื่ อผู มีสิทธิ์ สอบสั มภาษณ
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เพื่อเขาสอบสัมภาษณ วันที่ 4 มิถุนายน 2561
10.3 หากมีกรณีที่ไมเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบการรับสมัครฯ ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการดําเนินการโครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย

--5-ติดรู ปถ่าย
ขนาด 1 นิว

ใบสมัคร
โครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย
รุนที่ 22 ปการศึกษา 2561
เขียนที่............................................................
วันที่.............เดือน........................พ.ศ............
ขาพเจา...............................................................อายุ..........ป เกิดวันที.่ ......เดือน......................พ.ศ…………
สัญชาติ.........................ศาสนา...........................ที่อยูปจจุบันบานเลขที่...................หมูที่...........................
ซอย...............................ถนน.......................................ตําบล/แขวง............................................................
อําเภอ/เขต……………….........................................จังหวัด............................................................................
รหัสไปรษณีย. .........................................................โทรศัพท.......................................................................
สําเร็จการศึกษาจาก.............................................................................. จังหวัด..........................................
วุฒิการศึกษา..........................................................ผลการเรียนเฉลี่ย..............ปที่สําเร็จการศึกษา..............
E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อบิดา............................................................................................................อาชีพ...................................
ที่อยูปจจุบันของบิดา...................................................................................................................................
เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได..................................................................................................................
ชื่อมารดา ..............................................................................อาชีพ............................................................
ที่อยูปจจุบันของมารดา................................................................................................................................
เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได..................................................................................................................
ขาพเจามีความประสงคขอสมัครเขารวมโครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย
รุนที่ 22 ปการศึกษา 2561
ลงชื่อ.....................................................................ผูสมัคร
(......................................................................)
วันที่........เดือน.......................พ.ศ. 25...........

--6-หมายเหตุ เมื่อทานกรอกใบสมัครเรียบรอยแลว กรุณาปฏิบัติดังนี้
1. โอนเงิ นค าสมั ครจํ านวน 500 บาท ชื่อบั ญชี “โครงการการศึ กษาอบรมหลั กสู ตรประกาศนี ยบัตรผูชวย
ทันตแพทย รุนที่ 22” เลขที่บัญชี 989-8-63329-8 ธนาคารกรุงไทย สาขา มศว ประสานมิตร
2. สงใบสมัครพรอมหลักฐานการโอนเงินมาที่ E-mail : puangpet2329@hotmail.com
หรือ Fax.0-2664-1882
3. ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณไดที่ http://dent.swu.ac.th ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561
4. หากมีขอสงสัยกรุณาติดตอที่ 0-2649-5000 ตอ 15170

