ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือก
โครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
รุ่นที่ 21 ปีการศึกษา 2560
--------------------------------------------------

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบ
คั ด เลื อ กเข้ า ร่ ว มโครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่ น ที่ 21 ปีการศึกษา
2560 จานวน 30 คน ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มสี ทิ ธิ์สมัคร
1.1 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการการศึกษา
อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
1.2 ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทา
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
เต็มความสามารถและจะปฏิบั ติตามระเบียบข้อบังคับของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
1.4 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
2.1 เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6 หรือเทียบเท่า)
2.2 อายุครบ 18 ปี บริ บู รณ์ และไม่เกิน 35 ปี นั บถึ งวั นสุ ดท้ ายของการเปิดรับสมั ครเข้าร่วมโครงการ
การศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูร ณ์ มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการหรือผิดปกติ ด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อ การ
ฝึกอบรมและ การประกอบวิชาชีพ
2.3 ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทาโดยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.4 ไม่เคยต้องพ้นสภาพความเป็นนิสิต/นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา เพราะความผิดทางวินัย
2.5 ผ่านกระบวนการคัดเลือกโดยวิธีการที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กาหนด

3. ลักษณะของหลักสูตร
โครงการการศึ ก ษาอบรมหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รผู้ ช่ ว ยทั น ตแพทย์ หลั ก สู ต ร 1 ปี ฝึ ก อบรม
ที่คณะทันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

-2การฝึกอบรมฯ ประกอบด้วยภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยเน้นการปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรม
ต่างๆ ตลอดปี เมื่อผู้เข้าฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วจะได้รับ “ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์”
โดยการรับรองหลักสูตรจากทันตแพทยสภา ซึง่ นอกจากนี้ยังสามารถทางานในคลินิกทันตกรรมหรือแผนกทันตกรรม
ของโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน
หลัก สูต รนี้ผ่า นการรับ รองโดยทัน ตแพทยสภา ผู้ที่เ ข้า รับ การอบรมไม่ไ ด้มีส ถานะเป็น นิสิต ของ
มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ แต่ก็จัดโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

4. การสมัคร
ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2560
ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ตามการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
การศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 21 ปีการศึกษา 2560 และรายละเอียดแนบ
ท้ ายฯ ทุ กประการแล้ ว จึ ง สมั ค ร หากตรวจสอบพบภายหลั ง ว่ า ผู้ ส มั ค รขาดคุ ณ สมบั ติ ข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง
แม้จ ะผ่า นกระบวนการสอบคัด เลือ ก และรายงานตัวเข้า เป็น ผู้ผ่า นเข้า ร่ วมโครงการการศึกษาอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ แล้วก็ตามจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินคืน

ขั้นตอนการสมัคร
1) ผู้สมัครอ่านประกาศทางเว็บไซต์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ http://dent.swu.ac.th
2) ศึกษารายละเอียดในการรับสมัครสอบคัดเลือก โครงการการศึกษาอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 21 ปีการศึกษา 2560 (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษา
ข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเองอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)
3) บันทึกข้อมูลการสมัครและตรวจสอบให้ถูกต้อง (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองและ
ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)
พิมพ์แบบฟอร์มการรับ สมัคร และชาระเงินค่าสมัครที่เคาน์เตอร์ ชื่อบัญชี “โครงการการศึกษา
อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 21” เลขที่บัญชี 986-0-74645-1 ธนาคารกรุงไทย
สาขา มศว ประสานมิตร ประเภทบัญชีออมทรัพย์ จานวน 500 บาท และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการ
โอนเงินที่ E-mail : puangpet2329@hotmail.com โทรแจ้ง 0-2649-5000 ต่อ 15170 (หากชาระเงินน้อย
กว่าถือเป็นโมฆะ) และโปรดนาส่งเอกสารการสมัครพร้อมเอกสารการชาระเงินในวันสอบสัมภาษณ์ ที่งาน
บริการการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
5. คณะทันตแพทยศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ที่ http://dent.swu.ac.th
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 และผู้ที่มีรายชื่อเท่านั้น จะได้เข้าสอบสัมภาษณ์ใน วันที่ 28 มิถุนายน 2560

6. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์
6.1 บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา
6.2 สาเนาทะเบียนบ้าน

-36.3 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน)
6.4 ตัวจริงพร้อมสาเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือใบประกาศนียบัตรอื่นที่
กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าซึ่งระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม
6.5 ใบรับรองแพทย์
6.6 ใบสมัคร พร้อมหลักฐานการโอนเงิน
หากผู้ ส มั ค รไม่ น าหลั ก ฐานที่ แ สดงว่ า มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามที่ คุ ณ สมบั ติ ที่ ก าหนดไปแสดง
ในวันสอบสัมภาษณ์ จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ (สาเนาทุกฉบับ
ให้ลงชือ่ รับรองสาเนาถูกต้องด้วย)
7. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบโครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 21
วัน เดือน ปี

รายการ

- ดาวน์โหลดใบสมัคร
29 พฤษภาคม - 23 มิถุนายน
- ส่งเอกสารใบสมัครและหลักฐาน
2560
การโอนเงิน

สถานที่
เว็บไซต์ http://dent.swu.ac.th
E-mail : puangpet2329@hotmail.com
Fax : 0-2664-1882 ส่งถึง โครงการ
การศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
ทันตแพทย์ รุ่นที่ 21

เว็บไซต์ http://dent.swu.ac.th
26 มิถุนายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครไม่มีรายชื่อ กรุณาติดต่อ
โทร.0-2649-5000 ต่อ 15170
ภายในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 เท่านั้น

28 มิถุนายน 2560

08.30 น. รายงานตัวเพื่อเข้าสอบ
สัมภาษณ์
09.00 น. สอบสัมภาษณ์

คณะทันตแพทยศาสตร์
ชั้น 14
ห้องจัดเลี้ยง

29 มิถุนายน 2560

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

ที่เว็บไซต์ http://dent.swu.ac.th
โทร.0-2649-5000 ต่อ 15170

30 มิถุนายน 2560

08.30 น. รายงานตัวและชาระ
ค่าลงทะเบียนการศึกษา
จานวน 11,000 บาท (ถ้าไม่ชาระ
เงินภายในวันเวลาที่กาหนด ถือว่า
สละสิทธิ์)
10.00 น. ปฐมนิเทศ
11.00 น. วัดตัว และตัดเสื้อกาวน์

คณะทันตแพทยศาสตร์
ชั้น 14
ห้องจัดเลี้ยง

3 กรกฎาคม 2560

08.00 น. เปิดเรียน

คณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้น11 ห้องเวชนิทัศน์
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8. การรายงานตัว
ผู้ ที่ ส อบคั ด เลื อ กได้ จ ะต้ อ งมารายงานตั ว และช าระค่ า ลงทะเบี ย นการศึ ก ษา 11,000 บาท
(ช าระเงิน ภายในครั้งเดีย ว) ในวัน ที่ 30 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 14 ห้องจัดเลี้ยง หากไม่มาตามกาหนดวัน เวลา สถานที่
ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 21
ปีการศึกษา 2560 และแม้จะรายงานตัวเข้าเป็น ผู้เข้าร่วมโครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยทันตแพทย์ ดังกล่าวแล้วก็ตาม หากตรวจสอบพบภายหลังว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ใน
ระเบี ย บการฯ จะถู ก ตั ด สิ ท ธิ์ แ ละคั ด ชื่ อ ออกจากการเป็ น ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการการศึ ก ษาอบรมหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น

9. ค่าลงทะเบียนการศึกษา
ตลอดหลักสูตร 11,000 บาท (ชาระเงินภายในครั้งเดียว)

10. เงื่อนไขเกี่ยวกับการรับสมัครและการสอบสัมภาษณ์
10.1 ถ้าผู้สมัครไม่ได้เข้าสอบสัมภาษณ์ ไม่ว่ากรณีใดๆ คณะฯ จะไม่คืนค่าลงทะเบียนใด ๆ ให้
10.2 ผู้สมัครทุกคนจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบั ติจากคณะกรรมการดาเนินการโครงการการศึกษา
อบรมหลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรผู้ ช่ วยทันตแพทย์ แล้ วจึงประกาศรายชื่อผู้ มี สิ ทธิ์ สอบสั มภาษณ์
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มิถุนายน 2560
10.3 หากมีกรณีที่ไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการดาเนินการโครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

-5ติดรู ปขนาด
1 นิ้ว

ใบสมัคร
โครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
รุ่นที่ 21 ปีการศึกษา 2560
เขียนที.่ ...........................................................
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