
 
 
 
 
 

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ 

-------------------------------------- 
 ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ จ านวน ๒ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
 ต าแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง จะปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

๒. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัครรับการคัดเลือก 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๑ บททั่วไป ข้อ ๖ และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้
ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

๓. วัน เวลา และสถานที่ที่รับสมัคร 
 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที ่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
 ๓.๑ ในกรณีสมัครด้วยตนเอง ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โต๊ะรับสมัครงาน  
จุด One Stop service อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ชั้น ๑ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
เลขที่ ๖ ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ระหว่างเวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ 
 ๓.๒ ในกรณีสมัครผ่านทางเว็ปไซต์ ให้ผู้สนใจ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.dt.mahidol.ac.th/hr/ 
และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน มาทาง e-mail address mudtrecruit@gmail.com หรือสมัครงาน
ออนไลน์ผ่านทาง http://www.dt.mahidol.ac.th/hr/ หัวข้อ “ฝากใบประวัติ” 
 ๓.๓ ในกรณีสมัครทางไปรษณีย์ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.dt.mahidol.ac.th/hr/ และ 
ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน มาที่หน่วยวางแผนและสรรหา งานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑๖ คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๖ ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ วงเล็บมุมซอง “สมัครงาน”   

๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
 ๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป 
 ๔.๒ ส าเนาประกาศนียบัตร หรือส าเนาปริญญาบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร 
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จ านวน ๑ ฉบับ 
 ในกรณีไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิ 
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ซึ่ง
ได้ รับอนุมัติจากผู้ มีอ านาจว่า เป็นผู้ ส า เร็ จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ ว  ภายในก าหนดวันปิด 
รับสมัคร มายื่นแทนก็ได ้ 
 ๔.๓ ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๔.๔ ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
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 ๔.๕ ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบส าคัญการสมรส หรือใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล จ านวน  
อย่างละ ๑ ฉบับ 
 ๔.๖ หนังสือรับรองการผ่านงาน (กรณีมีประสบการณ)์ จ านวน ๑ ฉบับ 

๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ที่ท าการคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่ อผู้ มี สิ ทธิ เข้ ารับการคัด เลื อก วัน  เวลา  และสถานที่ ที่ ท าการคัด เลื อก ในวันที่  
๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ทาง http://www.dt.mahidol.ac.th/hr/ หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ”  

                      

 
                       ประกาศ ณ วันที่          ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๗ 

                                                                             
 
 

           (รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์พาสน์ศิริ  นิสาลักษณ์) 
                        คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
                              มหาวิทยาลัยมหิดล 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ลงวันที ่        ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๗ 

พนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ 

ต าแหน่งที่ ๑   นักทรัพยากรบุคคล  (๑ อัตรา) 

ปฏิบัติงานที ่   งานทรัพยากรบุคคล ส านักงานคณบดี 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ๑. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ นิติศาสตร์ 
       จิตวิทยา สังคมวิทยา 
    ๒. อายุไม่เกิน ๓๐ ปี 
    ๓. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี  
    ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office, Photoshop, SPSS 

อัตราเงินเดือน   ๑๙,๕๐๐  บาท 

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  โดยย่อ 
    ๑. การวางแผนอัตราก าลัง/การบริหารอัตราก าลัง 
    ๒. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหม่และทดแทน 
    ๓. สรรหา/คัดเลือกบุคลากรต าแหน่งผู้บริหารระดับต่างๆ ตามข้อบังคับ/ประกาศ
        ของมหาวิทยาลัยและข้อบังคับประกาศคณะในส่วนที่รับผิดชอบ 
    ๔. ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
    ๕. การเปลี่ยนสภาพ/เปลี่ยนประเภทการจ้าง 
    ๖. การเปลี่ยนต าแหน่ง     
    ๗. การย้าย/การตัดโอนต าแหน่ง 
    ๘. การปรับระดับชั้น 
    ๙. การก าหนดต าแหน่งสูงกว่าระดับควบ 
    ๑๐. การขอยืมตัวข้าราชการ 
    ๑๑. การต่อเวลาราชการของข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย 
    ๑๒. การปรับขนาดก าลังคนภาครัฐ : ยุบเลิกอัตราก าลัง (เกษียณ/เหตุอ่ืน) 
    ๑๓. การจ้างต่อ/ขยายระยะเวลา 
    ๑๔. การลาออก/ออกโดยสาเหตุอื่น 
    ๑๕. ตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนส าหรับอัตราขอใหม่และอัตราทดแทน 
                เกษียณอายุ 
    ๑๖. เกษียณอายุราชการ/อายุงาน 
    ๑๗. MU Workpoints 
    ๑๘. Talent Management 
    ๑๙. Research reward 
    ๒๐. การเลื่อนข้ันเงินเดือนและค่าจ้าง 
          /๒๑. การปรับอัตรา.... 
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    ๒๑. การปรับอัตราเงินเดือนและค่าครองชีพ 
    ๒๒. การปรับวุฒิและให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิที่สูงขึ้น 

วิธีการคัดเลือก   สอบคอมพิวเตอร์ สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ 

 

ต าแหน่งที่ ๒   นักวิทยาศาสตร์การกีฬา  (๑ อัตรา) 

ปฏิบัติงานที ่   หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ งานทรัพยากรบุคคล 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ๑. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา 
    ๒. อายุไม่เกิน ๓๐ ปี 
    ๓. มีประสบการณ์ด้านการสอนเก่ียวกับกิจกรรมนันทนาการ เช่นแอโรบิค โยคะฯลฯ 
    ๔. มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์ในการออกก าลังกาย อุปกรณ์การกีฬา และการดูแล
        บ ารุงรักษาอย่างเหมาะสมถูกวิธี 
    ๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office 

อัตราเงินเดือน   ๑๙,๕๐๐  บาท 

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  โดยย่อ 
    ๑. งานด้านการสอนเก่ียวกับกิจกรรมนันทนาการ เช่นแอโรบิค โยคะฯลฯ 
    ๒. งานด้านการใช้อุปกรณ์ในการออกก าลังกาย อุปกรณ์การกีฬา และการดูแล 
            บ ารุงรักษาอย่างเหมาะสมถูกวิธี 
    ๓. งานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย  

วิธีการคัดเลือก   สอบคอมพิวเตอร์ สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ และทดลองปฏิบัติงาน 

.............................................................. 

 


