
 
 
 
 
 

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ 

-------------------------------------- 
 ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ จ านวน ๑ 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 จนถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม 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”  
 ทั้งนี้ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบ ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะถือว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น  

๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
 ๔.๑ รูปถา่ยหน้าตรงไม่สวมหมวก 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 
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 ในกรณีไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิ 
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ซึ่ง
ได้ รับอนุมัติจากผู้ มีอ านาจว่า เป็นผู้ ส า เร็ จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ ว  ภายในก าหนดวันปิด 
รับสมัครมายื่นแทนก็ได ้
 ๔.๓ ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๔.๔ ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
 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  และสถาน ที่ ที่ ท าการคัด เลื อกในวันที่  
๕ มกราคม ๒๕๕๘ ทาง http://www.dt.mahidol.ac.th/hr/ หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ” 

                      

 
                    ประกาศ ณ วันที่           ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๗ 

                                                                             
 
 

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

พนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ 

ต าแหน่ง    เจ้าหน้าที่วิจัย  (๑ อัตรา) 

ปฏิบัติงานที่   ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยทันตชีววัสดุ งานบริการเพื่อการวิจัย ส านักงานการวิจัย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ๑. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, อุตสาหกรรมศาสตร์ และ
 สาขาที่เก่ียวข้อง 

   ๒. มีประสบการณ์ด้านวัสดุศาสตร์ หรือวัสดุทางทันตกรรม มากกว่า ๑ ปี จะได้รับการ
 พิจารณาเป็นพิเศษ 
 

อัตราเงินเดือน   ปริญญาตรี  ๑๙,๕๐๐  บาท 
 ยังไม่รวมเงินเพ่ิมหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่  

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  โดยย่อ 
    ๑. ให้บริการในการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางทันตชีววัสดุ 
    ๒. บ ารุงรักษา ตรวจสอบความพร้อมในการให้บริการเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการวิจัย 
    ๓. จัดท าทะเบียนการเข้ามาใช้บริการของผู้มาขอใช้บริการภายในศูนย์วิเคราะห์และ 
    วิจัยทันตชีววัสด ุ
    ๔. ให้บริการรับทดสอบ/วิเคราะห์ตัวอย่าง (วจ.บ๔) และรายงานผลการทดสอบและ
    วิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านทันตชีววัสดุ     
    ๕. ปฏิบัติงานในระบบคุณภาพตามข้อก าหนดของระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ :๒๐๐๘ 
    / ห้องปฏิบัติงานวิจัย ISO/IEC ๑๗๐๒๕ : ๒๐๐๕ และการตรวจติดตามภายใน  

วิธีการคัดเลือก    สอบคอมพิวเตอร์, สอบสัมภาษณ์  

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


