
      
             

 
 

ประกาศคณะทนัตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหดิล 
เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทนัตแพทยศาสตร์ 

------------------------------------------------- 
ด้วยคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล มีความประสงค์จะรับสมคัรสอบคดัเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ

เป็นพนกังานมหาวิทยาลยัคณะทนัตแพทยศาสตร์ จ านวน ๒ อตัรา ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
๑. ต าแหน่งที่บรรจุ 
 ต าแหน่งท่ีจะบรรจ ุจะปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้

๒. คุณสมบัตทิั่วไปและคุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง 
 ผู้สมคัรเข้ารับการคดัเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๑ บททัว่ไป ข้อ ๖ และมีคณุสมบตัิเฉพาะต าแหน่งตามท่ีระบุไว้ใน
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้

๓. การสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 เปิดรับสมัครตัง้แต่บัดนีจ้นถงึวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓.๑ ในกรณีสมัครด้วยตนเอง ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร รับและย่ืนใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีจุด One Stop 
Service อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ชัน้ ๑ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เลขท่ี ๖ ถนนโยธี  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ระหวา่งเวลา ๐๗.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. ในวนัราชการ ทัง้นีใ้นวนัปิดรับสมคัรจะสามารถส่ง
ใบสมคัรไดถึ้งเวลา ๑๖.๐๐ น. เท่านัน้ 

๓.๒ ในกรณีสมคัรงานผ่านระบบออนไลน์ สามารถด าเนินการสมคัรได้ ๒ ช่องทาง  ดงันี ้ 
     ๓.๒.๑ สมคัรงานผ่าน E-mail โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมคัรได้ท่ี http://www.dt.mahidol.ac.th/hr/ หวัข้อ 
“ดาวน์โหลดใบสมัคร” หรือ พิมพ์ใบสมัครได้ตามแนบท้ายประกาศฉบับนี ้และส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสาร
หลกัฐานประกอบการสมคัรงานมาทาง  E-mail : mudtrecruit@gmail.com  
     ๓.๒.๒ สมคัรงานผ่านระบบรับสมคัรงานออนไลน์ โดยสามารถสมคัรพร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการ
สมคัรงานได้ท่ี http://www.dt.mahidol.ac.th/hr/ หวัข้อ “ฝากใบสมคัร” 
ทัง้นี ้ในวนัปิดรับสมคัร จะสามารถสมคัรผ่านระบบออนไลน์ ทัง้ ๒ ช่องทาง ไดถึ้งเวลา ๑๖.๐๐ น. เท่านัน้  
๓.๓ ในกรณีสมัครทางไปรษณีย์ ให้ผู้ สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้http: / /www.dt.mahidol.ac.th/hr/  หัวข้อ           

“ดาวน์โหลดใบสมคัร” สง่ใบสมคัรพร้อมเอกสารและหลกัฐานไปท่ีหน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล ชัน้ ๑๖ คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล เลขท่ี ๖ ถนนโยธี  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ วงเล็บมุมซอง “สมคัรงาน” โดยถือวนัประทบัตรา
ไปรษณีย์เป็นส าคญั 

http://www.dt.mahidol.ac.th/hr/help.aspหรือ
http://www.dt.mahidol.ac.th/hr/help.aspหรือ
http://www.dt.mahidol.ac.th/hr/


๒ 

 

                                                                                                                                                          ร่าง/พิมพ์..วงศ์วรรธน์.. 

ทัง้ นี ผู้้ สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ มีคุณสมบัติทั่วไป                          
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมคัรสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมคัรให้
ถูกต้องครบถ้วนตามก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบ ในกรณีท่ีมีการผิดพลาดอันเกิดมาจากผู้ สมัครสอบ                                 
คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จะถือวา่ผู้สมคัรสอบขาดคณุสมบตัิในการสมคัรสอบครัง้นีม้าตัง้แตต้่น  

๔. เอกสาร และหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
๔.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก และไมส่วมแวน่ตาด า ขนาด ๑ นิว้ จ านวน ๑ รูป (โดยติดรูปถ่ายลงในใบ

สมคัร) 
๔.๒  ส าเนาหลกัฐานคณุวฒิุการศึกษา และส าเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ท่ีแสดงว่า เป็นผู้มี

วุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งท่ีสมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจภายในวันปิด       
รับสมัคร จ านวน ๑ ฉบบั 

ในกรณีไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครได้ ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิท่ี
สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา และ วันที่ที่ได้รับอนุมัติส าเร็จการศึกษา ซึง่ได้รับอนุมตัิ
จากผู้มีอ านาจวา่เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาครบถ้วนตามหลกัสตูรแล้ว ภายในวันก าหนดปิดรับสมัครมาย่ืนแทนก็ได้  
 ๔.๓  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบบั 

๔.๔  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น  ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยน ช่ือ – นามสกุล  ใบทะเบียนสมรส                           
จ านวนอย่างละ ๑ ฉบบั 

๔.๕  หนงัสือรับรองการผ่านงาน (กรณีมีประสบการณ์) จ านวน ๑ ฉบบั 

ทัง้นี  ้ส าเนาเอกสารและหลักฐานท่ีน ามาย่ืนพ ร้ อ ม ใบ สม ัค ร  จะต้ อ ง เ รี ยบ ร้ อยแ ละชัด เ จน         
หากพบว่าส าเนาเอกสารและหลักฐานท่ีส่งมาไม่เ รียบร้อย ไม่ชัดเจน จะถือว่าผู้ สมัครไม่มีสิทธิสอบ  

๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ 
ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานท่ีท าการคัดเลือก ในวันที่  ๑๗ มีนาคม               

พ.ศ. ๒๕๖๐ ทาง http://www.dt.mahidol.ac.th/hr/หัวข้อ “ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธิสอบ”หรือ สอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ท่ี ๐ ๒๒๐๐ ๗๕๗๒  

หมายเหตุ ในกรณีผู้สมคัรได้รับการคดัเลือก ให้ผู้สมคัรน าหลกัฐานการส าเร็จการศกึษาฉบบัจริงมาในวนัรายงานตวั 
เพ่ือป้องกนัปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคณุวฒิุการศกึษา หากพบวา่ส าเนาหลกัฐานการศกึษาไมต่รงกบั
ฉบบัจริงนัน้ ถือวา่ผู้สมคัรหมดสิทธิได้รับการคดัเลือก 

 

 
 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร. ทนัตแพทย์หญิงวรานนัท์ บวัจีบ) 
คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

http://www.dt.mahidol.ac.th/hr/


๓ 

 

                                                                                                                                                          ร่าง/พิมพ์..วงศ์วรรธน์.. 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 
ลงวันที่       กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พนักงานมหาวิทยาลัยคณะทนัตแพทยศาสตร์ 

ต าแหน่งที่ ๑    นกัวิชาการศกึษา (๑ อตัรา)   

หน่วยงาน    หน่วยจดัการศกึษาหลกัสตูรหลงัปริญญา งานบริหารการศกึษา 
    ส านกังานการศกึษาและวิชาการ 

คุณสมบัตขิองผู้สมัคร ๑. คณุวฒิุปริญญาตรี (ไมจ่ ากดัสาขา) 
 ๒. มีผลคะแนนทดสอบภาษาองักฤษ TOEIC ไมต่ ่ากวา่ ๔๐๐ คะแนน 
 ๓. มีความรู้ความสามารถภาษาองักฤษในระดบัดี 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  โดยย่อ 

๑. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาท่ีเป็นหลักสูตรนานาชาติ              
จ านวน ๒ สูตร คือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ทันตชีววัสดุศาสตร์ (นานาชาติ)               
คณุวฒิุปริญญาโท ทนัตแพทยศาสตร์นานาชาติ 
๒. จดัท าระบบประกนัคณุภาพ AUN - QA ของหลกัสตูรทัง้หมด 
๓. ปฏิบตัิงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

หลักเกณฑ์คัดเลือก  สอบคอมพิวเตอร์*, สอบข้อเขียน*, สอบสมัภาษณ์ 

อัตราเงนิเดือน ๑๙,๕๐๐ บาท 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ คะแนนสอบแตล่ะภาคไมต่ ่ากวา่ร้อยละ ๕๐ และคะแนนรวมแตล่ะภาคไมต่ ่ากวา่ร้อยละ ๖๐ 



๔ 

 

                                                                                                                                                          ร่าง/พิมพ์..วงศ์วรรธน์.. 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 
ลงวันที่       กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พนักงานมหาวิทยาลัยคณะทนัตแพทยศาสตร์ 

ต าแหน่งที่ ๒    นกัวิชาการศกึษา (๑ อตัรา)   

หน่วยงาน    หน่วยจดัการศกึษาหลกัสตูรหลงัปริญญา งานบริหารการศกึษา 
    ส านกังานการศกึษาและวิชาการ 

คุณสมบัตขิองผู้สมัคร ๑. คณุวฒิุปริญญาโท (ไมจ่ ากดัสาขา) 
 ๒. มีผลคะแนนทดสอบภาษาองักฤษ TOEIC ไมต่ ่ากวา่ ๔๐๐ คะแนน 
 ๓. มีความรู้ความสามารถภาษาองักฤษในระดบัดี 

หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยย่อ 
๑. ด้านการจดัการเรียนการสอนในบณัฑิตศกึษาท่ีเป็นหลกัสตูรนานาชาติ ได้แก่           

- วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาทนัตกรรมรากเทียม 
- วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาชีววิทยาช่องปาก 
- วิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขาชีววิทยาช่องปาก 

๒. ด้านการประสานงาน จดัท ารายละเอียดข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบันกัศกึษาท่ีได้รับ
ทนุ IDCMR  
๓. จัดท ารายงานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษาในหลักสูตรระดับ
บณัฑิตศกึษา เช่น ข้อมลู EdPEx, QS เป็นต้น 
๔. ตรวจสอบข้อมลูเลม่วิทยานิพนธ์ในการขอจบการศกึษา 
๕. ปฏิบตัิงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

หลักเกณฑ์คัดเลือก สอบคอมพิวเตอร์*, สอบข้อเขียน*, สอบสมัภาษณ์ 

อัตราเงนิเดือน ๒๒,๗๕๐ บาท 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
หมายเหตุ คะแนนสอบแตล่ะภาคไมต่ ่ากวา่ร้อยละ ๕๐ และคะแนนรวมแตล่ะภาคไมต่ ่ากวา่ร้อยละ ๖๐ 



๕ 
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