
  
 

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลัยมหดิล 
เร่ือง ขยายการรับสมัครสอบคัดเลอืกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงนิรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ 

------------------------------------------------- 
ด้วยคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล มีความประสงค์จะรับสมคัรสอบคดัเลอืกบคุคล เพื่อบรรจเุป็น

ลกูจ้างชัว่คราวเงินรายได้คณะทนัตแพทยศาสตร์ จ านวน ๑ อตัรา  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
๑. ต าแหน่งที่บรรจุและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 ต าแหนง่ที่จะบรรจแุละคณุสมบตัิเฉพาะต าแหนง่ จะปรากฏอยูใ่นรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี  ้

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร 
 ๒.๑  มีสญัชาติไทย 
 ๒.๒  มีอายไุมต่ ่ากวา่สบิแปดปี 
 ๒.๓  เป็นผู้ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุตามรัฐธรรมนูญ
แหง่ราชอาณาจกัรไทยด้วยความบริสทุธ์ิใจ 

๒.๔  ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหนง่ก านนั แพทย์ประจ าต าบล สารวตัรก านนั ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
๒.๕  ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหนง่ข้าราชการทางการเมือง 
๒.๖  ไมเ่ป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอนัดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสงัคม 
๒.๗  ไมเ่ป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
๒.๘  ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 
๒.๙  ไมเ่ป็นผู้ เคยต้องรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคกุเพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้นแตเ่ป็น

โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
๒.๑๐  ไมเ่ป็นผู้ เคยถกูลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไลอ่อกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนว่ยงานอื่นของรัฐ 

๓. การสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 เปิดรับสมัครตัง้แต่บัดนีจ้นถงึวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓.๑ ในกรณีสมคัรด้วยตนเอง ให้ผู้ประสงค์จะสมคัร รับและยื่นใบสมคัรด้วยตนเองได้ที่จุด One Stop Service อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ชัน้ ๑ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เลขที่ ๖ ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
ระหวา่งเวลา ๐๗.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. ในวนัราชการ ทัง้นีใ้นวนัปิดรบัสมคัรจะสามารถส่งใบสมคัรไดถึ้งเวลา ๑๖.๐๐ น. เท่านัน้ 

๓.๒ ในกรณีสมคัรงานผา่นระบบออนไลน์ สามารถด าเนินการสมคัรได้ ๒ ช่องทาง  ดงันี ้ 
     ๓.๒.๑ สมคัรงานผ่าน E-mail โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมคัรได้ที่ http://www.dt.mahidol.ac.th/hr/ หวัข้อ “ดาวน์
โหลดใบสมัคร” หรือ พิมพ์ใบสมัครได้ตามแนบท้ายประกาศฉบับนี ้และส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการสมคัรงานมาทาง  E-mail : mudtrecruit@gmail.com  
     ๓.๒.๒ สมคัรงานผ่านระบบรับสมคัรงานออนไลน์ โดยสามารถสมคัรพร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัร
งานได้ที่ http://www.dt.mahidol.ac.th/hr/ หวัข้อ “ฝากใบสมคัร” 

ทัง้นี ้ในวนัปิดรับสมคัร จะสามารถสมคัรผ่านระบบออนไลน์ ทัง้ ๒ ช่องทาง ไดถึ้งเวลา ๑๖.๐๐ น. เท่านัน้  

http://www.dt.mahidol.ac.th/hr/help.aspหรือ
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๒ 

๓.๓ ในกรณีสมคัรทางไปรษณีย์ ให้ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมคัรได้http: / /www.dt.mahidol .ac.th/hr /  หวัข้อ “ดาวน์โหลด
ใบสมัคร” ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานไปที่หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล ชัน้  ๑๖ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล เลขท่ี ๖ ถนนโยธี  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ วงเลบ็มมุซอง “สมคัรงาน”  
โดยถือวนัประทบัตราไปรษณีย์เป็นส าคญั 

 
ทัง้นี ผู้้ สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ มีคุณสมบัติทั่วไปและ

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครให้ถูกต้อง
ค รบ ถ้ วนตามก าหนด ไว้ ในป ระกาศ รับสมัค รสอบ  ในกรณี ที่ มี ก า รผิดพลาดอัน เกิ ดมาจาก ผู้ สมัค รสอบ                                 
คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จะถือวา่ผู้สมคัรสอบขาดคณุสมบตัิในการสมคัรสอบครัง้นีม้าตัง้แตต้่น  

๔. เอกสาร และหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
๔.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิว้ จ านวน ๑ รูป โดยติดรูปถ่ายลงใน                 

ใบสมัคร 
๔.๒  ส าเนาหลกัฐานคุณวุฒิการศึกษา และส าเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ที่แสดงว่า เป็นผู้มีวุฒิ

การศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมคัร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ  ภายในวันปิดรับสมัคร 
จ านวน ๑ ฉบบั 

ในกรณีไมส่ามารถน าหลกัฐานการศกึษาดงักลา่วมายื่นพร้อมใบสมคัรได้ ให้ใช้หนงัสอืรับรองคณุวฒุิที่สถานศกึษา
ออกให้ โดยระบสุาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติส าเร็จการศึกษา ซึ่งได้รับอนมุตัิจากผู้มีอ านาจวา่เป็น
ผู้ส าเร็จการศกึษาครบถ้วนตามหลกัสตูรแล้ว ภายในวันก าหนดปิดรับสมัคร มายื่นแทน 
 ๔.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน จ านวนอยา่งละ ๑ ฉบบั 

๔ .๔  ส า เน าหลัก ฐ านอื่ น ๆ  เช่ น  ใบทห ารกอ ง เกิ น  ใบ เป ลี่ ย น ช่ื อ  – น าม สกุ ล  ใบท ะ เบี ย น สม รส                                     
จ านวนอยา่งละ ๑ ฉบบั 

๔.๕  หนงัสอืรับรองการผา่นงาน (กรณีมีประสบการณ์) จ านวน ๑ ฉบบั 

ทัง้นีเ้อกสารและหลกัฐานที่น ามายื่นพ ร้อมใบสมัคร  จะต้อง เ รียบร้อยและชัด เจน  หากพบว่าส า เนา
เอกสาร และหลักฐานที่ส่งมาไม่ เ รียบร้อย ไม่ชัดเจน จะถือว่าผู้ สมัครไม่มีสิทธิสอบ  

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ 
ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือก ในวันที่  ๓๑ มีนาคม               

พ.ศ. ๒๕๖๐ ทาง http://www.dt.mahidol.ac.th/hr/หวัข้อ “ประกาศรายช่ือผู้มีสทิธิสอบ” หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ ๐ ๒๒๐๐ ๗๕๗๒  

หมายเหตุ ในกรณีผู้สมคัรได้รับการคดัเลือก ให้ผู้สมคัรน าหลกัฐานการส าเร็จการศกึษาฉบบัจริงมาในวนัรายงานตวั เพื่อป้องกนั
ปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวฒุิการศึกษา หากพบว่าส าเนาหลกัฐานการศึกษาไม่ตรงกับฉบบัจริงนัน้ ถือว่า
ผู้สมคัรหมดสทิธิได้รับการคดัเลอืก 

 
 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี          กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 
 (ศาสตราจารย์ ดร. ทนัตแพทย์หญิงวรานนัท์ บวัจีบ) 

คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล 

ลงวันที่  กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ลูกจ้างชั่วคราวเงนิรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ 

ต าแหน่ง  ผู้ช่วยทนัตแพทย์ (๑ อตัรา)  

หน่วยงาน  คลนิิกทนัตกรรมทัว่ไปขัน้สงู  งานบริการเพื่อการเรียนการสอน                      
โรงพยาบาลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร  ๑. ประกาศนียบตัรผู้ช่วยทนัตแพทย์ 
 ๒. เพศหญิง อายไุมเ่กิน ๓๕ ปี 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  โดยยอ่ 
๑. เตรียมเก้าอีท้ าฟัน และอุปกรณ์ประกอบของยูนิตท าฟัน ให้สะอาดเรียบร้อย 
และตรวจเช็คระบบเบือ้งต้นเสมอ ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
๒. จัดเตรียมเวชระเบียนผู้ ป่วย และชิน้งานจากห้องปฏิบัติการ ให้ถูกต้อง ถูกช่ือ  
ถกูคน ครบถ้วน พร้อมใช้งานก่อนการปฏิบตัิงานเสมอ 
๓. จัดเตรียมเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมใช้งาน ก่อนการ
ปฏิบตัิงานเสมอ 
๔. เชิญผู้ ป่วยเข้ารับการรักษา ตามคิวเวลานดัการรักษา  
๕. ปฏิบตัิงานช่วยข้างเก้าอีท้นัตแพทย์ ด้วยความใสใ่จถกูต้อง ครบถ้วน ตามหลกั
วิชาการ 
๖. จัดเก็บเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ใช้แล้ว คืนหน่วยจ่ายกลาง พร้อมท าความสะอาด           
ยนูิตท าฟันและอปุกรณ์ให้สะอาดเรียบร้อย และจดัเตรียมเคร่ืองมือและอปุกรณ์ชุด
ใหม ่ส าหรับผู้ ป่วยรายต่อไป 
๗.ท าความสะอาด ยูนิตท าฟัน และอุปกรณ์ของยูนิต และบริเวณรอบๆ ยูนิต         
ให้สะอาดเรียบร้อย พร้อมใช้งานในวนัตอ่ไป 
๘. ปฏิบตัิงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

หลักเกณฑ์คัดเลือก  สอบสมัภาษณ์  

อัตราเงนิเดือน ๙,๔๐๐ บาท เงินเพิ่มคา่ครองชีพชัว่คราว ๑,๕๐๐ บาท 
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