ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ขยายการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็ นลูกจ้ างชั่วคราวเงินรายได้ คณะทันตแพทยศาสตร์
------------------------------------------------ด้ วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็ น
ลูกจ้ างชัว่ คราวเงินรายได้ คณะทันตแพทยศาสตร์ จานวน ๑ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
๑. ตาแหน่ งที่บรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง
ตาแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง จะปรากฏอยูใ่ นรายละเอียดแนบท้ ายประกาศนี ้
๒. คุณสมบัติท่ วั ไปของผู้มีสิทธิสมัคร
๒.๑ มีสญ
ั ชาติไทย
๒.๒ มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
๒.๓ เป็ นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยด้ วยความบริ สทุ ธิ์ใจ
๒.๔ ไม่เป็ นผู้ดารงตาแหน่งกานัน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
๒.๕ ไม่เป็ นผู้ดารงตาแหน่งข้ าราชการทางการเมือง
๒.๖ ไม่เป็ นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็ นที่รังเกียจของสังคม
๒.๗ ไม่เป็ นกรรมการพรรคการเมืองหรื อเจ้ าหน้ าที่ในพรรคการเมือง
๒.๘ ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๒.๙ ไม่เป็ นผู้เคยต้ องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้ นแต่เป็ น
โทษสาหรับความผิดที่ได้ กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
๒.๑๐ ไม่เป็ นผู้เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ
๓. การสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
เปิ ดรับสมัครตัง้ แต่ บัดนีจ้ นถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๑ ในกรณีสมัครด้ วยตนเอง ให้ ผ้ ปู ระสงค์จะสมัคร รับและยื่นใบสมัครด้ วยตนเองได้ ที่จุด One Stop Service อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ชัน้ ๑ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๖ ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. ในวันราชการ ทัง้ นีใ้ นวันปิ ดรับสมัครจะสามารถส่งใบสมัครได้ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. เท่านัน้
๓.๒ ในกรณีสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ สามารถดาเนินการสมัครได้ ๒ ช่องทาง ดังนี ้
๓.๒.๑ สมัครงานผ่าน E-mail โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่ http://www.dt.mahidol.ac.th/hr/ หัวข้ อ “ดาวน์
โหลดใบสมัค ร” หรื อ พิ ม พ์ ใบสมัค รได้ ต ามแนบท้ า ยประกาศฉบับ นี ้ และส่ง ใบสมัค รพร้ อมแนบเอกสารหลัก ฐาน
ประกอบการสมัครงานมาทาง E-mail : mudtrecruit@gmail.com
๓.๒.๒ สมัครงานผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ โดยสามารถสมัครพร้ อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
งานได้ ที่ http://www.dt.mahidol.ac.th/hr/ หัวข้ อ “ฝากใบสมัคร”
ทังนี
้ ้ ในวันปิ ดรับสมัคร จะสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ ทัง้ ๒ ช่องทาง ได้ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. เท่านัน้

๒
๓.๓ ในกรณีสมัครทางไปรษณีย์ ให้ ผ้ สู นใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ h ttp://www.dt.mahidol.ac.th/hr/ หัวข้ อ “ดาวน์โหลด
ใบสมั คร” ส่ ง ใบสมั ค รพร้ อมเอกสารและหลัก ฐานไปที่ ห น่ ว ยบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ชั น้ ๑๖ คณะทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๖ ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ วงเล็บมุมซอง “สมัครงาน”
โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็ นสาคัญ
ทั ง้ นี ผ้ ้ ู สมั ค รสอบจะต้ องรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า เป็ นผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและ
คุณ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้ องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครให้ ถูกต้ อง
ค รบ ถ้ วน ต าม ก าห น ด ไว้ ใน ป ระก าศ รั บ สมั ค รสอบ ใน กรณี ที่ มี การผิ ด พ ลาด อั น เกิ ด ม าจาก ผู้ สมั ค รสอ บ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะถือว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครัง้ นี ้มาตังแต่
้ ต้น
๔. เอกสาร และหลักฐานที่ต้องนามายื่นพร้ อมใบสมัคร
๔.๑ รู ป ถ่ า ยหน้ า ตรงไม่ สวมหมวก และไม่ ส วมแว่น ตาด า ขนาด ๑ นิ ว้ จ านวน ๑ รู ป โดยติ ด รู ป ถ่ า ยลงใน

ใบสมัคร
๔.๒ สาเนาหลักฐานคุณวุฒิการศึกษา และสาเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ที่แสดงว่า เป็ นผู้มีวุฒิ
การศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร โดยจะต้ องสาเร็ จการศึกษา และได้ รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ ภายในวันปิ ดรั บสมัคร
จานวน ๑ ฉบับ
ในกรณีไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้ อมใบสมัครได้ ให้ ใช้ หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษา
ออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็ จการศึกษา และวันที่ท่ ีได้ รับอนุมัติสาเร็จการศึกษา ซึ่งได้ รับอนุมตั ิจากผู้มีอานาจว่าเป็ น
ผู้สาเร็ จการศึกษาครบถ้ วนตามหลักสูตรแล้ ว ภายในวันกาหนดปิ ดรับสมัคร มายื่นแทน
๔.๓ สาเนาทะเบียนบ้ าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๔ .๔ ส าเน าห ลั ก ฐ า น อื่ น ๆ เช่ น ใบ ท ห ารก อ งเกิ น ใบ เป ลี่ ย น ชื่ อ – น า ม ส กุ ล ใบ ท ะ เบี ย น ส ม รส
จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๔.๕ หนังสือรับรองการผ่านงาน (กรณีมีประสบการณ์) จานวน ๑ ฉบับ
ทังนี
้ ้เอกสารและหลักฐานที่นามายื่น พร้ อมใบสมั ค ร จะต้ อง เรี ย บร้ อยและชั ด เจน หากพบว่ า สาเนา
เอกสาร และหลั ก ฐานที่ ส่ ง มาไม่ เ รี ยบร้ อย ไม่ ชั ด เจน จะถื อ ว่ า ผู้ สมั ค รไม่ มี สิ ท ธิ ส อบ
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เข้ า รั บ การคัด เลื อ ก วัน เวลา และสถานที่ ท าการคัด เลื อ ก ในวั น ที่ ๓๑ มี น าคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทาง http://www.dt.mahidol.ac.th/hr/หัวข้ อ “ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิสอบ” หรื อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ ที่ ๐ ๒๒๐๐ ๗๕๗๒
หมายเหตุ ในกรณีผ้ สู มัครได้ รับการคัดเลือก ให้ ผ้ สู มัครนาหลักฐานการสาเร็ จการศึกษาฉบับจริ งมาในวันรายงานตัว เพื่อป้องกัน
ปั ญหาการแก้ ไข หรื อ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิ การศึกษา หากพบว่าสาเนาหลักฐานการศึกษาไม่ตรงกับฉบับจริ งนัน้ ถือว่า
ผู้สมัครหมดสิทธิได้ รับการคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ)
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

๓
รายละเอียดแนบท้ ายประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลงวันที่
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ลูกจ้ างชั่วคราวเงินรายได้ คณะทันตแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

ผู้ช่วยทันตแพทย์ (๑ อัตรา)

หน่ วยงาน

คลินิกทันตกรรมทัว่ ไปขันสู
้ ง งานบริ การเพื่อการเรี ยนการสอน
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
๒. เพศหญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

หน้ าที่ความรับผิดชอบ

โดยย่อ
๑. เตรี ยมเก้ าอี ้ทาฟั น และอุป กรณ์ ประกอบของยูนิตทาฟั น ให้ สะอาดเรี ยบร้ อย
และตรวจเช็คระบบเบื ้องต้ นเสมอ ให้ พร้ อมใช้ งานได้ ตลอดเวลา
๒. จัดเตรี ยมเวชระเบียนผู้ป่วย และชิน้ งานจากห้ องปฏิบัติการ ให้ ถูกต้ อง ถูกชื่ อ
ถูกคน ครบถ้ วน พร้ อมใช้ งานก่อนการปฏิบตั ิงานเสมอ
๓. จัด เตรี ยมเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ให้ ถูกต้ องครบถ้ วนพร้ อมใช้ งาน ก่อนการ
ปฏิบตั ิงานเสมอ
๔. เชิญผู้ป่วยเข้ ารับการรักษา ตามคิวเวลานัดการรักษา
๕. ปฏิบตั ิงานช่วยข้ างเก้ าอี ้ทันตแพทย์ ด้ วยความใส่ใจถูกต้ อง ครบถ้ วน ตามหลัก
วิชาการ
๖. จัดเก็ บเครื่ องมืออุปกรณ์ ที่ใช้ แล้ ว คืนหน่วยจ่ายกลาง พร้ อมทาความสะอาด
ยูนิตทาฟั นและอุปกรณ์ให้ สะอาดเรี ยบร้ อย และจัดเตรี ยมเครื่ องมือและอุปกรณ์ชุด
ใหม่ สาหรับผู้ป่วยรายต่อไป
๗.ท าความสะอาด ยูนิ ต ท าฟั น และอุป กรณ์ ข องยูนิ ต และบริ เวณรอบๆ ยูนิ ต
ให้ สะอาดเรี ยบร้ อย พร้ อมใช้ งานในวันต่อไป
๘. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์ คัดเลือก

สอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือน

๙,๔๐๐ บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราว ๑,๕๐๐ บาท
----------------------------------------------------------------------
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๕

