
  
 

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ 

------------------------------------------------- 
ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล           

เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ จ านวน ๑ อัตรา  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
๑. ต าแหน่งที่บรรจุและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 ต าแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง จะปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร 
 ๒.๑  มีสัญชาติไทย 
 ๒.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
 ๒.๓  เป็นผู้ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

๒.๔  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
๒.๕  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง 
๒.๖  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
๒.๗  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
๒.๘  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๙  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่

เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๒.๑๐  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

๓. การสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓.๑ ในกรณีสมัครด้วยตนเอง ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่จุด  One Stop Service 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ชั้น ๑ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๖ ถนนโยธี เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. ในวันราชการ ทั้งนี้ในวันปิดรับสมัครจะสามารถส่งใบสมัครได้ถึงเวลา 
๑๖.๐๐ น. 

๓.๒ ในกรณีสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ สามารถด าเนินการสมัครได้ ๒ ช่องทาง  ดังนี้  
     ๓.๒.๑ สมัครงานผ่าน E-mail โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.dt.mahidol.ac.th/hr/ 
หัวข้อ “ดาวน์โหลดใบสมัคร” หรือ พิมพ์ใบสมัครได้ตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานประกอบการสมัครงานมาทาง  E-mail : mudtrecruit@gmail.com  
     ๓.๒.๒ สมัครงานผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ โดยสามารถสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการ
สมัครงานได้ที่ http://www.dt.mahidol.ac.th/hr/ หัวข้อ “ฝากใบสมัคร” 
ทั้งนี้ ในวันปิดรับสมัคร จะสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ ทั้ง ๒ ช่องทาง ได้ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. เท่านั้น  
๓.๓ ในกรณีสมัครทางไปรษณีย์ ให้ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้http://www.dt.mahidol.ac.th/hr/  หัวข้อ 

“ดาวน์ โหลดใบสมัคร” ส่ ง ใบสมัครพร้ อม เอกสารและหลั กฐาน ไปที่ หน่ วยบริหารทรัพยากรบุคคล  ชั้ น  ๑๖                            
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๖ ถนนโยธี  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ วงเล็บมุมซอง “สมัครงาน”  
โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 
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๒ 

ทั้งนี้ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามก าหนดไว้ ในประกาศรับสมัครสอบ ในกรณีที่ มี การผิดพลาดอัน เกิ ดมาจาก ผู้ สมัครสอบ                                 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะถือว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคร้ังนี้มาตั้งแต่ต้น  

๔. เอกสาร และหลักฐานที่ต้องน ามาย่ืนพร้อมใบสมัคร 
๔.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป  
๔.๒  ส าเนาหลักฐานคุณวุฒิการศึกษา และส าเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ที่แสดงว่า เป็นผู้มีวุฒิ

การศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ  ภายในวันปิดรับสมัคร 
จ านวน ๑ ฉบับ 

ในกรณีไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่
สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติส าเร็จการศึกษา ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มี
อ านาจว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ภายในวันก าหนดปิดรับสมัคร มายื่นแทน 
 ๔.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

๔.๔  ส า เนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ ยนชื่อ – นามสกุล ใบทะเบียนสมรส                                     
จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

๔.๕  หนังสือรับรองการผ่านงาน (กรณีมีประสบการณ์) จ านวน ๑ ฉบับ 

ทั้งนี้เอกสารและหลักฐานที่น ามายื่นพร้อมใบสมัคร จะต้อง เรียบร้อยและชัดเจน  หากพบว่าส า เนา
เอกสาร และหลักฐานที่ส่ งมาไม่ เรียบร้อย ไม่ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ  

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือก ในวันที่ ๒๘  เมษายน           

พ.ศ. ๒๕๖๐ ทาง http://www.dt.mahidol.ac.th/hr/หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ” หรือ สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๒๐๐ ๗๕๗๒  

หมายเหตุ ในกรณีผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครน าหลักฐานการส าเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวันรายงานตัว เพื่อ
ป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าส าเนาหลักฐานการศึกษาไม่ตรงกับฉบับจริงนั้น 
ถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่          มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 

 (ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทยห์ญิงวรานันท์ บัวจบี) 
คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

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


๓ 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ลงวันที่  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ 

ต าแหน่ง พนักงานทั่วไป  

หน่วยงาน  หน่วยบริหารสถานที่และเทคโนโลยีห้องประชุม  งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
 ส านักงานคณบด ี
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร  ๑. คุณวุฒิประถมศึกษาตอนปลาย 
 ๒. เพศชาย 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  โดยย่อ 

๑. ปฏิบัติงานปลูก ดูแล บ ารุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอก และไม้ประดับ 
ขยายพันธุ์ต้นไม้  ตกแต่ง ดูแลรักษาสวนและสนามหญ้า  

๒. จัด ตกแต่ง และประดับอาคารสถานที่ และสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงาน 
โดยใช้กระถางต้นไม้  ไม้ดอก และไม้ประดับ 

๓. น าเสนอรูปแบบ  แนวทาง  วิธีการเกี่ยวกับต้นไม้ ไม้ดอก และไม้
ประดับ ที่เหมาะสมกับอาคารสถานที่ และสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงาน 

๔. รดน้ า  พรวนดิน  ใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้  ไม้ดอก  และไม้ประดับ  ให้เติบโต
และให้ดอกที่สวยงาม 

๕. เก็บรักษา  และท าความสะอาดเคร่ืองมือ 
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

หลักเกณฑ์คัดเลือก  สอบสัมภาษณ์  

อัตราเงินเดือน ๘,๖๙๐ บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท 
 

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



๔ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


