ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
------------------------------------------------ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน ๑ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่บรรจุ
ตาแหน่งที่จะบรรจุ จะปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๑ บททั่วไป ข้อ ๖ และมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๓. การสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
๓.๑ ในกรณีสมัครด้วยตนเอง ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่จุด One
Stop Service อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ชั้น ๑ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๖ ถนน
โยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. ในวันราชการ ทั้งนี้ในวันปิดรับสมัครจะ
สามารถส่งใบสมัครได้ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. เท่านั้น
๓.๒ ในกรณีสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ สามารถดาเนินการสมัครได้ ๒ ช่องทาง ดังนี้
๓.๒.๑ สมั ค รงานผ่ า น E-mail
โดยสามารถดาวน์ โ หลดใบสมั ค รได้ ที่
http://www.dt.mahidol.ac.th/hr/ หัวข้อ “ดาวน์โหลดใบสมัคร” หรือ พิมพ์ใบสมัครได้ตามแนบท้ายประกาศ
ฉบั บ นี้ และส่ ง ใบสมั ค รพร้ อ มแนบเอกสารหลั ก ฐานประกอบการสมั ค รงานมาทาง E-mail
:
mudtrecruit@gmail.com ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุในหัวข้อเรื่อง และชื่อไฟล์ ตามรูปแบบดังนี้ “..ชื่อ
ตาแหน่ง_ชื่อ-สกุล..” (เช่น ผู้ช่วยอาจารย์_นางสาวสมใจ คิดดี) โดยให้ดาเนินการจัดทาใบสมัคร และเอกสารหลักฐาน
ประกอบการสมัคร เป็นไฟล์เดียว จานวน ๑ ไฟล์ ในรูปแบบ .pdf เท่านั้น
๓.๒.๒ สมัครงานผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ โดยสามารถสมัครพร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานประกอบการสมัครงานได้ที่ http://www.dt.mahidol.ac.th/hr/ หัวข้อ “ฝากใบสมัคร”
ทั้งนี้ ในวันปิดรับสมัคร จะสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ ทั้ง ๒ ช่องทาง ได้ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.
เท่านั้น
๓ . ๓ ใ น ก ร ณี ส มั ค ร ท า ง ไ ป ร ษ ณี ย์ ใ ห้ ผู้ ส น ใ จ ด า ว น์ โ ห ล ด ใ บ ส มั ค ร ไ ด้
http://www.dt.mahidol.ac.th/hr/ หัวข้อ “ดาวน์โหลดใบสมัคร” ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานไปที่
หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑๖ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๖ ถนนโยธี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ วงเล็บมุมซอง “สมัครงาน” โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
ทั้ ง นี้ ผู้ ส มั ค รสอบจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้ ว นตามก าหนดไว้ ใ นประกาศรั บ สมั ค รสอบ ในกรณี ที่ มี ก ารผิ ด พลาดอั น เกิ ด มาจากผู้ ส มั ค รสอบ คณะทั น ต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะถือว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

๔. เอกสาร และหลักฐานที่ต้องนามายื่นพร้อมใบสมัคร
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป โดยติดรูปถ่ายลงในใบ
สมัคร
๔.๒ สาเนาหลักฐานคุณวุฒิการศึกษา และสาเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ที่แสดงว่า เป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจภายในวันปิดรับสมัคร
จานวน ๑ ฉบับ
ในกรณี ไ ม่ ส ามารถน าหลั กฐานการศึกษาดั ง กล่ า วมายื่ น พร้อมใบสมั ครได้ ให้ใช้ หนั ง สื อรับ รองคุณ วุ ฒิ ที่
สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติสาเร็จการศึกษา ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้
มีอานาจว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ภายในวันกาหนดปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
๔.๓ สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ โดยตาแหน่งทันตแพทย์ สามารถเลือกยื่นผลคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ดังนี้
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ประเภทคะแนนทดสอบ
IELTS (Academic Module)
TOEFL IBT (Internet Based)
TOEFL-ITP
TOEFL-CBT
TOEIC
MU GRAD Test

ระดับ(คะแนน)
ผู้ช่วยอาจารย์
๓
๒๙
๓๙๐
๙๐
๔๐๐
๓๖

อาจารย์
๖
๗๙
๕๕๐
๒๑๓
๘๐

๔.๕ สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ใบทะเบียนสมรส จานวนอย่างละ
๑ ฉบับ
๔.๖ หนังสือรับรองการผ่านงาน (กรณีมีประสบการณ์) จานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ สาเนาเอกสารและหลักฐานที่นามายื่นพร้ อ มใบสมั ค ร จะต้ อ งเรี ย บร้ อ ยและชั ด เจน หากพบว่ า
สาเนาเอกสารและหลั ก ฐานที่ ส่ ง มาไม่ เ รี ย บร้ อ ย ไม่ ชั ด เจน จะถื อ ว่ า ผู้ ส มั ค รไม่ มี สิ ท ธิ ส อบ
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ประมาณวันที่ ๑๕ หรือ ๓๐ ของทุกเดือน เมื่อมีผู้สมัครและมี
คุณสมบัติตามประกาศ ทางเว็บไซต์ http://www.dt.mahidol.ac.th/hr/หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ” หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๒๐๐ ๗๕๗๒
หมายเหตุ ในกรณีผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครนาหลักฐานการสาเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวัน
รายงานตั ว เพื่ อป้ องกัน ปั ญ หาการแก้ไ ข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณ วุ ฒิ การศึกษา หากพบว่ า สาเนาหลั กฐาน
การศึกษาไม่ตรงกับฉบับจริงนั้น ถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน

ประกาศ ณ วันที่

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ)
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลงวันที่

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

พนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่ง
อาจารย์ หรือ ผู้ช่วยอาจารย์
หน่วยงาน
ภาควิชาทันตกรรมเด็ก
คุณสมบัติของผู้สมัคร ๑. ตาแหน่งผูช้ ่วยอาจารย์ : ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
หรื อ ระดั บ ปริ ญ ญาโท ในสาขาวิ ช าทั น ตกรรมส าหรั บ เด็ ก จากสถาบั น ที่
กระทรวงศึกษาธิการ หรือ กพ. รับรอง
๒. ตาแหน่งอาจารย์ : ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ เป็นผู้มีความรู้ความชานาญใน
การประกอบวิ ช าชี พ ทั น ตกรรม(วุ ฒิ บั ต ร) สาขาทั น ตกรรมส าหรั บ เด็ ก จาก
สถาบันการศึกษาธิการ หรือ กพ.รับรอง
๓. มี ผ ลคะแนนทดสอบภาษาอั ง กฤษ โดยสามารถเลื อ กยื่ น ผลคะแนนได้
ดังนี้
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ประเภทคะแนนทดสอบ
IELTS (Academic Module)
TOEFL IBT (Internet Based)
TOEFL-ITP
TOEFL-CBT
TOEIC
MU GRAD Test

ระดับ(คะแนน)
ผู้ช่วยอาจารย์
๓
๒๙
๓๙๐
๙๐
๔๐๐
๓๖

อาจารย์
๖
๗๙
๕๕๐
๒๑๓
๘๐

หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยย่อ
๑. ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การเรี ย นการสอนทางวิ ช าการที่ เ กี่ ย วทั้ ง ภาคบรรยาย
ภาคปฏิบั ติ ในสาขาวิ ช าชีพ ทัน ตกรรมส าหรั บเด็ก และวิ ช าการที่เ กี่ย วข้ องทั้ง ใน
หลั กสู ตรทั น ตแพทยศาสตรบัณ ฑิต หลั ก สู ตรวิทยาศาสตรบั ณฑิต และหลั กสู ต ร
ฝึกอบรมทันตแพทย์ประจาบ้าน ระดับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมสาหรับเด็ก
๒. ค้นคว้าการวิจัยทางด้านทันตกรรมสาหรับเด็ก
๓. เป็นที่ปรึกษาให้คาแนะนาแก่นักศึกษาก่อน และหลังปริญญาทางด้าน วิชาการ
และกิจกรรมนักศึกษา รวมถึงให้บริการวิชาการแก่สังคม
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหลักเกณฑ์คัดเลือก
หลักเกณฑ์คัดเลือก
สอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือน
๑. คุณวุฒิปริญญาตรี ๒๗,๐๓๐ บาท
๒. คุณวุฒิปริญญาโท ๒๘,๕๓๐ บาท
๓. คุณวุฒิปริญญาเอก ๓๑,๕๐๐ บาท

เลขประจาตัวสอบ …......…………

ใบสมัครคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคลากร
 พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์  ลูกจ้างชัว่ คราว

รูปถ่าย
ติดกาว
เท่านั้น

ตาแหน่ง ........................................................................หน่วยงาน .......................................................................
(ใบสมัครหนึ่งฉบับต่อการสมัครหนึ่งตาแหน่งเท่านั้น)

(1) ข้อมูลส่วนบุคคล

1. ชื่อ ( นาย นางสาว นาง )……………………………………….….…… นามสกุล………………………………………………………………………..
NAME (MR./MISS/MRS.)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. วัน เดือน ปีเกิด………………………………………………………………………ปัจจุบันอายุ……………..……...ปี…………….………เดือน
3. เชื้อชาติ………………………สัญชาติ……………………ศาสนา………………..…………….สถานที่เกิด (จังหวัด).......................................................
4. กรุ๊ปเลือด  O  A B  AB
5. บัตรประชาชนเลขที่ ----
ออกให้ ณ .................................................................. วันหมดอายุ ..........................
6. สถานภาพทางทหาร (กรอกเฉพาะเพศชาย)
 ได้รับการผ่อนผัน/ยกเว้นเนื่องจาก .........................................  ปลดเป็นทหารกองหนุน พ.ศ. ...............
จะเกณฑ์ พ.ศ. ..................
7. ชื่อ-สกุล บิดา………………………………………………………………..……ชื่อ-สกุล มารดา………………………………………….………………………………
8. สถานภาพการสมรส  โสด  แต่งงาน  หย่า  หม้าย
ชื่อ-สกุล คูส่ มรส…………………………………………………………………………….………………………...
9. ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้..... ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………
โทรศัพท์บ้าน -- โทรศัพท์มือถือ --
Email Address ……………..…………………………………………
10. กรณีฉุกเฉินบุคคลที่ติดต่อได้ ชื่อ-นามสกุล นาย นางสาว นาง................................................................................................
เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร ............................................................. ที่อยู่ ...........................................................................................................
.......................................................................................................................................... โทรศัพท์ .....................................................

(2) ประวัติการศึกษา (ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไปหรือเทียบเท่า)
คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถานศึกษา

เกรดเฉลี่ย ปีที่สาเร็จการศึกษา

สาขาวิชา

สถานศึกษา

เกรดเฉลี่ย

คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน
คุณวุฒิ

ปีที่สาเร็จการศึกษา
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(3) สถานภาพการทางานในปัจจุบัน
 ปฏิบัติงานตาแหน่ง………………………….………………………..… เงินเดือน……………………..…...บาท ระยะเวลา ………..ปี ……เดือน……
ลักษณะงานที่ปฏิบัต…ิ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
สถานที่ทางาน…………………………………………………….……………………………………..……จังหวัด.......................................................
 ว่างงาน ระยะเวลา ...........ปี ......... เดือน สาเหตุการว่างงาน...................................................................................................

(4) ประวัติการทางาน (เรียงลาดับก่อน-หลัง)
4.1 กรณีทางานที่อื่น
ลาดับที่
สถานที่ทางาน/โทรศัพท์
ตาแหน่ง/ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ เงินเดือน
1

2

3

สถานที่ทางาน:

ตาแหน่ง:

โทรศัพท์:

ลักษณะงานที่ปฏิบัต:ิ

สถานที่ทางาน:

ตาแหน่ง:

โทรศัพท์:

ลักษณะงานที่ปฏิบัต:ิ

สถานที่ทางาน:

ตาแหน่ง:

โทรศัพท์:

ลักษณะงานที่ปฏิบัต:ิ

ระยะเวลา
เริ่ม – สิ้นสุด

สาเหตุที่ออก

เริ่ม……/……/……
ถึง……/……/……

เริ่ม……/……/……
ถึง……/……/……

เริ่ม……/……/……
ถึง……/……/……

4.2 กรณีเคยปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
ส่วนงาน / หน่วยงาน

ประเภทบุคลากร

ตาแหน่ง

ระยะเวลา

เงินเดือน ตั้งแต่ – วันที่

สาเหตุที่ออก

 ข้าราชการ
 พนักงานมหาวิทยาลัย
 พนักงานมหาวิทยาลัย
(ชื่อส่วนงาน)
 ลูกจ้างชั่วคราว

เงินชดเชย
 ได้รับแล้ว
 ยังไม่ได้รับ

(5) ข้อผูกพันตามสัญญาปฏิบตั ิงานชดใช้ทุนต่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น กรณีลาศึกษา/ ฝึกอบรม
 ไม่มี

 มี ทุน............................................................... หน่วยงาน....................................................................................
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(6) ความสามารถพิเศษ
 พิมพ์ดีดไทย ...............................คา/นาที  พิมพ์ดีดอังกฤษ ...............................คา/นาที
 คอมพิวเตอร์ ระบุโปรแกรม................................................................................................................................................
 ภาษาอังกฤษ ระบุ (ดี/พอใช้) พูด .......................... อ่าน ............................ เขียน ..........................
คะแนนการทดสอบภาษาจาก (โปรดระบุ) ............................................. ได้คะแนน .........................
 ภาษา.............................ระบุ (ดี/พอใช้) พูด .......................... อ่าน ............................ เขียน ..........................
 ขับรถยนต์ได้ใบขับขี่ No. …………………………………………
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………..…………………………………………………..………………

(7) ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานแสดงความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งทีส่ มัคร หรืออื่น ๆ (ถ้ามี)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….….………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….….………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….………………....

(8) ทราบประกาศรับสมัครจาก

 ประกาศรับสมัครภายในมหาวิทยาลัย  ประกาศรับสมัครภายนอกมหาวิทยาลัย
 บุคคลภายในมหาวิทยาลัย
 บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
 เว็ปไซด์มหาวิทยาลัย
 หนังสือพิมพ์
 เว็ปไซด์คณะทันตแพทยศาสตร์
 สื่อโซเชียลมีเดีย (เช่น Facebook Line ฯลฯ)
 อื่นๆ (โปรดระบุ เช่น web กพ. เป็นต้น) ...................................................................................................

(9) บอกจุดเด่น และจุดด้อย ของตนเอง อย่างละ 2 ข้อ
จุดเด่น

จุดด้อย

1.

1.

2.

2.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ให้ข้อมูลครบถ้วนตามข้อเท็จจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)………………………………………………………….
(…….........…………………….......……………………)
ผู้สมัคร
วันที่ ...... เดือน .....................พ.ศ. ............
สาหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น

รับเอกสารวันที่ ....................................

ลาดับที่

รายการเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

จานวน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ติดใบสมัคร)
สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาแสดงผลการเรียน(TRANSCRIPT)
สาเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิ
หนังสือรับรองประสบการณ์
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
สาเนาผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
สาเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร หลักฐานการพ้นภาระทางการทหาร
อื่นๆ (โปรดระบุ) ..............................................................................

1 รูป
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

ตรวจสอบเอกสารแล้ว
 เอกสารและหลักฐานครบถ้วน
 เอกสารและหลักฐานไม่ครบถ้วน
ขาดเอกสารลาดับที่ ...............................
จากการตรวจสอบคุณสมบัติ
 มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
 ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ผู้ตรวจสอบ .................................................
วันที่ ...........................................

