
 
 

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่บรรจุเป็นลูกจ้างช่ัวคราวเงินรายได้ 

------------------------------------- 
   ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานท่ี
หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ งานบริหารงานทั่วไป ส านักงานคณบดี 
  ๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการรับสมัครเพ่ือคัดเลือก ต าแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
  ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่า
ด้วยลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่แก้ไข (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๓๐ และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้ 
  ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น 
   ๓.๑ ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองการศึกษา และส าเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
   ๓.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชน 
   ๓.๓ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส 
   ๓.๔ ใบรับรองการท างาน (ถ้ามี) 
   ๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน  
   ๒๐๐ kb 
  ทั้งนี้เอกสารและหลักฐานที่น ามาย่ืนพร้อมใบสมัคร จะต้องเรียบร้อยและชัดเจน หากพบว่าส าเนา
เอกสารและหลักฐานที่ส่งมาไม่เรียบร้อย ไม่ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ 
  ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment 
Online ท่ี http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment เท่านั้นตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
  ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายใน วันที ่๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ http://www.op.mahidol.ac.th 
/orpr/E-Recruitment  

๖. สถานที่ท าการคัดเลือก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๖ ถนนโยธี ราชเทวี กรุงเทพฯ 
๑๐๔๐๐  โทร ๐๒-๒๐๐-๗๕๗๒ 
  หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครน าหลักฐานการส าเร็จการศึกษาฉบับจริงมาใน
วันรายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับจริงถือว่า
ผู้สมัครหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก 

 
     ประกาศ ณ วันที่         พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  
 

ศาสตราจารย์ ดร. ทันตเเพทย์หญิงวรานนัท์ บัวจีบ 
      คณบดีคณะทันตเเพทยศาสตร์ 

       มหาวิทยาลัยมหิดล 

http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment


รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างช่ัวคราวเงินรายได้ 

ลงวันที่    ๓   พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
------------------------------------- 

 

ต าแหน่ง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จ านวน ๑ อัตรา 
หน่วยงาน   หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ งานบริหารงานทั่วไป ส านักงานคณบดี 
คุณสมบัติของผู้สมัคร  ๑. คุณวุฒิปริญาญาตรีไม่จ ากัดสาขาวิชา (หากเป็นสาขาวิชาธุรกิจการ 
     โรงแรม, ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง, การจัดการประชุม 
     นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ, คหกรรมศาสตร์, อาหารและโภชนาการ      
     จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
    ๒. อายุไม่เกิน ๓๐ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (หากเป็นเพศชาย ต้องมี  
     หลักฐานการเกณฑ์ทหาร) 
    ๓. มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี (หากมี 
     ความรู้และทักษะในโปรแกรม Photoshop, SPSS หรือโปรแกรมอ่ืนๆที่ 
     เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
    ๔. มีความรู้ความสามารถด้านศาสนพิธีกร มีประสบการณ์ด้านการจัดการ 
     ประชุม นิทรรศการ การบริการ การจัดเลี้ยง และงานEvent มีความรู้ 
     ความสามารถในระบบเอกสารราชการ และสื่อสารกับหน่วยงานอื่นได้ 
    ๖. สามารถท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความละเอียดรอบคอบในการ 
     ท างาน มีจิตบริการ และอดทนต่อภาวะกดดันในการท างานได้ดี 
    ๗. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  โดยย่อ 
๑. จัดท ารายงานวัตถุดิบคงเหลือ และวัตถุดิบใช้ไปประจ าเดือน ในการใช้ 
บริการจัดเลี้ยงเครื่องดื่มส่วนกลางของคณะฯ 
๒. ตรวจสอบคลังวัตถุดิบคงเหลือ และวัตถุดิบใช้ไป และอุปกรณ์ส าหรับจัด  

  เลี้ยงของส่วนกลาง  
๓. จัดหา และจัดซื้อวัตถุดิบอุปกรณ์ส าหรับการใช้บริหารจัดเลี้ยงเครื่องดื่ม 

  ส่วนกลางของคณะฯ 
๔. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจพร้อมสรุปกิจกรรมงานพิธีต่างๆ เป็น 

  รูปแบบแผนภูมิ และสรุปงานเป็นรูปภาพ 
๕. จัดหา จัดซื้อ และสืบราคาสินค้าและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบพิธีและ 

  กิจกรรมต่างๆ จัดงานพิธีท าบุญทางศาสนาในโอกาสส าคัญต่างๆ  



*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://10.3.101.129/intranet/wp-content/uploads/2017/09/8-Human_Resource_Management-1.pdf 

๖. สามารถด าเนินงานพิธีหรือกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น  
  พิธีกร จัดเลี้ยงรับรองส าหรับงานประชุม จัดงานพิธีเพื่อถวายราชสักการะใน 
  โอกาสต่างๆ ของคณะ เป็นต้น 

 
หลักเกณฑ์การคัดเลือก   สอบคอมพิวเตอร์, สอบสัมภาษณ์, ทดลองปฏิบัติงาน ๑ วัน 
อัตราเงินเดือน   คุณวุฒิปริญญาตรี : ๑๕,๐๐๐ บาท 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม) 
    - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (กรณีปฎิบัติงาน 
     ไม่ต่ ากว่า ๖ เดือน)      
    - ตรวจสุขภาพประจ าปี  
    - ฯลฯ  
*ความก้าวหน้าในสายงาน มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นลูกจ้างประจ า หรือ 
     พนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ 

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

 


