ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์
-------------------------------------------------

ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก
บุ ค คลเพื่ อ บรรจุ เ ป็ น ลู ก จ้ า งชั่ ว คราวเงิ น รายได้ ค ณะทั น ตแพทยศาสตร์ ต าแหน่ ง พนั ก งานห้ อ งผ่ า ตั ด
จานวน ๑ อัตรา ปฏิบั ติงานที่ห น่ ว ยห้ องผ่ าตัด งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่บรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ตาแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง จะปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร
ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราว
เงิ น นอกงบประมาณแผ่ น ดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่ แก้ไข (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่แก้ไข (ฉบั บที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๓๐ และมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้
๓. การสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๓.๑ในกรณีสมัครด้วยตนเอง 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 ทั้งนี้ใน
วันปิดรับสมัครจะสามารถส่งใบสมัครได้ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.
ทั้งนี้ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกาหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบ ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดมาจากผู้สมัครสอบ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะถือว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น
๔. เอกสาร และหลักฐานที่ต้องนามายื่นพร้อมใบสมัคร
๔.๑ สาเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสาเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
๔.๒ สาเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจาตัวประชาชน
๔.๓ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
๔.๔ ใบรับรองการทางาน (ถ้ามี)
๔.๕ รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน

ทั้งนี้เอกสารและหลักฐานที่นามายื่นพร้อมใบสมัคร จะต้ องเรียบร้อยและชัดเจน โดยขอให้
ผู้ ส มั ค รลงนามรั บ รองสาเนาถู ก ต้ อ งเอกสารทุ ก ฉบั บ หากพบว่าสาเนาเอกสารและหลักฐานที่ส่งมาไม่
เรียบร้อย ไม่ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สอบ
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายใน วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ที่บอร์ดประกาศรับ
สมัครงาน ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ หรือ สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๐ ๗๕๗๒
หมายเหตุ ในกรณีผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครนาหลักฐานการสาเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวัน
รายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่า สาเนาหลักฐาน
การศึกษาไม่ตรงกับฉบับจริงนั้น ถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ)
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑
------------------------------------ตาแหน่ง
หน่วยงาน

พนักงานห้องผ่าตัด จานวน ๑ อัตรา
หน่วยห้องผ่าตัด งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. คุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น–ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒. เพศชาย (ต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

โดยย่อ
๑. ปฏิบัติงานด้านห้อง Lab เช่น การขอรับเลือดจากคลังเลือด จัดการ
เอกสารการเก็บและจองเลือด รับผลตรวจการเข้ากันของเลือด ส่งชิ้น
เนื้อไปตรวจทางห้ องปฏิบัติการทั้งภายในและภายนอก เคลื่ อนย้าย
ผู้ป่วยไปยังหอผู้ป่วย เป็นต้น
๒. งานด้ า นเอกสาร เช่ น การส่ ง ใบขอรถฉุ ก เฉิ น ยื ม และคื น แฟ้ ม
ฟิล์ มเอ็กซเรย์ รับ -ส่ ง เอกสารของหน่ว ยงานและใบเบิก รับชุด ผ่ าตั ด
เป็นต้น
๓. งานด้านวัสดุและครุภัณฑ์ เช่น รับวัสดุและครุภัณฑ์ ส่งเครื่องมือไปยัง
หน่วยจ่ายกลาง ส่งใบเบิกและรับชุดผ่าตัด จัดเก็บและคัดแยกวัส ดุที่ใช้
ในห้องผ่าตัด เป็นต้น
๔. ปฏิบัติงานแทนพนักงานสถานที่ในกรณีที่ลา เช่น ทาความสะอาด
สถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องผ่าตัด เป็นต้น
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
อัตราเงินเดือน
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

สอบสัมภาษณ์
๘,๖๙๐ บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท
- การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)
- รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (๑๐,๐๐๐ บาท)
- ตรวจสุขภาพประจาปี
- ฯลฯ
-------------------------------------

