
 
 

 

 
ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ 
------------------------------------- 

           ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น 
ลูกจ้างช่ัวคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ต าแหน่งนักสังคมสงเคราะห์  จ านวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานที่หน่วยสังคม
สงเคราะห์และประกันสังคม งานบริหารและธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 

๑. ต าแหน่งท่ีจะด าเนินการรับสมัครเพ่ือคัดเลือก ต าแหน่งท่ีบรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่า
ด้วยลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่แก้ไข (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๓๐ และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้ 
 หากผู้สมัครมีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ จะได้รับการ
พิจารณาการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์และต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุ 
         ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น  
             ๓.๑ ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและส าเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
             ๓.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชน  
             ๓.๓ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนช่ือ–สกุล ทะเบียนสมรส 
             ๓.๔ ใบรับรองการท างาน (ถ้ามี) 
             ๓.๕ ไฟล์รปูถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสภุาพ ถ่ายไว้ไมเ่กิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาด ไม ่
          เกิน ๒๐๐ kb 
             ๓.๖ ส าเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวชิาชีพสังคมสงเคราะห์ (ถ้ามี) 
  ๓.๗  ส าเนาผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมหดิลก าหนด) (ถ้ามี) 
 ทั้งนี้เอกสารและหลักฐานที่น ามายื่นพร้อมใบสมัคร จะต้อง เรียบร้อยและชัดเจน หากพบว่าส าเนาเอกสารและ
หลักฐานที่ส่งมาไม่เรียบร้อย ไม่ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ 
          ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment 
Online ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment เท่านั้นต้ังแต่บัดนี้ถึง วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ 
  ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายใน วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ http://www.op.mahidol.ac.th 
/orpr/E-Recruitment  

๖. ก าหนดวัน เวลา และ สถานที่ท าการคัดเลือก  
 วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

- สอบความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น ณ ห้องประชุม B๐๘  ชั้น ๗ 
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 เลขที่ ๖ ถนนโยธี ราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  โทร ๐๒-๒๐๐-๗๕๗๒ 
 



หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครน าหลักฐานการส าเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวันรายงานตัว 
เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับจริงถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิ
ได้รับการคัดเลือก 
 
 

        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี           กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
(ศาสตราจารย์ ดร. ทันตเเพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ) 

คณบดีคณะทันตเเพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ 

ลงวันที่    ๓    กันยายน ๒๕๖๑ 
------------------------------------- 

ต าแหน่ง   นักสังคมสงเคราะห์ จ านวน ๑ อัตรา 
หน่วยงาน   หน่วยสังคมสงเคราะห์และประกันสังคม งานบริหารและธุรการโรงพยาบาล 
    โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร  ๑. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
     และสวัสดิการ หรือสาขาอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

๒. หากมีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และมีผลคะเเนนภาษา 
อังกฤษ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ ท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล
ก าหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง จะได้รับการ
พิจารณาการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ ดังนี ้

ล าดับที่ ประเภทคะแนนสอบ ระดับคะแนน 

๑ IELTS (Academic Module) ๓ 
๒ TOFEL IBT  ๒๙ 
๓ TOFEL ITP  ๓๙๐ 
๔ TOFEL CBT  ๙๐ 
๕ TOEIC  ๔๐๐ 
๖ MU GRAD Test  ๓๖ 
๗ MU-ELT ๕๖ 

 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยย่อ 

๑. งานด้านสังคมสงเคราะห์ทางด้านการแพทย์ อาทิ การให้บริการให้
ค าปรึกษาท้ังปัญหาส่วนตัวและปัญหาทางสังคมในการป้องกันและ
ส่งเสริมสุขภาพ วางแผนการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ รวมถึงการ
ด าเนินการเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูล ผลการสัมภาษณ์ หรือผลการให้
ค าปรึกษาแก่ผู้รับบริการ เป็นต้น 

๒. งานด้านการประสานงานการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลทันตกรรม 
คณะทันตแพทยศาสตร์ อาทิ ประสานงานเรื่องสิทธิกับสถานพยาบาล ต้น
สังกัดและข้อจ ากัดของใบส่งต่อผู้ป่วย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฏระเบียบและ
หลักเกณฑ์การใช้สิทธิของผู้ป่วย  



๓. งานด้านการบริหารจัดการและงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ ลงทะเบียนรับ-
ส่งหนังสือและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องของหน่วยงาน งานด้านธุรการ 
ตรวจสอบครุภัณฑ์ต่างๆของหน่วยงาน เป็นต้น  

 
หลักเกณฑ์การคัดเลือก   สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์ 
อัตราเงินเดือน   - ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ : ๑๕,๐๐๐ บาท 
    - พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) : ๑๙,๕๐๐ บาท 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม), รักษาพยาบาลทาง       
     ทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (๑๐,๐๐๐ บาท),ตรวจสุขภาพ 
     ประจ าปี  ฯลฯ 
 

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


