
 
 

 
 

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

------------------------------------- 
   ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักรังสีการแพทย์ จ านวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานที่งานสนับสนุนการบริการและ
ทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร 
  ๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ต าแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ 
  ๒.  คุณสมบัติของผู้ มีสิทธิสมัคร  ผู้ สมัครรับการคัด เลื อกต้องมีคุณสมบัติทั่ ว ไปตามข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเก่ียวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้ 
  ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น 
   ๓.๑ ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและส าเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
   ๓.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชน 
   ๓.๓ หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบทหารกองเกิน (เพศชาย), ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล, ทะเบียนสมรส 
   ๓.๔ ใบรับรองการท างาน (ถ้ามี) 

๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาด   
ไม่เกิน 200 kb   
๓ .๖ ส า เนาคะแนนทดสอบภาษา อังกฤษ (ตามเกณฑ์ผ่ านการทดสอบภาษา อังกฤษ                         
ที่มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด 

  ทั้งนี้เอกสารและหลักฐานที่น ามายื่นพร้อมใบสมัคร จะต้องเรียบร้อยและชัดเจน หากพบว่าส าเนา
เอกสารและหลักฐานที่ส่งมาไม่เรียบร้อย ไม่ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ 
  ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ                   
e-Recruitment Online ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment เท่านั้นตั้งแต่บัดนี้ถึง       
วันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
  ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายใน วันที่ 3 ธันวาคม ๒๕๖๑ http://www.op.mahidol.ac.th 
/orpr/E-Recruitment  
  หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครน าหลักฐานการส าเร็จการศึกษาฉบับจริง
มาในวันรายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับ
จริงถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศ ณ วันที่            พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

ศาสตราจารย์ ดร. ทันตเเพทย์หญิงวรานนัท์ บวัจีบ 
คณบดีคณะทนัตเเพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ลงวันที่     12    พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
------------------------------------- 

ต าแหน่ง   นักรังสีการแพทย์ จ านวน ๑ อัตรา 
หน่วยงาน   งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร 
คุณสมบัติของผู้สมัคร  ๑. คุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค 

2 .  มี ค ว าม รู้ ค ว า มส าม า ร ถ ใ นก า ร ใ ช้ ค อม พิ ว เ ตอ ร์  โ ป ร แ กร ม             
Microsoft Office 
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความรับผิดชอบ, ขยัน, อดทน, ซื่อสัตย์ ,                
มีความละเอียดรอบคอบ และตรงเวลา 
4.  มีผลคะเ เนนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องผ่ าน เกณฑ์ทดสอบ  

  ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด ซึ่งคะแนนไม่ต่ ากว่าเกณฑ์  
  อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

IELTS (Academic Module) คะแนนไม่ต่ ากว่า ๓ 
TOFEL IBT   คะแนนไม่ต่ ากว่า ๒๙ 
TOFEL ITP   คะแนนไม่ต่ ากว่า ๓๙o 
TOFEL CBT   คะแนนไม่ต่ ากว่า ๙o 
TOEIC    คะแนนไม่ต่ ากว่า ๔oo 
MU GRAD Test   คะแนนไม่ต่ ากว่า ๓๖ 
MU-ELT   คะแนนไม่ต่ ากว่า ๕๖ 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  โดยย่อ 
๑. ถ่ายภาพรังสีในช่องปาก นอกช่องปากและเอกซเรย์เทคนิคพิเศษต่างๆ 
ตามใบส่งตรวจเอกซเรย์ของทันตแพทย์ 
๒. ควบคุมการใช้รังสีเอกซ์จากเครื่องเอกซเรย์ และตรวจสอบ ควบคุม
คุณภาพของเครื่องก าเนิดรังสีทางวินิจฉัย  
๓. เป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับถ่ายภาพเอกซเรย์ดิจิตอล 
(PACS) ของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร  
4. ด าเนินการขออนุญาตการใช้เครื่องก าเนิดรังสีทางวิฉัยของโรงพยาบาล
ทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร 
5. เป็นผู้ช่วยอาจารย์ในการถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์เทคนิคพิเศษต่างๆ 
6. จัดท า Technical chart และ Quality control ของเครื่องเอกซเรย์ 
และดูแลความปลอดภัยต่างๆในห้องเอกซเรย์ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก   สอบคอมพิวเตอร์, สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์ 
อัตราเงินเดือน   คุณวุฒิปริญญาตรี ๑๙,๕๐๐ บาท 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์  การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม), รักษาพยาบาลทาง       
     ทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (๑๐,๐๐๐ บาท),ตรวจสุขภาพ 
     ประจ าปี, กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือพิเศษ ฯลฯ 

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

       


