
 
 

 

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่บรรจุเป็นลูกจ้างช่ัวคราวเงินรายได้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาทันตกรรมจัดฟัน นานาชาติ 
------------------------------------- 

   ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน นานาชาติ  ต าแหน่ง           
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานท่ีภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน         
  ๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการรับสมัครเพ่ือคัดเลือก ต าแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
  ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
เกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้ 
  ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น 
   ๓.๑ ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและส 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 ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
  ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายใน วันที่ ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๖๒ ท่ี http://www.op.mahidol.ac.th 
/orpr/E-Recruitment  

๖. ก าหนด วัน เวลา และสถานที่ท าการสอบคัดเลือก 
 วันพฤหัสบดี ที่  ๑๙  ตุลาคม ๒๕๖๒  
สอบทักษะความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ ห้องคอมพิวเตอร์  ชั้น ๓  
อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ  
สอบความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม B๐๘ ชั้น ๗ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา  
 สถานที่สอบคัดเลือก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เขตราชเทวี กรุงเทพ) 

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


  หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครน าหลักฐานการส าเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวัน
รายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับจริงถือว่า
ผู้สมัครหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศ ณ วันที่           กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

(ศาสตราจารย์ ดร. ทันตเเพทย์หญิงวรานนัท์ บัวจีบ) 
คณบดีคณะทันตเเพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 



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

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างช่ัวคราวเงินรายได้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาทันตกรรมจัดฟัน นานาชาติ 
ลงวันที่           กันยายน  ๒๕๖๒  

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

ต าแหน่ง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน ๑ อัตรา 
หน่วยงาน   ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร  ๑. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จ ากัดสาขา 
๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร) 
๓. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ เช่น Microsoft Office,  Adobe 
Photoshop เป็นต้น   
๔. มีทักษะในการประสานงานและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี สามารถจัดท ารายงาน
การประชุมและจัดท าข้อมูลสรุปผลเพื่อน าเสนอแก่ผู้บริหารได้ 
๕. หากมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและมีผลสอบการวัด
ระดับภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC หรือ IELTS จะได้รับการพิจารณา          
เป็นพิเศษ 
 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ๑. ปฏิบัติงานเลขานุการของภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน เช่น งานด้านธุรการ 
     และสารบรรณ การร่างหนังสือ รับ-ส่งเวียนหนังสือของหน่วยงาน จัดเตรียม 
     วาระการประชุมและบันทึก การเบิกจ่ายครุภัณฑ์และพัสดุของภาควิชา    
     งานบริหารการเงิน และการจัดโครงการต่างๆ ของภาควิชาตามที่ได้รับ 
     มอบหมาย เป็นต้น 
    ๒. ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการเรียนการสอน เช่น จัดเตรียมเอกสาร 
     ส าหรับการเรียนการสอน จัดเตรียมตารางสอนและข้อสอบ และเป็น 
     กรรมการคุมสอบ รวมถึงจัดเตรียมห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับ 
     การ เ รี ยนการสอนหลักสู ตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  หลั กสู ตร 
     ประกาศนียบัตรผู้ ช่ วยทันตแพทย์  และหลักสูตรประกาศนียบัตร             
     วิชาช่างทันตกรรม เป็นต้น 
    ๓. ปฏิบัติงานด้านการติดต่อประสานงานทั้งกับนักศึกษา อาจารย์ และ 
     หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ เป็นต้น 
    ๔. ภาระงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
หลักเกณฑ์การคัดเลือก   สอบคอมพิวเตอร์, สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์, ทดลองปฏิบัติงาน ๑ วัน 
 
อัตราเงินเดือน   ๑๕,๐๐๐ บาท 



สวัสดิการและสิทธิประโยชน์  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม) 
    - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (๑๐,๐๐๐ บาท)
    - ตรวจสุขภาพประจ าปี   
*ความก้าวหน้าในสายงาน มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ ยนประเภทการจ้ างเป็นพนักงาน 
     มหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ 

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

 

 


