
 
 

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่บรรจุเป็นลูกจ้างช่ัวคราวเงินรายได้ 

------------------------------------- 
   ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จ านวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานท่ี
หน่วยโสตทัศนศึกษา งานสื่อสารองค์กร ส านักงานยุทธศาสตร์ 
  ๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการรับสมัครเพ่ือคัดเลือก ต าแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
  ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๑  และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
เกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้ 
  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 ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
  ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายใน วันที ่๒๑ ธันวาคม 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         พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

(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 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ 

ลงวันที่    ๒๓   พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
------------------------------------- 

ต าแหน่ง    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จ านวน ๑ อัตรา 
หน่วยงาน   หน่วยโสตทัศนศึกษา งานสื่อสารองค์กร ส านักงานยทุธศาสตร์ 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร  ๑. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาชาวิชาโสตทัศนศึกษา / สาขา 
     เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ (เวชนิทัศน์)/ นิเทศศาสตร์ สาขาวิชา 
     ภาพยนตร์/ภาพยนตร์และการถ่ายภาพนิ่ง/ภาพยนตร์และสื่อสารดิจิตอล/ 
     เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์/ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 

๒. เพศชาย ต้องมีหลักฐานการเกณฑ์ทหาร (โปรดแนบเอกสารการผ่านการ
เกณฑ์ทหาร) 
 ๓. สามารถควบคุมภาพนิ่ง บันทึกเสียง บันทึกภาพเคลื่อนไหว และสามารถใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เกี่ยวกับการวาดภาพและออกแบบได้เป็น
อย่างดี เช่น โปรแกรม Adobe Lightroom (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
หรือโปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign 
เป็นต้น  

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ๑. ถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ภายในและภายนอกคณะฯ 
    ๒. ถ่ายท าและบันทึกวีดีโอ ควบคุมการถ่ายทอดสด ตัดต่อ และผลิตวีดีโอ อาทิ    
     กา ร เ รี ย นกา รสอน  สื่ อ ป ระช าสั มพั น ธ์ ทั้ ง ภ า ย ในและภายนอกคณะฯ              
     Live Surgery ทางทันตกรรม เป็นต้น 
    ๓. บันทึกและตัดต่อเสียง 
    ๔. บริหารจัดเก็บ และดูแลรักษาอุปกรณ์ อาทิ จัดเก็บไฟล์เสียง ไฟล์วีดี โอ     
     เป็นต้น 
    ๕. งานออกแบบโปสเตอร์ขนาดใหญ่ 
    ๖. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก   สอบคอมพิวเตอร์, สอบปฏิบัติ, สอบสัมภาษณ์ 
อัตราเงินเดือน   ๑๕,๐๐๐ บาท  
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์  การรักษาพยาบาล  (สิทธิกองทุนประกันสั งคม ) , รักษาพยาบาลทาง           
     ทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (กรณีปฎิบัติงานไม่ต่ ากว่า ๖ เดือน)       
     ,ตรวจสุขภาพประจ าปี ฯลฯ  
*ความก้าวหน้าในสายงาน  มี โ อก า ส ไ ด้ รั บ ก า รพิ จ า รณา เปลี่ ยนประ เภทกา รจ้ า ง เ ป็ นพนั ก ง าน  
     มหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ 

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

 


