
 
 

 
 

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง ขยายการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ 

------------------------------------- 
   ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะขยายการรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ ต าแหน่ง เภสัชกร จ านวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานที่                         
หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย ส านักงานการวิจัย 
  ๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก  ต าแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ 
  ๒.  คุณสมบัติของผู้ มีสิทธิสมัคร  ผู้ สมัครรับการคัดเลื 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 เท่านั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารบัการคัดเลือกประมาณวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน เมื่อมีผู้สมัครและมีคุณสมบัติ
ตามประกาศ ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment 
 

  หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครน าหลักฐานการส าเร็จการศึกษาฉบับจริง
มาในวันรายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับ
จริงถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศ ณ วันที่            มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย  เกียรติถาวรเจริญ) 
คณบดีคณะทนัตเเพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

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


รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง ขยายการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 

ลงวันที่         มีนาคม  ๒๕๖4 
------------------------------------- 

ต าแหน่ง    เภสัชกร จ านวน ๑ อัตรา 
หน่วยงาน   หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย ส านักงานการวิจัย 
คุณสมบัติของผู้สมัคร ๑. คุณวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

2. ไม่จ ากัดเพศ หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับ        
การยกเว้น (กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย) 
3. เป็นผู้ ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี  ไม่ต้องโทษคดีอาญา               
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย    
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ       
ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 
4. สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันและปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ 
5. หากมีประสบการณ์ด้ านกระบวนการผลิตยา  ควบคุมคุณภาพยา                                     
การตั้งสูตรต ารับยา พัฒนาสูตรต าหรับ หรือเคยท าวิจัยเกี่ยวกับยาและ                             
สารทางทันตกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
6 . มี ผ ล ค ะ เ เ น น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  โ ด ย จ ะ ต้ อ ง ผ่ า น เ ก ณ ฑ์ ท ด ส อบ  

  ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด ซึ่งคะแนนไม่ต่ ากว่าเกณฑ์  
  อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี จนถึงวันปิดรับสมัคร ดังนี ้

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. วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตยาและสารทางทันตกรรมให้ได้คุณภาพ
ตามที่ก าหนด 
๒. ควบคุมคุณภาพยา การเก็บรักษาตลอดจนการกระจายยา วิธีการใช้ยา/      
สารทางทันตกรรม ข้อควรระวังและอันตรายจากการใช้ยา/สารทางทันตกรรม 
การตรวจวิเคราะห์ การประกันคุณภาพยา/สารทางทันตกรรม การวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การขึ้นทะเบียนยา 
๓. จัดท าและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการผลิตยาตามมาตรฐาน 
4. ควบคุมดูแลและตรวจสอบเครื่องมือ เคร่ืองจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตยา 



 
 
 

5. ให้ข้อมูล ข่าวสาร ค าแนะน า และค าปรึกษาด้านยาและสารทางทันตกรรม    
แก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ 
6. งานด้านธุรการ และงานด้านคุณภาพ 
7. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก   สอบปฏิบัติ, สอบสัมภาษณ์  
อัตราเงินเดือน   ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) : ๒3,440 บาท 
    ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) : ๒1,160 บาท 
 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์  การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม),  

รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (๑๐,๐๐๐ บาท),             
ตรวจสุขภาพประจ าปี, กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือพิเศษ,  
เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์, 
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น 
(Flexible Benefit)  

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

 

       


