
 

 

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

------------------------------------- 
   ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ หรือผู้ช่วยอาจารย์จ านวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและ                      
ปริทันตวิทยา 
  ๑. ต าแหน่งท่ีจะด าเนินการรับสมัครเพ่ือคัดเลือก ต าแหน่งท่ีบรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
  ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลอืกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าดว้ย
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การสอบแนบท้ายประกาศนี้ 
  ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่าน้ัน 
   ๓.๑ ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและส าเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
   ๓.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชน 

๓.๓ ส าเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จ านวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่
มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด) 
๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนช่ือ–สกุล ทะเบียนสมรส 

   ๓.๕ ใบรับรองการท างาน (ถ้ามี) 
3.6 ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่        
เกิน 200 kb   

           ทั้งนี้เอกสารและหลักฐานที่น ามายื่นพร้อมใบสมัคร จะต้อง เรียบร้อยและชัดเจน หากพบว่าส าเนา        
เอกสารและหลักฐานที่ส่งมาไม่เรียบร้อย ไม่ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ 
  ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment 
 Online ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment เท่าน้ันต้ังแต่บัดน้ีถึง วันที่ 9 เมษายน ๒๕๖4 
  ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก   
  ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายใน วันที่ 16 เมษายน ๒๕๖4 ที ่  
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment 
  6. ก าหนด วัน เวลา และสถานที่ท าการสอบคัดเลือก 

สอบสัมภาษณ์  
วันศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2564 
เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครน าหลักฐานการส าเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวันรายงานตัว 

เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับจริงถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิ
ได้รับการคัดเลือก 

 

 
 
 

 
ประกาศ ณ วันท่ี    ๓๑   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย ์ทันตแพทย์ศิริชัย  เกียรติถาวรเจริญ) 
                         คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร ์
                                มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

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


รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ลงวันที่   31   มีนาคม   ๒๕๖4 
------------------------------------- 

ต าแหน่ง    อาจารย์ หรือ ผู้ช่วยอาจารย์ จ านวน 1 อัตรา 
หน่วยงาน   ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร  1. ต าแหน่ง อาจารย์ : คุณวุฒิปริญญาทันตเเพทยศาสตรบัณฑิต และ 

ปริญญาเอก หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ                             
ทันตกรรม สาขาปริทันตวิทยา     
ต าแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ : คุณวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
3. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบส าเนาแสดงวิทยฐานะว่าส าเร็จการ
ฝึกทหาร รด. ช้ันปีท่ี 3  (ใบ สด.8) 
4. มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่
มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด ซึ่งคะแนนไม่ต่ ากว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยผลคะแนน                       
มีอายุไม่เกิน 2 ปี และต้องมีอายุคะแนนคงเหลือไม่ต่ ากว่า 3 เดือนจนถึงวันปิดรับสมัคร ดังนี้ 
 
ล าดับที ่

 
ประเภทคะแนนสอบ 

ต าแหน่ง 
อาจารย ์ ผู้ช่วยอาจารย ์

1 IELTS(Academic Module) 6 3 
2 TOFEL IBT 79 29 
3 TOFEL ITP 550 390 
4 TOFEL CBT 213 90 
5 TOEIC - 400 
6 MU GRAD Test  80 36 
7 MU-ELT - 56 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   โดยย่อ 

๑. รับผิดชอบการเรยีนการสอนภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติ สาขาปริทันตวิทยา     
๒. รับผิดชอบงานบริการด้านวิชาการในงานสาขาปริทันตวิทยา     
๓. รับผิดชอบงานด้านการวิจัย 
๔. งานด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 
๕. งานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
หลักเกณฑ์การคัดเลือก  สอบสัมภาษณ์  
 

อัตราเงินเดือน   ต าแหน่งอาจารย์ : ๓2,45๐ บาท 
    ต าแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ : 27,850 บาท 
 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์  การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม),  

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


