
 
 

 

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เร่ือง ขยายการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ 

------------------------------------- 
   ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะขยายการรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์  ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานท่ี                            
ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากเเละเเม็กซิลโลเฟเชียล 
  ๑. ต าแหน่งท่ีจะด าเนินการรับสมัครเพ่ือคัดเลือก ต าแหน่งท่ีบรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
  ๒. คุณสม บัติ ของผู้ มีสิ ทธิส มัค ร  ผู้สมัครรับการคัดเ ลือกต้อง มีคุณสมบัติ ท่ัว ไปตาม ข้อบั ง คับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเก่ียวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้ 
  ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่าน้ัน 
   ๓.๑ ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและส าเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
   ๓.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชน 
   ๓.๓ หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปล่ียนช่ือ–สกุล ทะเบียนสมรส 
   ๓.๔ ใบรับรองการท างาน (ถ้ามี) 

 ๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ท่ีมีขนาดไม่        
เกิน 200 kb   

           ท้ังนี้เอกสารและหลักฐานท่ีน ามาย่ืนพร้อมใบสมัคร จะต้องเรียบร้อยและชัดเจน หากพบว่าส าเนา        
เอกสารและหลักฐานท่ีส่งมาไม่เรียบร้อย ไม่ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ 
  ๔. การสมัครและการย่ืนใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ           
e-Recruitment Online ท่ี http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment เท่าน้ันตั้งแต่บัดน้ีถึง  
วันท่ี 31 สิงหาคม  ๒๕๖4 
  ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก   
  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายใน วันท่ี 6 กันยายน ๒๕๖4 ท่ี  http://www.op.mahidol.ac.th/ 
orpr/E-Recruitment 
  หมายเหตุ ในกรณีท่ีผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครน าหลักฐานการส าเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวัน
รายงานตัว เพ่ือป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับจริงถือว่าผู้สมัคร
หมดสิทธิได้รับการคัดเลือก 
 
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี    ๕    สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย  เกียรติถาวรเจริญ) 
คณบดีคณะทันตเเพทยศาสตร์ 

                              มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

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


รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เร่ือง ขยายการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ 

ลงวันท่ี     ๕      สิงหาคม  ๒๕๖4 
------------------------------------- 

ต าแหน่ง    นักวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา 
หน่วยงาน   ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากเเละเเม็กซิลโลเฟเชียล 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร  1.   คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2.   สามารถท างานด้านบริการตรวจช้ินเนื้อได้ เช่น งานตัดพาราฟินบล็อก เป็นต้น        
      จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
3.   มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี 
4.   ไม่จ ากัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์เกณฑ์ทหารหรือ 
      มีใบส าเนาแสดงวิทยฐานะว่าส าเร็จการฝึกทหาร รด. ช้ันปีท่ี 3 (ใบ สด.8) 

    5.   มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบ        
      ภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด ซ่ึงคะแนนไม่ต่ ากว่าเกณฑ์  
      อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี และต้องมี            
      อายุคะแนนคงเหลือไม่ต่ ากว่า 3 เดือน จนถึงวันปิดรับสมัคร ดังนี้ 
 

                 IELTS (Academic Module)  คะแนนไม่ต่ ากว่า 4 
      TOFEL IBT    คะแนนไม่ต่ ากว่า 40 

                 TOFEL ITP    คะแนนไม่ต่ ากว่า 433 
                 TOFEL CBT    คะแนนไม่ต่ ากว่า 120 
                 TOEIC    คะแนนไม่ต่ ากว่า 500 
                 MU GRAD Test   คะแนนไม่ต่ ากว่า 48 
                 MU-ELT              คะแนนไม่ต่ ากว่า  70 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   โดยย่อ 
๑. ตรวจรับและเตรียมตัวอย่างช้ินเนื้อเพ่ือการวินิจฉัยโรคทางจุลพยาธิวิทยา 
๒. จัดการพิมพ์ผลการวินิจฉัยโรคตามค าส่ังพยาธิแพทย์ช่องปาก และส่งผลการ

วินิจฉัยให้แก่ผู้รับบริการ 
๓. จัดเก็บช้ินเนื้อตัวอย่าง และผลการวินิจฉัยโรคตามแนวทางปฏิบัติของ

ภาควิชาฯ 
๔. เตรียมสา รเคมี ท่ีใ ช้ ในห้องป ฏิบัติการ เช่น  10% Nature buffered 

formalin, Formic acid เป็นต้น 
๕. บ ารุงรักษา และดูแลเคร่ืองมือต่างๆในห้องปฏิบัติการให้สามารถใช้งานได้

ตามมาตรฐาน 
๖. รับผิดชอบงานด้านการส ารวจทะเบียนครุภัณฑ์ประจ าปีของภาควิชาฯให้

ถูกต้องและครบถ้วน 
๗. รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพ เช่น ระบบ  5ส หรือ ระบบความ

ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 
 
 
 



 
 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก    สอบคอมพิวเตอร์, สอบสัมภาษณ์,  
ทดลองปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน เป็นเวลา 1 วัน   

อัตราเงินเดือน   20,09๐ บาท  
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์  การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม), ประกันสุขภาพกลุ่ม 

รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (๑๐,๐๐๐ บาท),             
ตรวจสุขภาพประจ าปี , กองทุนส ารองเ ล้ียง ชีพ,สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
บุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit) 
  

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

 


