
 
 

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์  

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

   ตามประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
เร่ือง ประกาศขยายการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์                        
ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา  สังกัดภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากเเละเเม็กซิลโลเฟเชียล 
   บัด น้ี  ก าร รับ ส มัค รไ ด้เ ส ร็จสิ้ นแล้ ว  จึ ง ป ระก าศ รายชื่ อ ผู้มี สิ ท ธิเ ข้ ารับ ก ารส อ บ                                  
ทักษะความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังต่อไปน้ี    
    

 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศ ณ วันที่   ๗   กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
(รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย  เกียรติถาวรเจริญ) 

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ 

ลงวันที่    ๗    กันยายน   พ.ศ.๒๕๖๔ 
--------------------------------------------------------- 

 

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบคัดเลือก ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 
สังกัดภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากเเละเเม็กซิลโลเฟเชียล 

 

ล าดับที่ ช่ือ-นามสกุล ก าหนดการสอบ 
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นายสรวิศ 
นายสุลักษณ์ 
นางสาวสุพิชญา 
นางสาวพัชรี 
นางสาวดวงดาว
นางสาวลัลน์รภัทร 
นางสาวนงกนก 
นายพีรพงศ์ 
นางสาวกาญจนา
นางสาวพรพิรุณ 
นางสาวเบญจมาภรณ์ 
นางสาวเอื้อรัตน์ 
นางสาวอรัน 
นางสาวเมธาวี 
นางสาวสุภิญญา 

บาเปีย 
สื่อสกุล 
วางพรม 
สีดา 
หงษาแก้ว 
ศรีสวัสดิ์ 
ขณะรัตน์ 
สมภพโภคาเศรษฐ์ 
ปันปิน 
ลิปิมงคล 
รุ่งสว่าง 
มีประมูล 
ประจักษ์เวช 
ดีจันทร์ 
นครกัณฑ์ 

สอบทักษะความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ 

วันพุธ ที่ 22 กันยายน ๒๕๖4 
เวลา 09.0๐ – ๑2.0๐ น. 
(เริ่มรายงานตัวเวลา 08.30 น.) 

สอบทักษะความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์                
ผ่านโปรแกรม Cisco webex (สอบ Online) 

ข้อมูลห้องสอบ 
Meeting Number    : 2640 845 7075 
Password               : DENTMU 
 
 

 
  ทั้งน้ี คณะทันตแพทยศาสตร์ จะประกาศแนวปฏิบัติการสอบทักษะความรู้ความสามารถ   
ทางคอมพิวเตอร์ ผ่านโปรแกรม Cisco webex ในวันที่  13 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. และขอให้         
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 200 7572 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวปฏิบัติการสอบทักษะความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ ผ่านโปรแกรม Cisco webex Meeting 
คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะด าเนินการสอบทักษะความรู้ความสามารถ           
ทางคอมพิวเตอร์  เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน  ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์  สังกัดภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล  ผ่านโปรแกรม Cisco webex Meeting  โดยขอแจ้งก าหนดการและแนวปฏิบัติในการสอบ
ดังกล่าว  ดังน้ี   

 

ล าดับที่ วันสอบ ก าหนดวัน/เวลา Meeting Number/ 
Password 

หมายเหตุ 

1 วันทดลอง
ระบบการสอบ 

วันที่  20 ก.ย. 2564 
เวลา 18.30 -20.00 น. 

2641 994 0501 
/ DENTMU 

- ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าทดลองระบบ
การสอบ   

- ก าหนดการอาจเปลีย่นแปลงได้ 
ตามความเหมาะสม 

2 วันสอบ วันที่  22 ก.ย. 2564 
เวลา 09.00 -12.00 น. 

2640 845 7075 
/ DENTMU 

รายงานตัวและยืนยนัตัวตนเวลา 
08.30 น. 

 
สิ่งที่ผู้เข้าสอบ ต้องจัดเตรียมเพ่ือใช้ในการสอบ  
● คอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง web cam และประสิทธิภาพในการเข้าห้องสอบผา่นโปรแกรม  Cisco webex 

Meeting  
● สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ  
● บัญชีผู้ใช้งาน และโปรแกรม Cisco webex Meeting  โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม  

           และสมัครบัญชีผู้ใช้งาน ได้ที่ https://www.webex.com/  โดยขอให้ด าเนินการสมัครบัญชีผู้ใช้งาน 
       ให้เรียบร้อยก่อนวันสอบคัดเลือก 

● โปรแกรม  Microsoft Word และ Microsoft Excel 
● Email ส่วนตัวที่แจ้งไว้ในระบบสมัครงานออนไลน์ 
● เข้าร่วม line open chat  ใน application line  

ชื่อห้อง : คัดเลือกนักวิทยาศาสตร์ DENT MU   
โดยสแกน QR Code  (รหัสเข้า line open chat :  DENTMU ) 
และก าหนดชื่อโปรไฟล์เป็น ชื่อ – นามสกุลจริงของผู้เข้าสอบ 

● บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง  

Line open chat 

https://www.webex.com/


● สถานที่สอบออนไลน์ที่เหมาะสม เช่น ที่พักอาศัย ที่พักในโรงแรม ที่ท างาน หรือที่อื่น ๆ ที่มีความเป็นส่วนตัว 
มีความมิดชิด โดยไม่มีบุคคลอื่นเข้าออกหรืออยู่ภายในบริเวณหอ้งทีใ่ช้เป็นสถานที่สอบออนไลน์                       
ตลอดเวลาการสอบออนไลน์ 
 
แนวปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบ  
1. ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบตามวัน-เวลาที่ผู้จัดสอบก าหนดไว้  
2. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดหรือเงื่อนไขในการสอบรูปแบบออนไลน์อย่างเคร่งครัด  
    หากมีข้อสงสัย เกี่ยวกับเงื่อนไขในการสอบ ขอให้สอบถามผู้จัดสอบใหเ้ข้าใจตรงกันก่อนวันสอบ   
3. ผู้เข้าสอบต้องท าความเข้าใจระบบการสอบ รวมถึงฝึกใชง้านโปรแกรม ล่วงหน้าก่อนวันสอบ   
4. ผู้เข้าสอบต้องกดส่ง E-Mail  เพื่อส่งข้อสอบภายในเวลาที่ก าหนด  
5. ผู้เข้าสอบต้องบันทึกช่องทางการติดต่อผูจั้ดสอบให้สามารถใช้ติดต่อไดท้ันที  
6. หากมีปัญหา หรือข้อขัดข้องในระหว่างการสอบ ให้ผู้เข้าสอบติดตอ่คุมสอบโดยทันที  

 
ข้อปฏิบัติในวันทดลองเข้าระบบการสอบ 

● ขอให้ผู้เข้าสอบ ทดสอบการเข้าห้องสอบ โดย Login ตาม Meeting Number ที่แจ้งไว้ เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการสอบโดยในวันสอบจริงผู้เข้าสอบจะต้องด าเนินการทุกอย่างให้เชน่เดียวกบัวันซ้อม
การสอบ (สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามที่ผู้คุมสอบก าหนด) ในการซ้อมการสอบจะใช้เวลา
ประมาณ 30 นาที – 1 ชั่วโมง  โดยผู้คุมสอบจะเปิดโอกาสให้ซกัถามเพื่อความเข้าใจตรงกัน  และ
จะไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เข้าซ้อมสอบเข้าสอบในวันสอบจริง 
 

ข้อปฏิบัติในวันสอบทักษะความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ 
1. ก่อนท าการสอบขอให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกท าธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย โดยระหว่างการสอบไม่อนุญาตให้  

ผู้เข้ารับการคัดเลือกลุกจากที่น่ัง จนกว่าจะท าข้อสอบและส่งข้อสอบเรียบร้อย  
2. การเข้าห้องสอบ ขอให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกเปิดโปรแกรม Cisco webex Meeting กรอกข้อมูล   

Meeting Number ตรงช่อง Join a Meeting  โดย Screen Name ให้พิมพ์                              
ล าดับที่ ช่ือ นามสกุล (ภาษาไทย) และกดปุ่ม “Join Meeting ”    

3. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องรายงานตัวในห้องสอบออนไลน์โปรแกรม Cisco webex Meeting ก่อนสอบใน
เวลา 08.30 น.  หากผู้เข้ารับการคัดเลือกเข้ารายงานตัวหลังเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์สอบ และจะไมไ่ด้
รับอนุญาตให้เข้าสอบ 

4. เมื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกกดปุ่ม Join เพื่อเข้าสู่ห้องสอบ จะขึ้นข้อความ “ You can join the meeting 
after the host admits you.” ขอให้ผู้เข้ารับการคัดเลือก รอที่ lobby ของห้องสอบ  
โดยผู้คุมสอบ (host) จะกดอนุมัติ (admit) ให้เข้าห้องสอบได้ทีละคนเพื่อรายงานตัวและยืนยันตัวตน 



5. เมื่อผู้คุมสอบกดอนุมัติให้เข้าห้องสอบ ขอให้ผู้เขา้รับการคัดเลือกรอสักครู่ผู้คุมสอบจะกดให้เขา้ห้อง
รายงานตัวทีละคน และเมื่อปรากฏหน้า “Breakout sessions have started.” ให้กดปุ่ม Join now 
เพื่อเข้าสู่ห้องรายงานตัว  

6. เมื่อเข้าสู่ห้องรายงานตัว ผู้คุมสอบจะแจ้งให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกรายงานตัว ขอให้ผู้ เข้ารับการคัดเลือก
เปิดไมโครโฟนและกล้อง แจ้งชื่อ นามสกุล และแสดงบัตรประชาชนให้อยู่ในระดับเดียวกับใบหน้าผู้เข้า
สอบด้านขวา เพื่อยืนยันตัวตนให้ผู้คุมสอบตรวจสอบ เช็ค ชื่อและถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานการเข้าสอบโดย
เมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วผู้คุมสอบจะกดปุ่มให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกกลับไปที่ห้องสอบอกีคร้ังเพือ่ใหผู้้
เข้ารับการคัดเลือกท่านอื่นเข้ารายงานตัวจนครบจ านวน 

● ในระหว่างการสอบผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องเปิดกล้องให้ผูคุ้มสอบมองเหน็ได้ตลอดเวลาระหว่าง
สอบ ห้ามใช้พื้นหลังใดๆ และท าการปิดไมโครโฟน ตลอดระยะเวลาการสอบ                     
โดยผู้คุมสอบจะบันทึกภาพหน้าจอระหว่างการสอบ หากผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องการสื่อสารกบั
ผู้คุมสอบระหว่างการสอบออนไลน์ ขอให้กดปุ่ม raise hand และ  ส่งข้อความถึงผู้คุมสอบทาง
ช่อง Chat หรือติดต่อทาง  line open chat  

● ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะได้รับโจทย์ข้อสอบและก าหนดเวลาในการท าข้อสอบน้ันๆ โดยจะแจ้งให้
ทราบเป็นข้อๆ ตามล าดับข้อสอบ  

● ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือก บันทึกไฟล์ค าตอบ ตั้งชื่อไฟล์เป็น ช่ือ นามสกุล (ภาษาไทย) 
● เมื่อครบก าหนดเวลาในการท าข้อสอบในแต่ละข้อไม่วา่จะท าเสร็จหรือไม่เสร็จ ให้ผู้เข้ารับการ

คัดเลือก ส่งข้อความ (Chat) ในโปรแกรม Cisco webex Meeting แจ้งผู้คุมสอบโดยตรง                   
และ ส่งไฟล์ค าตอบมาที่ E-mail:napawan.plu@mahidol.ac.th  ภายใน 5 นาทีหลัง
หมดเวลาสอบในข้อน้ันๆ ด้วย E-mail ที่ใช้สมัครสอบ  (หากผู้คุมสอบไม่ได้รับ E-mail 
ภายหลังหมดเวลา 5 นาที ขอสงวนสิทธ์ิไม่ตรวจข้อสอบในข้อน้ัน) เมื่อผู้คุมสอบได้รับ E-
mail จะตอบกลับ E-mail เพื่อเป็นการยืนยันการส่งไฟล์ค าตอบ  

● ผู้คุมสอบจะแจ้งโจทย์ข้อสอบและเวลาในการสอบในข้อถัดไป ภายหลังจากหมดเวลาข้อแรก 10 
นาที       
 

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