
 
 

 

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

------------------------------------- 
   ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งทันตแพทย์ สังกัดหน่วยทันตแพทย์/แพทย์ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร 
โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร จ านวน 1 อัตรา 
  ๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก  ต าแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ 
  ๒.  คุณสมบัติ ของผู้ มีสิทธิสมัคร  ผู้ สมัครรับการคัดเลื อกต้องมีคุณสมบัติทั่ ว ไปตาม ข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเก่ียวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้ 
  ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น 
   ๓.๑ ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและส าเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
   ๓.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชน 

๓.๓ ส าเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จ านวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ
ที่มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด) 
๓.๔ หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส 

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

           ทั้งนี้เอกสารและหลักฐานที่น ามายื่นพร้อมใบสมัคร จะต้องเรียบร้อยและชัดเจน หากพบว่าส าเนา        
เอกสารและหลักฐานที่ส่งมาไม่เรียบร้อย ไม่ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ 
  ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment 
 Online ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment เท่านั้นตั้งแต่บัดนี้ถงึ  
วันที่ 30 กันยายน  ๒๕๖4 
  ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก   
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายใน วันที่ 7 ตุลาคม ๒๕๖4  ที่  
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment  
  หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครน าหลักฐานการส าเร็จการศึกษาฉบับจริง
มาในวันรายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับ
จริงถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก 

 

 
 

ประกาศ ณ วันที่    ๒๑    กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย  เกียรติถาวรเจริญ) 
คณบดีคณะทนัตเเพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

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


รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ลงวันที่    ๒๑      กันยายน   ๒๕๖๔ 
------------------------------------- 

ต าแหน่ง    ทันตแพทย์ จ านวน 1 อัตรา 
หน่วยงาน   หน่วยทันตแพทย์/แพทย์ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร  

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร 
คุณสมบัติของผู้สมัคร  1. คุณวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และ  

คุณวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมผู้สูงอายุ 
2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
3. อายุ 22 ปีขึ้นไป นับจนถึงวันปิดรับสมัคร 
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความรับผิดชอบ, ขยัน, อดทน, ซื่อสัตย์ มีความละเอียด    
รอบคอบ 
5. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบส าเนาแสดงวิทยฐานะว่า
ส าเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3  (ใบ สด.8) 
6. มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่
มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด ซึ่งคะแนนไม่ต่ ากว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ ง           
โดยผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี และต้องมีอายุคะแนนคงเหลือไม่ต่ ากว่า             
3 เดือน จนถึงวันปิดรับสมัคร ดังนี้ 
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. ให้บริการตรวจคัดกรอง วางแผนการรักษาและให้การรักษาทางทันตกรรม
แบบองค์รวม “โดยเน้นในกลุ่มผู้ป่วยสงูอายุ” 

๒. การให้บริการส่งเสริมสุขภาพทางทันตกรรม 
- การออกชุมชนร่วมกับแพทย์ในการให้ความรู้ ส่งเสริมและให้บริการ       
ทันตกรรมสุขภาพในกลุ่มผูป้่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัวและ  
ไม่สามารถเดินทางมาโรงพยาบาลไดส้ะดวก 

๓. ปฏิบัติงานดา้นบริหารตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
๔. ปฏิบัติงานดา้นวชิาการตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย เช่น การเขียนบทความให้

ความรู้เพื่อตีพิมพ์ในวารสารของโรงพยาบาลประจ าทุกเดือน 
๕. เป็นที่ปรึกษาในงานทนัตกรรมผูสู้งอายุแก่นักศึกษาหลักสูตรทนัตกรรม

ผู้สูงอายุ จากคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 



*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://10.3.101.129/intranet/wp-content/uploads/2017/09/8-Human_Resource_Management-1.pdf 
 

๖. ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมและ เข้าร่วมกิจกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์
และโรงพยาบาลทนัตกรรมมหาจักรีสิรินธร ตามโอกาสตา่งๆ  

๗. ปฏิบัติหนา้ที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ังคบับัญชา 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก  สอบสัมภาษณ์  
 
อัตราเงินเดือน   ต าแหน่งทันตแพทย์ (คุณวุฒิปริญญาโท) : 25,480 บาท 
  
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์  การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม),  

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


