
 
 

 

 

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ 

------------------------------------------------- 
  ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล

เ พื่ อ บ ร ร จุ เ ป็ น ลู ก จ้ า ง ช่ั วค ร า ว เ งิ น ร า ย ได้ คณ ะทั นต แพท ยศ าส ตร์  ต า แห น่ ง พนั ก ง าน บ ริ ก า ร                                                
จ านวน  ๑ อัตรา ปฏิบัติงานที่หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเช้ือ  งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร  โรงพยาบาล              
ทันตกรรม  คณะทันตแพทยศาสตร์  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

๑. ต าแหน่งท่ีบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 ต าแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง จะปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

๒. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัคร 
 ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๑  และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ
แนบท้ายประกาศนี้ 
 

๓. การสมัคร วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
 เปิดรบัสมัครตั้งแต่บัดน้ีจนถึง วันท่ี  ๒๒  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่จุด One Stop Service อาคารเฉลิม
พระเกียรติ ๕๐ พรรษา ช้ัน ๑ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๖ ถนนโยธี เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. ในวันราชการ ทั้งนี้ในวันปิดรับสมัครจะสามารถสง่ใบสมคัร
ได้ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. 

  ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้
ถูกต้องครบถ้วนตามก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบ ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดมาจากผู้สมั ครสอบ                     
คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล จะถือว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาต้ังแต่ต้น  
 

๔. เอกสาร และหลักฐานท่ีต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
  ๔.๑ ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและส าเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
   ๔.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชน 
   ๔.๓ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนช่ือ–สกุล ทะเบียนสมรส 
   ๔.๔ ใบรับรองการท างาน (ถ้ามี) 
   ๔.๕ รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน 



  ทั้งนี้เอกสารและหลักฐานที่น ามายื่นพร้อมใบสมัคร จะต้อง เรียบร้อยและชัดเจน โดยขอให้
ผู ้ส มัครลงนามรับรองส า เนาถูกต้อง เอกสารทุกฉบับ  หากพบว่าส าเนาเอกสารและหลักฐานที่ส่งมาไม่
เรียบร้อย ไม่ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธ์ิสอบ  
 

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  
   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารบัการคัดเลอืกภายใน วันท่ี  ๒๖  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่บอร์ดประกาศรบัสมคัร
งาน ช้ัน ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ และที่ http://www.op.mahidol.ac.th 
/orpr/E-Recruitment “ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธิสอบข้อเขียนและสมัภาษณ์”  หรือ สอบถามรายละเอียดเพิม่เติม
ได้ที่ โทรศัพท์  ๐ ๒๒๐๐ ๗๕๗๒  

หมายเหตุ ในกรณีผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครน าหลักฐานการส าเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวัน
รายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่า ส าเนาหลักฐาน
การศึกษาไม่ตรงกับฉบับจริงนั้น ถือว่าผู้สมัครหมดสิทธ์ิได้รับการคัดเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่          ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย  เกียรติถาวรเจรญิ) 
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 



 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้  

ลงวันท่ี         ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
------------------------------------- 

 

ต าแหน่ง   พนักงานบริการ  จ านวน ๑ อัตรา 
หน่วยงาน   หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเช้ือ  งานสนับสนุนการบรกิารและทรพัยากร 
     โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์  
 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร  ๑. คุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) – มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) 
๒. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบส าเนาแสดงวิทยฐานะว่า 

      ส าเร็จการฝึกทหาร รด. ช้ันปีที่ ๓ (ใบ สด.๘) 
 

 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  ๑. ท าความสะอาดพื้นที่ให้บริการตามที่ได้รับการมอบหมาย 
    ๒. จัดเตรียม และบรรจุหีบห่อเครื่องมือทางทันตกรรม เพื่อท าความสะอาด 
         และท าให้ปราศจากเช้ือ 
     ๓. จัดเก็บ และแจกจ่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางทันตกรรม ที่ปราศจากเช้ือ 
         ให้แก่คลินิกต่างๆ 
    ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก   สอบสัมภาษณ์, การทดลองปฏิบัติงาน ๑ วัน 
อัตราเงินเดือน   ๘,๖๙๐ บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว ๑,๕๐๐ บาท 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์  - การรักษาพยาบาล (สทิธิกองทุนประกันสังคม) 
    - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว                         
     (กรณีปฎิบัติงานไม่ต่ ากว่า ๖ เดือน)  
     - ตรวจสุขภาพประจ าป ี
    - ฯลฯ 

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


