
 
 

 
 

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง ขยายการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ 

------------------------------------- 
   ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะขยายการรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ ต าแหน่ง พยาบาล จ านวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานที่                                
หน่วยห้องผ่าตัด งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์  
  ๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก  ต าแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ 
  ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม     
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และมี
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเก่ียวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้ 
  ลักษณะต้องห้าม รายละเอียดดังนี้ 

1. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

2. เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือ
เป็นโรคตามที่ ก.บ.ค.ก าหนด 

3. เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้ หรือ
กฎหมายอื่น 

4. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี 
5. เป็นบุคคลล้มละลาย 
6. เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
7. เคยถูกให้ออก หรือปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงาน

ของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ 
8. เคยถูกให้ออก หรือปลดออกหรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามข้อบังคับนี้หรือ

กฎหมายอื่น 
9. เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงาน   

ของรัฐ 
  ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น 
   ๓.๑ ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและส าเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
   ๓.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชน 
   ๓.๓ หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบทหารกองเกิน (เพศชาย), ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล, ทะเบียนสมรส 
   ๓.๔ ใบรับรองการท างาน  

๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาด   
ไม่เกิน 200 kb   
๓.๖ ส า เนาคะแนนทดสอบภาษา อังกฤษ (ตามเกณฑ์ผ่ านการทดสอบภาษา อังกฤษ                         
ที่มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด 



  ทั้งนี้เอกสารและหลักฐานที่น ามายื่นพร้อมใบสมัคร จะต้องเรียบร้อยและชัดเจน หากพบว่าส าเนา
เอกสารและหลักฐานที่ส่งมาไม่เรียบร้อย ไม่ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ 
  ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ                  
e-Recruitment Online ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment เท่านั้นตั้งแต่บัดนี ้
เป็นต้นไป 
  ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประมาณวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน เมื่อมีผู้สมัครและมี
คุณสมบัติตามประกาศ ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment 
   หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครน าหลกัฐานการส าเร็จการศึกษาฉบับจริงมาใน                    
วันรายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับจริงถือว่า
ผู้สมัครหมดสิทธิได้รบัการคัดเลอืก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่    ๑๐   มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย  เกียรติถาวรเจริญ) 
                        คณบดีคณะทันตเเพทยศาสตร ์
                            มหาวิทยาลัยมหิดล 

 



 
 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง ขยายรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 

ลงวันที่    10      มิถุนายน   ๒๕๖5 
------------------------------------- 

ต าแหน่ง    พยาบาล จ านวน ๑ อัตรา 
หน่วยงาน   หน่วยห้องผ่าตัด  งานบริการเพื่อการเรียนการสอน 

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 
คุณสมบัติของผู้สมัคร ๑. คุณวุฒิปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  หรือ  วิทยาศาสตรบัณฑิต             

สาขาพยาบาลและผดุงครรภ์ 
 2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือสาขา                            

การพยาบาลการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
 3. หากมีประสบการณ์การพยาบาลห้องผ่าตัดมาแล้ว จะได้รับการพิจารณา   

เป็นพิเศษ 
 4. หากมีประสบการณ์เป็นพยาบาลส่งเครื่องมือ (scrub nurse) อย่างน้อย 2 ปี 

จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office 
 6. หากเป็น เพศชายต้องผ่ านการเกณฑ์ เกณฑ์ทหารหรือมี ใบส า เนา              

แสดงวิทยฐานะว่าส าเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3  (ใบ สด.8) 
7.  มี ผ ล ค ะ เ เ น น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  โ ด ย จ ะ ต้ อ ง ผ่ า น เ ก ณ ฑ์ ท ด ส อ บ  

  ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด ซึ่งคะแนนไม่ต่ ากว่าเกณฑ์  
  อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี และต้องมีอายุคะแนน 

คงเหลือไม่ต่ 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 ๑. งานบริการส่วนหน้า 
1.1 งานลงทะเบียนรับผู้ป่วย – บนัทึกการรักษา 
1.2 ยืมและคืนฟลิม์เอกเรย์ ส่งตรวจชิ้นเนื้อและตดิตามผล 
1.3 บันทึกค่ารักษาพยาบาล ลงระบบคอมพิวเตอร์ 
1.4 งานจัดเตรียมเอกสาร พิมพ์เอกสารและถ่ายเอกสารต่างๆของหน่วยงาน 

 

 



2. งานบริการผู้ป่วยผ่าตัด 
2.1 เตรียมสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์อ านวยความสะดวก ส าหรับการ
ผ่าตัดทางทันตกรรมภายใต้ยาสงบประสาท และส าหรับการผ่าตัดความ
ผิดปกติของใบหน้าและขากรรไกร เนื้องอก การติดเชื้อ การแก้ไขความพิการ
ของขากรรไกรและใบหน้าภายใต้ยาระงับความรู้สึก     

3. งานสนับสนุนบริการ 
    3.1 งานล้างท าความสะอาดเครื่องมือ จัดชุดเครื่องมือและส่งเพื่อท าให้ 
    ปราศจากเชื้อ 
    3.2  ควบคุมดูแลและล้างท าความสะอาดเครื่องมือ จัดชุดเครื่องมือและส่ง 

เพื่อท าให้ปราศจากเชื้อ 
        3.3  งานเตรียมวัสดุสิ้นเปลืองส าหรับใช้ในงานผ่าตัด 
        3.4  ตรวจเช็ควัสดุคงเหลือและงานเบิกวัสดุ 
        3.5  จัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยในของห้องผ่าตัด 
                    
หลักเกณฑ์การคัดเลือก   สอบสัมภาษณ์  
อัตราเงินเดือน   คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท 
 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์  การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม),  

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

 
 


