
 
 

 

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ 

------------------------------------- 
   ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์  ต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จ านวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่                             
หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร ส านักงานยุทธศาสตร์ 
  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 ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส 
   ๓.๔ ใบรับรองการท างาน (ถ้ามี) 

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



           ทั้งนี้เอกสารและหลักฐานที่น ามายื่นพร้อมใบสมัคร จะต้องเรียบร้อยและชัดเจน หากพบว่าส าเนา        
เอกสารและหลักฐานที่ส่งมาไม่เรียบร้อย ไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ 
  ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ           
e-Recruitment Online ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment เท่านั้นตั้งแต่บัดนี้ถึง  
วันที่ 11 สิงหาคม ๒๕๖5 
  ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก   
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายใน วันที่ 18 สิงหาคม ๒๕๖5 ที่   
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment 
  หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครน าหลกัฐานการส าเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวัน
รายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับจริงถือว่าผู้สมัคร
หมดสิทธิได้รับการคัดเลือก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่    ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย  เกียรติถาวรเจริญ) 
คณบดีคณะทนัตเเพทยศาสตร ์

                              มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

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


 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ 

ลงวันที่   ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๖5 
------------------------------------- 

ต าแหน่ง    นักวิเทศสัมพันธ์ จ านวน 1 อัตรา 
หน่วยงาน   หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร ส านักงานยุทธศาสตร์ 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร  1.   คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเอกภาษาอังกฤษ  

      หรือสาขาที่เก่ียวข้องด้านภาษาอังกฤษ 
    2.   อายุ 22-35 ปี นับจนถึงวันปิดรับสมัคร 

3.   ไม่จ ากัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือ 
      มีใบส าเนาแสดงวิทยฐานะว่าส าเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8) 
4.   มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office 
5.   มีความรู้ด้านงานวิเทศสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงาน และ 
      สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ 

    6.   มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบ        
      ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด ซึ่งคะแนนไม่ต่ 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 
           7.   หากมีผลคะเเนนการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC)  
                 ไม่ต่ ากว่า 650 คะแนน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ                  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   โดยย่อ 
๑. จัดท าบันทึกข้อความ จดหมายทั่วไป ตอบโต้จดหมายอิเลคทรอนิกส์         

(E-Mail) ฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อตอบรับชาวต่างประเทศ รวมถึงร่างค ากล่าว                                 
ในโอกาสต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ 

๒. ให้การดูแลอาคันตุกะที่มาจากต่างประเทศ เช่น รับ-ส่ง ที่สนามบินและที่พัก 
รวมถึงพาเยี่ยมชมคณะฯและสถานที่ต่างๆ  

๓. ตรวจสอบข้อมูลภาษาอังกฤษ เช่น เอกสาร MOU ,ข้อมูลเว็บไซต์ของคณะฯ 
เป็นต้น 

๔. จัดท ารายงานประจ าปีฉบับภาษาอังกฤษ 
 
 
 



หลักเกณฑ์การคัดเลือก    สอบคอมพิวเตอร์, สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์,  
ทดลองปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน เป็นเวลา 1 วัน 
   

อัตราเงินเดือน   20,09๐ บาท 
  
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์  การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม),  

รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (๑๐,๐๐๐ บาท),             
ตรวจสุขภาพประจ าปี, กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ,สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
บุ ค ล า ก ร แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว , ส วั ส ดิ ก า ร ยื ด ห ยุ่ น  ( Flexible Benefit)                                
และประกันสุขภาพกลุ่ม   

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

 


