
 
 

 
ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ 
----------------------------------------------------------- 

   ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ต าแหน่งผู้ช่วยพยาบาล  จ านวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานที่
หน่วยคัดกรองและฉุกเฉินทางการแพทย์  งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร  โรงพยาบาลทันตกรรม                           
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
  ๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก  ต าแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ 
  ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม                 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๑  และมีคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเก่ียวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้ 

๑. คุณสมบตัิทั่วไป 
๑.๑ มีสัญชาติไทย 
๑.๒ อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  ๒. ลักษณะต้องห้าม 
 ๒.๑ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ 
    ในพรรคการเมือง 
 ๒.๒ เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคเรื้อน               
   วัณโรคระยะอันตราย ติดยาเสพติดให้โทษ และโรคอ่ืน ๆ ตามที่ ก.บ.ค. ก าหนด 
 ๒.๓ เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงานหรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอ่ืน 
 ๒.๔ เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม หรือจริยธรรมอันดี 
 ๒.๕ เป็นบุคคลล้มละลาย 

๒.๖ เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย 
      ประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

 ๒.๗ เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 ๒.๘ เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ 
  เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนงาน หัวหน้าส่วนงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
ส่วนงานอาจก าหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอย่างอ่ืนเพิ่มเติมได้ 
 
 
 
 



  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 ที่มีขนาด              
          ไม่เกิน ๒๐๐ 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 เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่  ๒๔  สิงหาคม                     
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
  ประกาศร า ยชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ ก า รคั ด เ ลื อ กภาย ใน  วั นที่   ๒๖   สิ ง ห าคม  พ . ศ .  ๒๕๖๕                                                
ที่  http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment   หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน                        
และสัมภาษณ์ ” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์  ๐ ๒๒๐๐ ๗๕๗๒   
  หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครน าหลักฐานการส าเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวัน
รายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับจริงถือว่า
ผู้สมัครหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศ ณ วันที่            สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย   เกียรติถาวรเจริญ) 

คณบดีคณะทนัตเเพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 



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

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างช่ัวคราวเงินรายได้ 

ลงวันที่           สิงหาคม   ๒๕๖๕ 
------------------------------------- 

ต าแหน่ง   ผู้ช่วยพยาบาล  จ านวน  ๑  อัตรา 
หน่วยงาน   หน่วยคัดกรองและฉุกเฉินทางการแพทย์ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร 

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์  
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร  ๑. คุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร ๑ ปี 
๒. มีความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกภาพที่ดี  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรัก                         
     ในงานบริการและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  โดยย่อ 
๑. ให้ความช่วยเหลือพยาบาล เช่น การวัดและประเมินสัญญาณชีพ                      
     ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน คัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส                    
     โคโรนา 2019 (COVID-19) ณ จุดคัดกรอง เป็นต้น 
๒. สังเกตอาการผู้ป่วย  ให้ค าแนะน า ตอบค าถาม และให้ความช่วยเหลือ       
    แก่ผู้ป่วย ณ จุดคัดกรอง 
๓. จัดเตรียมอุปกรณใ์ห้พร้อมในการด าเนินงาน  
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

  

หลักเกณฑ์การคัดเลือก   สอบสัมภาษณ์ 
อัตราเงินเดือน   ๙,๔๐๐ บาท เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม) 
    - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (๑๐,๐๐๐ บาท)
    - ตรวจสุขภาพประจ าปี 
    - ประกันสุขภาพกลุ่ม   
 *ความก้าวหน้าในสายงาน มี โอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ ยนประเภทการจ้าง เป็นพนักงาน 
     มหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ 

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

 


