
 
 

 
 

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่บรรจุเป็นลูกจ้างช่ัวคราวเงินรายได้ 

------------------------------------- 
   ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ต าแหน่งช่างอิเลคทรอนิคส์ จ านวน ๒ อัตรา ปฏิบัติงานท่ี         
หน่วยซ่อมบ ารุง งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านักงานคณบดี 
  ๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการรับสมัครเพ่ือคัดเลือก ต าแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
  ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
เกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้ 
  ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น 
   ๓.๑ ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองการศึกษา และส าเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
   ๓.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชน 
   ๓.๓ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส 
   ๓.๔ ใบรับรองการท างาน (ถ้ามี) 
   ๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน  
         ๒๐๐ kb 
  ทั้งนี้เอกสารและหลักฐานที่น ามาย่ืนพร้อมใบสมัคร จะต้องเรียบร้อยและชัดเจน หากพบว่าส าเนา
เอกสารและหลักฐานที่ส่งมาไม่เรียบร้อย ไม่ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ 
  ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment 
Online ท่ี http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment เท่านั้นตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
  ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายใน วันที ่๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ท่ี http://www.op.mahidol.ac.th 
/orpr/E-Recruitment  

๖. ก าหนด วัน เวลา และสถานที่ท าการสอบคัดเลือก 
 วันพุธ ที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓  
สอบความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุม A๐๗ ชั้น ๗  
อาคารเฉลืมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา  
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เขตราชเทวี กรุงเทพ) 
 
 
 



  หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครน าหลักฐานการส าเร็จการศึกษาฉบับจริงมาใน
วันรายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับจริงถือว่า
ผู้สมัครหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่           กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

(ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ) 
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 



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

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างช่ัวคราวเงินรายได้ 

ลงวันที่            กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
------------------------------------- 

ต าแหน่ง   ช่างอิเลคทรอนิคส์ จ านวน ๒ อัตรา 
หน่วยงาน   หน่วยซ่อมบ ารุง  งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม  ส านักงานคณบดี 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร  ๑. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง  (ปวส.) สาขาอิเลคทรอนิคส์ ,         
         สาขาไฟฟ้า, สาขาคอมพิวเตอร์  หรือสาขาอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

๒. เพศชาย อายุไม่เกิน ๓๐ ปี นับจนถึงวันปิดรับสมัคร (ต้องพ้นภาระทาง  
    ทหารเเล้ว โปรดแนบเอกสารการผ่านการเกณฑท์หาร)  
๓ .  มี ค ว าม รู้ ค ว า มส าม า ร ถ ใน กา ร ใ ช้ ค อม พิ ว เ ต อร์  โ ป ร แก ร ม             
     Microsoft Office ได้เป็นอย่างด ี
๔. สามารถท างานล่วงเวลาได้ 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   ๑. ควบคุม และติดตั้ ง อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องบรรยาย          
          ห้องประชุม และภาคสนามภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ 
    ๒. ตรวจสอบ และบ ารุงรักษาระบบภาพ เสียง และอุปกรณ์โสตฯ  
          ภาคสนามภายในคณะฯ 
    ๓. ตรวจสอบ และบ ารุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณ์โสตฯ ประจ าปี 
    ๔ .ตรวจสอบ  ซ่ อม แซ่ ม  บ า รุ ง รั กษ า  เ ครื่ อ งมื อทา งทั น ต กร ร ม                                     
         ยูนิตทันตกรรม และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 
    ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
หลักเกณฑ์การคัดเลือก   สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์  
อัตราเงินเดือน   ๑๑,๕๐๐ บาท และค่าครองชีพชั่วคราว ๗๘๕ บาท 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม) 
    - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (๑๐,๐๐๐ บาท)
    - ตรวจสุขภาพประจ าปี   
*ความก้าวหน้าในสายงาน มี โอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ ยนประเภทการจ้าง เป็นพนักงาน 
     มหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ 

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

 

 


