ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่ง ผู้ปฏิบัตงิ านทันตกรรม
......................................................................................................

ด้ ว ย คณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร มี ค วามประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รบุ ค คล
เพื่อสอบแข่งขัน เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ระดับต่ากว่าปริญญาตรี
ตาแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
จานวน
(อัตราเงินเดือน ๑๑,๔๐๐ บาท/เดือน)

๓

อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป
- ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยอนุโลม
- เป็นผู้สาเร็จการศึกษาได้รับวุฒิ การศึกษา ตามที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลั ยนเรศวร
กาหนด
- อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปี
- เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจาตัวทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการทางาน
- กรณีเป็นเพศหญิง ต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์
- กรณีเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตาแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
- ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีหลักสูตรกาหนดเวลาศึกษาต่อจากชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือกาลังอยู่ระหว่างรอผลการเรียนในชั้นปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
เอกสารและหลักฐานการสมัคร
๑. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และ
ไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งเป็นรูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๑ รูป
๒. สาเนาใบประกาศจบการศึกษา หรือใบรับรองคุณวุฒิ จานวน ๑ ฉบับ
๓. สาเนาใบแสดงผลการศึกษา ที่แสดงคุณวุฒิการศึกษา หรือคุณสมบัติตรงกับตาแหน่งที่สมัคร
จานวน ๑ ฉบับ
๔. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๕. สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)

-๒–
๖. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันสาขาเวชกรรม ออกให้ไม่เกินกว่า ๓๐ วัน
๗. ผู้สมัครที่เป็นเพศชายต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหารพร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๘. หนังสือรับรองการทางานตามกาหนดในคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่สมัคร หรือกรณีผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการทางาน (ถ้ามี)
- ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ และต้องเตรียมหลักฐานให้ครบตามที่
กาหนด หากไม่ครบหรือขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง จะไม่รับพิจารณา
- ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติให้ตรงกับตาแหน่งที่สมัครด้วยตนเอง หากปรากฏภายหลังว่า
ผู้ส มัครสอบรายใดมีคุณ สมบั ติไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ ถือว่าผู้ สมัครสอบรายนั้น ขาด
คุณสมบัติในการสมัคร และไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้
การสอบ
(ก) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
(๑) ความรู้ทั่วไป
- ใช้วิธีสอบข้อเขียน โดยทดสอบความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปผลงาน โดย
การสรุ ป ความ หรื อ จั บ ประเด็ น ในข้ อ ความ หรือ เรื่อ งราว หรือ ให้ วิเคราะห์ หรือ สรุ ป เหตุ ผ ลทางการเมื อ ง
เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือแนวโน้ ม หรือความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามข้อมูล หรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษา
วิเคราะห์ และสรุปเหตุผลโดยประการอื่น
(๒) ภาษาไทย :
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
(๓) ภาษาอังกฤษ :
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
(ข) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะ
(ค) ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
ประเมิ น บุ ค คลเพื่ อพิ จารณาความเหมาะสมกั บต าแหน่ งหน้ าที่ จากประวัติส่ วนตั ว
ประวั ติ ก ารท างาน ความรู้ ภ าษาอั ง กฤษ โดยการสั ม ภาษณ์ พิ จ ารณาความเหมาะสมในด้ า นต่ า งๆ เช่ น
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และบุคลิกภาพอย่างอื่น
การสมัครสอบแข่งขัน
วัน-เวลา และสถานที่รับสมัคร
กรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐาน และยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ (กรุณาแต่ง
กายชุ ดสุ ภาพ) ณ ห้ อง DT ๑๒๐๑ ชั้ น ๒ อาคารบริหาร คณะทั นตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลั ยนเรศวร จั งหวั ด
พิ ษณุ โลก หรื อจั ดส่ งใบสมั ครและหลั กฐานการสมั ครให้ ครบถ้ วน ทางไปรษณี ย์ EMS ส่ งถึ ง “งานบุ คคล คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐” หากส่งหลักฐานการ
สมัครไม่ครบถ้วนจะไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ทั้งนี้ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๘
ธันวาคม ๒๕๖๑ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (๐๕๕) ๙๖-๖๐๖๓

-๓–
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน
วันพุธที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ที่เว็บไซต์ www.dent.nu.ac.th
กาหนดการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง และ
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
วันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการแข่งขัน
วันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ที่เว็บไซต์ www.dent.nu.ac.th
เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นผู้สอบได้ คะแนนในแต่ละภาคไม่
ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ และเมื่อรวมคะแนนทั้งสิ้นทุกภาคแล้วต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
จะเรียงลาดับผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์การตัดสิน ซึ่งได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ
กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ผู้สอบได้คนที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
มากที่ สุ ด นั้ น จะอยู่ ล าดั บ สู งสุ ด แต่ ถ้ าทั้ งคะแนนภาคความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ งเท่ า กั น และภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งก็ยังได้เท่ากันอีกแล้ว ผู้ที่มีหมายเลขประจาตัวสอบก่อน จะได้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ทศพล ปิยะปัทมินทร์)
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

