ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
-------------------------

ด้ ว ย มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล มี ค วามประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ บรรจุ เ ป็ น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จานวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ กอง
กายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตาแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ าย
ประกาศนี้
๒.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่ าด้ วยการบริ หารงานบุ คคลพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๑ และมี คุ ณสมบั ติ เฉพาะต าแหน่ งตามที่ ระบุ ไว้ใน
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้
๓. การสมัครและการยื่นใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ E-Recruitment Online ที่
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ายใ
๔. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) เท่านั้น
๔.๑ สาเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสาเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
๔.๒ สาเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจาตัวประชาชน
๔.๓ สาเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤาที่ผ่านเกณฑ์ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
๔.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
๔.๕ ใบรับรองการทางาน (ถ้ามี)
๔.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่
เกิน ๒๐๐ kb
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลาและสถานที่ทาการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็น
ต้นไป ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ตาแหน่ง
: นักประชาสัมพันธ์ (๑ อัตรา)
สถานที่ปฏิบัติงาน
: อุทยานธรรมชาติสิรีรุกขชาติ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ด้ า นนิ เ ทศศาสตร์ ศิ ล ปศาสตร์ ศึ ก ษาศาสตร์ สาขาการ
ประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
๓. มีทักษะในการสื่อสารประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านสื่อยุคใหม่และ social media
๔. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่
เกิ น ๒ ปี นั บ ถึ ง วั น ยื่ น ใบสมั ค ร (แนบผลคะแนน ณ วั น ที่ ส มั ค ร) หากไม่ มี ผ ลคะแนนดั ง กล่ า ว
มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ากว่า ๓ คะแนน หรือ
TOEFL-IBT (Internet Based) คะแนนรวมไม่ต่ากว่า ๒๙ คะแนน หรือ
TOEFL-ITP คะแนนรวมไม่ตากว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ
TOEFL-CBT คะแนนรวมไม่ต่ากว่า ๙๐ คะแนน หรือ
TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ากว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ
MU GRAD Test คะแนนรวมไม่ต่ากว่า ๓๖ คะแนน
๕. มีทักษะในการเขียนข่าวและบทความให้มีความน่าสนใจและสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
๖. มีความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนและกลุ่มสาธารณะต่างๆ
๗. มีความคิดสร้างสรรค์มีความกระตือรือร้นในการทางาน
๘. ชอบการเปลี่ยนแปลงความท้าทายและชอบพัฒนาสิ่งใหม่ๆตลอดเวลา
๙. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเปิดใจทาความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นสามารถเสนอความคิดเห็น
และสามารถทางานเป็นทีมได้
๑๐. สามารถทางานนอกเวลาราชการได้
๑๑. มีจิตอาสา ทางานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๒. หากมี ป ระสบการณ์ ใ นการท างานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดู แ ลภาพลั ก ษณ์ branding ขององค์ ก รมี
ประสบการณ์การเขียนข่าวและบทความในนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์หรือสื่อ online จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ด้านการปฏิบัติการ
๑. จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
๒. สารวจความคิดเห็นของประชาชน และรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆและสรุปผลเพื่อเป็นข้อมูล
ในการดาเนินการประชาสัมพันธ์
๓. ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์เพื่อประกอบการวางแผนการประชาสัมพันธ์และติดตามผล

๔. จัดทาเอกสาร และผลิตบทความเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
๕. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการวางแผน
๑. วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านการบริการ
๑. ให้บริการนาชมสมุนไพรแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ
๒. ควบคุมการทางานของเจ้าหน้าที่นาชม
๓. ควบคุมการจาหน่ายบัตรค่าเข้าชม
หลักเกณฑ์การคัดเลือก : ๑. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ
๒. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือน

: ตามคุณวุฒิ ปริญญาตรี ๑๙,๕๐๐ บาท
ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
--------------------------------------------

