
 
 

  
 

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

******************************************************************************************* 
 

 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดงานประชาสัมพันธ์
และกิจกรรมพิเศษ ส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่บรรจุและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 ต าแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร  
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหาร 
งานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
 3. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครได้ที่
งานบริหารและธุรการ ส านักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เวลา 08.30-16.30 น. หรือสมัครงานออนไลน์ได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/ หรือทาง E-mail 
Address : aphisit.kun@mahidol.ac.th หรือ komaid.chn@mahidol.ac.th หรือทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 สอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2201 5094 

 4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
 4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป  
 4.2 ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ครบถ้วนตามหลักสูตร และส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ 
 4.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ส าเนาใบทหารกองเกิน 
ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส และใบรับรองการผ่านงาน กรณีมีประสบการณ์ 
 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ 
ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ หน้าห้องงานบริหารและธุรการ ส านักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือที่ http://science.mahidol.ac.th/th/ หรือที่ http://op.mahidol.ac.th/orpr/NewHrSite/Service/Job.html 

 
           
 
 
 
 

 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

 
 (ลงนาม) สมคิด  อมรสมานกุล 

ต(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  อมรสมานกุล) 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
 

(ลงนาม) กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน 
(รองศาสตราจารย์ ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน) 

รองคณบดี 
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 

mailto:aphisit.kun@mahidol.ac.th
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
 

ต าแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จ านวน 1 อัตรา   

หน่วยงาน สังกัดงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1.  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาเทคโนโลยีการศึกษา
แพทยศาสตร์ (ทล.บ) เทคโนโลยีการศึกษา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอ่ืนที่เกีย่วข้อง 
 2. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี สัญชาติไทย  (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว) 

หน้าทีค่วามรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ หลายอย่าง เช่น ควบคุมและใช้
อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย เลือก เตรียม และควบคุมการผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดง หรือการ
บรรยาย ได้แก่ ฟิล์ม สไลด์ ภาพยนตร์ รูปภาพ แผ่นภาพ แผนภูมิ ตัวอักษร สคริปต์ ฯลฯ ช่วยเขียน และเรียบเรียงค า
บรรยายภาพ ค าบรรยายแผนภูมิ และบทรายการวิทยุ ภาพยนตร์ หรือโทรทัศน์เพ่ือเผยแพร่ หรือให้ความรู้ด้านต่างๆ 
จัดหา และเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทางด้านโสตทัศนศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 1.  มีความรู้ความสามารถในงานโสตทัศนศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติในหน้าที่ 
 2.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 3.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 4.  มีความรู้ความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
 5.  มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่สังกัด 
 6.  มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะ
วิธีแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

ความรู้ความสามารถที่ส่วนงานก าหนด 
1.  ออกแบบ จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ โปสเตอร์, Banner, ป้ายแขวน (J-Flag) เป็นต้น 
2.  ออกแบบ จัดท าสื่อ infographic, สื่อออนไลน์  
3.  ออกแบบ จัดท านิทรรศการ, เวที และ Model 
4.  จัดท าสื่อวีดิทัศน์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
5.  ปฏิบัติงานด้านศิลปกรรม สนับสนุนหน่วยงานและภาควิชา 
6.  ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย   

อัตราเงินเดือน  19,500 บาท 

หลักเกณฑ์ในการสอบคัดเลือก     สอบข้อเขียน  และสอบสัมภาษณ์ 

หมายเหต ุ ผู้ประสงค์จะสมัครงานออนไลน์ หรือสมัครทาง E-mail ขอให้แนบใบสมัครที่ออกโดยมหาวิทยาลัยมหิดล 
พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน (รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) ประกอบการรับสมัครเป็น PDF file มาให้ครบถ้วน 
และถูกต้อง  หากไม่มีใบสมัครหรือขาดเอกสารหลักฐานจะไม่รับพิจารณา 

************************************************************************************************************************** ************** 
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