
 
 

  
 
 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัง้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
******************************************************************************************* 

 

 ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 
สังกัดงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ ส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 1 อัตรา นั้น 

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัด
งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ 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://www.sc.mahidol.ac.th/tha/index.htm หรือ
ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครทาง E-mail Address : aphisit.kun@mahidol.ac.th 
หรือ komaid.chn@mahidol.ac.th หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โดยเปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทางโทรศัพท์
หมายเลข 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 าเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (โดยมีผลคะแนนไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน) 
 

/4.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน... 
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 4.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ส าเนาใบทหารกองเกิน 
ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส และใบรับรองการผ่านงาน กรณีมีประสบการณ์ 
 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ 
ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 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  13 มกราคม พ.ศ. 2560 
 

 

 (ลงนาม) สมคิด อมรสมานกุล 
ต(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  อมรสมานกุล) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560  
 

ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 อัตรา 

หน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ ส านักงานคณบดี คณะวทิยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    
1. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาการ

ประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบส าเนาแสดงวิทยฐานะว่า

ส าเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8) 
3. หากมีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลภาพลักษณ์ branding ขององค์กร มีประสบการณ์

การเขียนข่าวและบทความในนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์หรือสื่อ online จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
1. มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยและอังกฤษอยู่ในระดับดีถึงดีมาก 
2. มีทักษะในการสื่อสารประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านสื่อยุคใหม่และ social media 
3. มีทักษะในการเขียนข่าวและบทความให้มีความน่าสนใจ และสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
4. มีความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนและกลุ่มสาธารณะต่างๆ 
5. มีความคิด สร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
6. ชอบการเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย และชอบพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา 
7.  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เปิดใจ ท าความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถเสนอความคิดเห็น 

และสามารถท างานเป็นทีมได้ 
8. มีความยืดหยุ่นในการท างาน ท างานภายใต้ความกดดัน ตามหมายก าหนดการได้  
9. สามารถไปท างานต่างจังหวัด/ต่างประเทศได้ 
10.  สามารถท างานล่วงเวลาในวันหยุดได้ในกรณีเร่งด่วน 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1. ท าหน้าที่วางแผนและด าเนินประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทั้งในและนอกองค์กรเพ่ือเสริมสร้างให้เกิด
ภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 2. บริหารดูแลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อยุคใหม่และสังคมออนไลน์ เช่น website และ สื่อ social Media 
ขององค์กร 
 3. เขียน รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมและข้อมูลผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ข่าวแจก ภาพข่าว 
บทความ วารสาร สไลด์หรือวีดีทัศน์ เป็นต้น 

4. รับผิดชอบดูแลภาพลักษณ์โดยรวม branding ขององค์กร    
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5. สร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนและกลุ่มสาธารณะภายนอก 
6. เป็นตัวแทนองค์กรเพ่ือเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์องค์กรในเวทีงานที่ส าคัญต่างๆ 
7. ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมพิเศษเพ่ือสังคมและกิจกรรมขององค์กร  โดยเน้น การมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย 

อัตราเงินเดือน 19,500 บาท  

หลักเกณฑ์ในการสอบคัดเลือก     สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์ 

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

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