ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
--------------------------------------------------------------

ด้วย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน ๑ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่จะบรรจุ ตาแหน่งที่จะบรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๓. วัน เวลา และสถานทีร่ ับสมัครคัดเลือก ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่
งานทรัพยากรบุคคล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๙๙๙ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตาบลศาลายา
อาเออพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ ในวัน เวลาราชการ หรือ Download ใบสมัครได้ที่ www.en.mahidol.ac.th
และส่งใบสมัครพร้อมประวัติส่วนตัวไปที่ E-mail : somporn.pis@mahidol.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข
โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑๕๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๘ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นพร้อมใบสมัคร
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป (ไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๒ สาเนาใบปริญญาบัตร และสาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือหนังสือรับรองซึ่งได้รับ
การอนุมัติว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ๑ ฉบับ พร้อมนาฉบับจริงมาแสดงด้วย
๔.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ๑ ฉบับ
๔.๔ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานคะแนนทดสอบอาษาอังกฤษ
๔.๖ ใบรับรองแพทย์ จานวน ๑ ฉบับ
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ
ประกาศให้ทราบในวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ทาง www.en.mahidol.ac.th และที่คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษอาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(ลงนาม) กัมปนาท อักดีกุล
(รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท อักดีกุล)
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ตาแหน่ง
คุณสมบัติ

ตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จานวน ๑ อัตรา
๑. คุณวุฒิปริญญาโท ทางด้านนิเทศศาสตร์ การบริหาร ศิลปศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์
ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันรับสมัคร
๓. มีความสามารถในการทางานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลอาพลักษณ์ branding ขององค์กร มี
ประสบการณ์การเขียนข่าวและบทความในนิตยสาร หรือสื่อออนไลน์
๔. มี ค วามคิ ด เป็ น ระบบ สามารถวางแผนกระบวนการท างานได้ ด้ ว ยตนเอง มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทางานเป็นทีม และมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานและองค์กร
๕. มีความสามารถในการวางแผน ออกแบบ และจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ (Media) เพื่อการประชาสัมพันธ์
ทั้งอายในและอายนอกคณะ
๖. มีค วามสามารถในการใช้ อ าษาอั ง กฤษเพื่ อการสื่อ สารได้ ใ นระดั บ ดี และมี เ กณฑ์ ผ่ านการทดสอบ
อาษาอังกฤษ คะแนนรวมไม่ต่ากว่าเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
ลาดับที่
ประเอทคะแนนทดสอบ
คะแนน
๑
IELTS (Academic Module)
๓
๒
TOEFL IBT (Internet Based)
๒๙
๓
TOEFL- ITP
๓๙๐
๔
TOEFL- CBT
๙๐
๕
TOEIC
๔๐๐
๖
MU GRAD Test
๓๖

๗. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office / Internet และ
PowerPoint, Adobe Acrobat, Photoshop และโปรแกรมด้าน desktop publishing
๘. มีความสามารถในการประสานงานเป็นอย่างดี และสามารถทางานอายใต้อาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. วางแผนและดาเนินการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทั้งในและนอกคณะเพื่อให้เกิดอาพลักษณ์ที่ดี
๒. บริหารดูแลการประชาสัมพันธ์ เขียน รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ข้อมูล ผ่านสื่อยุคใหม่
และสังคมออนไลน์ เช่น website และสื่อ social Media
๓. รับผิดชอบดูแลอาพลักษณ์โดยรวม branding ของคณะ
๔. ดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมพิเศษเพื่อสังคมและกิจกรรมของคณะ
๕. การประสานงานและอานวยความสะดวกให้กับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
๖. การขอหนังสือเดินทางไปราชการ การขอวีซ่า การขอใบอนุญาตทางาน
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการคัดเลือก สอบข้อเขียน และสอบสัมอาษณ์
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ - วุฒิปริญญาโท ๒๒,๗๕๐ บาทต่อเดือน
…………………………………………………..

