
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

-------------------------------------------------- 

 ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จ านวน ๑ อัตรา สังกัดงานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ต าแหน่งที่จะบรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบ
ท้ายประกาศนี ้
 ๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี ้
 ๓. การสมัครและการยื่นใบสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ทางเว็บไซต์ 
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๔. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) เท่านั้น 
  ๔.๑ ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและส าเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
  ๔.๒ ส าเนาหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับ
ถึงวันที่สมัคร 
  ๔.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน 
  ๔.๔ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส 
  ๔.๕ ใบรับรองการท างาน (ถ้ามี) 
  ๔.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาด
ไม่เกิน 200 kb 
 ๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. 
เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่         พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์) 
รองอธิการบดี 

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครงานของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ต าแหน่ง   :  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

หน่วยงาน  :  งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป      

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง         

๑. คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเวชนิทัศน์  เทคโนโลยีการศึกษา  เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา  
นิเทศศาสตร์  หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี  (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
๓. มีประสบการณ์ด้านการเขียนบท การผลิตสื่อวิดีทัศน์ และมีพ้ืนฐานการใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีทัศน์  

โปรแกรมตกแต่งภาพ และโปรแกรมด้านเสียง 
๔. มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการตัดต่อ เช่น โปรแกรม Adobe Premiere Pro/ 

Final Cut Pro/ Adobe Lightroom/  Adobe After Effect/ Adobe Photoshop/ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี  
(พร้อมแนบผลงานในข้อ ๓ และ ๔ ส่งมาที ่e-mail: Sompon.sri@mahidol.ac.th 

๕. สามารถคิดรูปแบบการถ่ายภาพและวิดีโอ แบบมีการเล่าเรื่อง (Story telling) เข้าใจในสายงานการผลิต 
(Production) และ ช านาญในเรื่องการตัดต่อ (Post Production) 

๖. มีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์กล้อง Pro และ DSLR สามารถถ่ายภาพทั่วไป ถ่ายภาพวิว 
สถานที่ ถ่ายรูปสตูดิโอ  ถ่ายภาพบุคคลได้เป็นอย่างดี เข้าใจในมุมกล้องการจัดแสง มีใจรักในงาน
ถ่ายภาพและวิดีโอ 

๗. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพ้ืนฐาน Microsoft Office/ Internet  
และอุปกรณ์ส านักงานต่าง ๆ ได้ดี 

๘. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงาน และสามารถท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนได้

เป็นอย่างด ี

๙. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดี และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ

อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผล

คะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร 

IELTS (Academic Module)  คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า ๓  คะแนน   หรือ 

TOEFL-IBT (Internet Based)  คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า ๒๙  คะแนน   หรือ 

TOEFL-ITP    คะแนนรวมไม่ต ากว่า ๓๙๐ คะแนน  หรือ 

TOEFL-CBT    คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า ๙๐  คะแนน   หรือ 

TOEIC     คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า ๔๐๐ คะแนน  หรือ 

MU GRAD Test   คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า ๓๖  คะแนน   หรือ 

MU - ELT    คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า ๕๖ คะแนน 

 

 

 

 



 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

๑. ถ่ายวีดิทัศน์กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยมหิดล  
๒. ตัดต่อวีดิทัศน์  โดยใช้โปรแกรม  Final Cut Pro / Adobe Premiere Pro หรือโปรแกรมอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
๓. ถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยมหิดล   
๔. ถ่ายภาพผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล 
๕. ถ่ายภาพสตูดิโอและดูแลรักษาเครื่องมือในการถ่ายภาพสตูดิโอ 
๖. ตกแต่งภาพ  โดยใช้โปรแกรม  Adobe Photoshop / Adobe Lightroom 
๗. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 
๘. จัดท าคลังภาพและวีดิทัศน์ เพ่ือการสืบค้น  
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
หลักเกณฑ์การคัดเลือก  :  สอบข้อเขียน   สอบปฏิบัติ  และสอบสัมภาษณ์ 

อัตราเงินเดือน :  คุณวุฒิปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท 


