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ประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี 
เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่บรรจุและแต่งตั้งเป็น 

พนักงานมหาวิทยาลัยวิทยาเขตกาญจนบุรี 
ต าแหน่ง นักนิเทศศิลป์ จ านวน ๑ อัตรา 

---------------------- 
ดว้ยมหาวิทยาลยัมหิดลมีความประสงคจ์ะรบัสมคัรสอบคดัเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตัง้เป็นพนกังาน

มหาวิทยาลยัวิทยาเขตกาญจนบุรี ต  าแหน่ง นักนิเทศศิลป์  จ านวน ๑ อตัรา สงักัดงานวิเทศสมัพันธแ์ละสื่อสาร
องคก์ร วิทยาเขตกาญจนบรุี มหาวิทยาลยัมหิดล 

๑. ต าแหน่งทีจ่ะด าเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ต าแหน่งท่ีบรรจุปรากฎอยู่ในรายละเอียดแนบทา้ย
ประกาศนี ้

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผูส้มคัรรบัการคดัเลือกตอ้งมีคุณสมบตัิทั่วไปตาม
ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าดว้ยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑และท่ีประกาศ
เพ่ิมเติม และมีคณุสมบตัิเฉพาะต าแหน่งตามท่ีระบไุวใ้นรายละเอียดเก่ียวกบัการสอบแทบทา้ยประกาศนี ้

๓. วัน เวลา และสถานทีรั่บสมัคร 

 ๓.๑ ส่งจดหมายสมคัรงานทางไปรษณีย ์พรอ้มแนบหลกัฐานประกอบการสมคัรมาที่ “วิทยาเขต
กาญจนบุรี มหาวิทยาลยัมหิดล เลขที่ ๑๙๙ หมู่ ๙ ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ๗๑๑๕๐” 
วงเล็บมมุซองบนขวา “สมคัรงานต าแหน่ง(ระบุต  าแหน่งท่ีตอ้งการสมคัร)” หรือ 

 ๓.๒ ส่งเอกสารหลกัฐานในรูปแบบไฟลอ์ิเล็กทรอนิกส ์โดยระบุในช่อง Subject : ต  าแหน่งที่ตอ้งการ
สมคัร_ชื่อ-นามสกุล (เช่น วิศวกรโยธา_นายคนดี  ดีย่ิง) พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน โดยท าเป็น File เดียวกัน
ทัง้หมด จ านวน ๑ File เท่านัน้ ในรูปแบบ “PDF File” สง่มาท่ี E-mail:soifha.chr@mahidol.edu  หรือ 

 ๓.๓ สมคัรในระบบ e-Recruitment Online ท่ี http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment 
โดยผู้สมัครสามารถยืน่ใบสมัครได้ตัง้แต่บัดนี ้ถงึวันที ่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  

๔. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะ  
  ๔.๑ ส าเนาหลกัฐานวฒิุการศกึษาและส าเนาใบรายงานผลการศกึษาฉบบัสมบรูณ ์
  ๔.๒ ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
  ๔.๓ ส าเนาคะแนนสอบภาษาอังกฤษ จ านวน ๑ ฉบับ (ตามเกณ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ                      

ท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลก าหนด) 
  ๔.๔ หลกัฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนช่ือ – สกลุ ทะเบียนสมรส 
  ๔.๕ ใบรบัรองแพทยโ์รงพยาบาลของรฐั  จ านวน ๑ ฉบบั 
  ๔.๖ ใบรบัรองการท างาน (ถา้มี) 
  ๔.๗ ไฟลรู์ปถ่ายหนา้ตรง ใส่ชุดสภุาพ ถ่ายไวไ้ม่เกิน  ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ท่ีมีขนาดไม่

เกิน ๒๐๐kb  
  ๔.๘ ผูส้มคัรตอ้งด าเนินการจดัสง่เอกสารใหค้รบถว้นก่อนวนัสอบ กรณีเอกสารการสมคัรไมค่รบถว้น 

มหาวิทยาลยัอาจสงวนสิทธ์ิ ไมอ่นญุาตใหเ้ขา้รบัการสอบคดัเลือก  
  ๔.๙ ผูผ้่านการสอบคดัเลือกจะตอ้งเขา้รบัการตรวจประวตัิจากส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment


๒ 

 

 
๕. การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานทีท่ าการคัดเลือก 
ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธิเขา้รบัการสอบคดัเลือก/ประกาศ วนั เวลาและสถานท่ีสอบ ณ ป้ายประชาสมัพนัธ์

บริ เวณ  ชั้น๑ อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  และประกาศทางเว็บไซต์ 
http://ka.mahidol.ac.th/th/jobs. และ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment  ภายในวันท่ี  ๓๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 
ประกาศ  ณ  วนัท่ี            กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 

(รองศาสตราจารย ์ดร.น.สพ. ก าลงั  ชมุพลบญัชร) 
ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบรุี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ka.mahidol.ac.th/th/jobs
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment
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รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหดิล 

ลงวันที ่       กรกฎาคม พ.ศ. ๓๕๖๕ 
ต าแหน่ง  :  นกันิเทศศิลป์   จ านวน  ๑  อตัรา  
หน่วยงาน :  งานวิเทศสมัพนัธแ์ละสื่อสารองคก์ร   วิทยาเขตกาญจนบรุี  
อัตราเงนิเดอืน :  คณุวฒิุปริญญาตรี  ๒๐,๐๙๐ บาท 
คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 

๑. เพศหญิงหรือเพศชาย  (เพศชายตอ้งผ่านการเกณฑท์หารแลว้หรือไดร้บัการยกเวน้) 
๒. ส าเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี เช่น การออกแบบ/การสรา้งสรรคผ์ลิตสื่อ หรือสาขาอื่นท่ี

เก่ียวขอ้ง 
๓. มีความสามารถ ฟัง พดู อา่น เขียน ภาษาองักฤษในระดบัดี 
๔.  มีความรูเ้ก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอรแ์ละอปุกรณโ์สตทศันปูกรณ ์
๕. มีความรูด้า้นเทคโนโยีสารสนเทศ การใชอ้ปุกรณโ์สตทศันปูกรณ ์
๖. ตอ้งมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้โดยย่ืนผลคะแนนทดสอบฯ 

พรอ้มใบสมคัร (หรืออย่างชา้ก่อนเขา้รบัการสอบคดัเลือก และผลคะแนนตอ้งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี 
นบัตัง้แตว่นัท่ีสอบ) ดงันี ้ 

- IELTS (Academic Module) คะแนนไมต่  ่ากวา่ ๓ หรือ 
- TOEFL IBT   คะแนนไมต่  ่ากวา่ ๒๙ หรือ 
- TOEFL ITP    คะแนนไมต่  ่ากวา่  ๓๙๐ หรือ 
- TOEFL CBT    คะแนนไมต่  ่ากวา่  ๙๐ หรือ 
- TOEIC    คะแนนไมต่  ่ากวา่ ๔๐๐ หรือ 
- MU GRAD Test   คะแนนไมต่  ่ากวา่ ๓๖ หรือ 
- MU – ELT   คะแนนไมต่  ่ากวา่ ๕๖ 

๗. ผูผ้่านการสอบคดัเลือกจะตอ้งเขา้รบัการตรวจประวตัิจากส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 

๑. มีความรู้ความสามารในการนิเทศศิลป์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี                         
มีความคดิสรา้งสรรค ์

๒. มีความช านาญในการใช้โปรแกรม lllustrator, Photoshop, Adobe Indesing หรือ 
PageMake 

๓. มีความรูค้วามสามารถในการใชภ้าษาและคอมพิวเตอรอ์ย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตัิงาน
ในหนา้ท่ี 

๔. หากมีความรูค้วามสามารถในดา้นการผลิตส่ือ TD, Animation, AR, VR (จะไดร้ับการ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 
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หน้าทีห่ลัก/ภาระส าคัญของงานโดยสรุป 

  ปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการออกแบบนิเทศศิลป์ โดยปฏิบตัิหนา้ท่ีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง เช่น การออกแบบกราฟฟิค ภาพประกอบ ส่ือเอกลกัษณ/์สญัลกัษณท์างการคา้และประชาสมัพนัธ ์
การออกแบบป้ายสัญลักษณก์ารออกแบบและวางรูปแบบ  Layout ของหนังสือ เอกสารประชาสัมพนัธ์ 
โปสเตอร ์หนงัสือ วารสาร สจูิบตั ิฯลฯ การออกแบบนิทรรศการ การออกแบบโครงรา่งและองคป์ระกอบภาพ
ของส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(Website Designer) การออกแบบส่ือมลัตมีิเดีย และปฏิบตัหินา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียงขอ้ง 

หน้าทีท่ีรั่บผิดชอบ 

๑. ปฏิบตังิานดา้นออกแบบและพฒันาส่ือการเรียนการสอนออนไลน ์(Online Learning) 
๒. ปฏิบตังิานดา้นจดัสรา้งบทเรียนออนไลน ์ 
๓. ปฏิบตัิงานดา้นออกแบบสื่อ Infographic ทุกประเภท รวมถึงการผลิตและสรา้งสรรคส์ื่อ Digital 

Media และ Multimedia ท่ีสรา้งสรรค ์ 
๔. บนัทกึภาพกิจกรรมภาพน่ิงและวีดีโอ งานตา่งๆท่ีวิทยาเขตกาญจนบรุีจดัหรือมีสว่นรว่ม 
๕. ปฏิบตัิหนา้ท่ีอื่นท่ีเก่ียวขอ้งและท่ีไดร้บัมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา 

ลักษณะงานทีต้่องปฏบิัต ิ
๑. วางแผนการปฏิบตัิงานตามท่ีไดร้บัมอบหมายตามปีงบประมาณ 
๒. ออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรูด้า้นการเรียนการสอนออนไลน ์(Online Learning) ร่วมกับ

อาจารยเ์จา้ของเนือ้หา 
๓. ปฏิบัติ งานช่วยในการสร้างบทเรียนออนไลน์ (MOOC/SPOC Online Courses/Online 

Curriculum) รว่มกบัอาจารยเ์จา้ของเนือ้หา 
๔. บนัทกึภาพน่ิงและวีดีโอกิจกรรม งานพิธี ท่ีวิทยาเขตกาญจนบรุีจดัหรือมีสว่นรว่ม 
๕. งานประชาสมัพนัธแ์ละเผยแร่ 

- ออกแบบ Banner วนัส าคญัประจ าปี 
- ออกแบบ Banner การเปิดรบับคุคลเขา้ศกึษาตอ่ประจ าปีการศกึษา 
- ออกแบบบอรด์นิทรรศการงานตา่งๆหรืองานอื่นท่ีไดร้บัมอบหมาย 
- ออกแบบท าโปสเตอร ์ไวนิล โบชวัร ์โครงการและกิจกรรมต่างๆของวิทยาเขตกาญจนบรุี 
- จดัท าข่าวเพ่ือการประชาสมัพนัธ ์เพ่ือเผยแพร ่หน่วยงานภายในและภายนอกองคก์ร 

๖. งานท่ีตอ้งพฒันาและงานตามยทุธศาสตร ์
๗. ปฏิบตัิงานอื่นๆตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 

หลักเกณฑก์ารคัดเลือก : 

- สอบขอ้เขียน สอบปฏิบตัิ 
- สมัภาษณ ์ 
- คณะกรรมการอาจมีการเปล่ียนแปลงวิธีการคดัเลือกไดต้ามความเหมาะสม 

 
 

งานบริหารและทรัพยากรบุคคล โทร ๐๓๔๕๘๕๐๕๘ ตอ่ ๑๒๓๑ email : soifha.chr@mahidol.edu 
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