รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน ตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
1. ตาแหน่งและสังกัด
ตำแหน่งนักประชำสัมพันธ์
สังกัด คณะมนุษยศำสตร์
(ปฏิบัติงำนที่มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร)
2. อัตราเงินเดือน

17,200 บำท
(จ้ำงด้วยงบพัฒนำวิชำกำร คณะมนุษยศำสตร์)

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้ที่จะได้รับกำรบรรจุต้องมีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
และไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรค
กำรเมือง
2. เป็นบุคคลล้มละลำย
3. เป็นผู้มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
4. เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
หรือมีกำยหรือจิตใจไม่เหมำะสมที่จะปฏิบัติหน้ำที่
5. เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงตำมที่ กบบ. กำหนด
6. เป็นผู้อยู่ระหว่ำงถูกพักงำน หรือสั่งให้หยุดงำนเป็นกำรชั่วครำว
7. เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพำกษำถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำ
โดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
8. เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนของ
รัฐ เพรำะกระทำผิดวินัย
9. เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ กำรวิ นิ จ ฉั ย ว่ ำ เป็ น โรคทำงจิ ต หรื อ มี ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมเชิ ง ลบอั น เป็ น
กำรขัดขวำงต่อกำรปฏิบัติงำนหรือกำรบริหำรขององค์กร
10. เป็นผู้เคยกระทำกำรทุจริตในกำรสอบหรือกำรคัดเลือกเข้ำรับรำชกำร หรือเข้ำปฏิบัติงำน
ในมหำวิทยำลัยหรือหน่วยงำนอื่น
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำวำรสำรศำสตร์ สื่อสำรมวลชน นิเทศศำสตร์
วิทยำกำรสื่อสำร ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร บริหำรธุรกิจ
2. มีควำมรู้ ควำมชำนำญในกำรใช้ภำษำไทยในระดับดี
3. มีควำมรู้ ควำมชำนำญในกำรใช้ภำษำอังกฤษที่เป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนได้
4. มีควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐำนได้ในระดับดี หำกมีประสบกำรณ์
ด้ำนงำนกรำฟฟิค New Media หรือ Social Network กำรจัดกำรฐำนข้อมูลสำหรับงำนสื่อสำรองค์กร
(จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ)

5. ประชำสัมพันธ์โครงกำร/กิจกรรมของคณะฯ ผ่ำนสื่อ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
เว็บไซต์คณะฯ
6. มีควำมสำมำรถถ่ำยภำพ (ระดับคุณภำพดี) เพื่อประกอบกำรทำข่ำยประชำสัมพันธ์ และ
ส่งเสริมภำพลักษณ์องค์กรได้ (จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ)
7. มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ กำรเขียนข่ำว กำรผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ด้ำนงำน
สื่อสำรมวลชน (มีหลักฐำน จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ)
8. มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ปฏิ ภ ำณไหวพริ บ ในกำรติ ด ต่ อ ประสำนงำนกั บ หน่ ว ยงำนภำยใน และ
หน่วยงำนภำยนอก ผู้สื่อข่ำว บรรณำธิกำรข่ำว
9. มีควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ปัจจุบันในด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งด้ำนกำรศึกษำ
10. มีควำมสำมำรถด้ำนกำรศึกษำและจัดกำรข้อมูล วิเครำะห์ปัญหำและอุปสรรค รวมทั้งมี
ปฏิภำณไหวพริบดี สำมำรถแก้ไขสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำได้ทันท่วงที
11. สำมำรถสร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ยกั บ ผู้ สื่ อ ข่ ำ ว สื่ อ สำรมวลชน หั ว หน้ ำ ชุ ม ชน องค์ ก รกลำงต่ ำ งๆ
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนของรัฐฯ
12. สำมำรถทำงำนในเวลำและนอกเวลำได้
13. เป็นผู้ขวนขวำยและแสวงหำควำมรู้ใหม่ๆ อย่ำงเป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในกำรประกอบ
อำชีพ
คุณลักษณะและสมรรถนะที่จาเป็น
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีควำมซื่อสัตย์
2. มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์
3. มีภำวะควำมเป็นผู้นำ
4. มีน้ำใจกำรให้บริกำรที่ดี
5. กำรตัดสินใจและกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้ดี
6. อุทิศเวลำให้กับทำงรำชกำร
7. ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี
8. มีควำมอุตสำหะ มำนะอดทน
9. มีควำมเสียสละ
10. มีบุคลิกภำพและมนุษยสัมพันธ์สำมำรถปฏิบัติงำนร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี
11. มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
12. มีควำมคิดเชิงกลยุทธ์และมีวิสัยทัศน์
4. ข้อกาหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. เขียนข่ำวประชำสัมพันธ์ บทควำม สกู๊ปข่ำว หรือเอกสำรอื่นๆ เพื่อใช้เผยแพร่
2. ถ่ำยภำพเพื่อประกอบกำรทำข่ำยประชำสัมพันธ์ และส่งเสริมภำพลักษณ์องค์กรได้

3. ดูแล ปรับปรุงข้อควำมประชำสัมพันธ์ บทควำม กิจกรรมต่ำงๆ บนเว็บไซต์ม หำวิทยำลัย /คณะฯ/
Facebook/Twitter/Youtube และอื่นๆ
4. เตรียมเนื้อหำและควบคุมกำรผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
5. จัดเก็บข้อมูล ข่ำวสำร ภำพข่ำว หรือเอกสำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ เพื่อเก็บเข้ำระบบ
6. ประสำนงำนเพื่ อ กำรประชำสั ม พั น ธ์ เกี่ ย วกั บ กำรจั ด ฝึ ก อบรม สั ม มนำ หลั ก สู ต รต่ ำ งๆ สนอง
ควำมต้องกำรและควำมสนใจของบุคลำกรหรือองค์กรต่ำงๆ
7. พูดต่อชุมชนได้ และสำมำรถปฏิบัติงำนสนับสนุนกิจกรรมมวลชนได้
8. รักษำสัมพันธภำพที่ดีกับสื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งสื่อท้องถิ่นและสื่อส่วนกลำง
9. สนับสนุนกิจกรรมพิเศษอื่นๆ เช่น กำรประชุมสื่อมวลชนสัมพันธ์ นิทรรศกำร กำรสัมมนำ ฯลฯ
10. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบอย่ำงสม่ำเสมอ
11. ร่ว มเป็ นคณะทำงำน/กรรมกำรในโครงกำรต่ำงๆ และช่ว ยเหลื องำนด้ำนอื่นๆ ของหน่วยงำนที่มี
ควำมจำเป็นเร่งด่วน
12. ดูแลกิจกรรมประชำสัมพันธ์ตำมที่ได้รับมอบหมำย
13. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
5. หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนำหลั กฐำนกำรศึกษำ หรือใบแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript) ซึ่งผ่ำนกำรอนุมัติผ ลจำก
สภำมหำวิทยำลัยหรือสถำบัน
2. รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ำยไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
4. สำเนำทะเบียนบ้ำน
5. สำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีกำรเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสำรหลักฐำนกำรอ้ำงอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมกำรทำงำน เหตุผลที่ลำออก เป็นต้น
7. ผลคะแนนสอบภำษำอังกฤษที่เป็นมำตรฐำน เช่น TOEFL IELTS TOEIC CU-TEP TU-GET SWUSET เป็นต้น
6. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทรำบรำยละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่
26 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลำทำกำร (เวลำ 08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงำนคณบดีคณะมนุษยศำสตร์
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 16205
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมกำรสรรหำจะประกำศให้ทรำบหลังจำกวันสิ้นสุดกำรรับสมัคร

