
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

-------------------------------------------------- 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งนักอาชีวอนามัย จ านวน ๑ อัตรา สังกัดงานส่งเสริมมารฐานความปลอดภัย ศูนย์บริหารความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ส านักงานอธิการบดี  นั้น หน่วยงานมีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัคร
ต าแหน่งดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ๑. ต าแหน่งที่จะบรรจุ ต าแหน่งที่จะบรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 ๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 ๓. การสมัครและการยื่นใบสมัคร 
 ผู้ ประสงค์จะสมัครสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ทาง เว็บไซต์  
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๔. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) เท่านั้น 
  ๔.๑ ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและส าเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
  ๔.๒ ส าเนาหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึง
วันที่สมัคร 
  ๔.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน 
  ๔.๔ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส 
  ๔.๕ ใบรับรองการท างาน (ถ้ามี) 
  ๔.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ ไม่ เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png  
ที่มีขนาดไม่เกิน 200 kb 
 ๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือก 
  ป ร ะก า ศ ร า ย ชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ ก า ร คั ด เ ลื อ ก  วั น ที่  ๒ ๕  พ ฤ ษ ภ า ค ม  พ . ศ .  ๒ ๕ ๖ ๔  
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         :  นักอาชีวอนามัย จ านวน ๑ อัตรา   

หน่วยงาน      :  งานส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัย  ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 

    ในการท างาน (COSHEM) 

คุณสมบัติของผู้สมัคร : 

๑. ได้รับคุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือสาขาอ่ืนๆที่ผ่านการเรียนหลักสูตรอาชี
วอนามัยและความปลอดภัยหรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์การท างานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไม่น้อย
กว่า ๑ ป ี

๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น) 
๓. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี 
๔. การสื่อสารภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน เขียน อยู่ในระดบัดี 
๕. สามารถท างานเป็นทีม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนได้ 
๖. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักท่ีจะท างานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม รักงานบริการ สามารถประสานงานและสื่อสารกับ

หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ดี 
๗. หากมีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ในการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจะ

ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

๘. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษการสื่อสารได้ในระดับดีและต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ โดยเปน็ผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผล
คะแนนดังกล่าว 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 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
๑. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งในการเรียนการสอน การวิจัย 
และการบริการวิชาการ 

๒. ด าเนินการตรวจสอบ ดูแล และตรวจประเมินพร้อมให้ค าแนะน าส่วนงานต่างๆ  ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล  
เพื่อให้การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นไปตามมาตรฐาน
และสอดคล้องตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

๓. จัดการฝึกอบรม สร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 



๔. แนะน าและให้ความรู้แก่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลในการด าเนินงานด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

๕. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของศูนย์ฯ กับส่วนงานต่างๆ กับในส่วนงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
๖. ประสานงานและเชื่อมโยงการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมระหว่างส่วนงานภายในและ 

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
๗. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล การด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน น าเสนอต่อ

คณะกรรมการความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย เพื่อการบริหารจัดการและพัฒนางานด้านความปลอดภัยฯ 
๘. ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก : สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
อัตราเงินเดือนตามวุฒิ  :   ปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท 

 

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

 


