
 

 

  

 

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการกองกฎหมาย ส านักงานอธิการบดี  

เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบคุคลให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองกฎหมาย 

ส านักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 

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

 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 735/2565 ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

สรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองกฎหมาย ส านักงานอธิการบดี เพื่อด าเนินการสรรหา 

และคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองกฎหมาย นั้น 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแต่งตั้ง คุณสมบัติ  

วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานและรองหัวหน้าหน่วยงานของส่วนงานที่มิใช่

ภาควิชาหรือเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. 2556 และมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกองกฎหมาย ส านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

สรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองกฎหมาย ส านักงานอธิการบดี ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ในประกาศนี้ 

  1.1 “คณะกรรมการสรรหา” หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกองกฎหมาย ส านักงานอธิการบดี 

  1.2 “ผู้อ านวยการ” หมายถึง ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 

  1.3 “กอง” หมายถึง กองกฎหมาย 

  1.4 “งาน” หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบงานในลักษณะวิชาชีพที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูง 

ในการปฏิบัติงาน หรือเป็นหน่วยงานหลักขององค์กร 

 ข้อ 2 ผู้ที่จะด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และต้องมีคุณสมบัติ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแต่งตั้ง คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง  

ของหัวหน้าหน่วยงานและรองหัวหน้าหน่วยงานของส่วนงานที่มิใช่ภาควิชาหรือเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. 2556 ดังนี้ 

  2.1 ต้องส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญา หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีคุณวุฒิพื้นฐานระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต หากมีวุฒิการศึกษาอื่นทางด้าน 

การบริหาร รัฐศาสตร์ หรือระดับปริญญาโททางนิติศาสตร์ หรือประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตจะได้รับการพิจารณา 

เป็นพิเศษ 

  2.2 มีประสบการณ์ท างานด้านกฎหมาย หรือด ารงต าแหน่งนิติกร ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ  

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านกฎหมาย ไม่ต่ ากว่าระดับหัวหน้างาน หรือเทียบเท่า 

  2.3 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา 
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  2.4 เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) หรือข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีคุณลักษณะสอดคล้องกับค่านิยมของมหาวิทยาลัย 

   กรณีเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่ง 

  2.5 กรณีเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย หรือมิได้ เป็นบุคลากรตามข้อ 2.4 หากได้รับ 

การคัดเลือก จะต้องบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา 

  2.6 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหาร 

   2.6.1 กรณีเป็นบุคลากรตามข้อ 2.4 ให้ยื่นหลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหาร 

ที่มหาวิทยาลัยมหิดลด าเนินการหรือรับรอง 

   2.6.2 กรณีเป็นบุคลากรตามข้อ 2.5 ให้ยื่นหลักฐานการผ่านอบรมหลักสูตรนักบริหาร 

   2.6.3 กรณีผู้ได้รับคัดเลือกยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหาร จะแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทน 

ในต าแหน่งที่ได้รับคัดเลือก และให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหาร ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

  2.7 มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

   กรณีเป็นบุคลากรตามข้อ 2.4 ที่บรรจุตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป และกรณี 

เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ตามข้อ 2.5 ต้องยื่นหลักฐานคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่ปิดรับสมัคร โดยมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศ

มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การก าหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

   - คะแนน IELTS (Academic Module) ไม่ต่ ากว่า 3 คะแนน 

   - คะแนน TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ ากว่า 29 คะแนน 

   - คะแนน TOEFL-ITP  ไม่ต่ ากว่า 390 คะแนน 

   - คะแนน TOEFL-CBT  ไม่ต่ ากว่า 90 คะแนน 

   - คะแนน TOEIC  ไม่ต่ ากว่า 400 คะแนน 

   - คะแนน MU GRAD Test  ไม่ต่ ากว่า 36 คะแนน 

   - คะแนน MU-ELT ไม่ต่ ากว่า 56 คะแนน 

 ข้อ 3 การได้มาซึ่งชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาน ามาพิจารณา 

มี 4 วิธี ดังนี้ 

  3.1 การสมัครเข้ารับการพิจารณาโดยยื่นใบสมัครต่อคณะกรรมการสรรหา 

  3.2 การเสนอชื่อจากผู้อ านวยการกองต่าง ๆ และศูนย์ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าในสังกัด

ส านักงานอธิการบดี มีสิทธิเสนอชื่อได้คนละ 1 ชื่อ 

  3.3 การเสนอชื่อจากหัวหน้าส่วนงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงส่วนงานอ่ืนภายในมหาวิทยาลัย  

มีสิทธิเสนอชื่อได้คนละ 1 ชื่อ 

  3.4 การเสนอชื่อจากบุคลากรสังกัดกอง และปฏิบัติงานในกองมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี  

นับจนถึงวันที่ให้มีการเสนอชื่อ ให้เสนอชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 2 มีสิทธิเสนอชื่อ ได้คนละ 1 ชื่อ 
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  ทั้งนี้ ผู้ที่เป็นกรรมการสรรหาไม่สามารถเสนอชื่อ หรือถูกเสนอชื่อได้ 

 ข้อ 4 การสมัครเข้ารับการพิจารณา ตามข้อ 3.1 

  4.1 ผู้สนใจสมัคร สามารถกรอกใบสมัครตามแนบท้ายประกาศนี้ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

ระบบสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหิดล https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/ และส่งใบสมัครพร้อม

เอกสารหลักฐาน ทางอีเมล murecruit@mahidol.ac.th โดยระบุในช่อง Subject: ต าแหน่ง (ชื่อต าแหน่งที่สมัคร)_ชื่อ_

นามสกุล พร้อมแนบไฟล์ใบสมัครและเอกสารหลักฐานโดยจัดท าเป็นไฟล์เดียวกัน จ านวน 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 20 MB 

ในรูปแบบ “PDF File” 

 ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

(กรณีส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานทางอีเมล สามารถสมัครได้จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ปิดรับสมัคร) 

  4.2 เอกสารหลักฐานในการสมัคร 

    1) ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก (ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน) 

    2) ส าเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาและส าเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์  

พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ชุด 

    3) หนังสือรับรองการท างานที่ยืนยันสถานภาพการด ารงต าแหน่งจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน

ต้นสังกัด 

    4) ประวัติผู้สมัครซึ่งแสดงประวัติการท างานอย่างต่อเนื่องหลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

จนถึงวันที่ยื่นใบสมัคร 

    5) ส าเนาหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ชุด 

    6) ส าเนาหลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารที่มหาวิทยาลัยมหิดลด าเนินการ  

หรือรับรอง พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ชุด (ถ้ามี) 

    7) หนังสือรับรอง (Recommendation letter/Reference) จากบุคคลที่เชื่อถือได้ จ านวน 2 คน  

  4.3 ผู้สนใจสมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล  

กองทรัพยากรบุคคล อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2849 6390  

และ 0 2849 6296 

 ข้อ 5 การเสนอชื่อตามข้อ 3.2 และ 3.3 ให้เสนอชื่อลงในแบบเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด  

โดยใส่ซองที่คณะกรรมการสรรหาได้จัดเตรียมไว้ และส่งกลับไปยังประธานคณะกรรมการสรรหา กองทรัพยากรบุคคล 

ชั้น 4 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 ข้อ 6 การเสนอชื่อตามข้อ 3.4 ให้บุคลากรสังกัดกองที่มีสิทธิเสนอชื่อ โดยเสนอชื่อแบบออนไลน์  

ผ่านโปรแกรม limesurvey ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่  26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 จนถึงเวลา 16.00 น.  

ของวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 ข้อ 7 คณะกรรมการสรรหาจะไม่รับพิจารณาใบสมัครที่มาจากช่องทางอื่น และรายชื่อที่มาจากวิธีการ

เสนอชื่ออ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการสรรหาได้ก าหนดไว้ 

 ข้อ 8 คณะกรรมการสรรหาจะด าเนินการเปิดรายชื่อเพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

รวมทั้ งพิจารณากลั่นกรองใบสมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมตามที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด   
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ในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และให้ผู้สมัคร/ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองแล้วมาน าเสนอ

วิสัยทัศน์ และเข้ารับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการสรรหาในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาอาจสัมภาษณ์บุคคลอื่นที่เก่ียวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก 

  หากผู้สมัคร/ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อท่านใดไม่สามารถน าเสนอวิสัยทัศน์ และเข้ารับการสัมภาษณ์

กับคณะกรรมการสรรหาตามที่ก าหนดไว้ จะถือว่าสละสิทธิ เว้นแต่ผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย

และได้เสนอขอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา และถือเป็น

ที่สุด 
 ข้อ  9 เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผู้ สมควรด ารงต าแหน่ งผู้ อ านวยการจะเป็นไปตามมติ 

ของคณะกรรมการสรรหา โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประสบการณ์ท างาน ผลงาน รวมทั้งการน าเสนอวิสัยทัศน์

และการให้สัมภาษณ์กับคณะกรรมการสรรหา โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาถือเป็นที่สุด 

 ข้อ 10 คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณากลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมที่จะด ารง

ต าแหน่งผู้อ านวยการ และจะเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพิจารณา

ให้ความเห็นชอบ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

ต่อไป 

 ข้อ 11 กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้

ถือเป็นที่สุด 

 

 

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่               มถิุนายน พ.ศ. 2565 

(ลงนาม) 

(รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สทุธิสสีังข์) 

รองอธิการบดี 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก 



 
รูปถ่าย 

ขนาด 2 นิ้ว 

(ตามประกาศข้อ 3.1) 
 
 

 
ใบสมัครคัดเลือกเพ่ือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ต าแหน่งท่ีสมัคร ผู้อ านวยการกองกฎหมาย ส านักงานอธิการบดี 

อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง.........................................................................บาท 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคล 
 1.1 ชือ่ (นาย/นางสาว/นาง) นามสกุล  
   NAME (MR./MISS/MRS.) SURNAME  
 1.2 วัน  เดือน  ปีเกิด ปัจจุบันอายุ ปี เดือน 
 1.3 สัญชาต ิ  สถานทีเ่กิด (จังหวัด)     
 1.4 บัตรประชาชนเลขที่  ออกให้ ณ  วันหมดอายุ   
 1.5 สถานภาพทางทหาร   (   )   ได้รับการยกเว้นเน่ืองจาก      
                              (   )   ปลดเป็นทหารกองหนุน พ.ศ.  (    )   จะเกณฑ์ พ.ศ.   
 1.6 สถานภาพการสมรส   
 1.7 ที่อยู่ปัจจุบัน        
   โทรศัพท ์  โทรศัพท์มือถือ  Email Address    
  
2. ประวัติการศึกษา (ตั้งแต่ระดับปริญญาตรขีึ้นไปหรือเทียบเทา่) 
 2.1 คุณวุฒิ    สาขา    เกรดเฉลี่ย  
   สถานศึกษา       ปี พ.ศ.  
 2.2 คุณวุฒิ    สาขา    เกรดเฉลี่ย  
   สถานศึกษา       ปี พ.ศ.  

คุณวุฒิท่ีใช้ในการสมัคร 
   คุณวุฒิ    สาขา    เกรดเฉลี่ย  
   สถานศึกษา       ปี พ.ศ.  
 
3. ประวัติการท างาน/ การฝึกอบรม (โปรดระบุ หรือแนบประวัติการท างาน/ การฝึกอบรมมาพร้อมใบสมัครนี)้ 
 3.1 กรณีท างานที่อืน่ 

สถานท่ีท างาน/โทรศัพท์ ต าแหน่ง เงินเดอืน ระยะเวลาตั้งแต ่– วันที ่ สาเหตุที่ออก 
 
 

    

 
 

    

 
 

    

     

     

 
 



3.2 กรณีเคยปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 

ส่วนงาน / หน่วยงาน ประเภทบุคลากร ต าแหน่ง เงินเดอืน 
ระยะเวลา   

 ตั้งแต ่– วันที ่
สาเหตุที่ออก เงินชดเชย 

  ข้าราชการ 
 พนักงานมหาวิทยาลยั 
 พนักงานมหาวิทยาลยั 
  (ชือ่สว่นงาน) 
 ลูกจ้างชัว่คราว 
 อื่น ๆ โปรดระบ ุ
     

    

 ได้รับแล้ว 
 
 
 ยังไม่ได้รับ 

 

4. สถานภาพการท างานในปัจจุบนั 
 (   ) ต าแหน่ง    เงินเดือน  บาท ระยะเวลา  ปี                   เดือน 
   สถานทีท่ างาน      จังหวัด    
 (   ) ว่างงาน ระยะเวลา  ปี เดือน สาเหตุการว่างงาน    
5. ความสามารถพิเศษ 
 (   ) คอมพิวเตอร์ ระบุโปรแกรม         
 (   ) คะแนนการทดสอบภาษาจาก (โปรดระบุ)   ได้คะแนน    
 (   ) ภาษา    ระบุ (ดี/พอใช้) พูด   อ่าน  เขียน   
 (   ) ขับรถยนต์ได้ใบขับขี่ No.        
 (   ) อื่น ๆ (โปรดระบุ)            
6. ผลงานทางวชิาการ หรือผลงานแสดงความรูค้วามเชีย่วชาญที่เกีย่วขอ้งกับต าแหนง่ท่ีสมัคร หรืออืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
                
                
7. ทราบประกาศรับสมัครจาก 
 (   ) ระบบรับสมัครงานออนไลน์ของมหาวิทยาลัย (e-Recruitment)  (   ) เว็บไซต์สมัครงาน (โปรดระบุ)    
 (   ) บุคคลภายในมหาวิทยาลัย  (   ) บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  (   ) เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
 (   ) สื่อ Social Media (เช่น Facebook, Line เป็นต้น) (โปรดระบุ)         
 (   ) อื่น ๆ (โปรดระบุ)        
8. ข้าพเจ้าได้แนบส าเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา/การฝึกอบรม ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองการท างาน ส าเนา
หลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ มาพร้อมกับใบสมัครนี้ด้วยแล้ว และขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
    
โปรด Scan QR Code เพื่อศึกษาประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลผูส้มัครงาน มหาวิทยาลัยมหิดล 

       
          (ลงชื่อ)     
          (    ) 
                              ผู้สมัคร 
                 วันที่            เดือน                    พ.ศ....................... 
  
บุคคลอ้างอิง (โปรดระบ)ุ  
1. ชือ่ – สกุล เบอรต์ิดตอ่  
2. ชือ่ – สกุล เบอรต์ิดตอ่  

หมายเหตุ โปรดส่งใบสมัครมาที่ อีเมล murecruit@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 24.00 น. 


