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ประกาศคณะศิลปศาสตร์  

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวคณะศิลปศาสตร์ 

ต าแหน่งนิติกร 

................................................. 

 คณะศิลปศาสตร์ จะด าเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างช่ัวคราว          

คณะศิลปศาสตร์ ต าแหน่งนิติกร เพื่อปฏิบัติงาน ณ หน่วยทรัพยากรบุคคลและนิติการ งานบริหารและธุรการ              

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่จะบรรจุ (ปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) 

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหนง่ (ปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)      

3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 

3.1  ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการท างาน (ถ้ามี)  

3.2  รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด าขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จ านวน 1 รูป 

3.3  ใบปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท พรอ้มรบัรองส าเนาถูกต้องอย่างละ 1 ฉบับ  

3.4  ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

                           อย่างละ 1 ฉบับ 

              3.5   ส าเนาทะเบียนบ้าน  และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องอย่างละ 1 ฉบับ 

          3.6  หลักฐานอื่น ๆ  เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล ใบทหารกองเกิน เป็นต้น 

4.  วิธีสมัคร 

     กรอกใบสมัครในระบบ e-Recruitment Online ที่  http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment  

     ตั้งแต่บัดน้ีถึงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564   
  

5.   ประกาศรายช่ือผู้มสีิทธ์ิสอบ วันเวลา และสถานทีส่อบ ภายในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

     ในระบบ e-Recruitment Online ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment และ www.la.mahidol.ac.th  

 6.  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่ คุณกุณชญา  สิทธิสุข โทร. 02-441-4401-4 ต่อ 1714 หรือ E-Mail:  

    Ramida.sit@mahidol.edu 

                                                                                 ประกาศ ณ วันที่       พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่) 

                                                                                             คณบดีคณะศิลปศาสตร ์
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ฉบับลงวันท่ี        พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

ชื่อต าแหน่ง  นิติกร  จ านวน 1 อัตรา 

หน่วยงาน    หน่วยทรัพยากรบุคคลและนิติการ งานบรหิารและธุรการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   

1. ได้รับคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขานิติศาสตร ์

 2.  หากส าเรจ็การศึกษาช้ันเนติบัณฑิต หรือมีใบอนุญาตว่าความ หรือมีประสบการณ์ในการท างาน  

            ด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 3-5 ปี จะได้รับการพจิารณาเป็นพเิศษ 

3.  มีความรู้ความเข้าใจงานด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่  

4.  มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมลู วิเคราะหป์ัญหาสรุปเหตผุล และน าเสนอรายงาน  

            ข้อมูลประกอบการพจิารณาได ้

5.  มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกจิ และแผนงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานทีส่ังกัด 

 6.  มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหค้ าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะ 

            วิธีการแก้ไขปรับปรงุการปฏิบัตงิานที่อยู่ในความรบัผิดชอบ 

7.  มีทักษะและสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏิบัติงานในต าแหน่งนิติกร 

คุณสมบัติท่ัวไป 

1. มีสัญชาติไทย

2. เพศชายหรือหญงิ อายุไม่เกิน 45 ปีบริบรูณ์ นับถึงวันที่ปิดรบัสมัคร

3. หากผูส้มัครเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รบัการละเว้นให้เข้ารบัราชการทหาร

4. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข

ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปน้ี 

 1.  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมอืง 

          2.  เป็นคนวิกลจริตหรอืจิตฟั่นเฟือน เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามที่ ก.บ.ค.ก าหนด 

3.  เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพกังาน หรือถูกสั่งใหอ้อกจากงานไว้กอ่นตามข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น 

 4.  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี 

           5.  เป็นบุคคลลม้ละลาย 

6.  เคยถูกจ าคุกโทษค าพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจ้ าคุก เว้นแตเ่ป็นโทษส าหรบัความผิดที่กระท าโดยประมาทหรอื  

                ความผิดลหุโทษ 

        7.  เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐ   

                  หน่วยงานเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ 

        8.  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไลอ่อกเพราะกระท าผิดวินัยหรือผิดกฎหมายอื่น 

       9.  เป็นผู้เคยกระท าการทจุริตในการสอบเข้ารับราชการหรอืปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
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ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกฎหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น  การร่าง หรือแก้ไข 

เพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับ ประกาศ การสอบสวน ตรวจ พิจารณา ด าเนินการเกี่ยวกับวินัย

บุคลากร และการร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์ การวินิจฉัยปัญหากฎหมาย การด าเนินการทางคดี   การด าเนินการ

เกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง จัดท านิติกรรม หรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย การเรียกคู่กรณีผู้ผิดสัญญาฯ 

มาด าเนินการชดใช้  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  

2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะศิลปศาสตร์ 
  

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก     

1. สอบข้อเขียน ความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะต าแหน่ง 100 คะแนน  

 2. สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน 

รายละเอียดหลักสูตรวิชาท่ีท าการทดสอบ 

-  ความรู้ในงานกฎหมาย สามารถก าหนดประเด็น วิเคราะห์ ให้ความเห็น ประกอบข้อกฎหมายอย่างเหมาะสมใน 

           กฎหมาย เกี่ยวกับหลกักฎหมายทั่วไป 

-  ข้อบังคับ ประกาศ พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยมหิดล 

-  กฎหมายปกครอง 

-  กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

-  ระเบียบวินัย การลงโทษ ค าสั่งทางปกครอง การสอบสวนพิจารณา  

การประเมินความเหมาะสมด้วยการสัมภาษณ์ 

-  ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ตั้งประเด็น ให้ความเห็นและน าเสนอ 

 -  บุคลิกภาพ ท่วงท่าวาจา ปฏิภาณ ไหวพริบวุฒิภาวะทางอารมณ์ ทัศนคติต่องาน 

อัตราเงินเดือน   คุณวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท คุณวุฒิปริญญาโท 17,500 บาท 

สวัสดิการ   ประกันสงัคม 

หมายเหตุ :  เมื่อผ่านการทดลองการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานครบ 1 ปี มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ระดับดี

มากข้ึนไป มีผลการผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะศิลปศาสตร์)        

โดยจะได้รับเงินเดือนคุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท คุณวุฒิปริญญาโท 23,440 บาท 


