
 
 
 
 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล7าธนบุรี 

เร่ือง   รับสมัครบุคคลภายในเพ่ือคัดเลือกเข7าเปDนพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

 ด#วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล#าธนบุรี ประสงค>จะรับสมัครบุคคลภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือ

เข#าเปDนพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหนHง นิติกร สังกัด สำนักงานนิติการ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. หน7าท่ีและความรับผิดชอบ 

1.1. งานกฎหมาย  ยกรHาง และแก#ไข  ข#อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และข#อกำหนด 

- ตรวจ ยกรHาง และแก#ไข ข#อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และข#อกำหนดของมหาวิทยาลัย 

- ตรวจ ยกรHาง และแก#ไข ประกาศ คำส่ัง หนังสือมอบอำนาจของมหาวิทยาลัย 

- ช้ีแจง ประสานงานกับหนHวยงานท่ีเก่ียวข#องกับการรHางกฎหมาย 

- รHวมเปDนกรรมการหรือคณะทำงานรHางกฎหมาย ระเบียบ ข#อบังคับ ประกาศ ข#อกำหนดของ

มหาวิทยาลัยหรือหนHวยงานตHาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

- พิจารณาเกี่ยวกับกฎหมายตHาง ๆ ที่เกี ่ยวข#องกับมหาวิทยาลัย พร#อมให#ข#อแนะนำหรือแนว

ทางการปฏิบัติให#ถูกต#องตHอมหาวิทยาลัย 

- ปฏิบัติงานตามท่ีผู#บังคับบัญชามอบหมาย 

1.2. งานให#คำปรึกษา ด#านกฎหมาย ระเบียบ ข#อบังคับ ประกาศ และข#อกำหนดของมหาวิทยาลัย 

- ให#คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข#อบังคับ ประกาศ และข#อกำหนดของมหาวิทยาลัยแกH

ผู#บริหาร หนHวยงานตHางๆ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

- ให#คำปรึกษาเกี่ยวกับข#อกฎหมายทั่วไปแกHผู#บริหาร หนHวยงาน บุคลากรตลอดจนนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย รวมท้ังคณะกรรมการตHาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

1.3. งานสัญญา รHางตรวจสอบและแก#ไขสัญญา บันทึกความรHวมมือทางวิชาการหรือบันทึกข#อตกลง 

- สัญญาเกี่ยวกับผลประโยชน>ของมหาวิทยาลัย เชHน สัญญาพื้นที่สามเหลี่ยมหน#ามหาวิทยาลัย  

สัญญาตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท>เคลื่อนที่ สัญญาตั้งตู#กดเงินอัตโนมัติ สัญญาร#านค#าตHาง ๆ ภายใน

มหาวิทยาลัย เปDนต#น 

- สัญญาเกี่ยวกับการพัสดุ เชHน สัญญาซื้อขาย สัญญาจ#างทำของ สัญญาเชHา/บำรุง สัญญาจ#างเหมา

ตHาง ๆ เปDนต#น 

- สัญญาเกี่ยวกับบุคคล เชHน สัญญาจ#างพนักงาน สัญญาจ#างลูกจ#าง สัญญาจ#างผู#เชี่ยวชาญชาว

ตHางประเทศ สัญญากองทุนสำรองเล้ียงชีพ เปDนต#น 
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- สัญญาเกี ่ยวกับการศึกษา เชHน สัญญาเพื่อการศึกษา สัญญากู#ยืมเงินเพื่อการศึกษา สัญญา

ทุนการศึกษาตHางๆ ทั้งของมหาวิทยาลัย และของหนHวยงานภายนอก  สัญญาลาศึกษาตHอของ

ข#าราชการ และพนักงาน 

- สัญญา/บันทึกข#อความ/ข#อตกลงทางวิชาการ เชHน สัญญาแลกเปลี่ยนบุคลากรหรือนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย  สัญญาสองหลักสูตรระหวHางมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยตHางประเทศ  เปDนต#น   

- สัญญาอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย 

1.4. งานวินัย 

4.1.1. งานสอบสวน 

- สอบสวนหรือรHวมเปDนกรรมการสอบสวนตามคำส่ังมหาวิทยาลัย 

- สอบหาข#อเท็จจริงและจัดทำรายงานเสนอความเห็นตามคำส่ังของมหาวิทยาลัย 

- ทำคำส่ังแตHงต้ังคณะกรรมการสอบสวนหรือคณะกรรมการสอบหาข#อเท็จจริง 

4.1.2. งานความรับผิดทางแพHง 

- สอบหาข#อเท็จจริงเบื้องต#น พิจารณาดำเนินการตั้งกรรมการสอบสวนหาตัวผู#รับผิดทาง

แพHง และแจ#งหนHวยงานที่เกี่ยวข#องกรณีทรัพย>สินของมหาวิทยาลัยเสียหาย สูญหาย ตาม

ระเบียบความรับผิดทางละเมิดของเจ#าหน#าท่ี 

- ดำเนินการสอบสวนในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสอบสวนหาผู#รับผิด

ทางละเมิดของเจ#าหน#าท่ี 

- ดำเนินการสอบสวนหาตัวผู#รับผิดทางละเมิดของเจ#าหน#าท่ี กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ  

หรือสูญหายไปตามระเบียบการพัสดุฯ 

- ดำเนินการขอหักคHาเส่ือมราคาของครุภัณฑ>ท่ีสูญหาย หรือเสียหายจากกระทรวงการคลัง 

- แจ#งผลการสอบสวนให#หนHวยงานหรือบุคลากรผู#เก่ียวข#องทราบพร#อมเรียกชดใช#กรณีมีผู#รับ

ผิดทางละเมิด 

- พิจารณาดำเนินการกรณีผู#ต#องรับผิดทางละเมิดของเจ#าหน#าท่ี เสนอเรื่องให#มหาวิทยาลัย

พิจารณาทบทวนผลการสอบสวนแกHมหาวิทยาลัย รHวมพิจารณาคHาเสียหายติดตHอ

ประสานงานกับผู#กระทำละเมิดให#ชำระคHาเสียหายและรายงานข#อเท็จจริงตHอมหาวิทยาลัย 

- สอบสวน รวบรวม ตรวจสอบข#อเท็จจริงกรณีบุคคลภายนอกกระทำละเมิดหรือกHอความ

เสียหายใด ๆ แกHมหาวิทยาลัย รHวมพิจารณาคHาเสียหาย ติดตHอประสานงานกับผู#กระทำ

ละเมิดให#ชำระคHาเสียหายและรายงานข#อเท็จจริงตHอมหาวิทยาลัย 

- พิจารณาเง่ือนไขการชำระหน้ี การผHอนชำระหน้ีและการดำเนินการทำสัญญารับสภาพหน้ี 

- ให#คำปรึกษาเกี ่ยวกับวิธ ีการสอบสวนหาตัวผู #ร ับผิดทางละเมิดของเจ#าหน#าที ่แกH           

คณะกรรมการ ผู#บังคับบัญชา หนHวยงานและบุคลากรท่ัวไป 

- ให#คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบความรับผิดทางละเมิดแกHผู#บริหาร หนHวยงาน  

และบุคลากร 

- ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผู#บังคับบัญชามอบหมาย 
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1.5. งานคดี 

- รวบรวมข#อเท็จจริง และพยานเอกสารหลักฐาน สHงให#พนักงานอัยการ พร#อมสรุปข#อเท็จจริง 

1.6. งานอุทธรณ>และร#องทุกข> 

- รHวมเปDนผู#ชHวยเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ>และร#องทุกข>ประจำมหาวิทยาลัย 

1.7. งานบังคับคดี 

- งานสืบทรัพย> 

- งานยึดและอายัดทรัพย>สินของลูกหน้ีตามคำพิพากษา  

1.8. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู#บังคับบัญชามอบหมาย 

 

2. คุณสมบัติ 

2.1. ผู#สมัครจะต#องมีคุณสมบัติตามข#อ 10 ของข#อบังคับมหาวิทยาลัยฯ วHาด#วย การบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. 2550 

2.2. เปDนผู#ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยท่ีมีสถานะลูกจ#างมหาวิทยาลัยหรือพนักงานมหาวิทยาลัย 

2.3. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร> 

2.4. มีความรู#ความสามารถด#านภาษาอังกฤษ 

2.5. มีมนุษยสัมพันธ>ดี มีทักษะในการส่ือสารและการประสานงาน 

2.6. หากมีประสบการณ>ทำงานด#านกฎหมายจะได#รับการพิจารณาเปDนพิเศษ 

 

3. อัตราเงินเดือน 

ปริญญาตรี 20,500 บาท 

 

4. วิธีการคัดเลือก 

4.1. พิจารณาความเหมาะสมจากประวัติสHวนตัว วุฒิการศึกษา ประสบการณ>ในการทำงานของผู#สมัคร 

4.2. การทดสอบ 

4.2.1. ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ (English Literacy) (กรณีไมHมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ) 

4.2.2. ทดสอบทักษะความเข#าใจและใช#เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) (กรณีที่ไมHมีใบรับรอง

สมรรถนะสำหรับผู#ใช#ไอที หรือดิจิทัล) 

4.2.3. ทดสอบบุคลิกภาพและความเหมาะกับงาน (Personality and Job preferences) 

4.3. การประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหนHง (สัมภาษณ>) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด#านตHาง ๆ 

เชHน ทักษะ ความรู# ความสามารถในการปฏิบัติงาน บุคลิกลักษณะ ทัศนคติ การสื่อสาร และการ

ปรับตัวเข#ากับวัฒนธรรมองค>กร 

 

 



4 

 

5. หลักฐานท่ีใช7ในการรับสมัคร 

5.1. ประวัติยHอ (Curriculum Vitae) โดยระบุตำแหนHง 

5.2. หลักฐานวุฒิการศึกษา ซ่ึงระบุวันสำเร็จการศึกษา 

5.3. หนังสือรับรองการผHานงานท่ีนอกเหนือจาก มจธ. (ถ#ามี) 

5.4. ใบเปล่ียนช่ือ - นามสกุล (ถ#ามี) 

5.5. หลักฐานทางทหาร (กรณีเพศชาย) 

5.6. คำรับรองการปฏิบัติงานจากผู#บังคับบัญชาพร#อมระบุตำแหนHงท่ีสมัคร 

5.7. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ได#แกH TOEIC, IELTS, TOEFL(ITP), TOEFL(iBT), 

TETET หรืออยHางใดอยHางหนึ่ง ซึ่งผลจะต#องมีอายุไมHถึง 2 ป�นับจากวันป�ดรับสมัคร จะต#องมีผล

คะแนนการสอบข้ันต่ำ ดังน้ี 

5.2.1. คะแนน TOEIC ไมHน#อยกวHา 400  คะแนน 

5.2.2. คะแนน IELTS (Academic Modules) ไมHน#อยกวHา 3  คะแนน 

5.2.3 คะแนน TOEFL (ITP) ไมHน#อยกวHา 390  คะแนน 

5.2.4 คะแนน TOEFL (iBT) ไมHน#อยกวHา 29  คะแนน 

5.2.5. คะแนน TETET ไมHน#อยกวHา 3.5  คะแนน 

ยกเว#นไมHต#องยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู#ที่มีสถานะเปDนพนักงานมหาวิทยาลัยใน

ป�จจุบันขณะสรรหาและคัดเลือก หรือ ผู#ที ่มีสถานะเปDนลูกจ#างมหาวิทยาลัยในป�จจุบันที่เคยเปDน

พนักงานมหาวิทยาลัยและลาออกจากมหาวิทยาลัยไมHเกิน 2 ป�จนถึงวันป�ดรับสมัคร หรือผู#ที่สำเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศที ่ใช #ภาษาอังกฤษเปDนภาษาราชการหรือผู #ท ี ่จบจาก

มหาวิทยาลัยในประเทศไทยหลักสูตรนานาชาติ 

5.8. ใบรับรองรับรองสมรรถนะสำหรับผู#ใช#ไอทีหรือดิจิทัล (Digital literacy) 

กรณีท่ีผู7สมัครไมSสามารถนำหลักฐานข7อ 5.7 – 5.8 มาย่ืนได7 มหาวิทยาลัยฯ จะแจ7งให7ผู7สมัครเข7ารับการ

ทดสอบกับทางมหาวิทยาลัยตามวัน เวลาท่ีกำหนด 

 

6. เกณฑ\การตัดสินและการประกาศผู7ผSานการคัดเลือก 

6.1. ผู#ผHานการคัดเลือกจะต#องมีคะแนนการทดสอบผHานตามเกณฑ>ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด และ 

6.2. ได#คะแนนในสHวนของการสัมภาษณ>รายข#อไมHน#อยกวHาร#อยละ 50 และได#คะแนนรวมทั้งหมดไมHต่ำ

กวHาร#อยละ 60  

6.3. ลำดับท่ีได#รับการคัดเลือกกHอน-หลังจะประกาศโดยเรียงลำดับจากผู#ท่ีได#คะแนนสูงสุดกHอน 

 

7. บรรจุและแตSงต้ัง 

7.1. เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได#ดำเนินการสอบสัมภาษณ>แล#ว มหาวิทยาลัยฯ จะแจ#งผู#ที่มีคะแนนการสอบ

สัมภาษณ>ผHานให#ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลบางปะกอก 1 มหาวิทยาลัยฯ จะนำผลการตรวจ
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สุขภาพมาใช#สำหรับประกอบการพิจารณาบรรจุและแตHงตั้งบุคคลให#เปDนพนักงานทดลองงานของ

มหาวิทยาลัยฯ ท้ังน้ี คHาใช#จHายในการตรวจสุขภาพ มหาวิทยาลัยฯ จะเปDนผู#ออกคHาใช#จHายให# 

7.2. ผู#ผHานการคัดเลือกต#องมารายงานตัวตามกำหนดการที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดไว# หากไมHมาตาม

กำหนดมหาวิทยาลัยฯ ถือวHาทHานสละสิทธ์ิ 

 

8. กำหนดการสรรหาและคัดเลือก 

กิจกรรม กำหนดวัน เวลา 

การรับสมัคร ต้ังแตHบัดน้ีจนถึงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 

การสอบข#อเขียน (กรณีท่ีผู#สมัครไมHนำหลักฐานมาย่ืน)  

- ประกาศรายช่ือผู#ท่ีมีสิทธ์ิสอบข#อเขียนทักษะ

ภาษาอังกฤษ 

ภายในวันท่ี 8 กรกฎาคม 2565 

- การทดสอบข#อเขียนทักษะภาษาอังกฤษ วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565 

- ประกาศรายช่ือผู#ท่ีมีสิทธ์ิสอบข#อเขียนทักษะความเข#าใจ

และใช#เทคโนโลยีดิจิทัล 

ภายในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2565 

- การทดสอบข#อเขียนทักษะความเข#าใจและใช#เทคโนโลยี

ดิจิทัล 

วันท่ี 18 กรกฎาคม 2565 

การประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหนHง (สัมภาษณ>)  

- ประกาศรายช่ือผู#ท่ีมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ> ภายในวันท่ี 8 กรกฎาคม 2565 

- กำหนดการสอบสัมภาษณ> จะประกาศให#ทราบภายหลัง 

การประกาศผลคัดเลือก จะประกาศให#ทราบภายหลัง 

 ผู#ที่ประสงค>จะสมัครให#ยื่นหลักฐานที่ใช#ในการสมัครผHานทาง https://forms.office.com/r/NE3Gk6e4Uf  

และประกาศรายช่ือผู#ท่ีมีสิทธ์ิสอบทาง www.kmutt.ac.th/other-jobs/announcement-of-exam-names/ 

 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  17  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

    (ผศ.ดร.ทวีศักด์ิ  กฤษเจริญ) 

    ผู#ชHวยอธิการบดีฝ�ายบุคคล  ปฏิบัติการแทน 

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล#าธนบุรี 
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