
ต ำแหน่งประเภท  เชี่ยวชาญเฉพาะ  ชื่อต ำแหน่ง นิติกร  ระดับต ำแหน่ง ปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ 

ก. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

      -ปฏิบั ติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำน
ระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทาง
วิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานด้านนิติการ ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

       -ป ฏิ บั ติ ง ำ น ใ น ฐ ำ น ะ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำ น ที่ มี
ประสบกำรณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
ช านาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สูงในงานด้านนิติ
การ ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือ
พัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหำในงานที่มีความยุ่งยาก
และมีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย หรือ  
 
       -ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานด้านนิติ
การที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมี
ขั้นตอนการท างานท่ียุ่งยำกซับซ้อนค่อนข้ำงมำก โดย
ต้องก าหนดแนวทางการท างานที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

       -ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบติังำนที่มี
ประสบกำรณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
ช านาญงาน ทักษะ และประสบการณส์ูงมำกในงาน
ด้านนิติการ ปฏิบัติงานท่ีต้องท าการศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือแก้ไข
ปัญหำในงานท่ีมีความยุ่งยากและมีขอบเขต
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
หรือ 

      -ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานที่ มี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการ
ท า ง านที่ยุ่ ง ยำก ซับ ซ้อนมำก  โดยใช้ ควำม รู้ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำน
สูงมำกในงำนด้ำนนิติกำร ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ ไขปัญหำในงำนที่ยุ่ งยำกซับซ้อนมำก 
ตลอดจนก ากับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ได้ รับ
มอบหมาย 

      -ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเช่ียวชาญ
ในงานด้านนิติการ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
เช่ียวชาญ และประสบการณ์สูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี 
หลักการ ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัยด้านนิติการ และ
น ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินงาน
ตามแผนงานโครงการส า เร็ จตามเป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผล
แผนงานโครงการ และแก้ไขปัญหาในงานที่มีความ
ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า หรือ
ปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่
เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
หรือ 

        -ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำน มีหน้าที่
และความรับผิดชอบในการควบคุม ก ำกับหน่วยงำน
ด้ำนนิติกำร  ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย 
และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยำกซับซ้อนมำกเป็น
พิเศษ ตลอดจนก ากับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติ งาน เพื่ อ ให้ งานที่ รับผิดชอบส า เร็ จตาม
วัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

 



๒ 
 

ข. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ  

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

(๑) ร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย  
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ จัดท านิติกรรมหรือ
เอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ศึกษาพิจารณาให้
ความเห็นทั้งในข้อกฎหมาย และข้อเท็จจริงในการ
ร่างกฎหมาย เสนอความเห็นในการตีความและ
วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ตอบข้อหารือปัญหา
กฎหมาย และทางปฏิบัติทางกฎหมาย ศึกษา 
ค้นคว้า วิ เคราะห์หรือสังเคราะห์งานทางด้าน
กฎหมาย เพื่อปรับปรุ งกฎหมายและระเบียบ
เกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

(๒) สอบสวนตรวจพิจารณา 
ด าเนินการเกี่ยวกับวินัยของบุคลากรและการร้อง
ทุกข์ หรืออุทธรณ์ การด าเนินการทางคดี การ
ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง ติดตามปละ
ประสานงาน การด าเนินคดี เพื่อให้การด าเนินการ
เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม 

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ  

ระเบียบ และข้อบังคับ ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ
เกี่ยวกับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติ 
ตลอดจนแนวทางพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงาน
กฎหมาย เพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

(๒) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตาม 
กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เพื่อน าข้อมูล
ไปวิเคราะห์ประกอบการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข 
กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

(๓) ด าเนินคดีร่วมกับพนักงานอัยการ  
สอบสวนตรวจพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินัยของ
บุคลากร การร้องทุกข์  หรืออุทธรณ์  เพื่ อให้การ
ด าเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และเป็น
ธรรม 

(๔) พิจารณา ตีความ ตอบข้อหารือ หรือ 
วินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการ
ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อ
หาทางแก้ไขท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน 

(๕) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ 
วิจัยด้านงานนิติการและกฎหมายต่างๆ จัดท าเอกสาร
วิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และ
เผยแพร่ผลงานทางด้านนิติการ เพื่อพัฒนางานวิชาการ 
และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ปฏิบัติการด้านนิติการ ข้ันสูงที่ยุ่งยาก 

ซับซ้อน ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ความ
ช านาญงาน และประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย
สูงมาก ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานนิติการ 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  

(๒) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ 
วิจัยทียุ่่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือ
เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่
ผลงานทางด้านนิติการ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา
งานวิชาการ เทคนิควิธีการ ก าหนดลักษณะและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานกฎหมาย ก าหนด
แนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐานของานให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหา
วิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานด้านนิติการ 

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านนิติการ พัฒนา ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ วิธีการ และเทคนิคต่างๆ 
เพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  

(๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัยต่างๆ ใน 
งานนิติการ และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานนิติการ 
วางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทั้ง
ก าหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านนิติการ เพื่อ
พัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานนิติการ 
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและหาวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก
ทางด้านนิติการ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
นิติการ และด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยทางด้านนิติการ เพื่อให้ค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 



๓ 
 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น  

ให้ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาฝึกงานที่มาฝึก
ปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง 

(๖) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม  
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการ
ของงานนิติการ  ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและ
ช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูล
ทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และ
ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๗) ในฐำนหัวหน้ำงำน นอกจากอาจปฏิบัติ 
ตาม (๑)-(๖) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องท าหน้าที่ก าหนด
แผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไข
ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติ งานในหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

(๓) ให้ บริ ก า รวิ ช าการด้ านต่ า งๆ  เ ช่ น 
ฝึกอบรม 

และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และวิธีการของงานในด้านนิติการ ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถู ก ต้ อ ง  มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  เ ข้ า ร่ ว ม ป ระ ชุ ม
คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูล
ทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 
และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๔) ในฐำนหัวหน้ำงำน นอกจากปฏิบัติตาม  
(๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องท าหน้าที่ก าหนด
นโยบายการปฏิบัติ งาน ติดต่อประสานงาน 
วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ดูแล 
และตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุง
แก้ ไข ติดตามประเมินผล และแก้ ไขปัญหา
ข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติ งานในหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น  
ฝึกอบรม ให้การบริการและเผยแพร่ความรู้ทางด้านนิติ
การ ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่
ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของสถำบันอุดมศึกษำหรือของ
รัฐบำลในกำรเข้ำร่วมประชุมหรือเจรจำปัญหำต่ำงๆ 
เกี่ยวกับงำนนิติกำรทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อให้
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 
และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๔) ในฐำนหัวหน้ำหน่วยงำน นอกจาก 
ปฏิบัติตาม (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องท าหน้าที่
ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน 
วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ดูแล และ
ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน  
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผน

การท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
ร่วมก าหนดนโยบายและแผนของหน่วยงานที่สังกัด 

วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างานตามแผนงาน หรือ
โครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ที่ก าหนด 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ

ของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวาง
แผนการท างานตามนโยบาย แผนงาน หรือ
โครงการของหน่วยงาน แก้ ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล เพื่อให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของ

หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างาน 
โดยเช่ือมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ ในระดับ
กลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา มอบหมายงาน แก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล เพื่อให้
การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด 



๔ 
 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 

(๑) ประสานการท างานร่วมกัน 
ระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้ งภายในและ
ภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามที่ก าหนดไว้ 

(๒) ช้ีแจงและให้รายละเอียด 
เกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือใน
การด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
(๑) ประสานการท างานร่วมกัน โดยมีบทบาทใน 

การให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงาน หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้  

(๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่ 
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
(๑) ประสานการท างานภายใน 

สถาบันอุดมศึกษา หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาท
เจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

(๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน าแก่ 
หน่วยงานภำยในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่
ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์
และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน  
 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
(๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆ  

กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทใน
การจูงใจ โน้มน้ าว เพื่ อให้ เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 

(๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน าแก่หน่วยงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ งที่ประชุมทั้ งในและ
ต่ำงประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือใน
การด าเนินงานร่วมกัน 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น  

เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านกฎหมาย รวมทั้ง
ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้
ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และ 
ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านกฎหมาย 
เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่างๆ ที่ เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ 
มาตรการต่างๆ 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม  

ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านนิติการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
รวมทั้งตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
ด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 

(๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อ 
เอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้านนิติการที่ซับซ้อน 
เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้องและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้  

ท า ง ด้ า น นิ ติ ก า ร ที่ ยุ่ ง ย า ก ซั บ ซ้ อ น  แ ก่
ผู้ใต้บังคับบัญชานักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและ
ช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนา
ความรู้  เทคนิค และทักษะ ให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่  
ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้สอดคล้อง
สนับสนุนภารกิจขององค์กร 

(๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศท่ี 
เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้ เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ช้ีแจง และ 

ตอบปัญหาที่ส าคัญ หรือยุ่งยากซับซ้อนมาก เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานนิติการ ให้บุคคลหรือ
หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ลุล่วงเป็นไปตาม
นโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้ หรือเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน  

(๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านนิติการและ 
กฎหมายต่างๆ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องและเป็นประโยชน์ 

 



๕ 
 

ค. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๑. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่าง
อื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชา
นิติศาสตร์ 
๒. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่าง
อื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชา
นิติศาสตร์ 
๓. ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิ
อย่ างอื่นที่ เทียบได้ ไม่ต่ ากว่ านี้ ใน
สาขาวิชานิติศาสตร์ 

๑. มีคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่งนิตกิร ระดับปฏิบตัิการ และ 
๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่

น้อยกว่า ๖ ปี  
- ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๔ ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการข้อ ๒ 

- ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๒ ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการข้อ ๓  

-หรือต าแหน่งประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
และ 

๓. ปฏิบัติงานด้านนิติการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑. มีคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งนิติการ 
ระดับปฏิบัติการ และ 

๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือ
ต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด และ  

๓. ปฏิบัติงานด้านนิติการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนิติกร 
ระดับปฏิบัติการ และ 

๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า 
๓  ปี  ห รื อต า แหน่ งป ร ะ เภทอื่ น ต าม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
และ  

๓. ปฏิบัติ งานด้ านนิติการ หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องซึ่ ง เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 
 

ง. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส า ห รั บ ต า แ ห น่ ง ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ที่ ส ภ า
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้ เป็นไปตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ า เป็นส าหรับต าแหน่งให้ เป็นไปตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

 


