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๓๗ 
 

                                                                        
 
 

มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ชื่อตําแหนง คุณวุฒ ิ ลักษณะงานโดยทั่วไป หนาที่และความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ 

นิติกร ปริญญาตร ี
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
หรือ เทียบเท า ในสาขาที่
สอดคลองกับงานในสายงาน 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆที่ปฏิ บัติงานดานงาน
กฎหมายซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา
วินิจฉัยปญหากฎหมาย รางและพิจารณาราง ตรวจราง
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ จัดทํานิติกรรม 
รวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดําเนินทางคดี
การสอบสวนตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัยของ
บุคลากร และการรองทุกขหรืออุทธรณและปฏิบัติหนาที่อื่น
ที่เกี่ยวของ ซึ่งตําแหนงตางๆเหลานี้จําเปนตองใชผูที่มี
ความรูและความชํานาญในวิชาการทางกฎหมาย 

๑ .  ส ามา รถปฏิ บั ติ ง าน ในหน าที่ ที่
รั บ ผิ ด ช อ บ ด า น นิ ติ ก า ร ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพภายใตการกํากับดูแลของ
ผู บังคับบัญชา โดยอาศัยวิธีการหรือ
กระบวนการในการปฏิ บัติ งานตาม
ระเบียบ กฎเกณฑ คูมือ หรือเครื่องมือ
ปฏิบัติอื่นๆ 
๒. เรียนรูและเขาใจการปฏิบัติงานตางๆ 
ของนิติการอื่นในสายงานนิติการจน
สามารถปฏิบัติงานแทนกันได 
๓. สามารถชี้แจง แนะนํา หรือสราง
ความเขาใจในภารกิจที่ตนรับผิดชอบแก
ผูอื่นได 
๔. มีความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่เหมาะสมสําหรับตําแหนง
ตามที่ ก.น.บ. กําหนด 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงในระดับ
ปฏิบัติการดานนิติการ หรือตําแหนงอื่น
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.น.บ. 
กําหนด 
๒. เคยปฏิบัติงานดานนิติการหรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของซึ่งเหมาะสมกับตําแหนง
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติมาแลว ไมนอยกวา ๑ ป 
๓. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอย
กวา ๖ ป สําหรับผูมีวุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา ๔ ป สําหรับผูมีวุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเทา และ ๒ ป สําหรับผูมีวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือตําแหนง
ประเภทอื่นตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ตามที่ ก.น.บ.กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

                                                                        
 
 

มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ชื่อตําแหนง คุณวุฒ ิ ลักษณะงานโดยทั่วไป หนาที่และความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ 

นิติกร   ๕. พัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติหนาที่
ที่ รั บผิ ดชอบให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอ ยู
ตลอดเวลา ดวยการฝกอบรม การศึกษา
ดวยตนเอง หรือวิธีการอื่นๆ 

๔ .  เ รียนรู   เข า ใจ   และสามารถ
ปฏิบัติงานในสายงานนิติการไดอยางมี
ประสิทธิภาพในหลายหนาที่รับผิดชอบ
๕. สามารถวางแผนปฏิบัติงานในหนาที่
ที่ รับผิดชอบ และสามารถวิเคราะห
สังเคราะห วิจัย และประเมินผลการ
ปฏิ บัติ งานในหน าที่ รับผิดชอบเพื่อ
พัฒนากระบวนการปฏิบัติ งานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๖ .  สามารถชี้ แจง  แนะนํา  และให
คําปรึกษาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบและ
งานอื่นๆ ในสายงานเดียวกันได 
๗. มีความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่เหมาะสมสําหรับตําแหนง
ตามที่ ก.น.บ. กําหนด 
๘. พัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติหนาที่
ที่ รั บผิ ดชอบใหมี ป ระสิทธิ ภ าพอ ยู
ตลอดเวลา ดวยการฝกอบรมการศึกษา
ดวยตนเอง หรือวิธีการอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

                                                                        
 
 

มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ชื่อตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

นิติกร ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงในระดับชํานาญการ
ดานนิติการ หรือตําแหนงอื่นตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.น.บ. กําหนด 
๒. เคยปฏิบัติงานดานนิติการหรืองานอื่นที่เกี่ยวของซึ่ง
เหมาะสมกับตําแหนงความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบัติมาแลว ไมนอยกวา ๑ ป 
๓. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
ชํานาญการมาแลวไมนอยกวา ๔ ปหรือตําแหนง
ประเภทอื่นตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.น.บ. 
กําหนด 
๔. รอบรู เขาใจ และสามารถปฏิบัติงานในสายงานนิติ
การไดอยางมีประสิทธิภาพทุกงาน 
๕. สามารถทําการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห 
สังเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานใน
หนาที่รับผิดชอบและงานอื่นๆ ในสายงาน เพื่อใหการ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงในระดับชํานาญการพิเศษดาน
นิติการ หรือตําแหนงอื่นตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.น.บ. 
กําหนด 
๒. เคยปฏิบัติงานดานนิติการหรืองานอื่นที่ เกี่ยวของซึ่ง
เหมาะสมกับตําแหนงความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติมาแลว ไมนอยกวา ๑ ป 
๓. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญ
การพิเศษมาแลวไมนอยกวา ๓ ปหรือตําแหนงประเภทอื่นตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.น.บ.กําหนด 
๔. รอบรู เขาใจงานในสายงานที่ตนรับผิดชอบทั้งที่อยูใน
หนวยงานที่ตนสังกัด หรืออยูในหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย 
จนสามารถใชความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการที่ตนมีอยูพัฒนาระบบและมาตรฐานตางๆ ในการ
ปฏิบัติงานดานนิติการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๕. มีความสามารถในการวิจัยเชิงพัฒนา 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงในระดับเชี่ยวชาญดานนิติ
การ หรือตําแหนงอื่นตามหลักเกณฑและวิธีการที่       ก.
น.บ. กําหนด 
๒. เคยปฏิบัติงานดานนิติการหรืองานอื่นที่เกี่ยวของซึ่ง
เหมาะสมกับตําแหนงความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติมาแลว ไมนอยกวา ๑ ป 
๓. เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
เชี่ยวชาญมาแลวไมนอยกวา ๒ ปหรือตําแหนงประเภท
อื่นตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.น.บ.กําหนด 
๔. เปนผูทรงคุณวุฒิผูเ ชี่ยวชาญในสายงานนิติการที่
สามารถพัฒนาระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ดานนิติการใหมีความกาวหนาและมีประสิทธิภาพอยาง
ตอเนื่อง 
๕. สามารถใหคําชี้แจง แนะนํา ใหคําปรึกษาหรือ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายหรือรูปแบบในการดําเนินงาน
ของภารกิจดานนิติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

                                                                        
 
 

มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ชื่อตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

นิติกร ๖. สามารถปฏิบัติงานที่ตองอาศัยการตัดสินใจหรือ
แกปญหาในการปฏิบัติงานที่ยุงยากและขอบเขตของ
งานที่ครอบคลุมทุกภารกิจตามสายงาน 
๗. สามารถนิเทศ ฝกอบรม ชี้แจง หรือแนะนําและให
คําปรึกษาแกนิติการอื่นๆ ในการปฏิบัติงานในสายงาน
นิติการ 
๘. มีความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสมสําหรับตําแหนงตามที่ ก.น.บ. กําหนด 
๙. พัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบ
ใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา ดวยการฝกอบรม 
การศึกษาดวยตนเอง หรือวิธีการอื่นๆ 

หรือแสวงหาเทคนิควิธีการในการพัฒนางานในสายงานนิติการ
ที่ตนรับผิดชอบ ซึ่งจะสงผลใหมีการพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
๖. สามารถวินิจฉัยหรือชี้นําแกปญหาเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของภารกิจดานนิติการที่มีความยุงยากและสลับซับซอน 
ตลอดจนสามารถถายทอดความรู และความเชี่ยวชาญของตน
สูนิติการอื่นไดเปนอยางด ี
๗. มีความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม
สําหรับตําแหนงตามที่ ก.น.บ. กําหนด 
๘. พัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติหนาที่ที่ รับผิดชอบใหมี
ประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา ดวยการฝกอบรม การศึกษาดวย
ตนเอง หรือวิธีการอื่นๆ 

๖. สามารถศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห 
ห รือวิ จัย เพื่ อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานดานนิติการใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
๗. สามารถวินิจฉัยและแกปญหาเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ด าน นิติ ก า รที่ มี ลั กษณะ เฉพา ะ  มีความ ยุ ง ย า ก
สลับซับซอน และมีขอบเขตของงานที่กวางขวางมาก 
๘. สามารถผลิตและเผยแพรองคความรู หรือนวัตกรรม
เกี่ยวกับการดําเนินงานดานนิติการสูสาธารณะเพื่อ
พัฒนาระบบและมาตรฐานการดําเนินงาน 
๙. มีความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสมสําหรับตําแหนงตามที่ ก.น.บ. กําหนด 
๑๐.พัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบให
มีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา ดวยการฝกอบรม 
การศึกษาดวยตนเอง หรือวิธีการอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


