มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง :
- นักวิชำกำรพัสดุ ระดับเชี่ยวชำญ
ชื่อสายงาน : วิชำกำรพัสดุ
- นักวิชำกำรพัสดุ ระดับชำนำญกำรพิเศษ
- นักวิชำกำรพัสดุ ระดับชำนำญกำร
ชื่อตาแหน่ง : นักวิชำกำรพัสดุ
- นักวิชำกำรพัสดุ ระดับปฏิบัติกำร
ลักษณะงานโดยทั่วไป : สำยงำนนีค้ ลุมถึงตำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัตงิ ำนวิชำกำรพัสดุ โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรพัสดุทั่วไปของของส่วนรำชกำร ร่ำงสัญญำซือ้ สัญญำจ้ำง กำรศึกษำ
ค้นคว้ำรำยละเอียดต่ำงๆ ของวัสดุครุภณ
ั ฑ์ เพื่อกำหนดมำตรฐำนและคุณภำพของพัสดุ ศึกษำวิเครำะห์และเสนอควำมเป็นเกี่ยวกับงำนพัสดุ และปฏิบัตหิ น้ำที่เกี่ยวข้อง
ประเภทตาแหน่ง : กลุ่มอำนวยกำร

ระดับปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่
ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการใน
การทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการพัสดุ
- ปฏิบัติงานภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มปี ระสบการณ์ - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานทีม่ ปี ระสบการณ์
โดยใช้ความรู้ ความสามารถความชานาญงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถความชานาญงาน
ทักษะ และประสบการณ์สูงในงานด้านวิชาการ ทักษะ และประสบการณ์สูงมากในงานด้าน
พัสดุ
วิชาการพัสดุ
- ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง - ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้าทดลอง
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการ
หรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มี
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือ
ความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางและ
แก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมากและมีขอบเขต
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และ
มอบหมาย หรือ
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน - ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และ
ด้านวิชาการพัสดุ ที่มีขอบเขตเนือ้ หาของงาน ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทางานที่
ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และ
ยุ่งยาก ซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้องกาหนด มีขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
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ระดับเชี่ยวชาญ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานที่มีความ
เชี่ยวชาญในงานด้านพัสดุ โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์สูง
- ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ของงาน หรือ งานพัฒนาทฤษฎี หลักการ
ความรู้ใหม่
- ปฏิบัติงานวิจัยด้านวิชาการพัสดุและนามา
ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพื่อให้การ
ดาเนินงานตามแผนงานโครงการสาเร็จ
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตลอดจน
เสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ
และแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและ

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
แนวทางการทางานที่เหมาะสมกับสถานการณ์
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
มีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอด
ตลอดจนกากับตรวจสอบผู้ปฏิบตั ิงานเพื่อให้ และความชานาญงานสูงมากในงานด้าน
ความรู้เกี่ยวกับงานตลอดจนให้คาปรึกษา
งานที่รับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และ วิชาการพัสดุ
แนะนา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิค
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาใน
ระดับสูงระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
งานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก ตลอดจนกากับและ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
หรือ
เพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จตาม
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน มี
วัตถุประสงค์ และ
หน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
กากับหน่วยงานด้านวิชาการพัสดุ ที่มี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมี
ขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
เป็นพิเศษ ตลอดจนกากับ ตรวจสอบ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ และ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ด้านการปฏิบัติการ
ด้านการปฏิบัติการ
ด้านการปฏิบัติการ
ด้านการปฏิบัติการ
๑. จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา
๑. จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา
1. ปฏิบัติการด้านวิชาการพัสดุขั้นสูงที่ยุ่งยาก ๑. ปฏิบัตหิ น้าที่ในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
ร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง ศึกษาค้นคว้า
ตรวจร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง ศึกษา
ซับซ้อน ควบคุม ดูแล กากับ ตรวจสอบ
วิชาการพัสดุ พัฒนาและประยุกต์ใช้
รายละเอียดต่างๆ ของพัสดุ เช่น วิวัฒนาการ
ค้นคว้า วิเคราะห์รายละเอียดต่างๆ ของ
การปฏิบัติงานพัสดุ เพื่อให้เป็นไปตาม
ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
คุณสมบัติ ระบบราคา การเสื่อมค่า การสึกหรอ
พัสดุ เช่น วิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบ
ระเบียบของสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
ประสบการณ์ วิธีการและเทคนิคต่างๆ
ประโยชน์ใช้สอย สมรรถภาพ ค่าบริการ
ราคา การเสื่อมค่า การสึกหรอ ประโยชน์
การพัสดุ
เพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐานในการ
อะไหล่ การบารุงรักษา ความแข็งแรง
ใช้สอย สมรรถภาพ ค่าบริการ อะไหล่ การ
ปฏิบัติงาน
ทนทาน เพื่อกาหนดมาตรฐานและคุณภาพ
บารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เป็นต้น
ของพัสดุ วิเคราะห์และประเมินคุณภาพ
เพื่อกาหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ
ของพัสดุ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการ
วิเคราะห์ และประเมินคุณภาพของพัสดุ
ตัดสินใจในการจัดหาซื้อพัสดุ
เสนอความเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจ
๒. จัดทารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุม
ในการจัดการ จัดซื้อพัสดุ
ทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของ
๒. วิเคราะห์และจัดทารายละเอียดบัญชี หรือ 2. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ 2. เป็นผูค้ ิดริเริ่มการดาเนินการวิจัยต่างๆ
พัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน เกีย่ วกับคุณลักษณะ
วิจัยที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสาร
ในงานวิชาการพัสดุ และเผยแพร่ผลงานที่
โดยสะดวก
เฉพาะของพัสดุ เพื่อให้การปฏิบัติงานพัสดุ
วิชาการ คูม่ ือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการพัสดุ
ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิชาการพัสดุ
เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ
วางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจัย
เทคนิควิธีการ กาหนดแนวทาง พัฒนา
ประเมินผล รวมทั้งกาหนดวิธีการและ
ระบบและมาตรฐานของงานให้มีคุณภาพ
ระเบียบปฏิบตั ิทางด้านวิชาการพัสดุ เพือ่
และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหาวิธีการ
พัฒนาระบบหรือมาตรฐาน ในการปฏิบัติงาน
ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
วิชาการพัสดุ เสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหา
พัสดุ
และหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยาก
และมีขอบเขตกว้างขวางมากทางด้าน
วิชาการพัสดุ ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการด้านการพัสดุ และด้านที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ
งานของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาในโครงการ
วิจัยทางด้านวิชาการพัสดุ เพื่อให้คาแนะนา
และข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
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หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
๓. ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง ๓. บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง
๓. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม ๓. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม
เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน จาหน่ายพัสดุ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยเกี่ยวกับงาน
และเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
ให้การ บริการและเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
เมื่อชารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จาเป็นใน
พัสดุ จัดทาเอกสารวิชาการ คูม่ ือเกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการของงานในด้านวิชาการ
วิชาการพัสดุตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
การใช้งานอีกต่อไปเพื่อให้พัสดุเกิด
งานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
พัสดุ ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาและ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิ
ประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
ทางด้านพัสดุเพื่อพัฒนางานวิชาการ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
งานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
และพัฒนามาตรฐานการปฏิบตั ิงานให้มี
เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้องมี
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
แต่งตั้ง เป็นผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษา
ต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทาง
หรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือ
วิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
เจรจาปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวิชาการ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
พัสดุ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูล
ทางวิชาการ ประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้
๔. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม ๔. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติ
๔. ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจ
คาปรึกษา แนะนาในการปฏิบตั ิงานแก่
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
งาน ตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้น
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นิสิต
และวิธีการของงานวิชาการพัสดุ ให้คาปรึกษา
ต้องทาหน้าที่กาหนดนโยบายการปฏิบัติงาน
แล้ว ต้องทาหน้าที่กาหนดนโยบายการ
นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหา
แนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย
ปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ส่งเสริม กากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ
มอบหมาย ส่งเสริม กากับ ควบคุม ดูแล
เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
และตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา
มีประสิทธิภาพ และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับ
ประเมินผล และแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องใน
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและ
เกี่ยวข้อง
แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบ
การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใน
การพิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบัติ
อื่นที่เกี่ยวข้อง
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
งานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
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ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
๕. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติ
งานตามข้อ (1)-(4) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ต้องทาหน้าที่กาหนดแผนงาน มอบหมาย
ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และ
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบัติ
งานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
ด้านการวางแผน
ด้านการวางแผน
ด้านการวางแผน
1. วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ
1. ร่วมกาหนดนโยบายและแผนงานของ
1. ร่วมกาหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการ
2. ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
หน่วยงานที่สังกัด
ของหน่วยงานที่สังกัด
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตาม 2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางานตาม
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางานตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
แผนหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไข
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการของ
ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
หน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
และติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุตาม
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านการประสานงาน
ด้านการประสานงาน
ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงาน ๑. ประสานการทางานร่วมกัน โดยมีบทบาท ๑. ประสานการทางานภายในสถาบัน
หรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก
ในการให้ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้น
อุดมศึกษา หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทใน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
แก่สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานอื่น
การเจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
กาหนดไว้
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
ตามที่กาหนดไว้
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ด้านการวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบาย และแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางาน โดย
เชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ
ในระดับกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ
งาน ติดตามและประเมินผล เพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ทกี่ าหนด
ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับ
บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นโดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด

ระดับปฏิบัติการ
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล
ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความ
ร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ด้านการบริการ
๑. ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านงานพัสดุ รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบ
ข้อมูล ความรูต้ ่างๆ ที่เป็นประโยชน์

2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูล
ทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านงานพัสดุ เพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้
ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจ
ของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณา กาหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่
๒. ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงาน
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือ
ภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจ
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์
และความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่
และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงาน
ได้รับมอบหมาย
ร่วมกัน
ด้านการบริการ
ด้านการบริการ
1. ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ ฝึกอบรม
1. ให้คาปรึกษา แนะนา ถ่ายทอดความรู้
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการพัสดุแก่
ทางด้านพัสดุที่ยุ่งยากซับซ้อน แก่ผู้ใต้
ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต นักศึกษา ผู้รับบริการ
บังคับ บัญชา นิสิตนักศึกษา ผู้รับบริการ
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานรวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
งานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค
และสามารถดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง
และทักษะ ให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ไขปัญหาและดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาข้อมูล จัดทาเอกสารวิชาการ สื่อ
2. กาหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้าน
ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้
พัสดุที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร
เรียนรู้ที่สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ 3. จัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
หน่วยงาน
เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิด
การและเปลีย่ นเรียนรู้และพัฒนาองค์กร
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2. ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่หน่วยงานใน
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และ
เกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
ด้านการบริการ
1. ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย ชี้แจง และ
ตอบปัญหาที่สาคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมาก
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับงาน
พัสดุ ให้บุคคลหรือหน่วยงานสามารถ
ดาเนินงานได้ลลุ ่วงเป็นไปตามนโยบายและ
แผนงานที่กาหนดไว้ หรือเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจ
ของหน่วยงาน
๒. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิชาการ
พัสดุ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์
ทั่วไปได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
เป็นประโยชน์

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ วุฒิปริญญาโท
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
หรือวุฒิปริญญาเอก หรือ คุณวุฒอิ ย่างอื่นที่
นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ และ
นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัตกิ าร และ
เทียบได้ไม่ตากว่
่ านี้ ทางด้านบัญชี พาณิชยศาสตร์ 2. ดารงตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ
2. ดารงตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล
- วุฒิปริญญาตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหกรรม
หรือ
หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- วุฒิปริญญาโท มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
- วุฒิปริญญาเอก มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ระดับเชี่ยวชาญ
1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชานาญ
การพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์กำหนด
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