
ต ำแหน่งประเภท  เชี่ยวชาญเฉพาะ  ชื่อต ำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  ระดับต ำแหน่ง ปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ 

ก. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

      -ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับ
ต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ
ในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการพัสดุ  ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

       -ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ ์
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ 
และประสบการณ์สู ง ในงานด้ านวิ ชาการพัสดุ 
ปฏิบัติ งานที่ต้ องท าการศึกษา ค้นคว้ า  ทดลอง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือ
พัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหำในงานที่มีความยุ่งยาก
และมีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย หรือ  
 
       -ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานด้าน
วิชาการพัสดุที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย 
แ ล ะ มี ขั้ น ต อ น ก า ร ท า ง า น ที่ ยุ่ ง ย ำ ก ซั บ ซ้ อ น
ค่อนข้ำงมำก โดยต้องก าหนดแนวทางการท างานที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบ
ผู้ปฏิบัติ งานเพื่ อให้ งานที่ รับผิดชอบส า เร็จตาม
วัตถุประสงค์  และปฏิบัติหน้ าที่ อื่ นตามที่ ได้ รั บ
มอบหมาย 

       -ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบติังำนที่มี
ประสบกำรณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
ช านาญงาน ทักษะ และประสบการณส์ูงมำกในงาน
ด้านวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงานท่ีต้องท าการศึกษา 
ค้นควา้  วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรอืวิจัย เพื่อการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือแก้ไข
ปัญหำในงานท่ีมีความยุ่งยากมากและมีขอบเขต
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
หรือ 

      -ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานที่มี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการ
ท า ง า นที่ ยุ่ ง ย าก ซั บซ้ อน มา ก  โ ดย ใ ช้ ค ว า ม รู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูง
มากในงานด้านวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาในงานท่ียุ่งยากซับซ้อนมาก ตลอดจน
ก ากับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 
เพื่อให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

      -ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเช่ียวชาญ
ในงานด้านวิชาการพัสดุ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์สูง ปฏิบัติงานเชิง
พัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน หรืองานพัฒนา
ทฤษฎี หลักการ ควำมรู้ใหม่  ปฏิบัติงานวิจัยด้าน
วิชาการพัสดุ และน ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้
การด า เนินงานตามแผนงานโครงการส าเร็จตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตลอดจนเสนอแนะและ
ประเมินผลแผนงานโครงการ และแก้ไขปัญหาในงานที่มี
ความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า หรือ
ปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่
เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
หรือ 

        -ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำน มีหน้าที่
และความรับผิดชอบในการควบคุม ก ากับหน่วยงานด้าน
วิชาการพัสดุ ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย 
และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ 
ตลอดจนก ากับและตรวจสอบการปฏิบัติ งานของ
ผู้ปฏิบัติ งาน เพื่ อ ให้ งานที่ รับผิดชอบส า เร็ จตาม
วัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

 



๒ 
 

ข. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ  

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

(๑) จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับ เก็บ 
รักษา ร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง ศึกษาค้นคว้า
รายละเอียดต่างๆ ของพัสดุ เช่น วิวัฒนาการ
คุณสมบัติ ระบบราคา การเสื่อมค่า การสึก
หรอ ประโยชน์ ใช้สอย สมรรถภาพ ค่าบริการ 
อะไหล่ การบ ารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน 
เพื่อก าหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ 
วิเคราะห์และประเมินคุณภาพของพัสดุ เสนอ
ความเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการ
จัดหาซื้อพัสดุ 

(๒) จัดท ารายละเอียดบัญชี หรือ 
ท ะ เ บี ย น คุ ม ท รั พ ย์ สิ น เ กี่ ย ว กั บ คุ ณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุ  เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบได้โดยสะดวก 

(๓) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุใน 
ครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน 
จ าหน่ายพัดสุเมื่อช ารุดหรือเสื่อสภาพ หรือไม่
จ าเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป 
เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการ
ได้มากท่ีสุด 

(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น  
ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษา
ฝึกงานที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและ
ช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา  

ตรวจร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง ศึกษา ค้นคว้า 
วิ เ ค ร า ะห์ ร า ย ละ เ อี ย ดต่ า งๆ ของพั ด สุ  เ ช่ น 
วิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบราคา การเสื่อมค่า การ
สึกหรอ ประโยชน์ใช้สอย สมรรถภาพ ค่าบริหาร 
อะไหล่ การบ ารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เป็น
ต้น เพื่อก าหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ  

(๒) วิเคราะห์และจัดท ารายละเอียดบัญชี  
หรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน เกี่ยวกับลักษณะงาน
เฉพาะของพัสดุ เพื่อการปฏิบัติงานพัสดุเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

(๓) บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง  
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยเกี่ยวกับงานพัสดุ 
จัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้านพัสดุ เพื่อ
พัฒนางานวิชาการ และพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น  
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการของงานพัสดุ  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 ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูล
ทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และ

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ปฏิบัติการด้านวิชาการพัสดุขั้นสูงที่ยุ่งยาก 

ซับซ้อน ควบคุม ดูแล ก ากับ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
พั ส ดุ  ที่  เ พื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม ระ เบี ยบของส า นั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  

(๒) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยที่ 
ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงาน
ในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ
พัสดุ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ เทคนิค
วิธีการ ก าหนดแนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐานขอ
งานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหา
วิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานด้านวิชาการพัสดุ 

(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรมและ 
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการ
ของงานในด้านวิชาการพัสดุ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 
และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๔) ในฐำนะหัวหน้ำงำน นอกจากอาจปฏิบัติงาน 
ตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องท าหน้าที่
ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน 
วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ดูแล และ
ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านวิชาการพัสดุ  พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ วิธีการ 
และเทคนิคต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน  

(๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัยต่างๆ ใน 
งานวิชาการพัสดุ และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อ
งานวิชาการพัสดุ วางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจัย 
ประเมินผล รวมทั้งก าหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติ
ทางด้านวิชาการพัสดุ เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานวิชาการพัสดุ เสนอความเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาและหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากและมี
ขอบเขตกว้างขวางมากทางด้านวิชาการพัสดุ ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิชาการพัสดุ และด้าน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
ลั กษณะงานของหน่ ว ย ง าน  เ ป็ นที่ ป รึ กษา ใน
โครงการวิจัยทางด้านวิชาการพัสดุ เพื่อให้ค าแนะน า
และข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม ให้ 
การบริการและเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการพัสดุ 
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
เ พื่ อ ให้ ส าม ารถปฏิ บั ติ ง าน ไ ด้ อย่ า งถู กต้ อ ง  มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่
ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของสถำบันอุดมศึกษำหรือ



๓ 
 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
ส ามา รถปฏิ บั ติ ง าน ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง  มี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๕) ในฐำนหัวหน้ำงำน นอกจากอาจปฏิบัติ 
ตาม (๑)-(๔) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องท าหน้าที่
ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้
ค าปรึ กษา  แนะน า  ปรั บปรุ งแก้ ไ ข  ติ ดตาม
ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด 

ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ของรัฐบำลในกำรเข้ำร่วมประชุมหรือเจรจำปัญหำ
ต่ำงๆ  เกี่ ย วกั บงำน วิ ช าการพัสดุ  ทั้ ง ในและ
ต่ำงประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

(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 
ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิทีก่ าหนด 
 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน  
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วม

วางแผนการท า งานของหน่ วยงานหรื อ
โครงการ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
ร่วมก าหนดนโยบายและแผนของหน่วยงานที่

สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างานตาม
แผนงาน หรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของ

หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างาน
ตามนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของหน่วยงาน 
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล 
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิ
ที่ก าหนด 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของ

หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการ
ท างาน โดยเช่ือมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ 
ในระดับกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา มอบหมายงาน 
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล 
เพื่อให้การด า เนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

 
๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 

(๑) ประสานการท างานร่วมกัน 
ระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่ อ ให้ เ กิ ดความร่ วมมื อและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
(๑) ประสานการท างานร่วมกัน โดยมีบทบาท 

ในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิก
ในทีมงาน หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้ เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
(๑) ประสานการท างานภายในสถาบันอุดมศึกษา  

หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทเจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 
 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
(๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆ  

กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทใน
การจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 



๔ 
 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
(๒) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับ 

ข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความ
ร่ ว มมื อ ในกา รด า เ นิ น ง า นต าม ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 
 

(๒)  ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่ 
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือใน
การด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน าแก่หน่วยงาน 
ภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือใน
การด าเนินงานร่วมกัน  

(๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน าแก่หน่วยงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือ
ในการด าเนินงานร่วมกัน 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น  

เผยแพร่  ถ่ายทอดความรู้  ทางด้านพัสดุ 
รวมทั้ งตอบปัญหาและ ช้ีแจงเรื่ องต่ างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ
ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และ 
ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านงาน
พัสดุ เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้
ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

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

ถ่ า ยทอด ความรู้  ท า งด้ า น วิ ช าก า รพั ส ดุ แ ก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและ
ช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจ และสามารถด าเนินงานได้อย่าง
ถูกต้อง 

(๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อ 
เอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้านงานพัสดุที่
ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ ค าปรึ กษา  แนะน า  ถ่ ายทอดความรู้ 

ทางด้าน 
วิชาการที่ยุ่งยากซับซ้อน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชานักศึกษา 
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง
ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค และทักษะ ให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่  
ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้สอดคล้อง
สนับสนุนภารกิจขององค์กร 

(๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับ 
งานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนาองค์กร 
 

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

ตอบปัญหาที่ส าคัญ หรือยุ่งยากซับซ้อนมาก เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุ ให้บุคคล
หรือหน่วยงานสามารถด 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 หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
๒. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
๓. ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน
ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 

๑. มีคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
ระดับปฏิบัติการ และ 

๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับ
ปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี  
- ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๔ ปี ส าหรับผู้มี 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับ
ปฏิบัติการข้อ ๒ 

- ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๒ ปี ส าหรับผู้มี 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับ
ปฏิบัติการข้อ ๓  
      -หรือต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด และ 
๓. ปฏิบัติงานด้านนักวิชาการพัสดุ หรืองานอ่ืนท่ี 
เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
ระดับปฏิบัติการ และ 

๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับ
ช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือต าแหน่ง
ประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด และ  

๓. ปฏิบัติ ง านด้ านวิชาการพัสดุ  หรื องานอื่ นที่
เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการ
พัสดุ ระดับปฏิบัติการ และ 

๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ 
ปี หรือต าแหนง่ประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด และ  

๓. ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ  หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ 
ปี 

 
 

ง. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภา
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 าเป็น
ส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
ก าหนด 

 

 


