
รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 
สังกัดส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

------------------------------------------------- 
 

 

ต าแหน่งที่  1  บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ 

หน่วยงานที่บรรจุ กลุ่มวิทยบริการ  งานวิทยบริการ จ านวน  1  ต าแหน่ง  เลขท่ีต าแหน่ง 20688 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งบรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ และ 
2. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ  มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี และ 
3. ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์ หรืองานอื่นที่เก่ียวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
4. ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับที่จะแต่งตั้ง ดังนี้ 

  4.1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไม่ต่ ากว่า 22,140 บาท   
4.2  ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ต่ ากว่า  32,550 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 
สังกัดส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

------------------------------------------------- 
 

 

ต าแหน่งที่  2   บรรณารักษ์ช านาญการ 

หน่วยงานที่บรรจุ กลุ่มวิทยบริการ   
    งานห้องสมุด (โชติเวช)   จ านวน  1  ต าแหน่ง  เลขที่ต าแหน่ง 20695 
   งานห้องสมุด (พาณิชยการพระนคร )  จ านวน   1  ต าแหน่ง  เลขที่ต าแหน่ง  20697 
    งานห้องสมุด (พระนครเหนือ)    จ านวน  1 ต าแหน่ง  เลขที่ต าแหน่ง 20702 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งบรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ และ 
2. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี

ก าหนดเวลา 6 ปี ในคุณวุฒิปริญญาตรี ก าหนดเวลา 4 ปี ในคุณวุฒิปริญญาโท ก าหนดเวลา 2 ปี ในคุณวุฒิปริญญาเอก 
และ 

3. ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์ หรืองานอื่นที่เก่ียวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

4. ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับที่จะแต่งตั้ง ดังนี้  
  4.1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไม่ต่ ากว่า 15,050 บาท   
  4.2 พนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ต่ ากว่า  25,460 บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 
สังกัดส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

------------------------------------------------- 
 

 

ต าแหน่งที่ 3   นักเอกสารสนเทศช านาญการ 

หน่วยงานที่บรรจุ กลุ่มวิทยบริการ งานห้องสมุด (พระนครเหนือ)  จ านวน 1 ต าแหน่ง  เลขที่ต าแหน่ง 20705 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักเอกสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ และ 
2. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี

ก าหนดเวลา 6 ปี ในคุณวุฒิปริญญาตรี ก าหนดเวลา 4 ปี ในคุณวุฒิปริญญาโท ก าหนดเวลา 2 ปี ในคุณวุฒิปริญญาเอก 
และ 

3. ปฏิบัติงานด้านเอกสารสนเทศ หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

4. ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับที่จะแต่งตั้ง ดังนี้ 
  4.1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไม่ต่ ากว่า 15,050 บาท   
  4.2 พนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ต่ ากว่า  25,460 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 
สังกัดส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

------------------------------------------------- 
 

 

ต าแหน่งที่ 4   นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการพิเศษ 

หน่วยงานที่บรรจุ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  งานวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา   
    จ านวน  1  ต าแหน่ง  เลขที่ต าแหน่ง 20708  

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติการ และ 
2. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี และ 
3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ 

ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
4. ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับที่จะแต่งตั้ง ดังนี้ 

  4.1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไม่ต่ ากว่า  22,140 บาท  
  4.2 พนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ต่ ากว่า  32,550 บาท 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 
สังกัดส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

------------------------------------------------- 
 

 

ต าแหน่งที่ 5   นักวิชาการช่างศิลป์ช านาญการ 
 

หน่วยงานที่บรรจุ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา งานผลิตสื่อโสตทัศน์  จ านวน  3  ต าแหน่ง   
     เลขที่ต าแหน่ง 20715  20233  และ 20235   
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์  ระดับปฏิบัติการ และ 
2. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี

ก าหนดเวลา 6 ปี ในคุณวุฒิปริญญาตรี ก าหนดเวลา 4 ปี ในคุณวุฒิปริญญาโท ก าหนดเวลา 2 ปี ในคุณวุฒิปริญญาเอก 
และ 

3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการช่างศิลป์  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

4. ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับที่จะแต่งตั้ง ดังนี้ 
  4.1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไม่ต่ ากว่า 15,050 บาท   
  4.2 พนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ต่ ากว่า  25,460 บาท 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 
สังกัดส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

------------------------------------------------- 
 

 

ต าแหน่งที่ 6  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
 

หน่วยงานที่บรรจุ กลุ่มพัฒนานวัตกรรม   
    งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์  จ านวน 1 ต าแหน่ง เลขที่ต าแหน่ง 20719      

    กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร   
    งานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย จ านวน 1 ต าแหน่ง   เลขที่ต าแหน่ง 20739 
    กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน 1 ต าแหน่ง เลขที่ต าแหน่ง 20726   
    งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  จ านวน 1 ต าแหน่ง เลขท่ีต าแหน่ง 20731           
Q    
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ และ 
2. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี

ก าหนดเวลา 6 ปี ในคุณวุฒิปริญญาตรี ก าหนดเวลา 4 ปี ในคุณวุฒิปริญญาโท ก าหนดเวลา 2 ปี ในคุณวุฒิปริญญาเอก 
และ 

3. ปฏิบัติงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่  
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

4. ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับที่จะแต่งตั้ง ดังนี้ 
  4.1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไม่ต่ ากว่า  15,050 บาท   
  4.2 พนักงานมหาวิทยาลัย  ไม่ต่ ากว่า  25,460 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 


