
รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 

สังกัดกองบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
------------------------------------------------- 

 

 

ต าแหน่งที่  1   บุคลากรช านาญการพิเศษ 
 

หน่วยงานที่บรรจุ งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  จ านวน  1  ต าแหน่ง  เลขที่ต าแหน่ง  20175 
  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งบุคลากร ระดับปฏิบัติการ และ 
2. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 

หรือต าแหน่งประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. ก าหนด และ 
3. ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับ

หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
4. ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับที่จะแต่งตั้ง  ดังนี้  

  4.1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไม่ต่ ากว่า 22,140 บาท   
  4.2 พนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ต่ ากว่า  24,290 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 

สังกัดกองบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
------------------------------------------------- 

 

 

ต าแหน่งที่  2   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 

หน่วยงานที่บรรจุ งานบริหารทั่วไป   จ านวน  1 ต าแหน่ง  เลขที่ต าแหน่ง 20165 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าหน้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 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. ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไป 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 

สังกัดกองบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
------------------------------------------------- 

 

 

ต าแหน่งที่  3   บุคลากรช านาญการ 

หน่วยงานที่บรรจุ งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  จ านวน  2 ต าแหน่ง  เลขที่ต าแหน่ง 20153  และ 20154        

    งานพัฒนาบุคคล  จ านวน 2  ต าแหน่ง  เลขที่ต าแหน่ง 20141 และ 20160      

    งานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ จ านวน  1  ต าแหน่ง  เลขที่ต าแหน่ง 20164      

    งานสวัสดิการ  จ านวน  1  ต าแหน่ง  เลขที่ต าแหน่ง 20177 
  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งบุคลากร 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. ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 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 

สังกัดกองบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
------------------------------------------------- 

 

 

ต าแหน่งที่  4   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

หน่วยงานที่บรรจุ งานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ จ านวน  1 ต าแหน่ง  เลขที่ต าแหน่ง 20143 
  

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 ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ต่ ากว่า  25,460 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 

สังกัดกองบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
------------------------------------------------- 

 

 

ต าแหน่งที่  5   นิติกรช านาญการ 

หน่วยงานที่บรรจุ งานวินัยและนิติการ  จ านวน  3  ต าแหน่ง   
    เลขที่ต าแหน่ง 20170  20171  และ 20172 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนิติกร 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. ปฏิบัติงานด้านนิติการ 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 

 
 
 


