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บัญชกีารกําหนดระดับตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
ตําแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นระดับชํานาญการ มหาวทิยาลยัราชภัฏลําปาง 
(มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  เม่ือวนัที ่๙ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๒) 
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๑ ๓๐๐๓๔ เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ 

๒ ๓๐๐๙๔ เช่ียวชาญเฉพาะ  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ

๓ ๓๐๒๐๙ เช่ียวชาญเฉพาะ  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ

 


