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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นายประยูร  ล้ิมสุข (ลค.01/10/2562) ผู้บริหาร อธิการบดี อธิการบดี

นางสาวอรพนิตา  จรัสธนวรพัฒน์ (ลค.01/11/2561) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีจัดอบรมและทดสอบทางภาษา ปฏิบัติการ

นางสมฤดี  ศรีเมือง (ลค.01/11/2561) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีประสานงาน ปฏิบัติการ

นางสาววิภารัศม์ิ  เหมบุรุษ (ลค.03/12/2562) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีเทคนิค ปฏิบัติการ

1. ส านักงานอธิการบดี

1
นางสาวพิณทิพย์ แก้วแกมทอง
(รักษาการในต าแหน่ง)

522  (พงม.ว่างรอบรรจุ) ผู้บริหาร ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี

1.1 กองกลาง
2 นางสาวศิรดา  แสงนก 17 (ขรก.26/03/2533) ผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการกอง/หรือเทียบเท่า 50,780

1.1.1 งานบริหารและธุรการ
(ต าแหน่งว่าง) 359 (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คร้ังท่ี     /2563  วันท่ี
ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ก.บ.ม.) คร้ังท่ี  .../2563  วันท่ี

ประเภทบุคลากร
เลขท่ี

ต าแหน่ง
ต าแหน่งประเภท

(ร่าง) บัญชีการก าหนดกรอบอัตราและระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

ต าแหน่งระดับช่ือต าแหน่ง
 อัตรา

เงินเดือน
ล าดับ ช่ือ - สกุล  หมายเหตุ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ปี  พ.ศ. 2560 - 2563  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คร้ังท่ี     /2563  วันท่ี
ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ก.บ.ม.) คร้ังท่ี  .../2563  วันท่ี

ประเภทบุคลากร
เลขท่ี

ต าแหน่ง
ต าแหน่งประเภท

(ร่าง) บัญชีการก าหนดกรอบอัตราและระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

ต าแหน่งระดับช่ือต าแหน่ง
 อัตรา

เงินเดือน
ล าดับ ช่ือ - สกุล  หมายเหตุ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ปี  พ.ศ. 2560 - 2563  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

3 นางสาวขนิษฐา ขันตี 356 (พงม.01/04/2552) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 29,380

4 นายณฐพล น้อยเอ่ียม 484 (พงม.01/08/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 24,300

5 นางสาวกัลยภาพรรณ  เกิดเดช 363 (พงม.01/11/2560) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 24,300

6 นางสาวพุทธิดา ขุนเทพ 358 (พงม.16/08/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 20,950

1.1.2 งานประชุมและพิธีการ
(ต าแหน่งว่าง) 359 (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

7 นางสมปอง  อาจศิริ 359 (พงม.01/08/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 27,170

8 นางสาวยุพา  แก้วบาง 352 (พงม.01/08/2555) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 27,360

1.1.3 งานการเจ้าหน้าท่ี
9 นายยอดชาย  สายทอง 3 (พงม.23/03/2553) หัวหน้างาน บุคลากรช านาญการพิเศษ ช านาญการพิเศษ 34,190

10 นางสุพรรณี  ต้ังจิตเจริญกุล 355 (พงม.01/11/2560) เช่ียวชาญเฉพาะ บุคลากรช านาญการ ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ 22,040

11 นายศิริชัย  ตาลสุก 366 (พงม.01/04/2552) เช่ียวชาญเฉพาะ บุคลากรช านาญการ ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ 30,970

12 นางพัชราพรรณ  ศิลกุล 367 (พงม.01/08/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ บุคลากรช านาญการ ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ 28,890
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ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คร้ังท่ี     /2563  วันท่ี
ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ก.บ.ม.) คร้ังท่ี  .../2563  วันท่ี

ประเภทบุคลากร
เลขท่ี

ต าแหน่ง
ต าแหน่งประเภท

(ร่าง) บัญชีการก าหนดกรอบอัตราและระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

ต าแหน่งระดับช่ือต าแหน่ง
 อัตรา

เงินเดือน
ล าดับ ช่ือ - สกุล  หมายเหตุ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ปี  พ.ศ. 2560 - 2563  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

13 อัตราว่างมีเงิน 492 (พงม.ว่างรอบรรจุ) เช่ียวชาญเฉพาะ บุคลากร ปฏิบัติการ/ช านาญการ

14 นางสาวกัญญาภัค  ดีดาร์ 605 (พงม.26/03/2561) เช่ียวชาญเฉพาะ บุคลากร ปฏิบัติการ/ช านาญการ 20,270

15 นางยุพารัตน์  รังษีสกรณ์ 60 (พงม.01/04/2562) เช่ียวชาญเฉพาะ บุคลากร ปฏิบัติการ/ช านาญการ 19,500

นางดวงณภัทร  ศรีจริยา 7 (ลจ.20/09/2539) สนับสนุน พนักงานธุรการ ส 3

นางรัชดาภรณ์  ชูช่ืน (พขร.01/11/2556) งานบริหารท่ัวไป บุคลากร ปฏิบัติการ

นางสาวอุษา  เดชส ารี (พขร.20/02/2561) งานบริหารท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ

1.1.4 งานคลัง
16 นางสาวถนิม  สกุลมา 13 (ขรก.01/04/2538) หัวหน้างาน นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ 47,440

17 นางสาวจารุวรรณ  พรมสุข 360 (พงม.01/04/2552) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ 29,380

18 นางสุทธิดา  พาเวียง 361 (พงม.01/04/2552) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ 29,380

19 นางพิมพ์ชนก  ค าเหมือง  486 (พงม. 01/08/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ 26,220

20 นางสาวจุไรรัตน์  ไม้เล้ียง 362 (พงม.01/08/2555) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ 26,970

21 นางสาวบุญเรือง  สายค าหน่อ 487 (พงม.16/09/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ 25,750
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ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คร้ังท่ี     /2563  วันท่ี
ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ก.บ.ม.) คร้ังท่ี  .../2563  วันท่ี

ประเภทบุคลากร
เลขท่ี

ต าแหน่ง
ต าแหน่งประเภท

(ร่าง) บัญชีการก าหนดกรอบอัตราและระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

ต าแหน่งระดับช่ือต าแหน่ง
 อัตรา

เงินเดือน
ล าดับ ช่ือ - สกุล  หมายเหตุ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ปี  พ.ศ. 2560 - 2563  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

22 นางสาวรุศดา  พรรณรัตนชัย 404 (พงม.16/09/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 25,650

24 (อัตราว่างมีเงิน) 517  (พงม.ว่างรอบรรจุ) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ

นางสุกัญญา  งับตะมะ (พขร.01/06/2552) งานบริหารท่ัวไป นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

นางสาวชลลพรรษ  กองเตย (พขร.01/05/2556) งานบริหารท่ัวไป นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

นางสาวจะสิทธ์ิพร  นามวงศ์ (พขร.01/11/2556) งานบริหารท่ัวไป นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

นางสาวขนิฐา  กุลน้อย (ลค.01/05/2561) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน

1.1.5 งานพัสดุ
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

25 นางสาวสุภารัตน์  หอยสังข์ 364 (พงม.01/04/2552) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 28,450

26 นางวรัญญา  หมวกน่วม 365 (พงม.01/08/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 27,480

27 นางสาวสินนภา  มาม่ัง 485 (พงม. 01/08/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 26,070

28 นายณัฐพงษ์  อุตตโม 489 (พงม.01/08/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 22,890
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ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คร้ังท่ี     /2563  วันท่ี
ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ก.บ.ม.) คร้ังท่ี  .../2563  วันท่ี

ประเภทบุคลากร
เลขท่ี

ต าแหน่ง
ต าแหน่งประเภท

(ร่าง) บัญชีการก าหนดกรอบอัตราและระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

ต าแหน่งระดับช่ือต าแหน่ง
 อัตรา

เงินเดือน
ล าดับ ช่ือ - สกุล  หมายเหตุ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ปี  พ.ศ. 2560 - 2563  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นางสาวเบญจภัทร์  อุปรัง (พขร.15/01/2551) งานบริหารท่ัวไป นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

นายกิตติศักด์ิ  อัตตะชีวะ (พขร.17/12/2555) งานบริหารท่ัวไป นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

1.1.6 งานทรัพย์สินและสวัสดิการ

29 นางสาวจิรภา คชหิรัญ 15 (ขรก.05/10/2552) หัวหน้างาน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปช านาญการ ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ 32,580

30 นางพรรณิสา  แดงสวัสด์ิ 374 (พงม.16/08/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 28,140

31 นางสาวสุรีรัตน์  บุตรดา 493 (พงม. 01/08/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 25,580

32 นางธัญญารัตน์  คงเมือง 601 (พงม. 01/08/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 26,140

นางบัวขาว  งามเอ่ียม (ลค.17/11/2557) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานท าความสะอาด ปฏิบัติงาน

1.1.7 งานพัฒนากายภาพและส่ิงแวดล้อม
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน วิศวกรโยธา ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

33 นายศักธิชัย  จันทร์ศรี 372 (พงม.01/04/2552) วิชาชีพเฉพาะ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการ ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ 30,710

34 นายสหพรรณ  อาวรณ์ 373 (พงม.01/08/2556) วิชาชีพเฉพาะ สถาปนิก ปฏิบัติการ/ช านาญการ 22,010

35 นายไพศาล  ย่ีค้ิว 373 (พงม.01/08/2556) วิชาชีพเฉพาะ วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ/ช านาญการ 19,500
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นายสมพร  เหมือนพิมทอง 36 (ลจ.01/02/2534) ช่าง ช่างไม้ ช 4

นายทศพร  ทองแท้ 17 (ลจ.02/12/2534) ช่าง ช่างตกแต่งสถานท่ี ช 1

นายสมยศ  อ่องย่ิง 14 (ลจ.01/11/2536) บริการพ้ืนฐาน พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2

นายนิคม  ปาค า 34 (ลจ.13/06/2531) ช่าง ช่างไฟฟ้า ช 3

นางสาวสังวาลย์  ฉิมคง 35 (ลจ.13/06/2531) สนับสนุน พนักงานธุรการ ส 2

นางสาวนันทพร  ทองจิตติ (พขร.17/12/2555) งานบริหารท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ

นายกรกฎ  ดีดาร์ (พขร.17/12/2555) งานบริหารท่ัวไป นักวิชาการช่างศิลป์ ปฏิบัติการ

นายชัยวัช  เจริญพร้อม (พขร.17/12/2555) งานบริหารท่ัวไป นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ

นายวิศัลย์  แสงนก (พขร.20/01/2557) งานบริหารท่ัวไป นักวิชาการเคร่ืองกล ปฏิบัติการ

นายสุรชัย  เลียบใจดี (พขร.11/12/2556) งานบริหารท่ัวไป นักวิชาการไฟฟ้า ปฏิบัติการ

นางสาวจุฑามาศ  กุดดี (ลค.01/12/2541) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

นางถนอม  มาโพธ์ิ (ลค.16/05/2548) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน
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นางป่ิน  ครุธลา (ลค.01/12/2543) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

นายหนูนิล  ไชยราช (ลค.04/12/2546) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานท่ัวไป ปฏิบัติงาน

นายหน่ึง  จันทร์ทอง (ลค.08/12/2549) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานสถานท่ี ปฏิบัติงาน

นางรสิตา  หนูตะเภา (ลค.16/05/2548) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

นายสมเกียรติ  ป่ินสุก (ลค.09/04/2547) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานสถานท่ี ปฏิบัติงาน

นายรุ่งโรจน์  ทูลตา (ลค.01/02/2551) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานท่ัวไป ปฏิบัติงาน

นางภารณี  พรมสวย (ลค.02/02/2553) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

นายดุชิต  ศรีสุนาครัว (ลค.18/08/2553) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานสถานท่ี ปฏิบัติงาน

นายบุญเรือง  จันทร์ทอง (ลค.08/09/2553) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานสถานท่ี ปฏิบัติงาน

นายอุดร  คงอิน (ลค.08/09/2553) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานสถานท่ี ปฏิบัติงาน

นางสายรุ้ง  ศรีสุนาครัว (ลค.08/09/2553) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

นายคอม  เสือราช (ลค.01/11/2553) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน
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นายขจร  พรหมนนท์ (ลค.23/03/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานท่ัวไป ปฏิบัติงาน

นางวัชรี  แก้วเข้ม (ลค.01/04/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

นายจ าเนย  สุกแก้ว (ลค.17/10/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานสถานท่ี ปฏิบัติงาน

นายทนงศักด์ิ  สุขแสง (ลค.01/05/2555) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน

นายนพฤทธ์ิ  ทิพย์เคลือบ (ลค.22/11/2555) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน

นายเกษม  เพชรตาด (ลค.01/02/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานปฏิบัติการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน

นางสาวเกวลี  น้อมเศียร (ลค.01/02/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานปฏิบัติการศิลป์ ปฏิบัติงาน

นายสมไชย  เรืองนา (ลค.01/11/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานท่ัวไป ปฏิบัติงาน

นายศุภกร  ละมัย (ลค.17/02/2557) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานปฏิบัติการระบบปรับอากาศ ปฏิบัติงาน

นายสนันตน์  หุ่นทอง (ลค.17/02/2557) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานสถานท่ี ปฏิบัติงาน

นายนิพนธ์  ม่วงเมือง (ลค.02/06/2557) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานปฏิบัติการไฟฟ้า ปฏิบัติงาน

นายธนเดช  ขุนจันทร์ (ลค.02/06/2557) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน
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นายสุบิน  หม่ืนชนะสงคราม (ลค.09/07/2557) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานท่ัวไป ปฏิบัติงาน

นายวรเชษฐ์  ค าศรี (ลค.01/12/2557) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน

นายนเรศ  ค าชา (ลค.01/07/2558) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน

นางชวน  พลดงนอก (ลค.10/05/2559) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

นายด ารงค์  เศรษฐี (ลค.03/10/2559) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานท่ัวไป ปฏิบัติงาน

นายจักรกฤษณ์  ทัดช่อม่วง (ลค.14/02/2560) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานสถานท่ี ปฏิบัติงาน

นายพีรีย์ศักด์ิ  ยาโต (ลค.01/02/2561) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน

นายวรเมธ  หอยสังข์ (ลค.02/04/2561) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานท่ัวไป ปฏิบัติงาน

นายนิคม  จักรเสน (ลค.01/11/2561) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานท่ัวไป ปฏิบัติงาน

นายสมศักด์ิ  ทองแท้ (ลค.03/12/2561) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานสถานท่ี ปฏิบัติงาน

นางสาวสมคิด  ป่ินป้อง (ลค.03/12/2561) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

นายสุพล  ทองขาว (ลค.16/10/2562) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานสถานท่ี ปฏิบัติงาน
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นางวรรณงาม  ตุ้มไธสง (ลค.01/11/2562) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

นายดิเรก  มัชบัณฑิตย์ (ลค.03/02/2563) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน

นายพงษ์เพชร  จิตรีเหิม (ลค.03/02/2563) เช่ียวชาญเฉพาะ ช่างซ่อมบ ารุง ปฏิบัติงาน

นายเอนก  หอยสังข์ (ลค.03/02/2563) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานท่ัวไป ปฏิบัติงาน

นายรชานนท์  แพงทอง (ลค.03/02/2563) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานท่ัวไป ปฏิบัติงาน

นายส าเภา  ขวัญอ่อน (ลค.24/03/2549) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงาน

นายนิยม  วงศรีรัก (ลค.01/06/2541) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงาน

นายสมบูรณ์  ปานแก้ว (ลค.01/12/2540) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงาน

นายบุญชู  ครุธลา (ลค.03/07/2540) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงาน

นายสงวน  อ่อนศรี (ลค.01/09/2539) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงาน

นายก าแพง  อ่อนวัน (ลค.17/02/2557) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงาน

นายไพรฑูรย์  พูลสุข (ลค.08/02/2559) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงาน



หนา้ที ่11/42

ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คร้ังท่ี     /2563  วันท่ี
ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ก.บ.ม.) คร้ังท่ี  .../2563  วันท่ี

ประเภทบุคลากร
เลขท่ี

ต าแหน่ง
ต าแหน่งประเภท

(ร่าง) บัญชีการก าหนดกรอบอัตราและระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

ต าแหน่งระดับช่ือต าแหน่ง
 อัตรา

เงินเดือน
ล าดับ ช่ือ - สกุล  หมายเหตุ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ปี  พ.ศ. 2560 - 2563  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นายอาทิตย์  เรืองกาญจนพงศ์ (ลค.15/06/2558) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงาน

นายเหิม  สีสุก (ลค.03/10/2559) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงาน

นายไกรศร  สีสุก (ลค.03/10/2559) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงาน

นายสมศักด์ิ  สีใส (ลค.14/02/2560) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงาน

นายสุรศักด์ิ  ใต้กิ (ลค.10/11/2560) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงาน

นายนิยม  น้อยสาค า (ลค.01/05/2561) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงาน

นายกิตติภณ  บุบผา (ลค.01/05/2561) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงาน

นายชัยวลิตย์ิ  อนุเศรณีย์ (ลค.01/02/2562) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงาน

1.1.8 งานประชาสัมพันธ์
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

36 นางสาวบุศรินทร์ พลพันธ์ 368 (พงม.16/08/2555) เช่ียวชาญเฉพาะ นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 28,620

37 นายอนุสิษธ์ิ  กันค า 369 (พงม.16/08/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 27,400



หนา้ที ่12/42

ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คร้ังท่ี     /2563  วันท่ี
ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ก.บ.ม.) คร้ังท่ี  .../2563  วันท่ี

ประเภทบุคลากร
เลขท่ี

ต าแหน่ง
ต าแหน่งประเภท

(ร่าง) บัญชีการก าหนดกรอบอัตราและระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

ต าแหน่งระดับช่ือต าแหน่ง
 อัตรา

เงินเดือน
ล าดับ ช่ือ - สกุล  หมายเหตุ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ปี  พ.ศ. 2560 - 2563  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

38 นายอนนท์  กันผง 370 (พงม.06/01/2557) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการช่างศิลป์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 24,810

นางสาวชลธิชา  ภูจุ้ย (พขร.15/01/2551) งานบริหารท่ัวไป นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

1.1.9 งานกิจการสภามหาวิทาลัย
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

39 นางวันวิสาข์  บุญจันทร์ 357 (พงม.16/08/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 28,410

40 นางชลิตา บัวเปรม 602 (พงม.01/08/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 25,840

นายกฤษดา  ชูละออง (พขร.01/10/2555) งานบริหารท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ

1.1.10 งานนิติการ
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน นิติกร ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

41 (อัตราว่างมีเงิน) 434 (พงม.ว่างรอบรรจุ) วิชาชีพเฉพาะ นิติกร ปฏิบัติการ/ช านาญการ

42 นายชัชวาล  ระตะเจริญ 518 (พงม.2/12/2562) วิชาชีพเฉพาะ นิติกร ปฏิบัติการ/ช านาญการ 19,500

นายชัยวัฒน์  เบ้าสมบูรณ์ (พขร.16/02/2552) งานบริหารท่ัวไป นิติกร ปฏิบัติการ

นายธานี  ชูละออง (ลค.01/10/2562) วิชาชีพเฉพาะ นิติกร ปฏิบัติการ



หนา้ที ่13/42

ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คร้ังท่ี     /2563  วันท่ี
ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ก.บ.ม.) คร้ังท่ี  .../2563  วันท่ี

ประเภทบุคลากร
เลขท่ี

ต าแหน่ง
ต าแหน่งประเภท

(ร่าง) บัญชีการก าหนดกรอบอัตราและระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

ต าแหน่งระดับช่ือต าแหน่ง
 อัตรา

เงินเดือน
ล าดับ ช่ือ - สกุล  หมายเหตุ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ปี  พ.ศ. 2560 - 2563  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1.2 กองนโยบายและแผน

43 นางใกล้รุ่ง  เกตะวันดี 19 (ขรก.16/12/2534) ผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการกอง/หรือเทียบเท่า 59,320

1.2.1 งานบริหารและธุรการ
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

44 นางสาวอ าภาพร  นาคเพชร  354 (พงม.01/08/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 26,420

45 (อัตราว่างมีเงิน) 494 (พงม.ว่างรอบรรจุ) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ

1.2.2 งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

46 นางสาวไพรินทร์  เดชะ 378 (พงม.01/04/2552) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ 32,420

47 นายสัพพัญญู  ป่ืนพิทักษ์ 375 (พงม.01/08/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ช านาญการ 26,220

48 นางสาวศิรินภา  จ๋ินโปแว่น 496 (พงม.01/08/2556) วิชาชีพเฉพาะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ช านาญการ 25,850

49 นายพงษ์ศิริ เกษดี 491 (พงม.06/01/2560 เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ช านาญการ 21,340

1.2.3 งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ



หนา้ที ่14/42

ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คร้ังท่ี     /2563  วันท่ี
ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ก.บ.ม.) คร้ังท่ี  .../2563  วันท่ี

ประเภทบุคลากร
เลขท่ี

ต าแหน่ง
ต าแหน่งประเภท

(ร่าง) บัญชีการก าหนดกรอบอัตราและระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

ต าแหน่งระดับช่ือต าแหน่ง
 อัตรา

เงินเดือน
ล าดับ ช่ือ - สกุล  หมายเหตุ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ปี  พ.ศ. 2560 - 2563  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

50 นางสุวรรณี  พุฒตรง 377 (พงม.01/08/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 27,150

51 นายศุภณัฐ  วิสุงเร 380 (พงม.02/03/2552) วิชาชีพเฉพาะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 24,510

นางสาวกัญญ์ชุลี  เยาวพินด์ (พขร.11/12/2556) งานบริหารท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ

1.2.4 งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน วิศวกรโยธา ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

52 นายดลชัย  อ่อนลา 371 (พงม.03/08/2558) วิชาชีพเฉพาะ วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ/ช านาญการ 22,050

53 (อัตราว่างมีเงิน) 382 (พงม.ว่าง) วิชาชีพเฉพาะ สถาปนิก ปฏิบัติการ/ช านาญการ

54 นางสาวนงเยาว์  บุญรัตนพันธ์ 381 (พงม.01/06/2555) วิชาชีพเฉพาะ วิศวกร ปฏิบัติการ/ช านาญการ 23,830

55 นายชาตรี  บุญจันทร์ 445 (พงม.01/08/2555) วิชาชีพเฉพาะ วิศวกร ปฏิบัติการ/ช านาญการ 27,010

1.2.5 งานวิเทศสัมพันธ์และบริการภาษาต่างประเทศ
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน นักวิเทศสัมพันธ์ ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

56 นางสาวจันทิมา  คุ้มภัยเพ่ือน 383 (พงม.16/09/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 23,120      

57 นางสาวปาริชาติ  ยศปาน 384 (พงม.11/12/2552) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 29,380



หนา้ที ่15/42

ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คร้ังท่ี     /2563  วันท่ี
ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ก.บ.ม.) คร้ังท่ี  .../2563  วันท่ี

ประเภทบุคลากร
เลขท่ี

ต าแหน่ง
ต าแหน่งประเภท

(ร่าง) บัญชีการก าหนดกรอบอัตราและระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

ต าแหน่งระดับช่ือต าแหน่ง
 อัตรา

เงินเดือน
ล าดับ ช่ือ - สกุล  หมายเหตุ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ปี  พ.ศ. 2560 - 2563  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1.2.6 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน นักวิชาการศึกษา ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

58 นางสาวสุจิตรา  จุ้ยวอน 446 (พงม.22/03/2553) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ 29,380

59 นางสาวอารีรัตน์  ใจหนัก 218 (พงม.01/08/2555) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 26,880

60 นางสาวเนตรพิศ  ศรีบุปผา 604 (พงม.01/08/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 25,320

นางอาทิตยา  ฉิมมา (พขร.01/06/2552) งานบริหารท่ัวไป นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

1.3 กองพัฒนานักศึกษา

61
นายณัฐวุฒิ  โพธ์ิศรีแก้ว 
(รักษาการในต าแหน่ง)

(พงม.ว่างรอบรรจุ) ผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการกอง/หรือเทียบเท่า

นายสายลม  พานทองค า (ลค.01/11/2549) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานสถานท่ี ปฏิบัติงาน

นายวันชัย  สีโถ (ลค.01/03/2550) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานท่ัวไป ปฏิบัติงาน

นางสมบัติ  เอ่ียมส าอาง (ลค.21/01/2553) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

นางสาวณัฐสุดา  พานทองค า (ลค.02/08/2562) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน



หนา้ที ่16/42

ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คร้ังท่ี     /2563  วันท่ี
ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ก.บ.ม.) คร้ังท่ี  .../2563  วันท่ี

ประเภทบุคลากร
เลขท่ี

ต าแหน่ง
ต าแหน่งประเภท

(ร่าง) บัญชีการก าหนดกรอบอัตราและระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

ต าแหน่งระดับช่ือต าแหน่ง
 อัตรา

เงินเดือน
ล าดับ ช่ือ - สกุล  หมายเหตุ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ปี  พ.ศ. 2560 - 2563  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1.3.1 งานบริหารและธุรการ
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

62 นางสาวระวิพันธ์  แตงตรง 392 (พงม.01/04/2552) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 29,380

63 นางสาวธิวาเฉลิม จันทิมา 497 (พงม.01/08/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 24,990

64 นางสาวณัฐชา  ศิลาฤกษ์ 385 (พงม.01/04/2562) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 19,500

1.3.2  งานกิจกรรมนักศึกษา
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน นักวิชาการศึกษา ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

65 นายธีรภัทร์  ขอมน้อย 388 (พงม.19/11/2555) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ 28,100

66 นางเนตรชนก  แสงบุญ 389 (พงม.01/08/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ 25,040

1.3.3 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน นักแนะแนวการศึกษาฯ ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

67 (อัตราว่างมีเงิน) 391 (พงม.ว่างรอบรรจุ) วิชาชีพเฉพาะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ

68 นายณัฐวุฒิ  โพธ์ิศรีแก้ว 498 (พงม.01/08/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ นักแนะแนวการศึกษาฯ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 26,690



หนา้ที ่17/42

ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คร้ังท่ี     /2563  วันท่ี
ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ก.บ.ม.) คร้ังท่ี  .../2563  วันท่ี

ประเภทบุคลากร
เลขท่ี

ต าแหน่ง
ต าแหน่งประเภท

(ร่าง) บัญชีการก าหนดกรอบอัตราและระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

ต าแหน่งระดับช่ือต าแหน่ง
 อัตรา

เงินเดือน
ล าดับ ช่ือ - สกุล  หมายเหตุ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ปี  พ.ศ. 2560 - 2563  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นางสาวณัฐมน  สังเกตุดี 28 (ลจ.10/03/2541) สนับสนุน พนักงานช่วยการพยาบาล ส 2

นายกิตติพันธ์  พลพันธ์ (พขร.09/09/2556) งานบริหารท่ัวไป นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นางสาวสุภาวงค์  ฉุนจัตุรัส (ลค.16/03/2558) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

1.3.4 งานแผนงานและประกันคุณภาพ
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

69 นางสาวณุตรา  พงษ์ไทย 387 (พงม.02/04/2562) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 19,500

นายอดิสรณ์  เนาว์แก้ว (พขร.25/10/2554) งานบริหารท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ

1.3.5 งานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพ
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน นักแนะแนวการศึกษาฯ ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

70 นางสาวส าเนียง  สุขเมือง 386 (พงม.01/08/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 27,830

71 นางพรรณณิชา  คลังตุ้ย 390 (พงม.16/08/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 21,940      



หนา้ที ่18/42

ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คร้ังท่ี     /2563  วันท่ี
ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ก.บ.ม.) คร้ังท่ี  .../2563  วันท่ี

ประเภทบุคลากร
เลขท่ี

ต าแหน่ง
ต าแหน่งประเภท

(ร่าง) บัญชีการก าหนดกรอบอัตราและระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

ต าแหน่งระดับช่ือต าแหน่ง
 อัตรา

เงินเดือน
ล าดับ ช่ือ - สกุล  หมายเหตุ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ปี  พ.ศ. 2560 - 2563  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

2. คณะครุศาสตร์
นายด ารัสวิทย์  ปทุมมาศ (ลค.01/10/2560) ผู้บริหาร คณบดี คณบดี

2.1 ส านักงานคณบดี

72
นางสาวชัชชญา  อัตตะชีวะ
 (รักษาการในต าแหน่ง)

524 (ขรก.01/02/2536) ผู้บริหาร หัวหน้าส านักงานคณบดี ผู้อ านวยการกอง/เทียบเท่า

73 นางสาวชัชชญา  อัตตะชีวะ 9 (ขรก.01/02/2536) ท่ัวไป ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ช านาญงาน 38,870

นางเรณุกา  ศรีพันนาม (ลค.01/11/2549 เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

นางค าเพียร  จันทร์เกิน (ลค.18/10/2553) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

นางอมรพรรณ์  เศรษฐี (ลค.29/06/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

นางบังอร  สายค าพล (ลค.29/06/2557) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

นางสาวสุลัดดา  วันมี (ลค.29/06/2557) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

นางทองมี  สายค ายศ (ลค.03/11/2557) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

นายบรรลือ  เจริญสุข (ลค.01/09/2558) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

นายอนุชิต  เสือโต (ลค.01/10/2558) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน



หนา้ที ่19/42

ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คร้ังท่ี     /2563  วันท่ี
ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ก.บ.ม.) คร้ังท่ี  .../2563  วันท่ี

ประเภทบุคลากร
เลขท่ี

ต าแหน่ง
ต าแหน่งประเภท

(ร่าง) บัญชีการก าหนดกรอบอัตราและระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

ต าแหน่งระดับช่ือต าแหน่ง
 อัตรา

เงินเดือน
ล าดับ ช่ือ - สกุล  หมายเหตุ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ปี  พ.ศ. 2560 - 2563  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นางสาวประภาศิริ  ทูลตา (ลค.14/12/2558 เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

2.1.1 งานบริหารและธุรการ
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

74 นางเพ็ญศิริ   ป้องท้าว 394 (พงม.01/08/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 27,450

75 นางสาวภัทรวดี  แถมศิริ 204 (พงม.01/11/2555) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 27,280

76 นางนิชานันท์  โสภาพันธ์ 397 (พงม.01/11/2555) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 27,050

77 นางปนิดา รังวรรณา 395 (พงม.01/04/2552) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 29,380

78 นางสาวพัชรี  พูลวงษ์ 616 (พงม.16/09/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 25,180

นางสาวธนัชญา  ทับสิงห์ (พขร.22/12/2551) งานบริหารท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ

2.1.2 งานบริการการศึกษา
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน นักวิชาการศึกษา ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

79 นางสาวกนกศรี   จันทรังสรรค์ 393 (พงม.01/08/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ 25,360

80 นางสาวกรกนก  ดาษพิมพ์ศรี 396 (พงม.01/08/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ 28,250



หนา้ที ่20/42

ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คร้ังท่ี     /2563  วันท่ี
ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ก.บ.ม.) คร้ังท่ี  .../2563  วันท่ี

ประเภทบุคลากร
เลขท่ี

ต าแหน่ง
ต าแหน่งประเภท

(ร่าง) บัญชีการก าหนดกรอบอัตราและระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

ต าแหน่งระดับช่ือต าแหน่ง
 อัตรา

เงินเดือน
ล าดับ ช่ือ - สกุล  หมายเหตุ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ปี  พ.ศ. 2560 - 2563  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

81 นางมณีวรรณ  ศิริพิลา 398 (พงม.01/11/2555) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ 27,280

82 นายภัทราวุธ วงศ์ศักด์ิ 401 (พงม.16/08/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ 26,930

2.1.3 งานวิจัยและการวางแผน
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

83 นางสาวกฤษณา นวลดี 400 (พงม.01/04/2552) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 29,380

84 นางสาววรรณฤดี  กัญญาประสิทธ์ิ 203 (พงม.01/11/2555) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 26,870

85 นางชลธิชา ระลึก 399 (พงม.01/10/2555) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 26,820

2.1.4 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

นางสาวเกศรา  ปัญทะนา (ลค.01/08/2555) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน

นางสาวอารียา  แก้วเจริญ (ลค.01/07/2559) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน



หนา้ที ่21/42

ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คร้ังท่ี     /2563  วันท่ี
ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ก.บ.ม.) คร้ังท่ี  .../2563  วันท่ี

ประเภทบุคลากร
เลขท่ี

ต าแหน่ง
ต าแหน่งประเภท

(ร่าง) บัญชีการก าหนดกรอบอัตราและระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

ต าแหน่งระดับช่ือต าแหน่ง
 อัตรา

เงินเดือน
ล าดับ ช่ือ - สกุล  หมายเหตุ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ปี  พ.ศ. 2560 - 2563  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม

3.1 ส านักงานคณบดี

86 นางภาวนา  จันทรสมบัติ 6 (ขรก.19/01/2532) ผู้บริหาร หัวหน้าส านักงานคณบดี ผู้อ านวยการกอง/เทียบเท่า 49,380

นางเก้ือ  อ่องย่ิง (ลค.01/09/2538) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

นางสุพรรณี  ป่ินขาว (ลค.01/07/2537) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

นางสาวจตุพร  บุญมาก (ลค.18/10/2553) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

นางศิริพร  ใจใหญ่ (ลค.01/11/2553) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

นางสาวสุรางค์รัตน์  จันตราแจ่ม (ลค.29/06/2557) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

นางพิรตินันท์  แพงทอง (ลค.10/10/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

นางวันวิภา  สุกแก้ว (ลค.10/10/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

นายกฤษณะ  เมืองนา (ลค.02/09/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานปฏิบัติการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ปฏิบัติงาน

นางสาวดวงพร  เพ็งดี (ลค.16/12/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานสถานท่ี ปฏิบัติงาน



หนา้ที ่22/42

ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คร้ังท่ี     /2563  วันท่ี
ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ก.บ.ม.) คร้ังท่ี  .../2563  วันท่ี

ประเภทบุคลากร
เลขท่ี

ต าแหน่ง
ต าแหน่งประเภท

(ร่าง) บัญชีการก าหนดกรอบอัตราและระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

ต าแหน่งระดับช่ือต าแหน่ง
 อัตรา

เงินเดือน
ล าดับ ช่ือ - สกุล  หมายเหตุ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ปี  พ.ศ. 2560 - 2563  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นางสาวเข็มเพชร  มีด้วง (ลค.10/11/2560) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

นายกองช้ัน  ขวัญทอง (ลค.01/05/2561) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีประจ าห้องปฏิบัติการฯ ปฏิบัติงาน

นายเอกพล  อ้นอ่ิม (ลค.01/02/2562) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน

นายบัวลัย  สีโถ (ลค.16/10/2562) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

3.1.1 งานบริหารและธุรการ
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

87 นางวิลาวัลย์  เฉลิมพงษ์ 402 (พงม.01/08/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 28,170

88 นางศิริลักษณ์  วรปัสสุ 376 (พงม.10/10/2559) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 21,250

89 นางกุลทินี  ปานแดง 500 (พงม.16/08/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 25,320

90 นางสาววิไล  สุกแก้ว 206 (พงม.03/06/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 25,330

3.1.2 งานบริการการศึกษา
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน นักวิชาการศึกษา ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

91 นายเทพ  เพียมะลัง 406 (พงม.01/04/2552) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 29,380



หนา้ที ่23/42

ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คร้ังท่ี     /2563  วันท่ี
ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ก.บ.ม.) คร้ังท่ี  .../2563  วันท่ี

ประเภทบุคลากร
เลขท่ี

ต าแหน่ง
ต าแหน่งประเภท

(ร่าง) บัญชีการก าหนดกรอบอัตราและระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

ต าแหน่งระดับช่ือต าแหน่ง
 อัตรา

เงินเดือน
ล าดับ ช่ือ - สกุล  หมายเหตุ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ปี  พ.ศ. 2560 - 2563  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

92 นายเกรียงยศ  ไทยช้อย 407 (พงม.16/08/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ 27,470

93 นางสาววิรงลอง  ทองขาว 607 (พงม.16/08/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ 25,360

94 นายดิษฐพล  ต้ังม่ัน 207 (พงม.12/11/2555) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ 25,840

3.1.3 งานวิจัยและการวางแผน
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

95 นางกุหลาบ  ชาติชะนะ 409 (พงม.12/11/2555) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 27,370

96 นางณัฐณิชา  อินจ าปา 403 (พงม.01/04/2552) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 29,380

97 นางวิชชุลดา  องอาจ 408 (พงม.16/08/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 27,430

98 นางสาวบุษยามาส  นามพุทธา 179 (พงม.12/11/2555) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 27,000

3.1.4 งานห้องปฏิบัติการ

นายประจวบ  สกลนครดี 23 (ลจ.01/09/2538) สนับสนุน พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 3

นายธงชัย  สียา (ลค.13/07/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานปฏิบัติการไฟฟ้า ปฏิบัติงาน



หนา้ที ่24/42

ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คร้ังท่ี     /2563  วันท่ี
ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ก.บ.ม.) คร้ังท่ี  .../2563  วันท่ี

ประเภทบุคลากร
เลขท่ี

ต าแหน่ง
ต าแหน่งประเภท

(ร่าง) บัญชีการก าหนดกรอบอัตราและระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

ต าแหน่งระดับช่ือต าแหน่ง
 อัตรา

เงินเดือน
ล าดับ ช่ือ - สกุล  หมายเหตุ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ปี  พ.ศ. 2560 - 2563  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4.1 ส านักงานคณบดี

99 นางวาสนา  สุขประเสริฐ 7 (ขร.10/06/2534) ผู้บริหาร หัวหน้าส านักงานคณบดี ผู้อ านวยการกอง/เทียบเท่า 47,210

นายละไมล์  แก้วใหญ่ (ลค.01/08/2547) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานสถานท่ี ปฏิบัติงาน

นางทอด  ไชยราช (ลค.01/06/2538) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

นางวาด  จักรเสน (ลค.01/06/2543) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

นางกัลยกร  ล าใย (ลค.01/07/2537) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

นางธนาภา  เอ่ียมศรี (ลค.21/01/2551) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

นางสุนีย์  ทองนิล (ลค.18/05/2552) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

นางนรินทร  มีทอง (ลค.08/09/2553) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

นางภิญโญ  ภักดีสอน (ลค.20/06/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

นายจักวัน  อุทัยสา (ลค.01/12/2557) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน



หนา้ที ่25/42

ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คร้ังท่ี     /2563  วันท่ี
ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ก.บ.ม.) คร้ังท่ี  .../2563  วันท่ี

ประเภทบุคลากร
เลขท่ี

ต าแหน่ง
ต าแหน่งประเภท

(ร่าง) บัญชีการก าหนดกรอบอัตราและระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

ต าแหน่งระดับช่ือต าแหน่ง
 อัตรา

เงินเดือน
ล าดับ ช่ือ - สกุล  หมายเหตุ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ปี  พ.ศ. 2560 - 2563  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นางไพริน  หมอนทอง (ลค.01/12/2559) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

นางสาวศรัณญา  เพชรกล้า (ลค.01/12/2559) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

นางมนทกานต์  มีนนท์ (ลค.03/12/2561) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

นางสาวพรรณี  อ่อนวัน (ลค.01/02/2562) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

4.1.1 งานบริหารและธุรการ
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

100 นางลัดดา  ศักเศรษณี 413 (พงม.01/08/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 28,770

101 นางสาวชุติมันต์  ขุยสุข 417 (พงม.08/10/2557) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 22,260

102 นางสาวเกษฟ้า  กองสี 411 (พงม.02/07/2555) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 27,610

103 นางสาวสุกัญญา  โคกทอง 418 (พงม.02/07/2555) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 27,160

104 นางสาวสุภัคญาดา  ธนัชกรวรกิจ 416 (พงม.26/03/2561) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 20,420

นางสาวกัลญา  กระฐินทอง (พขร.22/12/2551) งานบริหารท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ



หนา้ที ่26/42

ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คร้ังท่ี     /2563  วันท่ี
ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ก.บ.ม.) คร้ังท่ี  .../2563  วันท่ี

ประเภทบุคลากร
เลขท่ี

ต าแหน่ง
ต าแหน่งประเภท

(ร่าง) บัญชีการก าหนดกรอบอัตราและระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

ต าแหน่งระดับช่ือต าแหน่ง
 อัตรา

เงินเดือน
ล าดับ ช่ือ - สกุล  หมายเหตุ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ปี  พ.ศ. 2560 - 2563  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

4.1.2 งานบริการการศึกษา
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน นักวิชาการศึกษา ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

105 นางสาวกนิษฐ์  กรนานันท์ 412 (พงม.01/04/2552) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปช านาญการ ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ 32,040

106 นายวันชัย   นันเขียว 501 (พงม.01/08/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ 26,050

107 นางสาวจุฑามาศ  แก้วโยน 410 (พงม.25/08/2559) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ 21,360

108 นางสาวจารุวรรณ  กองสี 415 (พงม.01/04/2562) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ 19,500

4.1.3 งานวิจัยและการวางแผน
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

109 นายจรุวัตร  ค ายอด 414 (พงม.16/08/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 26,480

110 นางพิมพ์ชญา  กรอุตตมา 219 (พงม.02/07/2555) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 25,940

111 นางสาวจุฑามาส  ช่ืนใจ 490 (พงม.01/08/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 25,850



หนา้ที ่27/42

ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คร้ังท่ี     /2563  วันท่ี
ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ก.บ.ม.) คร้ังท่ี  .../2563  วันท่ี

ประเภทบุคลากร
เลขท่ี

ต าแหน่ง
ต าแหน่งประเภท

(ร่าง) บัญชีการก าหนดกรอบอัตราและระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

ต าแหน่งระดับช่ือต าแหน่ง
 อัตรา

เงินเดือน
ล าดับ ช่ือ - สกุล  หมายเหตุ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ปี  พ.ศ. 2560 - 2563  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

5. คณะวิทยาการจัดการ

นางปาณิสรา  คงปัญญา (ลค.01/10/2562) ผู้บริหาร คณบดี คณบดี

5.1 ส านักงานคณบดี

112 นางสาวระพีพร  ระวิโรจน์ 14 (ขรก.03/12/2533) ผู้บริหาร หัวหน้าส านักงานคณบดี ผู้อ านวยการกอง/เทียบเท่า 51,210

นางลัดดา  ลูกจันทร์ (ลค.01/10/2545) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

นางโฉมฉาย  ขุนแพง (ลค.21/05/2550) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

นายปรีชา  บุญกิจ (ลค.30/08/2553) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานสถานท่ี ปฏิบัติงาน

นายบุญเพ็ง  ค าต้ือ (ลค.19/01/2558) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน

นางสาวฐาวร  นิลหม่ืนไว (ลค.03/03/2558) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

5.1 งานบริหารและธุรการ
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

113 นางสาววาสนา จันทร์ดี 421 (พงม.01/04/2552) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 29,380

114 นางพรรณทิพย์  รุ่งเรืองศรี 419 (พงม.31/08/2555) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 27,450



หนา้ที ่28/42

ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คร้ังท่ี     /2563  วันท่ี
ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ก.บ.ม.) คร้ังท่ี  .../2563  วันท่ี

ประเภทบุคลากร
เลขท่ี

ต าแหน่ง
ต าแหน่งประเภท

(ร่าง) บัญชีการก าหนดกรอบอัตราและระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

ต าแหน่งระดับช่ือต าแหน่ง
 อัตรา

เงินเดือน
ล าดับ ช่ือ - สกุล  หมายเหตุ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ปี  พ.ศ. 2560 - 2563  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

115 นางโศศิษฐา  แดงตา 427 (พงม.17/09/2555) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 26,970

116 นางสาวเขมปัณฑา  รัตนภรณ์ 280 (พงม.17/09/2555) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 26,980

117 นางอรวรรณ  ดีพา 426 (พงม.01/04/2552) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 29,380

5.2  งานบริการการศึกษา
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน นักวิชาการศึกษา ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

118 นางสาวสุพรรษา  ค าวิเศษ 424 (พงม.16/08/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ 27,360

119 นายอุกฤษฎ์  จารุรัตน์จามร 502 (พงม.01/08/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ 24,400

120 นางสาวพิมพ์วดี  สีที 423 (พงม.01/09/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ 27,410

121 นายสมพร  แทนจ าปา 488 (พงม.01/08/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 25,840

122 นางสาวรัชนีพร  ลีกีรติกุล 420 (พงม.01/08/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 27,390

5.3 งานวิจัยและการวางแผน
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

123 นายสรศักด์ิ  พิลาเกิด 425 (พงม.16/08/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 27,430



หนา้ที ่29/42

ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คร้ังท่ี     /2563  วันท่ี
ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ก.บ.ม.) คร้ังท่ี  .../2563  วันท่ี

ประเภทบุคลากร
เลขท่ี

ต าแหน่ง
ต าแหน่งประเภท

(ร่าง) บัญชีการก าหนดกรอบอัตราและระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

ต าแหน่งระดับช่ือต าแหน่ง
 อัตรา

เงินเดือน
ล าดับ ช่ือ - สกุล  หมายเหตุ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ปี  พ.ศ. 2560 - 2563  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

124 นางสาวกัญญา  สายสิงห์เทศ 422 (พงม.10/06/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 25,880

นางสาวประภาพรรณ  บัวบาง (พขร.20/01/2557) งานบริหารท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ

6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6.1  ส านักงานคณบดี

(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) ผู้บริหาร หัวหน้าส านักงานคณบดี ผู้อ านวยการกอง/เทียบเท่า

นางกุหลาบ  ทูลตา (ลค.03/08/2548) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

นางละเมียด  ดีเมือง (ลค.01/06/2540) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

นายธัญพิสิทธ์ิ  รังษีสกรณ์ (ลค.01/09/2553) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน

นางสาวทองปาน  ไทยช้อย (ลค.08/09/2553) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

นางลัดดา  แก้วท้วม (ลค.17/10/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

นางน้ าเพชร  ทาทอน (ลค.17/11/2557) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานท าความสะอาด ปฏิบัติงาน

นายประดับ  ทูลตา (ลค.03/03/2560) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานท่ัวไป ปฏิบัติงาน



หนา้ที ่30/42

ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คร้ังท่ี     /2563  วันท่ี
ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ก.บ.ม.) คร้ังท่ี  .../2563  วันท่ี

ประเภทบุคลากร
เลขท่ี

ต าแหน่ง
ต าแหน่งประเภท

(ร่าง) บัญชีการก าหนดกรอบอัตราและระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

ต าแหน่งระดับช่ือต าแหน่ง
 อัตรา

เงินเดือน
ล าดับ ช่ือ - สกุล  หมายเหตุ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ปี  พ.ศ. 2560 - 2563  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

6.1.1 งานบริหารและธุรการ
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

125 นางสาววนิดา  ภักด์ิจรุง 430 (พงม.01/04/2552) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปช านาญการ ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ 32,010

126 นางสาวอัมพวรรณ ชุมพรรัตน์ 431 (พงม.01/10/2555) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 26,840

127 นางสาวฐะปะนีย์  บุญต้ัง 349 (พงม.06/01/2557) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 25,220

128 นางปิลันธนา  ศรีรักษา 348 (พงม.01/08/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 25,220

129 (อัตราว่างมีเงิน) 428 (พงม.ว่างรอบรรจุ) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ

นายหล่ า  อัตตะชีวะ 30 (ลจ.01/06/2525) สนับสนุน พนักงานพิมพ์ ส 3

6.1.2  งานบริการการศึกษา
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน นักวิชาการศึกษา ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

130 นางสาวสุกัญญา  ทับทอง 433 (พงม.01/08/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ 27,320

131 นางสาวแสงจันทร์  สอนสว่าง 429 (พงม.01/03/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ 26,010

132 นายปริญญา  ปราบพาลา 432 (พงม.16/08/2554) วิชาชีพเฉพาะ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ 27,340



หนา้ที ่31/42

ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คร้ังท่ี     /2563  วันท่ี
ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ก.บ.ม.) คร้ังท่ี  .../2563  วันท่ี

ประเภทบุคลากร
เลขท่ี

ต าแหน่ง
ต าแหน่งประเภท

(ร่าง) บัญชีการก าหนดกรอบอัตราและระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

ต าแหน่งระดับช่ือต าแหน่ง
 อัตรา

เงินเดือน
ล าดับ ช่ือ - สกุล  หมายเหตุ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ปี  พ.ศ. 2560 - 2563  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นางสาวสุนิต  สร้อยทอง (พขร.11/12/2556) งานบริหารท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ

6.1.3  งานวิจัยและการวางแผน
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

133 นางเพชรรินทร์  สีตะระโส 436 (พงม.01/04/2552) วิชาชีพเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 29,380

134 นางลักษณ์คณา  กิจจรัส 346 (พงม.01/08/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 25,860

135 นายสันธยา  นันทพรหม 345 (พงม.01/03/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 26,000

6.1.4 งานศูนย์วิทยาศาสตร์
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน นักวิทยาศาสตร์ ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

136 นางสาววรินธร  ชาติสุภาพ 438 (พงม.01/08/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 27,700

137 นางสาวสมเพียร  ฟักทอง 435 (พงม.01/10/2555) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 27,000

138 นางสาวขนิษฐา  ศรีสวัสด์ิ 351 (พงม.25/08/2559) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 21,250

6.1.5 งานห้องปฏิบัติการ

นางนิภาพร  ตาแก้ว 25 (ลจ.08/06/2535) สนับสนุน พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 3



หนา้ที ่32/42

ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คร้ังท่ี     /2563  วันท่ี
ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ก.บ.ม.) คร้ังท่ี  .../2563  วันท่ี

ประเภทบุคลากร
เลขท่ี

ต าแหน่ง
ต าแหน่งประเภท

(ร่าง) บัญชีการก าหนดกรอบอัตราและระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

ต าแหน่งระดับช่ือต าแหน่ง
 อัตรา

เงินเดือน
ล าดับ ช่ือ - สกุล  หมายเหตุ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ปี  พ.ศ. 2560 - 2563  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นายไพฑูรย์  บานเย็นงาม 33 (ลจ.20/03/2538) สนับสนุน พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 3

นายเอกชัย  แดงโคเศษ (ลค.01/11/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน

นางนิษา  อินทร์พูล (ลค.01/11/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน

7. สถาบันวิจัยและพัฒนา

7.1 ส านักงานผู้อ านวยการ

139 (ต าแหน่งว่าง) 525  (พงม.ว่างรอบรรจุ) ผู้บริหาร หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการกอง/เทียบเท่า

7.1.1 งานบริหารและธุรการ
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

141 นางสาวศิรินทิพย์  ผลประเสริฐ 441 (พงม.01/04/2552) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 29,380

142 นางกฤษวีณ์ภัค ทองสี 610 (พงม.01/08/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 24,730

143 นางสาวมณีนุช  เกตุแฟง 210 (พงม.01/02/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 26,500

7.1.2 งานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ



หนา้ที ่33/42

ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คร้ังท่ี     /2563  วันท่ี
ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ก.บ.ม.) คร้ังท่ี  .../2563  วันท่ี

ประเภทบุคลากร
เลขท่ี

ต าแหน่ง
ต าแหน่งประเภท

(ร่าง) บัญชีการก าหนดกรอบอัตราและระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

ต าแหน่งระดับช่ือต าแหน่ง
 อัตรา

เงินเดือน
ล าดับ ช่ือ - สกุล  หมายเหตุ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ปี  พ.ศ. 2560 - 2563  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

144 นางสาวปิยนันท์  โอ่ค า 440 (พงม.01/08/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 26,980

145 นางสาวชุติมา พุฒอ่อน 444 (พงม.01/11/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 25,800

146 นายเก้ือกูล  พิมพ์ดี 442 (พงม.03/09/2555) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 26,890

147 นางสาวภัสราภรณ์  เกตุแก้ว 611 (พงม.03/10/2559) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 21,260

148 นายบรรจง  สุรินทร์ 208 (พงม.03/09/2555) วิชาชีพเฉพาะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 26,720

7.1.3  งานบริการวิชาการ
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

149 นางรัดดา  ส าราญพันธ์ุ 209 (พงม.03/09/2555) วิชาชีพเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 23,446

7.1.4 งานสืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

150 นายยศรพี  ทองเจริญ 519 (พงม.01/07/2562) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 19,500

151 นางสาววัชรพร  เบ้าชาลี 520 (พงม.03/12/2562) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 19,500



หนา้ที ่34/42

ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คร้ังท่ี     /2563  วันท่ี
ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ก.บ.ม.) คร้ังท่ี  .../2563  วันท่ี

ประเภทบุคลากร
เลขท่ี

ต าแหน่ง
ต าแหน่งประเภท

(ร่าง) บัญชีการก าหนดกรอบอัตราและระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

ต าแหน่งระดับช่ือต าแหน่ง
 อัตรา

เงินเดือน
ล าดับ ช่ือ - สกุล  หมายเหตุ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ปี  พ.ศ. 2560 - 2563  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

7.1.5 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

152 นางสาวรมิดา  สายทอง 612 (พงม.01/08/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 24,620

8. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

8.1 ส านักงานผู้อ านวยการ

153 นางสาวหน่ึงฤทัย บุญมี 20 (ขรก.01/08/2534) ผู้บริหาร หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการกอง/เทียบเท่า 44,060

นางส าริศ  อินทรส (ลค.01/04/2538) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

นายไพโรจน์  ใจใหญ่ (ลค.03/06/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานสถานท่ี ปฏิบัติงาน

นางสาวภาวิณี  ศรีจริยะ (ลค.01/12/2557) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานท่ัวไป ปฏิบัติงาน

นางสกาวเดือน  อ่อนโอน (ลค.05/10/2558) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

นางสาวเสาวณีย์  ศรีค าวงศ์ (ลค.01/12/2558) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

นางธนพร  กองยัง (ลค.18/04/2559) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน



หนา้ที ่35/42

ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คร้ังท่ี     /2563  วันท่ี
ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ก.บ.ม.) คร้ังท่ี  .../2563  วันท่ี

ประเภทบุคลากร
เลขท่ี

ต าแหน่ง
ต าแหน่งประเภท

(ร่าง) บัญชีการก าหนดกรอบอัตราและระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

ต าแหน่งระดับช่ือต าแหน่ง
 อัตรา

เงินเดือน
ล าดับ ช่ือ - สกุล  หมายเหตุ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ปี  พ.ศ. 2560 - 2563  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

8.1.1 งานบริหารและธุรการ
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

154 นางรัตนา  ชมมัย 449 (พงม.16/08/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 27,660

155 นางณัฐยา สุโนพันธ์ 447 (พงม.20/09/2555) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 27,190

156 นางสาวศิวพร  อ่อนชุ่ม 458 (พงม.16/08/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 27,380

นายประสงค์  อุ่นค าย่ี 27 (ลจ.13/06/2531) ช่าง ผู้ช่วยช่างท่ัวไป ช 2

นางสุภาวดี  แจ้งจันทร์ (ลค.08/11/2555) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานปฏิบัติการการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

8.1.2 งานหอสมุดกลาง
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน บรรณารักษ์ ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

157 นางสาวมัทนา  รามศิริ 450 (พงม.01/04/2552) เช่ียวชาญเฉพาะ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 29,380

158 นางสังเวียน  จินดา 503 (พงม.16/09/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 25,660

159 นายจ ารัส   ด้วงดี 451 (พงม.01/04/2552) เช่ียวชาญเฉพาะ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 29,380

160 นางสาวปวีณา  ทองเป๊ะ 504 (พงม.04/08/2557) เช่ียวชาญเฉพาะ นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 23,940



หนา้ที ่36/42

ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คร้ังท่ี     /2563  วันท่ี
ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ก.บ.ม.) คร้ังท่ี  .../2563  วันท่ี

ประเภทบุคลากร
เลขท่ี

ต าแหน่ง
ต าแหน่งประเภท

(ร่าง) บัญชีการก าหนดกรอบอัตราและระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

ต าแหน่งระดับช่ือต าแหน่ง
 อัตรา

เงินเดือน
ล าดับ ช่ือ - สกุล  หมายเหตุ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ปี  พ.ศ. 2560 - 2563  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

161 นางขวัญชัย  บุญทองเถิง 459 (พงม.02/03/2552) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ 29,380

นางโชติกา  โสดา (ลค.01/06/2539) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการห้องสมุด ปฏิบัติงาน

นางจงรักษ์  ชาติธนวัฒน์ (ลค.01/04/2538) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการห้องสมุด ปฏิบัติงาน

นางสาวดวงกมล  วังคีรี (ลค.18/10/2550) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการห้องสมุด ปฏิบัติงาน

8.1.3 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

162 นายธนวัฒน์  เฉลิมพงษ์ 455 (พงม.02/03/2552) วิชาชีพเฉพาะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 29,380

163 นายวิเศษ  เกตุดี 456 (พงม.02/03/2552) วิชาชีพเฉพาะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 29,380

164 นายอภิรักษ์  อุ่นดี 457 (พงม.02/03/2552) วิชาชีพเฉพาะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 27,460

165 นายอุดมศักด์ิ  ภู่พิมล 448 (พงม.20/09/2555) เช่ียวชาญเฉพาะ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 27,160

นายออมสิน  พรมแก้ว (พขร.01/12/2559) งานบริการ พนักงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน

นางสาวดวงใจ  ค าทิพย์ (ลค.01/03/2556) วิชาชีพเฉพาะ พนักงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน

นางสาวปนัดดา  วงศ์โสม (ลค.01/02/2561) วิชาชีพเฉพาะ พนักงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน



หนา้ที ่37/42

ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คร้ังท่ี     /2563  วันท่ี
ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ก.บ.ม.) คร้ังท่ี  .../2563  วันท่ี

ประเภทบุคลากร
เลขท่ี

ต าแหน่ง
ต าแหน่งประเภท

(ร่าง) บัญชีการก าหนดกรอบอัตราและระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

ต าแหน่งระดับช่ือต าแหน่ง
 อัตรา

เงินเดือน
ล าดับ ช่ือ - สกุล  หมายเหตุ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ปี  พ.ศ. 2560 - 2563  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

8.1.4 งานวิจัยและพัฒนาซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

166 นางวรรณภัสร์  ปราบพาลา 452 (พงม.02/03/2552) วิชาชีพเฉพาะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 29,380

167 นายชัยมงคล  แก้วสี 600 (พงม.16/09/2556) วิชาชีพเฉพาะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 25,690

168 นายทองสุก  ค าตะพล 453 (พงม.02/03/2552) วิชาชีพเฉพาะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 29,380

169 นายไพบูลย์  กันยา 454 (พงม.20/09/2555) วิชาชีพเฉพาะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 27,050

170 นายหรรษธร  ขวัญหอม 350 (พงม.20/09/2555) วิชาชีพเฉพาะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 26,950

9. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

9.1 ส านักงานผู้อ านวยการ

171 (ต าแหน่งว่าง) 526  (พงม.ว่างรอบรรจุ) ผู้บริหาร หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการกอง/เทียบเท่า

นายสีแพ  จันทร์เสน (ลค.26/06/2560) เช่ียวชาญเฉพาะ พนักงานอาคาร ปฏิบัติงาน

9.1.1 งานบริหารและธุรการ
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ



หนา้ที ่38/42

ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คร้ังท่ี     /2563  วันท่ี
ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ก.บ.ม.) คร้ังท่ี  .../2563  วันท่ี

ประเภทบุคลากร
เลขท่ี

ต าแหน่ง
ต าแหน่งประเภท

(ร่าง) บัญชีการก าหนดกรอบอัตราและระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

ต าแหน่งระดับช่ือต าแหน่ง
 อัตรา

เงินเดือน
ล าดับ ช่ือ - สกุล  หมายเหตุ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ปี  พ.ศ. 2560 - 2563  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

172 นางสาวปวีณา บัวบาง 609 (พงม.16/09/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 25,390

173 นางอมรรัตน์  กาละบุตร 505 (พงม.16/09/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 25,300

นางสาวกุลิสรา  ปองเพียร (พขร.16/09/2551) งานบริหารท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ

9.1.2 งานอนุรักษ์ วิจัยศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน นักวิชาการวัฒนธรรม ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

174 นางสาวณัฐวดี  แก้วบาง 460 (พงม.25/08/2559) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการวัฒนธรรม ปฏิบัติการ/ช านาญการ 21,240

175 นายวิโรจน์  หุ่นทอง 462 (พงม.01/08/2555) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการวัฒนธรรม ปฏิบัติการ/ช านาญการ 27,040

9.1.3 งานส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน นักวิชาการวัฒนธรรม ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

176 นางนิภา  พิลาเกิด 465 (พงม.01/04/2552) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการวัฒนธรรม ปฏิบัติการ/ช านาญการ 29,380

177 นางสาวมนชยา  คลายโศก 464 (พงม.16/08/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการวัฒนธรรม ปฏิบัติการ/ช านาญการ 27,350

178 นางสาวมัลลิกา อุฤทธ์ิ 466 (พงม.04/04/2559) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการวัฒนธรรม ปฏิบัติการ/ช านาญการ 21,240

179 นางสาวจิรภา  เหมือนพิมทอง 463 (พงม.26/03/2561) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการวัฒนธรรม ปฏิบัติการ/ช านาญการ 20,310



หนา้ที ่39/42

ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คร้ังท่ี     /2563  วันท่ี
ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ก.บ.ม.) คร้ังท่ี  .../2563  วันท่ี

ประเภทบุคลากร
เลขท่ี

ต าแหน่ง
ต าแหน่งประเภท

(ร่าง) บัญชีการก าหนดกรอบอัตราและระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

ต าแหน่งระดับช่ือต าแหน่ง
 อัตรา

เงินเดือน
ล าดับ ช่ือ - สกุล  หมายเหตุ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ปี  พ.ศ. 2560 - 2563  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

9.1.4  งานหอวัฒนธรรม
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน นักวิชาการช่างศิลป์ ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

180 นายพิทักษ์  จันทร์จิระ 461 (พงม.20/09/2555) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการช่างศิลป์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 26,950

181 นางสาวสุพิชญา  พูนมี 467 (พงม.01/12/2557) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 23,000

10. ส านักส่งเสริมวิชาการและทะเบียน

10.1 ส านักงานผู้อ านวยการ 

182 นางพัชริยา  ศรีสด 4 (ขรก.11/06/2527) ผู้บริหาร หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการกอง/เทียบเท่า 52,260

10.1.1 งานบริหารและธุรการ
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

183 นางสาววารินทร์  เพชระบูรณิน 480 (พงม.01/04/2552) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 29,380

184 นางสาววัลยา ภูจุ้ย 479 (พงม.01/08/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 27,540

185 นางสาวชนากานต์  พิฌเขียว 468 (พงม.02/01/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 25,770



หนา้ที ่40/42

ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คร้ังท่ี     /2563  วันท่ี
ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ก.บ.ม.) คร้ังท่ี  .../2563  วันท่ี

ประเภทบุคลากร
เลขท่ี

ต าแหน่ง
ต าแหน่งประเภท

(ร่าง) บัญชีการก าหนดกรอบอัตราและระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

ต าแหน่งระดับช่ือต าแหน่ง
 อัตรา

เงินเดือน
ล าดับ ช่ือ - สกุล  หมายเหตุ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ปี  พ.ศ. 2560 - 2563  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

10.1.2 งานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

186 นางอรทัย  เพชระบูรณิน 471 (พงม.01/08/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 27,690

187 นางสาวสุกัญญา สิทธิ 476 (พงม.16/08/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 27,200

188 นางสาวทิพยาภา  ถิรรุจเขมพร 205 (พงม.01/10/2555) เช่ียวชาญเฉพาะ นักแนะแนวการศึกษและอาชีพ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 24,680

189 นางสุจิตรา  ดีดาร์ 474 (พงม.07/10/2552) วิชาชีพเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 27,180

10.1.3 งานทะเบียนและประมวลผล
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน นักวิชาการศึกษา ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

190 นางจินตนา  ศักด์ิเสถียรกุล 473 (พงม.01/04/2552) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ 29,380

191 นางอุตสา  สว่างแจ้ง 344 (พงม.01/08/2555) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ 26,970

192 นางสาวภัควัลย์  ทองม่ันวิบูลศรี 478 (พงม.01/08/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ 25,140

193 นายขวัญชัย  แก่นไทย 472 (พงม.02/03/2552) วิชาชีพเฉพาะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 29,000

10.1.4 งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน นักวิชาการศึกษา ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ



หนา้ที ่41/42

ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คร้ังท่ี     /2563  วันท่ี
ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ก.บ.ม.) คร้ังท่ี  .../2563  วันท่ี

ประเภทบุคลากร
เลขท่ี

ต าแหน่ง
ต าแหน่งประเภท

(ร่าง) บัญชีการก าหนดกรอบอัตราและระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

ต าแหน่งระดับช่ือต าแหน่ง
 อัตรา

เงินเดือน
ล าดับ ช่ือ - สกุล  หมายเหตุ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ปี  พ.ศ. 2560 - 2563  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

194 นางสาววณิชยา  บัวสิงค า 470 (พงม.01/04/2552) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ 29,380

195 นายคณพศ  คงศิริเพชร 477 (พงม.16/08/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ 27,220

196 นางค าไผ่  แก่นไทย 506 (พงม.04/04/2559) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ 21,380

10.1.5 งานบัณฑิตศึกษา
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน นักวิชาการศึกษา ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

197 นางรัชนี  ใจรักษ์ 469 (พงม.01/04/2552) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ 29,380

198 นางน้ าอ้อย  บุญพัด 507 (พงม.16/09/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 24,910

199 นายเพ็ญศักด์ิ  ปานนิล 475 (พงม.03/09/2555) เช่ียวชาญเฉพาะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 27,050

10.1.6 งานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน เจ้าหน้าท่ีบริหารท่ัวไป ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

200 นางสาวแสงสุนีย์  เดชมา 481 (พงม.03/09/2555) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 27,500

201 นางสาวทิวา  ไพรเขต 508 (พงม.01/08/2556) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 27,270

202 นายพิชิตชัย  ศิริโสม 521 (พงม.01/07/2562) เช่ียวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 19,500



หนา้ที ่42/42

ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คร้ังท่ี     /2563  วันท่ี
ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ก.บ.ม.) คร้ังท่ี  .../2563  วันท่ี

ประเภทบุคลากร
เลขท่ี

ต าแหน่ง
ต าแหน่งประเภท

(ร่าง) บัญชีการก าหนดกรอบอัตราและระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

ต าแหน่งระดับช่ือต าแหน่ง
 อัตรา

เงินเดือน
ล าดับ ช่ือ - สกุล  หมายเหตุ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ปี  พ.ศ. 2560 - 2563  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

11. งานตรวจสอบภายใน
(ต าแหน่งว่าง)  (พงม.ว่างรอบรรจุ) หัวหน้างาน นักตรวจสอบภายใน ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ

203 นางสาวธันยรัศม์ิ  แก้วดอนเมือง 482 (พงม.01/08/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ช านาญการ 27,000

204 นางสาวกิตติกานต์  กิตติชญานันท์ 483 (พงม.01/08/2554) เช่ียวชาญเฉพาะ นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ช านาญการ 27,210

205 นางสาวสุภาณี   เมืองจีน 499 (พงม.01/08/25546 เช่ียวชาญเฉพาะ นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ช านาญการ 25,180

นางสาวณัฐสุดา  หุ่นทอง (พขร.22/12/2551) งานบริหารท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ


