
บัญชีรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ระดับช านาญการพิเศษ และระดับช านาญการ 

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 
เลขที่

ต าแหน่ง 
ประเภท 

ต าแหน่ง 

ในสายงาน 
ระดับ  สังกัด  ได้รับการแต่งต้ัง หมายเหตุ 

1 นายยอดชาย สายทอง 3 เชี่ยวชาญเฉพาะ บุคลากร  ช านาญการ
พิเศษ 

กองกลาง  
ส านักงานอธิการบดี  

23 พฤษภาคม 2562 มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 4/2562 (วาระลับ) เมือ่วันที่ 23 พฤษภาคม  2562 
1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ฯ 
2. ผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการพิเศษ แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุง
ในต าแหน่งใหม่  

2 นางสาวไพรินทร์  เดชะ 378 เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

ช านาญการ กองนโยบายและ
แผน 
ส านักงานอธิการบดี  

4 มกราคม 2562 มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 2/2562 (วาระลับ) เมือ่วันที่ 20 กุมภาพันธ ์2562 
1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ฯ 
2. ผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ คู่มือปฏิบัติงานหลัก เร่ือง การ
ประมาณการเงินรายได้และค่าใช้จา่ยเพือ่จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

3 นางสุพรรณี ตั้งจิตเจริญกุล 355 เชี่ยวชาญเฉพาะ บุคลากร ช านาญการ กองกลาง  
ส านักงานอธิการบดี  

3 มกราคม 2562 มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 4/2562 (วาระลับ) เมือ่วันที่ 23 พฤษภาคม  2562 
1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ฯ 
2. ผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ คู่มือปฏิบัติงานหลัก เร่ือง การ
ประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  

4 นางสาวกนษิฐ์ กรนานันท์ 412 เชี่ยวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

ช านาญการ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

22 มกราคม 2562 มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 4/2562 (วาระลับ) เมือ่วันที่ 23 พฤษภาคม  2562 
1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ฯ 
2. ผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ คู่มือปฏิบัติงานหลัก  
เร่ือง งานกิจกรรมนักศึกษา 

5 นางสาววนิดา ภักดิ์จรุง 430 เชี่ยวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

ช านาญการ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

3 มกราคม 2562 มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 4/2562 (วาระลับ) เมือ่วันที่ 23 พฤษภาคม  2562 
1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ฯ 
2. ผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ คู่มือปฏิบัติงานหลัก เร่ือง การรับ-ส่ง
หนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

6 นายศักธิชัย จันทร์ศรี 372 เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการโสตทัศน
ศึกษา 

ช านาญการ กองกลาง  
ส านักงานอธิการบดี  

11 มิถุนายน 2562 มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 6/2562 (วาระลับ) เมือ่วันที่ 14 สิงหาคม 2562 
1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ฯ 
2. ผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ คู่มือปฏิบัติงานหลัก เร่ือง การใช้
อุปกรณ์ประเภทเครื่องแสงและเครื่องฉาย    

7 นางพัชราพรรณ ศิลกุล 367 เชี่ยวชาญเฉพาะ บุคลากร ช านาญการ กองกลาง  
ส านักงานอธิการบดี  

11 กรกฎาคม 2562 มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 6/2562 (วาระลับ)  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 
1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ฯ 
2. ผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ คู่มือปฏิบัติงานหลัก เร่ือง การเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์    

 

 



ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 
เลขที่

ต าแหน่ง 
ประเภท 

ต าแหน่ง 

ในสายงาน 
ระดับ  สังกัด  ได้รับการแต่งต้ัง หมายเหตุ 

8 นายศิริชัย ตาลสุก 366 เชี่ยวชาญเฉพาะ บุคลากร ช านาญ
การ 

กองกลาง  
ส านักงานอธิการบดี  

20 สิงหาคม 2562 มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 7/2562 (วาระลับ) เมือ่วันที่ 18 กันยายน  2562 
1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ฯ 
2. ผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ คู่มือปฏิบัติงานหลัก เร่ือง การ
พิจารณาต่อสัญญาจ้างพนกังานมหาวิทยาลัยระยะที่สอง  

9 นางปนติา รังวรรณา 359 เชี่ยวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

ช านาญ
การ 

คณะครุศาสตร์ 22 พฤศจิกายน 2562 มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 3/2563 (วาระลับ) เมือ่วันที่ 18 มีนาคม  2563 
1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ฯ 
2. ผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ คู่มือปฏิบัติงานหลัก เร่ือง งานจัดซื้อ 
จัดจ้าง  

10 นางระวิพันธ์ แตงตรง 392 เชี่ยวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

ช านาญ
การ 

กองพัฒนานักศึกษา 
ส านักงานอธิการบดี  

9 มกราคม 2563 มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 2/2563 (การประชุมลับ) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ ์2563 
1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ฯ 
2. ผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ คู่มือปฏิบัติงานหลัก เร่ือง การยืม
เงินทดรองจ่าย    

11 นายธนวัฒน์  เฉลิมพงษ์ 455 วิชาชีพเฉพาะ นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ช านาญ
การ 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

12 มีนาคม 2563 มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 4/2563 (วาระลับ) เมือ่วันที่ 24 เมษายน 2563 
1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ฯ 
2. ผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ คู่มือปฏิบัติงานหลัก  
เร่ือง งานโครงข่ายสายเคเบิลใยแกว้น าแสงภายในมหาวิทยาลัยราชภฏั
เพชรบูรณ์  

12 นางสาวสุจิตรา จุ้ยวอน 446 เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา ช านาญ
การ 

กองนโยบายและแผน 
ส านักงานอธิการบดี  

7 สิงหาคม 2563 มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 8/2563 (วาระลับ) เมือ่วันที่ 19 สิงหาคม 2563 
1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ฯ 
2. ผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ คู่มือปฏิบัติงานหลัก เร่ือง งาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

13 นางสาวขนิษฐา ขันตี 356 เชี่ยวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

ช านาญ
การ 

กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี  

28 สิงหาคม 2563 มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 9/2563 (วาระลับ) เมือ่วันที่ 16 กันยายน  2563 
1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ฯ 
2. ผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ คู่มือปฏิบัติงานหลัก เร่ือง งาน
ธุรการ 

14 นางจารุวรรณ   
                จิรังนิมิตสกุล 

360 เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการเงินและ
บัญชี 

ช านาญ
การ 

กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี  

10 กันยายน 2563 มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 10/2563 (วาระลับ) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม  2563 
1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ฯ 
2. ผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ คู่มือปฏิบัติงานหลัก  
เร่ือง การเบิกจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าจากกรมบญัชีกลาง  
(Direct Payment) 

15 นางรัชนี ใจรักษ์    469 เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา ช านาญ
การ 

ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  

30 พฤศจิกายน 2563 มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 12/2563 (วาระลับ) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 
1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ฯ 
2. ผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ คู่มือปฏิบัติงานหลัก เร่ือง การขอ
อนุมัติส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   



ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 
เลขที่

ต าแหน่ง 
ประเภท 

ต าแหน่ง 

ในสายงาน 
ระดับ  สังกัด  ได้รับการแต่งต้ัง หมายเหตุ 

16 นางวรรณภัสร์ ปราบพาลา  452 เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ช านาญการ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

23 พฤศจิกายน 
2563 

มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 12/2563 (วาระลับ) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 
1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ฯ 
2. ผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ คู่มือปฏิบัติงานหลัก เร่ือง งานดูแล  
บ ารุงรักษา ระบบการเงิน – บัญช ี

17 นางพรรณิสา แดงสวัสดิ์  374 เชี่ยวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

ช านาญการ กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี  

28 ตุลาคม 2563 มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 12/2563 (วาระลับ) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 
1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ฯ 
2. ผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ คู่มือปฏิบัติงานหลัก  
เร่ือง งานบริการอาคารสถานที ่

18 นางมัทนา จันทร์ศรี  450 เชี่ยวชาญเฉพาะ บรรณารักษ ์ ช านาญการ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

1 ธันวาคม 2563 มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 12/2563 (วาระลับ) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 
1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ฯ 
2. ผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ คู่มือปฏิบัติงานหลัก เร่ือง การ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

19 นางสุทธดิา พาเวียง 361 เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการเงินและ
บัญชี 

ช านาญการ กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี  

30 ธันวาคม 2563 มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 1/2564 (วาระลับ) เมือ่วันที่ 13 มกราคม 2564 
1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ฯ 
2. ผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ คู่มือปฏิบัติงานหลัก เร่ือง การ
บันทึกบัญชีรายวันขั้นปลายเงินนอกงบประมาณ 

20 นางพิมพ์ชนก ค าเหมือง 486 เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการเงินและ
บัญชี 

ช านาญการ กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี  

25 พฤศจิกายน 
2563 

มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 1/2564 (วาระลับ) เมือ่วันที่ 13 มกราคม 2564 
1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ฯ 
2. ผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ คู่มือปฏิบัติงานหลัก เร่ือง การ
น าส่งเงินนอกงบประมาณของตนเองและปรับเพิ่มเงินฝากคลัง 

21 นางสาวทวิา ไพรเขต 508 เชี่ยวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

ช านาญการ ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน  

16 ธันวาคม 2563 มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 1/2564 (วาระลับ) เมือ่วันที่ 13 มกราคม 2564 
1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ฯ 
2. ผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ คู่มือปฏิบัติงานหลัก  
เร่ือง งานโครงการสัมมนาหลังปฏิบัติสหกิจศึกษา  

22 นางกุหลาบ ชาติชะนะ 409 เชี่ยวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

ช านาญการ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๒๖ มกราคม 2564 มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 2/2564 (วาระลับ) เมือ่วันที่ 10 กุมภาพันธ ์2564 
1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ฯ 
2. ผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ คู่มือปฏิบัติงานหลัก  
เร่ือง การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหนว่ยผลผลิตคณะ  

23 นางสาวฐะปะนีย์  บุญตั้ง 349 เชี่ยวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

ช านาญการ คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

๑๕ กุมภาพันธ์ 2564 มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 3/2564 (วาระลับ) เมือ่วันที่ 10 มีนาคม 2564 
1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ฯ 
2. ผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ คู่มือปฏิบัติงานหลัก 
เร่ือง งานประเมินผลทดลองงานและงานประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรทุกประเภท  



ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 
เลขที่

ต าแหน่ง 
ประเภท 

ต าแหน่ง 

ในสายงาน 
ระดับ  สังกัด  ได้รับการแต่งต้ัง หมายเหตุ 

24 นางเพชรรินทร์  สีตะระโส  436 เชี่ยวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

ช านาญการ คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

4 มีนาคม 2564 มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 3/2564 (วาระลับ) เมือ่วันที่ 10 มีนาคม 2564 
1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ฯ 
2. ผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ คู่มือปฏิบัติงานหลัก เร่ือง การขอ
เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

25 นางสาวศิรินทิพย์  
                 ผลประเสริฐ 

441 เชี่ยวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

ช านาญการ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

23 กุมภาพันธ์ 2563 มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 3/2564 (วาระลับ) เมือ่วันที่ 10 มีนาคม 2564 
1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ฯ 
2. ผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ คู่มือปฏิบัติงานหลัก  
เร่ือง งานประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจยัและพัฒนา  

26 นางสาวแสงสุนีย์  เดชมา  481 เชี่ยวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

ช านาญการ ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

4 มีนาคม 2564 มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 3/2564 (วาระลับ) เมือ่วันที่ 10 มีนาคม 2564 
1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ฯ 
2. ผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ คู่มือปฏิบัติงานหลัก  
เร่ือง งานโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกจิศึกษา  

27 นางสาวศิวพร อ่อนชุ่ม 458 เชี่ยวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

ช านาญการ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

30 มีนาคม 2564 มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 4/2564 (วาระลับ) เมือ่วันที่ 8 เมษายน  2564 
1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ฯ 
2. ผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ คู่มือปฏิบัติงานหลัก  
เร่ือง การประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์   

28 นางอุตสา สว่างแจ้ง 344 เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา ช านาญการ ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน  

18 พฤษภาคม 2564 มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 5/2564 (วาระลับ) เมือ่วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 
1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ฯ 
2. ผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ คู่มือปฏิบัติงานหลัก เร่ือง การ
ตรวจสอบผลการเรียนครบหลกัสูตรของนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

29 นางจินตนา ศักดิ์เสถียรกุล 473 เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา ช านาญการ ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน  

2 สิงหาคม 2564 มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 6/2564 (วาระลับ) เมือ่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 
1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ฯ 
2. ผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ คู่มือปฏิบัติงานหลัก เร่ือง การเสนอ
รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

30 นางสาววณิชยา บัวสงิค า 470 เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา ช านาญการ ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน  

2 สิงหาคม 2564 มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 6/2564 (วาระลับ) เมือ่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 
1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ฯ 
2. ผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ คู่มือปฏิบัติงานหลัก  
เร่ือง งานตรวจสอบหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง  
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31 นางชลธิชา  ระลึก 399 เชี่ยวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

ช านาญการ คณะครุศาสตร์ 1 ตุลาคม 2564 มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 8/2564 (วาระลับ) เมือ่วันที่ 12 ตุลาคม 2564 
1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ฯ 
2. ผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ คู่มือปฏิบัติงานหลัก  
เร่ือง การจัดสรรทุนอุดหนุนวิจยัประเภทการพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอน คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

32 นางสุจิตรา ดีดาร์ 474 เชี่ยวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

ช านาญการ ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน  

1 ตุลาคม 2564 มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 9/2564 (วาระลับ) เมือ่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 
1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ฯ 
2. ผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ คู่มือปฏิบัติงานหลัก  
เร่ือง งานตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษานักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  

33 นางสาวภัควัลย์  
              ทองมั่นวิบูลศรี 

478 เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา ช านาญการ ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน  

18 ตุลาคม 2564 มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 9/2564 (วาระลับ) เมือ่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 
1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ฯ 
2. ผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ คู่มือปฏิบัติงานหลัก  
เร่ือง งานบันทึกผลการเรียน  

34 นางอรทัย เพชระบูรณิน 471 เชี่ยวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

ช านาญการ ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน  

26 พฤศจิกายน 2564 มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 10/2564 (วาระลับ) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม  2564 
1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ฯ 
2. ผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ คู่มือปฏิบัติงานหลัก  
เร่ือง งานรับนักศึกษา ระดับปริญญาตร ี  

35 นางสาวชนากานต์  
                     พิณเขียว 

468 เชี่ยวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

ช านาญการ ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน  

14 ธันวาคม 2564 มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 2/2565 (วาระลับ) เมือ่วันที่ 9 มีนาคม 2565 
1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ฯ 
2. ผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ คู่มือปฏิบัติงานหลัก  
เร่ือง งานประชุมคณะกรรมการวิชาการ ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์    

36 นางสาวกฤษณา นวลด ี 400 เชี่ยวชาญเฉพาะ เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

ช านาญการ คณะครุศาสตร์ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 2/2565 (วาระลับ) เมือ่วันที่ 9 มีนาคม 2565 
1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ฯ 
2. ผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ คู่มือปฏิบัติงานหลัก  
เร่ือง การจัดท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์    

 

หมายเหตุ :  ระดับช านาญการพิเศษ  1 ต าแหน่ง 
      ระดับช านาญการ 35 ต าแหน่ง  


