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ลําดับที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ระดับ ชื่อ - สกุล เลขที่ อัตรา หมายเหตุ

ประเภท ตําแหน่ง ผู้ดํารงตําแหน่ง ตําแหน่ง เงินเดือน

1 สํานักงานอธิการบดี (1) ผู้บริหาร 1 ผู้บริหาร ผอ.สนอ. นายบุญเกียรติ ชีระภากร ขร.16 รักษาราชการ

 1. กองกลาง  (62) ผู้บริหาร 1 ผู้บริหาร ผอ.กอง นายบุญเกียรติ ชีระภากร ขร.16 (ชํานาญการ)

ผู้อํานวยการกองกลาง (1) (หัวหน้างาน) ** เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ ตําแหน่งรอประเมิน

  1. งานสารบรรณ  (5) 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางจุฑาทิพย์ แก้วละมุล พม.1001

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นายสนชัย ทับไทร พม.1002

3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวรัตนา วิรบุญชัย พม.1003

4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นายพัน์ปิติ เหรียญโมรา พม.1004

5 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นายสมพร ดีดพิณ พร.11

  2. งานเลขานุการ (4) (หัวหน้างาน) ** เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ ตําแหน่งรอประเมิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางจุฑามาศ พูลยรัตน์ พม.1005

2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นายนิวัฒน์ สนสกล พม.1006

3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นายทรงศักดิ์ ทิมา พม.1007

4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวฐิติยา ศรีทอง พม.1304

 3. งานประชุมและพิธีการ (2) (หัวหน้างาน) ** เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ ตําแหน่งรอประเมิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางศิริรัตน์ ตรีภุมมารักษ์ พม.1008

2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ  - ว่าง - พม.1009

 4. งานประชาสัมพันธ์ (7) (หัวหน้างาน) ** นักประชาสัมพันธ์ ชํานาญการ ตําแหน่งรอประเมิน

นักประชาสัมพันธ์  5 1 นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ นายวีระชัย ตระหง่านกิจ พม.1010

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 2 นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ นางสาวจารุวรรณ จันทมาลา พม.1011

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  1 3 นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ นายธนพล เฉลียวจิตวณิช พม.1012

4 นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ  - ว่าง - พม.1013

5 นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ นางสาวดนิตา แสงสาคร พม.1014

6 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวอ้อมฤทัย  แสงแดง พม.1015

7 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน นายพุฒิวงศ์ มันดินแดง ลจ.3001

บัญชีกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 -   2565

ตามมติทีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ครั้งที   12/2561  วันที   20  ธันวาคม   2561 

ชื่อตําแหน่งตามกรอบที่สภาฯอนุมัติ ชื่อตําแหน่งที่ต่างจากกรอบ



2

ลําดับที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ระดับ ชื่อ - สกุล เลขที่ อัตรา หมายเหตุ

ประเภท ตําแหน่ง ผู้ดํารงตําแหน่ง ตําแหน่ง เงินเดือน

  5. งานอาคารสถานที่ (25) (หัวหน้างาน) *** เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ/พิเศษ นายบุญชัย  ลาภศรีสวัสดิ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน

สถาปนิก (ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ) 2 1 สถาปนิก ชํานาญการ นายบุญชัย  ลาภศรีสวัสดิ์ ขร.6 (ชํานาญการ)

วิศวกรโยธา(ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ) 2 2 สถาปนิก ชํานาญการ นางสาวอนงค์ทิพย์  โตวานิชกุล ขร.7 (ชํานาญการ)

วิศวกรเครื่องกล 1 3 วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ *** พม.1302 มีลจ.ครอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชํานาญการ) 1 4 วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ *** พม.1016 มีลจ.ครอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 5 วิศวกรเครื่องกล ปฏิบัติการ นายชนะภัย ทะมาตร์ พม.1017

ช่างไฟฟ้า 2 6 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ นายพิทยา เรืองเดช ขร.11

ช่างเทคนิค 1 7 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นายสิทธิศักดิ์ ใจหลัก พม.1018

ช่างประปา 2 8 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสายพิณ คล้ามอ่ํา พม.1019

ช่างไม้ 1 9 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ *** พม.1303

แม่บ้าน 1 10 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางเสาวรีย์ วงษ์พนัส พร.18

พนักงานทั่วไป 2 11 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นายสิทธสารท เฉียบแหลม พร.10

คนงาน 5 12 ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน นายสมะแอ มัสตูล ลป.16

13 ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน นายมนต์ชัย แย้มสิน ลจ.3004

14 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน นายอุทัย ไชยพร ลจ.3005

15 ช่างประปา ปฏิบัติงาน นายนะคร ชุ่มเย็น ลจ.3006

16 ช่างประปา ปฏิบัติงาน นายสมชาย จุงใจ ลจ.3007

17 ช่างไม้ ปฏิบัติงาน นายสุรพล สุขประเสริฐ ลป.19

18 แม่บ้าน ปฏิบัติงาน นางสาวสุพรรษา สะพานพงษ์ ลจ.3008

19 พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน นางสาวลัดดาวัลย์ คิดประโคน ลจ.3009

20 พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน นายสรายุทธ โตตุ้ม ลจ.3010

21 คนงาน ปฏิบัติงาน นายสมเกียรติ โตตุ้ม ลจ.3011

22 คนงาน ปฏิบัติงาน นายประสิทธิ จิตรุ่งเรือง ลจ.3012

23 คนงาน ปฏิบัติงาน นายสมจิตร การะพาษ ลจ.3013

24 คนงาน ปฏิบัติงาน นายปรีชา อมรสันต์ ลจ.3014

25 คนงาน ปฏิบัติงาน  - ว่าง - ลจ.3015

* วิศวกรโยธา ปฏิบัติงาน นายคํานวณ วาสนาเป็นสุข ลจ.3003 ครองอัตรา พม.1016

* วิศวกรโยธา ปฏิบัติงาน นายสุรพล  พานิชชัย ลจ.3114 ครองอัตรา พม.1302

* เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงาน นายธีรพล สืบศรี ลจ.3056 ครองอัตรา พม.1303 ย้ายมาจากคณะเกษตร

บัญชีกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 -   2565

ตามมติทีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ครั้งที   12/2561  วันที   20  ธันวาคม   2561 

ชื่อตําแหน่งตามกรอบที่สภาฯอนุมัติ ชื่อตําแหน่งที่ต่างจากกรอบ



3

ลําดับที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ระดับ ชื่อ - สกุล เลขที่ อัตรา หมายเหตุ

ประเภท ตําแหน่ง ผู้ดํารงตําแหน่ง ตําแหน่ง เงินเดือน

งานยานพาหนะ (17) (หัวหน้างาน) ** เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ ตําแหน่งรอประเมิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสุกัญญา ทรายเพชร พม.1020

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 2 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน นายมะณู พัชรธิติ ลป.1 พนักงานธุรการ ส.3

พนักงานขับรถ 15 3 พนักงานขับรถ ปฏิบัติงาน นายไพฑูรย์ จันทมาลา ลป.24

4 พนักงานขับรถ ปฏิบัติงาน นายเสรี พิกุลแย้ม ลป.4

5 พนักงานขับรถ ปฏิบัติงาน นายประทีป พันธุรัตน์ ลป.22

6 พนักงานขับรถ ปฏิบัติงาน นายประเสริฐ พันธุรัตน์ ลป.10

7 พนักงานขับรถ ปฏิบัติงาน นายสุภาพ ดีวุ่น ลป.7

8 พนักงานขับรถ ปฏิบัติงาน นายชูชีพ วัฒนธัญญกรรม ลป.18

9 พนักงานขับรถ ปฏิบัติงาน นายสุชาติ อมรสันต์ ลป.17

10 พนักงานขับรถ ปฏิบัติงาน นายไพทูล มันดินแดง ลจ.3016

11 พนักงานขับรถ ปฏิบัติงาน นายชาญวิทย์ การะพาษ ลจ.3017

12 พนักงานขับรถ ปฏิบัติงาน นายประภพ  หงส์มหาสิริพงศ์ ลจ.3018

13 พนักงานขับรถ ปฏิบัติงาน  - ว่าง - ลจ.3019

14 พนักงานขับรถ ปฏิบัติงาน  - ว่าง - ลจ.3020

15 พนักงานขับรถ ปฏิบัติงาน  - ว่าง - ลจ.3021

16 พนักงานขับรถ ปฏิบัติงาน  - ว่าง - ลจ.3022

17 พนักงานขับรถ ปฏิบัติงาน  - ว่าง - ลจ.3023

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ครั้งที่   12/2561  วันที่   20  ธันวาคม   2561 

ชื่อตําแหน่งตามกรอบที่สภาฯอนุมัติ ชื่อตําแหน่งที่ต่างจากกรอบ

บัญชีกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 -   2565
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ตําแหน่ง ระดับ ชื่อ - สกุล เลขที่ อัตรา

ประเภท ตําแหน่ง ผู้ดํารงตําแหน่ง ตําแหน่ง เงินเดือน

2. กองคลัง (40) ผู้บริหาร 1 ผู้บริหาร ผอ.กอง นางศิวาพร เกิดวาจา ขร.30 ตําแหน่งรอประเมิน

ผู้อํานวยการกองคลัง (1) (หัวหน้างาน) ** เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ ตําแหน่งรอประเมิน

  1. งานบริหารงานทั่วไป (2) 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวจารุวรินทร์ พาทีสุนทรศิริ ลป.21 พนักงานธุรการ (ส3)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 2 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน นางสาวสมพร รุ่งฤทธิ์ ลจ.3024 พนักงานพัสดุ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1

  2. งานการเงินและงบประมาณ (10) (หัวหน้างาน) 1 นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ นางสาวจําลอง รอดแก้ว ขร.27 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

นักวิชาการการเงินและบัญชี 10 2 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ นางสาวยุภาลัย เตียงนิล ลป.8 พนักงานการเงินและบัญชี

3 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ นางสาวบุษบา ผลาผล พม.1021

4 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ นางสาวดวงกมล แป้นนางรอง พม.1022

5 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ นางภริดา พานิชเจริญ พม.1023

6 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ นางนฤมล ร่วมจิตร พม.1256

7 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ นางสาวขจรจิต ธํารงวิศว พร.8

8 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ *** พม.1025 มีลูกจ้างครอง

9 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ *** พม.1026 มีลูกจ้างครอง

10 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ นางสาวสุพิชชา ราษฎร์บํารุง พม.1027

* นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ นางอารมย์ ภู่พงศ์อนันต์ ลจ.3025 ครองอัตรา พม.1025

* นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ นายศุภจักร ช่างโคกสูง ลจ.3026 ครองอัตรา พม.1026

  3. งานบัญชี (6) (หัวหน้างาน) 1 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ ตําแหน่งรอประเมิน

นักวิชาการเงินและบัญชี 6 2 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ นางสาวอัญชิสา ช่วยทอง พม.1028

3 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ นางสาววาสนา เดชะดี พม.1029

4 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ นางวนิดา โลหกิจ พม.1030

5 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ  -ว่าง- พม.1031 บรรจุ 1 ต.ค.64

6 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ *** พม.1032 มีลูกจ้างครอง

* นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ นางสาวปิ่นทอง บริสุทธิ์ ลจ.3027 ครองอัตรา พม.1032 ปฏิบัติงานสระว่ายน้ํา

ชื่อตําแหน่งตามกรอบที่สภาฯอนุมัติ ชื่อตําแหน่งที่ต่างจากกรอบ

บัญชีกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 -   2565

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ครั้งที่   12/2561  วันที่   20  ธันวาคม   2561 

หมายเหตุหน่วยงาน
ลําดับที่
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ลําดับที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ระดับ ชื่อ - สกุล เลขที่ อัตรา หมายเหตุ

ประเภท ตําแหน่ง ผู้ดํารงตําแหน่ง ตําแหน่ง เงินเดือน

 4. งานพัสดุ (6) (หัวหน้างาน) ** นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ ตําแหน่งรอประเมิน

นักวิชาการพัสดุ 6 1 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ นางสาวพัชรี สําเภาทอง พม.1033 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

2 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ นางสาวภัทรศยา  ธัญญเจริญ พม.1034

3 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ นางสาวชฎาทิพย์  ศรีคิรินทร์ พม.1035

4 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ นายวรศักดิ์ สืบสกุล พม.1036 ช่วยราชการกองพัฒนานักศึกษา

5 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พม.1037 มีลูกจ้างครอง

6 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พม.1038 มีลูกจ้างครอง

* เจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติงาน นางสาวกุลพัชร  พูลเกษม ลจ.3028 ครองอัตรา พม.1037

* พนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน นางสาวทิชากร จอนสูงเนิน ลจ.3029 ครองอัตรา พม.1038

 5. งานสิทธิประโยชน์ (15) (หัวหน้างาน) ** เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ  -ว่าง- พม.1039

2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นายสัมฤทธิ์ ห่วงประโคน พร.2

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 3 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน นางสาวพัณณภัสส์ พ่วงพลับ ลจ.3030 เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สระว่ายน้ํา) 1 4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ  -ว่าง- พม.1305 สระว่ายน้ํา

พนักงานธุรการ (รพ.สัตว์) 1 5 พนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน  -ว่าง- ลจ.3032 รพ.สัตว์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (รพ.สัตว์) 1 6 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน  -ว่าง- ลจ.3033 ผู้ช่วยสัตวแพทย์ รพ.สัตว์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (จันทรเกษมปาร์ค) 6 7 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ *** พม.1040 มีลูกจ้างครอง จันทรเกษมปาร์ค

8 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ *** พม.1041 มีลูกจ้างครอง จันทรเกษมปาร์ค

9 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ *** พม.1042 มีลูกจ้างครอง จันทรเกษมปาร์ค

10 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ *** พม.1043 มีลูกจ้างครอง จันทรเกษมปาร์ค

11 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ *** พม.1044 มีลูกจ้างครอง จันทรเกษมปาร์ค

12 เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป ปฏิบัติการ *** พม.1045 มีลูกจ้างครอง จันทรเกษมปาร์ค

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (จันทรเกษมปาร์ค) 3 13 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน นางสาวน้ําค้าง  สูหา ลจ.3034 พนักงานทั่วไป จันทรเกษมปาร์ค

บัญชีกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 -   2565

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ครั้งที่   12/2561  วันที่   20  ธันวาคม   2561 

ชื่อตําแหน่งตามกรอบที่สภาฯอนุมัติ ชื่อตําแหน่งที่ต่างจากกรอบ
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ลําดับที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ระดับ ชื่อ - สกุล เลขที่ อัตรา หมายเหตุ

ประเภท ตําแหน่ง ผู้ดํารงตําแหน่ง ตําแหน่ง เงินเดือน

กองคลัง (40)  (ต่อ) 14 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน นายพฤนทพงศ์ บุญคมรัตน์ ลจ.3035 พนักงานทั่วไป จันทรเกษมปาร์ค

 5. งานสิทธิประโยชน์ (15) 15 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน นายอนุสรณ์  บัวแย้ม ลจ.3036 จันทรเกษมปาร์ค

* พนักงานรับรอง ปฏิบัติงาน นางอุบล เงาศรี ลจ.3037 ครองอัตรา พม.1040 จันทรเกษมปาร์ค

* พนักงานรับรอง ปฏิบัติงาน นางสาวแพรวา   เงาศรี ลจ.3038 ครองอัตรา พม.1041 จันทรเกษมปาร์ค

* พนักงานรับรอง ปฏิบัติงาน นางสาววัชราภรณ์ มิ่งมิตรวัน ลจ.3039 ครองอัตรา พม.1042 จันทรเกษมปาร์ค

* พนักงานบริการ ปฏิบัติงาน นายผจญ นามสิมมา ลจ.3040 ครองอัตรา พม.1043 จันทรเกษมปารค์

* พนักงานบริการ ปฏิบัติงาน นายวิทพงศ์ แก้วแดง ลจ.3041 ครองอัตรา พม.1044 จันทรเกษมปาร์ค

* พนักงานบริการ ปฏิบัติงาน นายมานะ เภากลาง ลจ.3042 ครองอัตรา พม.1045 จันทรเกษมปาร์ค

บัญชีกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 -   2565

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ครั้งที่   12/2561  วันที่   20  ธันวาคม   2561 

ชื่อตําแหน่งตามกรอบที่สภาฯอนุมัติ ชื่อตําแหน่งที่ต่างจากกรอบ
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ลําดับที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ระดับ ชื่อ - สกุล เลขที่ อัตรา หมายเหตุ

ประเภท ตําแหน่ง ผู้ดํารงตําแหน่ง ตําแหน่ง เงินเดือน

3. กองนโยบายและแผน (15) ผู้บริหาร 1 ผู้บริหาร ผอ.กอง นางสาวมณฑารัตน์ ชูพินิจ ขร.19 ชํานาญการ

ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 1 (หัวหน้างาน) ** เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

  1. งานบริหารงานทั่วไป (2) 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวชุลีกร เทพเฉลิม พม.1046

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางาสาวมัทณีญา พหุมณีทรัพย์ พร.17

  2. งานนโยบายและแผน (6) (หัวหน้างาน) ** นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ นางสาวจารุดา สีสังข์ พม.1047

2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ นายปรัชญา ลาแพงดี พม.1048

3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ นางสาววาสนา ลักขะนัติ พม.1049

4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ นางสาวแววตา พันธ์งาม พม.1050

5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ  -ว่าง- พม.1051

6 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ  -ว่าง- พม.1052

  3. งานวิเคราะห์งบประมาณ (4) (หัวหน้างาน) ** นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ นางสาวมาริสา มัสตูล พม.1053

2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ นางพัชริดา บุญสวัสดิ์ พม.1054

3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ นายคมสัน เพ่งพิศ พม.1055

4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ  -ว่าง- พม.1056

  4. งานวิเทศสัมพันธ์ (2) (หัวหน้างาน) ** นักวิเทศสัมพันธ์ ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

นักวิเทศสัมพันธ์ 1 1 นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ  -ว่าง- พม.1057

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางรัชนี เวียงสิมา พม.1058 ช่วยราชการงานเลขานุการ กองกลาง

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 -   2565
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ครั้งที่   12/2561  วันที่   20  ธันวาคม   2561 

ชื่อตําแหน่งตามกรอบที่สภาฯอนุมัติ ชื่อตําแหน่งที่ต่างจากกรอบ

บัญชีกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ลําดับที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ระดับ ชื่อ - สกุล เลขที่ อัตรา หมายเหตุ

ประเภท ตําแหน่ง ผู้ดํารงตําแหน่ง ตําแหน่ง เงินเดือน

4. กองบริหารงานบุคคล (16)
ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล (1) ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผอ.กอง นางสาวบุปผา จันทร์สุวรรณ ขร.15

 1.งานบริหารและธุรการ (2) (หัวหน้างาน) ** เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวรัชนีวรรณ สินเปียง พม.1059

2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวทิพย์รัตน์ วัฒนธัญญกรรม พร.7

2.งานบริหารงานบุคคล (5) (หัวหน้างาน) ** บุคลากร ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

บุคลากร 4 1 บุคลากร ปฏิบัติการ นางสาววรรดี นพรัตน์ พม.1060

2 บุคลากร ปฏิบัติการ นางสาวนันทภัค ครองปัญญา พม.1061

3 บุคลากร ปฏิบัติการ นางสาวรุ่งฤดี นาหัวนิน พม.1062

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวรัตนาภรณ์ ผานิจ พม.1063

5 บุคลากร ปฏิบัติการ นางสาวกาญจนา ทองมาก พม.1064 อยู่ระหว่างกระบวนการสรรหา

3.งานทะเบียนประวัติ (3) (หัวหน้างาน) 1 บุคลากร ชํานาญการ นางสาวขวัญหล้า ชัยชนะ ขร.21

บุคลากร 1 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นายสมบูรณ์ ฟักอ่อน พม.1065

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวยุตะนันท์ ไชยพร พม.1066

4.งานพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ (2) (หัวหน้างาน) ** บุคลากร ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

บุคลากร 2 1 บุคลากร ปฏิบัติการ นางกาญจนี คมสัน พม.1067

2 บุคลากร ปฏิบัติการ นางสาวกิฑาทิพย์ ตันสิน พม.1068

5.งานวินัยและนิติการ (4) (หัวหน้างาน) ** นิติกร ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

นิติกร 4 1 นิติกร ปฏิบัติการ นายชุมพล เดชะคําภู พม.1069

2 นิติกร ปฏิบัติการ ว่าที่ร้อยตรีจตุพร บุญยัง พม.1070

3 นิติกร ปฏิบัติการ นายพัชร ไวกสิกรรม พม.1071

4 นิติกร ปฏิบัติการ นางสาวอาราดา คู่เจริญถาวร พม.1068 อยู่ระหว่างกระบวนการสรรหา

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ครั้งที่   12/2561  วันที่   20  ธันวาคม   2561 

ชื่อตําแหน่งตามกรอบที่สภาฯอนุมัติ ชื่อตําแหน่งที่ต่างจากกรอบ

บัญชีกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 -   2565
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ลําดับที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ระดับ ชื่อ - สกุล เลขที่ อัตรา หมายเหตุ

ประเภท ตําแหน่ง ผู้ดํารงตําแหน่ง ตําแหน่ง เงินเดือน

5. กองพัฒนานักศึกษา (15) ผู้บริหาร 1 ผู้อํานวยการกอง ผอ.กอง นางสาวพรทิพย์  ไกรถาวร ขร.17 (ชํานาญการ)

ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 1 (หัวหน้างาน) ** เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

  1.งานบริหารงานทั่วไป (4) 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นายธนาเสฎฐ์ ผลเงาะ พม.1072

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นายธนกฤต ทองรอด พม.1073

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ  -ว่าง- พม.1074

4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ นายภุมรินทร์ อ่องสุข พม.1075

  2.งานกิจกรรมนักศึกษา (4) (หัวหน้างาน) ** นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

นักวิชาการศึกษา 2 1 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นายประพร วรรณบุษราคัม พม.1076

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 2 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ  -ว่าง- พม.1077 นายภานุรุจ ทันสุทธิ์ (ลาออก)

3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นายกิติณัฐ ศรีมูล พม.1078

4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นายชัยยุทธ  ดําหนก พร.9

  3.งานบริการและสวัสดิการ (6) (หัวหน้างาน) ** นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ

นักวิชาการศึกษา 2 1 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นางสาวปราณี พุฒพวง พม.1079

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 2 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นางสาวศศิวิมล สิทธิบูรณะ พม.1080

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 1 3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวอัญชัญ พระนอน พม.1081

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ *** พม.1082 มีลูกจ้างครอง

5 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปฏิบัติการ นางสาวธัญญาลักษณ์ ลิ่มพันธ์ พม.1083

6 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน นายอาณัติ นิยมเดชา ลจ.3043 ตําแหน่งพนักงานธุรการ

* ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน นางสาวพัชรินทร์ กุลเป็ง ลจ.3044
ตําแหน่งพนักงานธุรการ

ครองอัตรา พม.1082

ชื่อตําแหน่งตามกรอบที่สภาฯอนุมัติ ชื่อตําแหน่งที่ต่างจากกรอบ

บัญชีกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 -   2565

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ครั้งที่   12/2561  วันที่   20  ธันวาคม   2561 
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ลําดับที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ระดับ ชื่อ - สกุล เลขที่ อัตรา หมายเหตุ

ประเภท ตําแหน่ง ผู้ดํารงตําแหน่ง ตําแหน่ง เงินเดือน

6.สํานักงานสภามหาวิทยาลัย (9) 1 ผู้อํานวยการ นางนิติยา คําสะอาด มีวาระ

  1.งานบริหารงานทั่วไป (3) 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวสังวาลย์ สิทธิธรรม พม.1084 ตําแหน่งรอการประเมิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวณัฐภษา ชุ่มเย็น พร.12

3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวศศิณัฏฐา ผิวแดง พร.3

  3.งานประชุมสภามหาวิทยาลัย (3) ตําแหน่งรอการประเมิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ นางสุทธิดา เซ็นหลวง ขร.20 รองผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตฯ

2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวรัตนา เกล็ดพรม พม.1085

3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ  -ว่าง- พม.1086

2.งานพัฒนากิจการสภามหาวิทยาลัย (2) ตําแหน่งรอการประเมิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางนิติยา คําสะอาด พม.1087

2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นายชวินทร์ หลานดินทองดี พม.1088

บัญชีกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2565

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ครั้งที่   12/2561  วันที่   20  ธันวาคม   2561 

ชื่อตําแหน่งตามกรอบที่สภาฯอนุมัติ ชื่อตําแหน่งที่ต่างจากกรอบ
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ลําดับที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ระดับ ชื่อ - สกุล เลขที่ อัตรา หมายเหตุ

ประเภท ตําแหน่ง ผู้ดํารงตําแหน่ง ตําแหน่ง เงินเดือน

2

สํานักงานคณบดี (1) ผู้บริหาร ผู้บริหาร หัวหน้าสํานักงานคณบดี นางทรรศนีย์ ยอดเยี่ยมแกร ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสํานักงานคณบดี

  1. งานบริหารงานทั่วไป (6) (หัวหน้างาน) ** เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางทรรศนีย์ ยอดเยี่ยมแกร พม.1089

นักวิชาการพัสดุ 2 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวจิรภา หล้าบา พม.1090

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวสุพัตรา วันพุดชา พม.1091

4 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ นางสาวแสงทิตย์ บุญสาม พม.1092

5 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พม.1093 นักวิชาการศึกษา นายวิรัตน์ พัดทอง

6 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน นางสาวจุฑาทิพย์ แย้มยลศรี ลจ.3045

  2. งานนโยบายและแผน (3) (หัวหน้างาน) ** นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ นางสาวมณีรัตน์ ชูหิรัญ พม.1094

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ  -ว่าง- พม.1095

3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ  -ว่าง- พม.1096

  3. งานบริการการศึกษา (17) (หัวหน้างาน) ** นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

นักวิชาการศึกษา 3 1 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นางสาวสุมารินทร์ คชานุภาพ พม.1097

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 2 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นางสาวสุชาดา พูนพร พม.1098

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 3 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นางสาววันทนาพร รุ่งวรรณรัตน์ พม.1099

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 4 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ พม.1100 นักวิชาการศึกษา นายพลพิพัฒน์ สารมาศ

5 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวอมรรัตน์ คล้ายสินธ์ พม.1101

6 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ นายปรีชา พิทักษ์ผล พม.1102

7 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ นายวิฑูรย์ นามแสง พม.1103

บัญชีกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2565

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ครั้งที่   12/2561  วันที่   20  ธันวาคม   2561 

ชื่อตําแหน่งตามกรอบที่สภาฯอนุมัติ ชื่อตําแหน่งที่ต่างจากกรอบ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (26)
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ลําดับที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ระดับ ชื่อ - สกุล เลขที่ อัตรา หมายเหตุ

ประเภท ตําแหน่ง ผู้ดํารงตําแหน่ง ตําแหน่ง เงินเดือน

(โครงการนักศึกษานานาชาติ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 8 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวแพรตะวัน นิธิธัครนันท์ พม.1104

9 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ  -ว่าง- พม.1105

(ภาควิชามนุษยศาสตร์ 6)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 10 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวกาญจนา เทพธานี พม.1106

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2 11 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ *** พม.1107 มีลูกจ้างครอง

12 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวพรศิริ ทองน้อย พม.1108 ดนตรีสากล

13 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวกมลลักษณ์ สิงห์ป้อง พม.1109 ศิลปกรรม

14 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน  -ว่าง- ลจ.3046 ดนตรีไทย

15 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน  -ว่าง- ลจ.3047 นาฏศิลป์

* เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นายสุเมธ ทรัพย์เจริญ ลจ.3048 ครองตําแหน่ง พม.1108 นาฏศิลป์

(ภาควิชาสังคมศาสตร์ 2)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 16 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พม.1110 นักแนะแนว นางสาวเพ็ญพักตร เกี้ยวกระโทก

17 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ  -ว่าง- พม.1111

บัญชีกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 -   2565

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ครั้งที่   12/2561  วันที่   20  ธันวาคม   2561 

ชื่อตําแหน่งตามกรอบที่สภาฯอนุมัติ ชื่อตําแหน่งที่ต่างจากกรอบ
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ลําดับที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ระดับ ชื่อ - สกุล เลขที่ อัตรา หมายเหตุ

ประเภท ตําแหน่ง ผู้ดํารงตําแหน่ง ตําแหน่ง เงินเดือน

3 คณะวิทยาศาสตร์ (26)
สํานักงานคณบดี ( 17) ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผอ.กองหรือเทียบเท่า นางสาวปนัดดา สุขสุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสํานักงานคณบดี

 1. งานบริหารงานทั่วไป (7) (หัวหน้างาน) ** เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ อัตรารอการประเมิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางมลฤดี โตษณีย์ พม.1112

นักวิชาการพัสดุ 1 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาววรรณิษา   วงค์รอด พม.1113

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2 3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวปนัดดา สุขสุวรรณ พม.1114

4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวธันชนก  รัตนะคุณ พม.1115

5 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ นางโศภิต ทองคํา พม.1116

6 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน นายสมบัติ แก้วกําเนิด ลจ.3049 พนักงานอัดสําเนา

7 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน นางอนงค์ โตตุ้ม ลจ.3050 คนงาน

 2. งานนโยบายและแผน (2) (หัวหน้างาน) ** นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ อัตรารอการประเมิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ นางสาวภัสพร  วรรณูปถัมภ์ พม.1117

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางภัทราวรรณ ธัญธนาพงศ์ พม.1118

 3. งานบริการการศึกษา (16) (หัวหน้างาน) ** นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ

นักวิชาการศึกษา 2 1 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นางสาวสุพรรณา พราวแดง พม.1119

2 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นางสาวศศิพิมพ์ อ่อนรักษ์ พม.1120

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ นางกัลยา ชมกลิ่น พม.1121

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวประภาพันธ์ สาคร พม.1122

นักวิชาการศึกษา (ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์) 6 5 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นายพฤทธิเลิศ บุญเลิศ พม.1123 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

6 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นายสมชาย ทองคํา พม.1124 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

7 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นายอภิชาติ ถาวรณา พม.1125 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

8 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นางสาววาสนา  บุญหมื่น พม.1126 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

9 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ   -ว่าง- พม.1300 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 -   2565

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ครั้งที่   12/2561  วันที่   20  ธันวาคม   2561 

ชื่อตําแหน่งตามกรอบที่สภาฯอนุมัติ ชื่อตําแหน่งที่ต่างจากกรอบ

บัญชีกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ลําดับที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ระดับ ชื่อ - สกุล เลขที่ อัตรา หมายเหตุ

ประเภท ตําแหน่ง ผู้ดํารงตําแหน่ง ตําแหน่ง เงินเดือน

10 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ *** พม.1301 มีลูกจ้างครอง ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์) 1 11 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ นายวิรัช ฉัตรประเสริฐญ พม.1127 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์) 1 12 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน นางดาริกา ตาตวง ลจ.3053 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

นักวิชาการศึกษา (ภาควิชาวิทยาศาสตร์) 3 13 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นางสาวอรทัย พลหงส์ พม.1128 ภาควิชาวิทยาศาสตร์

14 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นายอทิพันธ์ ศรีโพธิ์ พม.1129 ภาควิชาวิทยาศาสตร์

15 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ *** พม.1267 มีลูกจ้างครอง ภาควิชาวิทยาศาสตร์

พนักงานห้องปฏิบัติการ (ภาควิชาวิทยาศาสตร์) 1 16 พนักงานห้องปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน นายสุเทพ สุขป้อม ลจ.3055 ภาควิชาวิทยาศาสตร์

* นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นางรําพึง จุงใจ ลจ.3052 ครอง พม. 1301 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

*
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นายสมชาย รัตนพรชีวากุล ลจ.3054 พนักงานห้องปฏิบัติการ

ครองอัตรา พม.1267

ภาควิชาวิทยาศาสตร์

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ครั้งที่   12/2561  วันที่   20  ธันวาคม   2561 

ชื่อตําแหน่งตามกรอบที่สภาฯอนุมัติ ชื่อตําแหน่งที่ต่างจากกรอบ

บัญชีกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 -   2565
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ลําดับที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ระดับ ชื่อ - สกุล เลขที่ อัตรา หมายเหตุ

ประเภท ตําแหน่ง ผู้ดํารงตําแหน่ง ตําแหน่ง เงินเดือน

4 คณะเกษตรและชีวภาพ (13)

สํานักงานคณบดี (1) ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผอ.กองหรือเทียบเท่า ตําแหน่งรอการประเมิน

 1. งานบริหารงานทั่วไป (3) (หัวหน้างาน) ** เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวศิริญญา วิบูลย์อรรถ พม.1130

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ นางสาวสุมาลี ถวายสินธุ์ พม.1131

นักวิชาการพัสดุ 1 3 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงาน นางสาวชลธิชา มรรคผล พม.1132

  2. งานนโยบายและแผน  (2) (หัวหน้างาน) ** นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ นางสาววิลาวัลย์ โพธิ์ดํากล่ํา พม.1133

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ  -ว่าง- พม.1134

 3. งานบริการการศึกษา (7) (หัวหน้างาน) ** นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

นักวิชาการศึกษา 1 1 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นายอิทธิรงค์ จงใจ พม.1135

นักวิชาการเกษตร 1 2 นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ *** พม.1136 ลูกจ้างครอง

นักวิทยาศาสตร์ 5 3 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ นายอาทิตย์ ศรีปะไพ พม.1137

4 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ นางภัทธิรา ศรีประไฟ พม.1138

5 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ *** พม.1139 ลูกจ้างครอง

6 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ *** พม.1140 ลูกจ้างครอง

7 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ *** พม.1141 ลูกจ้างครอง

* นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ นายธีรพล สืบศรี ลจ.3056 ครองอัตรา พม.1136

* นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ นางสาวณิชนันท์ บุญมาก ลจ.3057 ครองอัตรา พม.1139

* นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ นางสาวพิมพ์ธิดา ธรรมแสง ลจ.3058 ครองอัตรา พม.1140

* นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ นางสาวพัชรินทร์ ชินบรรเทา ลจ.3059 ครองอัตรา พม.1141

ชื่อตําแหน่งตามกรอบที่สภาฯอนุมัติ ชื่อตําแหน่งที่ต่างจากกรอบ

บัญชีกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 -   2565

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ครั้งที่   12/2561  วันที่   20  ธันวาคม   2561 
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ลําดับที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ระดับ ชื่อ - สกุล เลขที่ อัตรา หมายเหตุ

ประเภท ตําแหน่ง ผู้ดํารงตําแหน่ง ตําแหน่ง เงินเดือน

5 คณะวิทยาการจัดการ (27)
 สํานักงานคณบดี (1) ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผอ.กองหรือเทียบเท่า นางพนิดา สกุณา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสํานักงานคณบดี

  1.งานบริหารงานทั่วไป (8) (หัวหน้างาน) ** เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางพนิดา สกุณา พม.1142

นักวิชาการพัสด ุ2 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวธันย์รดี เกตุนวม พม.1143

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นายกวินพร ช่อผูก พม.1144

4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ *** พม.1145 ลูกจ้างครอง

5 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ *** พม.1146 ลูกจ้างครอง

6 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ นางสาวนงคราญ คําเรือน พม.1147

7 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ นางสาวจีรวรรณ จีรวรางกูร พม.1148

8 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน นายโสภณ พรมมา ลจ.3060

* เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวภานี ดุสิดา ลจ.3061 ครองอัตรา พม.1145

* เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวิตรี นราประสิทธิ์ ลจ.3066 ครองอัตรา พม.1146

  2.งานนโยบายและแผน (3) (หัวหน้างาน) ** นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ นางสาวสุกฤตยา พุ่มพะเนิน พม.1149

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวสุธีรา พฤกษศิริกุล พม.1150

3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ *** พม.1151 ลูกจ้างครอง

* นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นางผกา มันดินแดง ลจ.3063 ครองอัตรา พม.1151

  3.งานบริการการศึกษา (15) (หัวหน้างาน) ** นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

นักวิชาการศึกษา 6 1 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงาน นางสาวสุรภา ศรีลาศักดิ์ พม.1152

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 3 2 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงาน นางสาวณภัทวรรณ ไกรพุดซา พม.1153

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์2 3 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงาน นางสาวจณิสตา ใจห้าว พม.1154

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 4 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงาน นางสาวสุรัชนา ศิลปวัฒนวิทยา พม.1155

ช่างเทคนิค 1 5 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงาน นางสาวเพชรลดา ประทุมวัน พม.1156

6 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงาน นางสาวอมรรัตน์ งิ้วจีน พม.1157

7 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน นายโสภณ จงใจ พม.1158

บัญชีกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 -   2565

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ครั้งที่   12/2561  วันที่   20  ธันวาคม   2561 

ชื่อตําแหน่งตามกรอบที่สภาฯอนุมัติ ชื่อตําแหน่งที่ต่างจากกรอบ
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ลําดับที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ระดับ ชื่อ - สกุล เลขที่ อัตรา หมายเหตุ

ประเภท ตําแหน่ง ผู้ดํารงตําแหน่ง ตําแหน่ง เงินเดือน

คณะวิทยาการจัดการ (ต่อ)

  3.งานบริการการศึกษา (15) (ต่อ) (หัวหน้างาน) 8 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ นายสพลดนัย เหรียญเจริญ พม.1159

9 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ นายโอรส เหล่าดํารงกูล พม.1160

10 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ นายวิษณุ จิตตรุ่งเรือง พม.1161

11 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ  -ว่าง- พม.1162

12 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวปุณณภา เบญจเสวี พม.1163

13 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัตกิาร นางสาววรวิกาญน์ สําเร็จศิลป์ พม.1164

14 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ  -ว่าง- พม.1165

15 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน นางธัญยรัตน์ พณิชย์ธนบูรณ์ ลจ.3064

บัญชีกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 -   2565

ตามมติทีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ครังที   12/2561  วันที   20  ธันวาคม   2561 

ชื่อตําแหน่งตามกรอบที่สภาฯอนุมัติ ชื่อตําแหน่งที่ต่างจากกรอบ
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ลําดับที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ระดับ ชื่อ - สกุล เลขที่ อัตรา หมายเหตุ

ประเภท ตําแหน่ง ผู้ดํารงตําแหน่ง ตําแหน่ง เงินเดือน

6 คณะศึกษาศาสตร์ (23)
 สํานักงานคณบดี (19) ผู้บริหาร 1 ผู้บริหาร หัวหน้าสํานักงานคณบดี นางสาวกชพร   ยอดจัตุรัส รักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานคณบ

  1.งานบริหารงานทั่วไป (6) (หัวหน้างาน) ** เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวกชพร   ยอดจัตุรัส พม.1166

นักวิชาการพัสดุ 1 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นายอนันต์  พึ่งอํานวย พม.1167

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 3 3 นักวิชาการพัสดุ นางสาวอาภาภรณ์ ภาคีญาณ พม.1169

4 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติการ นางสาวจารุวรรณ ช่างชุบ ลจ.3067

5 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน  -ว่าง- ลจ.3068

6 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน  -ว่าง- ลจ.3069

  2.งานนโยบายและแผน (3) (หัวหน้างาน) ** นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ นางสาววรรณศิริ อ่างแก้ว พม.1170 ช่วยราชการ ว.แทย์ 16 ต.ค.63

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ นางสาวชโลธร เจริญศิลป์ พม.1171

3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ *** พม.1172 ลูกจ้างครอง

  3.งานบริการการศึกษา (9) (หัวหน้างาน) ** นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

นักวิชาการศึกษา 4 1 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นางสาวรังสินี สุคนธปฏิมา พม.1173

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์1 2 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นายชลดรงค์ นาชัย พม.1174

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 2 3 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นางสาวซานีมา หัมมะรัน พม.1175

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 4 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นางสาวภัทราพร พลเสน พม.1176

พนักงานโสตทัศนูปกรณ ์1 5 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ นายอัครเดช สันทอง พม.1177

6 เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ปฏิบัติการ นายสมาน ถาวรณา พม.1178

7 เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ปฏิบัติการ พม.1179 นักวิชาการศึกษา นางสาวพริ้มเพรา เลิศศรี

8 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน นางสาวนิภาพร สิงหรัตน์ ลจ.3071

9 พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ ปฏิบัติงาน นายกฤษณ์ จินนะกูล ลจ.3072

* นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นายเฉลิมศักดิ์ อ่อนอินทร์ ลจ.3073 ครองอัตรา พม. 1172

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 -   2565

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ครั้งที่   12/2561  วันที่   20  ธันวาคม   2561 

ชื่อตําแหน่งตามกรอบที่สภาฯอนุมัติ ชื่อตําแหน่งที่ต่างจากกรอบ

บัญชีกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ลําดับที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ระดับ ชื่อ - สกุล เลขที่ อัตรา หมายเหตุ

ประเภท ตําแหน่ง ผู้ดํารงตําแหน่ง ตําแหน่ง เงินเดือน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (4)

 1.งานบริหารงานทั่วไป (2) 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวชนันทร เจริญศิลป์ พม.1180

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวกัลยา เกษตรสิงห์ พม.1181

 2.งานบริการการศึกษา (2)

นักวิชาการศึกษา 1 1 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นางสาวกฤตยา เจริญรุ่งเรือง พม.1182

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 2 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน นางสาวพรศรี จิตรกา ลจ.3074

บัญชีกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 -   2565

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ครั้งที่   12/2561  วันที่   20  ธันวาคม   2561 

ชื่อตําแหน่งตามกรอบที่สภาฯอนุมัติ ชื่อตําแหน่งที่ต่างจากกรอบ
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ลําดับที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ระดับ ชื่อ - สกุล เลขที่ อัตรา หมายเหตุ

ประเภท ตําแหน่ง ผู้ดํารงตําแหน่ง ตําแหน่ง เงินเดือน

7 สถาบันวิจัยและพัฒนา (13)

 สํานักงานผู้อํานวยการ (1) ผู้บริหาร หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ ผอ.กองหรือเทียบเท่า นางอัจฉรา บางสุวรรณ์ ขร.32 (ชํานาญการ)

  1.งานบริหารงานทั่วไป (3) (หัวหน้างาน) ** เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวกรวิกา สุทธิโอฬาร พม.1183

นักวิชาการกคอมพิวเตอร์ 1 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นายศุภวุฒิ ศรีมะหันต์ พม.1184

3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ นายวิศรุต พิพิธกุล พม.1185

  2.งานพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย (6) (หัวหน้างาน) * นักวิจัย ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

นักวิจัย 2 1 นักวิจัย ชํานาญการ นางสาวสุดารัตน์ จิณฤทธิ์ ขร.304

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 2 นักวิจัย ปฏิบัติการ นายวิมล มิระสิงห์ พม.1186

นักวิชาการศึกษา 1 3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวยวงทอง มากเอียด พม.1187

4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางวิมพ์วิภา พงษ์พิพัฒน์ พม.1188

5 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวชญาณี  อู่รอด พม.1189

6 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ  -ว่าง- พม.1190

  4.งานบริการวิชาการ (3) (หัวหน้างาน) ** นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

นักวิชาการศึกษา 2 1 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นางสาวศิวิภา คําลอย พม.1191

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 2 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นายนครินทร์  พวงภู่ พม.1192

3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาววารุณี กุจะพันธ์ พม.1193 ช่วยราชการ GE

บัญชีกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 -   2565

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ครั้งที่   12/2561  วันที่   20  ธันวาคม   2561 

ชื่อตําแหน่งตามกรอบที่สภาฯอนุมัติ ชื่อตําแหน่งที่ต่างจากกรอบ
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ตําแหน่ง ระดับ ชื่อ - สกุล เลขที่ อัตรา

ประเภท ตําแหน่ง ผู้ดํารงตําแหน่ง ตําแหน่ง เงินเดือน

8 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (16)

 สํานักงานผู้อํานวยการ (1) ผู้บริหาร ผู้บริหาร หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการฯ นางสาวจันทิมา ชุลีกราน ขร.305

  1.งานบริหารงานทั่วไป (4) (หัวหน้างาน) ** เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นายธนัญชย์ พันพึ่ง พม.1194

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวณัฏฐิกา วิลัยหล้า พม.1195

3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พม.1196 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางพรรณนิกุล บดี

4 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน นายทนงศักดิ์ คงทอง ลจ.3075

  2.งานทะเบียนและประเมินผล (4) (หัวหน้างาน) ** นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

นักวิชาการศึกษา 4 1 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ *** พม.1197 มีลูกจ้างครอง

2 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นายบุญช่วย แก้วศรี พม.1198

3 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นางสาวดวงฤดี พรมขวัญ พม.1199

4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ นางสาววรรณเศรษฐ ์สวัสดิ์ถาวร พม.1200

* นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นางปนัดดา สกุลขอเจริญ ลจ.3076 ครองอัตรา พม.1197

  3.งานบริการการศึกษา (4) (หัวหน้างาน) ** นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

นักวิชาการศึกษา 3 1 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นางวิภากมล งามล้ํา พม.1201

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 2 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นางสาวอัชรา ยิ้มแย้ม พม.1202

3 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นางสาวเสาวลักษณ์ พระนอน พม.1203

4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ - ว่าง - พม.1204

  4.งานมาตรฐานวิชาการ (3) (หัวหน้างาน) ** นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

นักวิชาการศึกษา 3 1 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นางชุติมา บุญเกื้อ พม.1205

2 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นายสมคิด พิศโสระ พม.1206

3 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นางสาวสุฑามาศ บุญนํา พม.1207

ชื่อตําแหน่งที่ต่างจากกรอบ

บัญชีกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2565

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ครั้งที่   12/2561  วันที่   20  ธันวาคม   2561 

ชื่อตําแหน่งตามกรอบที่สภาฯอนุมัติ หมายเหตุลําดับที่ หน่วยงาน
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ลําดับที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ระดับ ชื่อ - สกุล เลขที่ อัตรา หมายเหตุ

ประเภท ตําแหน่ง ผู้ดํารงตําแหน่ง ตําแหน่ง เงินเดือน

9 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม (7)

 สํานักงานผู้อํานวยการ (1) ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผอ.กองหรือเทียบเท่า ตําแหน่งรอการประเมิน

1.งานบริหารงานทั่วไป (3) (หัวหน้างาน) 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ นางสาวสําราญ เจริญสุขเช้า ขร.18 นักวิชาการการเงินและบัญชี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นายศุกร์โกสินทร์ เอี่ยมพลอยศรี พม.1208

3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นายเทอดพร   แซ่เบ๊ พม.1209

2.งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (3) (หัวหน้างาน) ** เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวพรประพิมพ์   บัวพิมพ์ พม.1210

2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวณัฐนันท์ ภู่วัฒนา พม.1211

3 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นางศิริพร เพียรสุขประเสริฐ พม.1212

ชื่อตําแหน่งตามกรอบที่สภาฯอนุมัติ ชื่อตําแหน่งที่ต่างจากกรอบ

บัญชีกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2565

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ครั้งที่   12/2561  วันที่   20  ธันวาคม   2561 
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ลําดับที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ระดับ ชื่อ - สกุล เลขที่ อัตรา หมายเหตุ

ประเภท ตําแหน่ง ผู้ดํารงตําแหน่ง ตําแหน่ง เงินเดือน

10 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (42)

 หัวหน้าสํานักงาน/ผู้อํานวยการ (1) ผู้บริหาร ผู้บริหาร หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการฯ นางสาวจันทิมา ชุลีกราน รักษาราชการแทน

  1.งานบริหารงานทั่วไป (5) (หัวหน้างาน) ** เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พม.1213 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวดารัณ ดอนหัวล่อ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวศิโรธร บัวมั่น พร. พม.1214

3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ *** พม.1215

4 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน นางกันยารัตน์ ภาคาเขตร์ ลจ.3077

5 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน นางสาวชริสรา ประโหมด ลจ.3078

** เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางชมพูนุช ตันพานิช ลจ.3116 ครองอัตรา พม.1215

 2. งานเทคโนโลยีการศึกษา (12) (หัวหน้างาน) ** นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 12 1 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ นายสมพร ดวงเกษ พม.1216

2 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ นายพิสิษฐ์ ผอูนรัตน์ พม.1217

3 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ นายอภิชาติ รักพานิช พม.1218

4 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ พม.1219 นักวิชาการศึกษา นายณรค์ฤทธิ์ ใจรักษ์

5 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ *** พม.1220 มีลจครอง

6 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ *** พม.1221 มีลจครอง

7 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ *** พม.1222 มีลจครอง

8 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ *** พม.1223 มีลจครอง

9 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ *** พม.1224 มีลจครอง

10 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ *** พม.1225 มีลจครอง

11 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ *** พม.1226 มีลจครอง

12 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ *** พม.1227 มีลจครอง

* นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ นายเสนีย์ แนวทัศน์ ลจ.3079 ครองอัตรา พม.1220

* นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ นายวิรัช ฟักเหลือง ลจ.3080 ครองอัตรา พม.1221

ชื่อตําแหน่งตามกรอบที่สภาฯอนุมัติ ชื่อตําแหน่งที่ต่างจากกรอบ

บัญชีกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 -   2565

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ครั้งที่   12/2561  วันที่   20  ธันวาคม   2561 
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ลําดับที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ระดับ ชื่อ - สกุล เลขที่ อัตรา หมายเหตุ

ประเภท ตําแหน่ง ผู้ดํารงตําแหน่ง ตําแหน่ง เงินเดือน

 2. งานเทคโนโลยีการศึกษา (12) (ต่อ) * นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ นายจาตุรนต์ เหมือนสุดใจ ลจ.3081 ครองอัตรา พม.1222

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 12 * นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ นายศราวุธ ทองขาว ลจ.3082 ครองอัตรา พม.1223

* นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ นายสุรสินธุ์ วัฒนจริยา ลจ.3083 ครองอัตรา พม.1224

* นักวิชาการโสตทศันศึกษา ปฏิบัติการ นางสาวพิมพิศา สหะวรกุลศักดิ์ ลจ.3084 ครองอัตรา พม.1225

  3.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (10) (หัวหน้างาน) ** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 10 1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ  -ว่าง- พม.1228

2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ นายกฤษฎา พูลยรัตน์ พม.1229

3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ นายชัชวาลย์ ถาวรสุทธิ์ พม.1230

4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ นายทวิช บุญสวัสดิ์ พม.1231

5 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ นางสาวสกนธ์รัตน์ ชัยศรีรักษ์ พม.1232

6 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ นางสาวปราณี จิตรเย็น พร.15

7 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ นายนิรชา เสือนาค พร.16

8 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ นายจิรวุฒิ เชยกลิ่น พม.1233

9 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ  -ว่าง- พม.1234

10 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ *** พม.1235 มี ลจ.ครอง

* นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ นายธนกฤต ตัณฑวนิช ลจ.3088 ครองอัตรา พม.1235

  4.งานวิทยบริการ (11) (หัวหน้างาน) ** บรรณารักษ์ ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

บรรณารักษ์ 6 1 บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ นางอัญชนา พิศโสระ พม.1236

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5 2 บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ นางภูวรา มัสตูล พม.1237

3 บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ นางสาวรัชนี ตันพันเลิศ พม.1238

4 บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ นางสาวรัตนาภรณ์ แสนดวง พม.1239

บัญชีกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 -   2565

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ครั้งที่   12/2561  วันที่   20  ธันวาคม   2561 

ชื่อตําแหน่งตามกรอบที่สภาฯอนุมัติ ชื่อตําแหน่งที่ต่างจากกรอบ
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ลําดับที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ระดับ ชื่อ - สกุล เลขที่ อัตรา หมายเหตุ

ประเภท ตําแหน่ง ผู้ดํารงตําแหน่ง ตําแหน่ง เงินเดือน

5 บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ นางสาวภัสสร เกตุบัวหลวงชัย พม.1240

6 บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ พม.1241 นักเอกสารสนเทศ นางสาวศุภิสรา พิทักษ์เทพสมบัติ

7 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน นางสาวสมศรี ถิ่นแสง ลจ.3089

8 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน นางสาวมาริษา พรมจันทร์ ลจ.3090

9 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน นางสาวธิภารัฐ วันตา ลจ.3091

10 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน ว่าที่ ร.ต. สุนทรี รักซ้อน ลจ.3092

11 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน นางสาวรภิตพร เสตะปุระ ลจ.3093

* ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติการ นายสหะ นาคเดช ลจ.3085 ครองอัตรา พม.1226

* ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติการ นาวสาวทิพวัลย์ สาสาย ลจ.3086 ครองอัตรา พม.1227

 5. ศูนย์ภาษา (3)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ** เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวจันทนา มิทยานนท์ พม.1242

นักวิชาการศึกษา 1 2 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นางสาวมนสา กํากับกิจ พร.6

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ นายสังสรรค์ แก้วหน่อ พม.1243

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ครั้งที่   12/2561  วันที่   20  ธันวาคม   2561 

ชื่อตําแหน่งตามกรอบที่สภาฯอนุมัติ ชื่อตําแหน่งที่ต่างจากกรอบ

บัญชีกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 -   2565
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ลําดับที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ระดับ ชื่อ - สกุล เลขที่ อัตรา หมายเหตุ

ประเภท ตําแหน่ง ผู้ดํารงตําแหน่ง ตําแหน่ง เงินเดือน

11 วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (25)

 สํานักงานคณบดี (13) (หัวหน้างาน) ** เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ พม.1306 ตําแหน่งรอการประเมิน

  1.งานบริหารงานทั่วไป (6) (หัวหน้างาน) ** เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาววรรธิดา รักษากุล พม.1244

2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นายบดินทร์ เจะเลง พม.1245

3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นายวรวิทย์ ราชมภู พม.1246

นักวิชาการพัสดุ 1 4 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ นางสาวกตัญญู กองหาญ พม.1247

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 5 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ นายฤทธิ์ มุขเงิน พม.1248

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 6 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ส 1 นายสุเนตร แดนคง ลป.23

  2.งานนโยบายและแผน (2) (หัวหน้างาน) ** นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ  - ว่าง - พม.1249

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ  - ว่าง - พม.1250

  3.งานบริการการศึกษา (4) (หัวหน้างาน) ** นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

นักวิชาการศึกษา 3 1 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นางสาวนิศรินทร์ ฉายแก้ว พม.1251

2 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นางสาววรรณวิมล พุ่มอาศัย พม.1252

3 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ  - ว่าง - พม.1253

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวพจมาศ หัสกุล พม.1254

 สถานพยาบาลแพทย์แผนจีน (12) (หัวหน้างาน) ** เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ พม.1307 เกินกรอบ 1 ตําแหน่ง ตําแหน่งรอการประเมิน

 1.งานบริหารงานทั่วไป (3) (หัวหน้างาน) ** เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

นักวิชาการศึกษา 1 1 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ  - ว่าง - พม.1255

นักวิชาการเงินและบัญชี 1 2 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ  - ว่าง - พม.1024 พนักงานการเงินและบัญชี นางสาวยุภาลัย เตียงนิล (ช่วยราชการ)

นักวิชาการพัสดุ 1 3 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ นางสาวนารีรัตน์ มุนีจักร์ พม.1257 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บัญชีกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 -   2565

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ครั้งที่   12/2561  วันที่   20  ธันวาคม   2561 

ชื่อตําแหน่งตามกรอบที่สภาฯอนุมัติ ชื่อตําแหน่งที่ต่างจากกรอบ
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ลําดับที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ระดับ ชื่อ - สกุล เลขที่ อัตรา หมายเหตุ

ประเภท ตําแหน่ง ผู้ดํารงตําแหน่ง ตําแหน่ง เงินเดือน

 2.งานเวชระเบียน (3) (หัวหน้างาน) ** เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวหทัยรัตน์ เส้งช่วย พม.1258

2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวปาริชาติ สําเภาเงิน พม.1259

3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นายพิสิฐ ปู่โตไทยะ พม.1260

 3.งานตรวจรักษา (6) (หัวหน้างาน) * แพทย์จีน ชํานาญการ

พยาบาลประจําสถานพยาบาล 2 1 พยาบาล ปฏิบัติการ นางสาวรัฐกมลฉัตร  พงธนพัฒน์ปภาดา พม.1261

เภสัชกร 1 2 พยาบาล ปฏิบัติการ *** พม.1262 มี ลจ.ครอง

นักกายภาพบําบัด 1 3 เภสัชกร ปฏิบัติการ *** พม.1263 มี ลจ.ครอง

ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล 2 4 นักกายภาพบําบัด ปฏิบัติการ นางสาวประภารัตน์  พันธุลี พม.1264

5 ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล ปฏิบัติงาน นางมันทนา พันธุ์รัตน์ ลจ.3094 พนักงานธุรการ 

6 ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล ปฏิบัติงาน นายเอกลักษณ์ สุรินทร์ ลจ.3095 เจ้าหน้าที่ธุรการ 

* พยาบาล ปฏิบัติการ นางพิจณา  เพ็ญกิตติ ลจ.3096 ลจ.รายวัน ครองอัตรา พม.1262

* พยาบาล ปฏิบัติการ นางเรืองรัตน์   นิตย์โฒษกุล ลจ.3097 ลจ.รายวัน ครองอัตรา พม.1263

* พยาบาล ปฏิบัติการ นางสาวทัศนีย์  รื่นสุวรรณ์ ลจ.3098 ลจ.รายวัน เกินกรอบ

* พยาบาล ปฏิบัติการ นางวัชราพร  เสมคํา ลจ.3099 ลจ.รายวัน เกินกรอบ

* แพทย์จีน ปฏิบัติการ นายวรวุทธ   บวรนิมิต ลจ.3100 ลจ.รายวัน เกินกรอบ

* แพทย์จีน ปฏิบัติการ นายเธียรชัย   ผาติสวัสดิ์ ลจ.3101 ลจ.รายวัน เกินกรอบ

* แพทย์จีน ปฏิบัติการ นายเรือง  งามศรัทธา ลจ.3102 ลจ.รายวัน เกินกรอบ

* แพทย์จีน ปฏิบัติการ นายวิวัฒน์  จงหมายลักษณ์ ลจ.3103 ลจ.รายวัน เกินกรอบ

* แพทย์จีน ปฏิบัติการ นางสาวธัญญารัตน์  ไพศาลภานุวงศ์ ลจ.3104 ลจ.รายวัน เกินกรอบ

* แพทย์จีน ปฏิบัติการ นางสาวเพ็ญนภา  เจียรรัตนพงษ์ ลจ.3105 ลจ.รายวัน เกินกรอบ

* แพทย์จีน ปฏิบัติการ นายฉันทัศ  ติโลกะวิชัย ลจ.3113 ลจ.รายวัน เกินกรอบ

ชื่อตําแหน่งตามกรอบที่สภาฯอนุมัติ ชื่อตําแหน่งที่ต่างจากกรอบ

บัญชีกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 -   2565

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ครั้งที่   12/2561  วันที่   20  ธันวาคม   2561 
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ลําดับที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ระดับ ชื่อ - สกุล เลขที่ อัตรา หมายเหตุ

ประเภท ตําแหน่ง ผู้ดํารงตําแหน่ง ตําแหน่ง เงินเดือน

12 บัณฑิตวิทยาลัย (5)
 สํานักงานคณบดี (1) (หัวหน้างาน) ** เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ พม.1308 ตําแหน่งรอการประเมิน

  1.งานบริหารงานทั่วไป (หัวหน้างาน) ** เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

และงานนโยบายและแผน (2)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวฉวีวรรณ รอดพล พม.1265

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวพรพิมล วงษ์สุข พม.1266

  3.งานบริการการศึกษา (2) (หัวหน้างาน) ** นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

นักวิชาการศึกษา 1 1 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นางสาวณาตยา มาเมืองกล พม.1268

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ  - ว่าง - พม.1269

บัญชีกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 -   2565

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ครั้งที่   12/2561  วันที่   20  ธันวาคม   2561 

ชื่อตําแหน่งตามกรอบที่สภาฯอนุมัติ ชื่อตําแหน่งที่ต่างจากกรอบ
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ลําดับที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ระดับ ชื่อ - สกุล เลขที่ อัตรา หมายเหตุ

ประเภท ตําแหน่ง ผู้ดํารงตําแหน่ง ตําแหน่ง เงินเดือน

13 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท (22)
 สํานักงานผู้อํานวยการ (1) ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผอ.กองหรือเทียบเท่า พม.1309 ตําแหน่งรอการประเมิน

   1.งานบริหารงานทั่วไป (14) (หัวหน้างาน) ** เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวสุภาพร คําปลิว พม.1270 ปฏิบัติหน้าที่

นักวิชาการพัสดุ 1 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวอุไร รื่นฤทธิ์ พม.1271

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 3 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ นายติณณ์ วิไลขํา พม.1272

นักวิชาการคอมพิเวตอร ์1 4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ นางสาวสุภาพร วง์พวง พม.1273

นักวิชาการการเงินและบัญช ี1 5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ นายอรินทร์ศักดิ์ รัตนะวงษ์ พม.1274

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 6 นักวิชาการคอมพิเวตอร์ ปฏิบัติการ นายวริทธิ์นันท์ น้อยเอี่ยม พม.1275

คนงาน 5 7 นักวิชาการการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ นางสาวยุพาพร รัตนจันทร์ พม.1276

พนักงานขับรถ 1 8 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน นายสัมพันธ์ รุ่งฤทธิ์ ลป.

9 คนงาน ปฏิบัติงาน นายนิพนธ์ จันทร์สุเทพ ลจ.3106

10 คนงาน ปฏิบัติงาน นายอมรเทพ อยู่เจริญ ลจ.3107

11 คนงาน ปฏิบัติงาน นางสาวทองเล็ก สมสมัย ลจ.3108

12 คนงาน ปฏิบัติงาน นางสุรี แสนนาใต้ ลจ.3109

13 คนงาน ปฏิบัติงาน นางอนันต์ หวังดี ลจ.3110

14 พนักงานขับรถ ปฏิบัติงาน นายสันติ น้อยแสง ลจ.3111

   2.งานบริการการศึกษา (3) (หัวหน้างาน) ** นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

นักวิชาการศึกษา 3 1 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นางสาวมารยาท วงษ์พวง พม.1277

2 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นายเอกชัย คงเพ็ง พม.1278 นักประชาสัมพันธ์ ช่วยราชการที่กองพัฒนานักศึกษา

3 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ  - ว่าง - พม.1279

  3.งานวิจัยและบริการวิชาการ (4) (หัวหน้างาน) ** นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ  - ว่าง - พม.1280

นักวิชาการศึกษา 2 2 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นาวสาวกานต์พิชญ์ศล  ยศยืนยง พม.1281

คนงาน 1 3 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นางสาวธัญพร  ขันจันทร์ พม.1282

4 คนงาน ปฏิบัติงาน นายไพร สุพรรณ์ ลจ.3112

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ครั้งที่   12/2561  วันที่   20  ธันวาคม   2561 

ชื่อตําแหน่งตามกรอบที่สภาฯอนุมัติ ชื่อตําแหน่งที่ต่างจากกรอบ

บัญชีกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ลําดับที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ระดับ ชื่อ - สกุล เลขที่ อัตรา หมายเหตุ

ประเภท ตําแหน่ง ผู้ดํารงตําแหน่ง ตําแหน่ง เงินเดือน

14 สํานักประกันคุณภาพการศึกษา (7)

ผู้อํานวยการสํานัก (ผู้อํานวยการ) ผู้อํานวยการ ผศ.ดร.ชนกานต์  สุวรรณทรัพย์

  1.งานบริหารงานทั่วไป (4) 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวอัจฉรา หัมพานนท์ พม.1283 ตําแหน่งรอการประเมิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวชุลีกร หงษ์สิบแปด พม.1284

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวณัชชนุตม์ ท่าสาคร พร.17

4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ นางสาวรุ่งรัตน์ ดวงสร้อยทอง พม.1285

  3.งานพัฒนาระบบมาตรฐานการ- ตําแหน่งรอการประเมิน

    ประกันคุณภาพและสารสนเทศ (3) 1 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นายนัตพงษ์ อนงค์เวช พม.1286

นักวิชาการศึกษา 2 2 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นายศุภเดช  นิยมทอง พม.1287

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ นายขนก ฤกษ์ดี พม.1288

บัญชีกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ลําดับที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ระดับ ชื่อ - สกุล เลขที่ อัตรา หมายเหตุ

ประเภท ตําแหน่ง ผู้ดํารงตําแหน่ง ตําแหน่ง เงินเดือน

15 สํานักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (5)

ผู้อํานวยการสํานัก (1) ผู้อํานวยการ แบบมีวาระ

  1.งานบริหารงานทั่วไป (2) ตําแหน่งรอการประเมิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวศิราวรรณ จันภิรมย์ พม.1289

2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ  -ว่าง- พม.1290

  2.งานบริการวิชาการ (3) ตําแหน่งรอการประเมิน

นักวิชาการศึกษา 3 1 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นางนิจตยา ห่วงมาก พร.5

2 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นายพงศกร สุคนธปฏิมา พม.1291

3 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัตกิาร นางสาวภัคจิรา ลิ้มงาม พม.1292

บัญชีกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ประเภท ตําแหน่ง ผู้ดํารงตําแหน่ง ตําแหน่ง เงินเดือน

16 สํานักงานตรวจสอบภายใน (7)

ผู้อํานวยการสํานัก (1) (ผู้อํานวยการ) 1 ผู้อํานวยการ ผศ.อนุวัฒน์  ภักดี รักษาราชการแทน การแต่งตั้งตามข้อบังคับ

 1. งานบริหารงานทั่วไป (2) (หัวหน้างาน) ** เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นางสาวรัชฎาภรณ์ สนเนตร์ พม.1293

2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ - ว่าง - พม.1294

 2. งานตรวจสอบและติดตาม

ผลการตรวจสอบ (5) (หัวหน้างาน) ** นักตรวจสอบภายใน ชํานาญการ ตําแหน่งรอการประเมิน

นักตรวจสอบภายใน 5 1 นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ นางสาวชยาภา อัตชู พม.1295

2 นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ - ว่าง - พม.1296 อยู่ระหว่างสรรหา

3 นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ นางสาวอลิสา  จิวสกุล พม.1297

4 นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ - ว่าง - พม.1298

5 นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ - ว่าง - พม.1299

หมายเหตุ : เลขตําแหน่ง พม. เลขสุดท้าย พม.1309 อยู่ที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ศูนย์ชัยนาท

บัญชีกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 -   2565
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