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ก 

คำนำ 

ตามท่ีได,มีคำส่ังหัวหน,าคณะรักษาความสงบแห;งชาติ ๑๐/๒๕๕๙ คำส่ังท่ีลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เร่ือง การ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ๑๑/๒๕๕๙ และคำส่ังท่ีลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม 
๒๕๕๙ เร่ือง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ซ่ึงกำหนดให,มีคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูป 
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และให,ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามกฎหมายว;าด,วยข,าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังอำนาจหน,าท่ีของให,โอน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎหมาย 
ว;าด,วยระเบียบข,าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปเปZนอำนาจหน,าท่ีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
ซ่ึงต;อมาได,มีคำส่ังหัวหน,าคณะรักษาความสงบแห;งชาติ ๑๙/๒๕๖๐ คำส่ังลงวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เร่ืองการปฏิรูป 
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ปรับปรุงองค]ประกอบและอำนาจหน,าท่ีของคณะกรรมการขับเคล่ือนปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  

เพ่ือให,การดำเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข,าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปZนไปอย;างมี
ประสิทธิภาพน้ัน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ,านสำราญเพ้ียฟาน) จึงได,จัดทำรายงานผลการบริหารงานบุคคลและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล รอบปgงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ต้ังแต;วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยมีวัตถุประสงค] 
เพ่ือสร,างความรู, ความเข,าใจ เก่ียวกับกฎระเบียบ หลักเกณฑ] วิธีการและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข,องกับการบริหารงานบุคคล
ของข,าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และเปZนประโยชน]ต;อการปฏิบัติงานทุกภาคส;วนท่ีเก่ียวข,องท่ีถูกต,อง ชัดเจน
และเปZนมาตรฐานเดียวกันต;อไป โดยหวังเปZนอย;างย่ิงว;ารายงานชุดน้ีจะเปZนประโยชน]แก;โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ (บ,าน
สำราญเพ้ียฟาน) และบุคคลท่ัวไ
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วิสัยทัศน7 พันธกิจ 

วิสัยทัศน7 (vision) 

“ภายในปg ๒๕๖๖ เปZนโรงเรียนท่ีขับเคล่ือนด,วยนวัตกรรมในการจัดการศึกษาเพ่ือสร,างความเปZนพลเมืองดี  
มีความเปZนเลิศทางวิชาการ และเปZนต,นแบบส่ือมวลชนศึกษา” 
อัตลักษณ7ของโรงเรียน 
 

“เปZนพลเมืองดี มีทักษะการสร,างองค]ความรู,ด,วยตนเอง” 
เอกลักษณ7ของโรงเรียน 

         “โรงเรียนคุณภาพดี นักเรียนมีความรู,ส่ือมวลชนศึกษา พัฒนาสู;ความเปZนพลเมืองดี” 

พันธกิจ 

 ๑. จัดการศึกษาให,นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๒. จัดการศึกษาให,นักเรียนเปZนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค] 
 ๓. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษามีทักษะวิชาชีพตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 ๔. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ๕. จัดให,มีสภาพแวดล,อมเอ้ือต;อการจัดการเรียนรู, 
 ๖. ใช,และพัฒนาหลักสูตรส่ือมวลชนศึกษาเปZนแนวทางในการจัดการศึกษาในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
 ๗. ส;งเสริมให,นักเรียนเปZนผู,น,าในการใช,และผลิตส่ือมวลชนศึกษา 
 ๘. ส;งเสริมให,ผู,บริหาร ครูและนักเรียนใช,ส่ืออย;างสร,างสรรค] มีคุณธรรมจริยธรรม 
 ๙. จัดให,โรงเรียนเปZนแหล;งเรียนรู,ด,านส่ือมวลชนศึกษา 
 ๑๐. พัฒนาครูให,จัดการเรียนการสอนท่ีเน,นนักเรียนเปZนสำคัญ 
 
เปNาหมาย 

๑. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๒. นักเรียนทุกคนเปZนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค] 
๓. บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีทักษะวิชาชีพตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
๔. มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
๕. โรงเรียนมีสภาพแวดล,อมเอ้ือต;อการจัดการเรียนรู, 
๖. มีหลักสูตรส่ือมวลชนใช,เปZนแนวทางในการจัดการศึกษาในโรงเรียนไทยรัฐท่ีมีคุณภาพ 
๗. นักเรียนร,อยละ ๘๐ เปZนผู,นำในการใช,และผลิตส่ือมวลชนศึกษา 
๘. ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนใช,ส่ืออย;างสร,างสรรค] มีคุณธรรม จริยธรรม 
๙. โรงเรียนมีแหล;งเรียนรู,ด,านส่ือมวลชนศึกษา 
๑๐. ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน,นนักเรียนเปZนสำคัญ 
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ข"อมูลการบริหารงานบุคคล 

ข"อมูลบุคลากรป3การศึกษา ๒๕๖๔ (วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) 
 

บุคลากรท้ังหมด ๒๗ คน แยกตามประเภท ดังน้ี 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนGง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด/

วิชาเอก 

ประจำช้ัน/ 

กลุGมสาระท่ีสอน 

๑.  นายธนวรรธนC  ธะนะคำมา ผูGอำนวยการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา - 

๒.  นางสาวปรีญานุช  บุศราคำ รองผูGอำนวยการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา - 

๓.  นางอรวรรณ  พะมณี ครูชำนาญการ กศ.ม. บริหารการศึกษา อนุบาล ๓ ปฐมวัย 

๔.  นางสาวขวัญตา  กุลเสรี ครู ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล ๑ – ๒ ปฐมวัย 

๕.  นางสาวสุพัฒตา นุประสิทธ์ิ ครูผูGชZวย ศศ.บ. ภาษาไทย 

ประจำช้ันป.๑ 

กลุZมสาระการเรียนรูG

ภาษาไทย 

๖.  นางสาวฉัตรนภา  แกZนแกGว ครู ศษ.บ. คอมพิวเตอรC 

ประจำช้ันป.๑ 

กลุZมสาระการเรียนรูG

วิทยาศาสตรCและ

เทคโนโลยี 

๗.  นางสาวดารุณี  แกGวบุณเรือง พนักงานราชการ 

ค.ม. หลักสูตรและการ

สอน(วิชาเฉพาะการสอน

คณิตศาสตรC) 

ประจำช้ันป. ๒/๑ 

กลุZมสาระการเรียนรูG 

คณิตศาสตรC 

๘.  นางสาวอุทัยวรรณ  พรมลี 
ครูพ่ีเล้ียง 

เด็กพิการ 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

ประจำช้ันป.๒/๒ 

กลุZมสาระการเรียนรูG

ภาษาตZางประเทศ 

๙.  นางสาววิภาพร  งอยกุดจิก ครูชำนาญการ 

ศษ.ม. หลักสูตรและการ

สอน(วิชาเฉพาะการสอน

คณิตศาสตรC) 

ประจำช้ันป.๓ 

กลุZมสาระการเรียนรูG

คณิตศาสตรC 

๑๐.  นางสาวมะลิวรรณC  ภูแชZมโชติ ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

ประจำช้ันป.๔ 

กลุZมสาระการเรียนรูG 

การงานอาชีพ 

๑๑.  นายศุภวัสด์ิ  โคตรทุม ครู ค.บ. ภาษาไทย 

ประจำช้ันป.๔ 

กลุZมสาระการเรียนรูG

ภาษาไทย 
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ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนGง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด/

วิชาเอก 

ประจำช้ัน/ 

กลุGมสาระท่ีสอน 

๑๒.  นางวันวิสาขC  เพลียเฮียง ครูชำนาญการพิเศษ ค.ม. บริหารการศึกษา 

ประจำช้ันป.๕/๑ 

กลุZมสาระการเรียนรูG

วิทยาศาสตรCและ

เทคโนโลยี 

๑๓.  นางสาวธัษชา  อินทะโสม ครู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ประจำช้ันป.๕/๒ 

กลุZมสาระการเรียนรูG

ภาษาตZางประเทศ 

๑๔.  
นางสาวดุจฤดี  ประเสริฐศิลปh

พลมา 
ครู 

ศษ.ม. การวัดและ

ประเมินผลการศึกษา 

ประจำช้ันป.๖/๑ 

กลุZมสาระการเรียนรูG

คณิตศาสตรC 

๑๕.  นางสาวสุภาวดี  คงอุZน ครู ศษ.บ. คอมพิวเตอรCศึกษา 

ประจำช้ันป.๖/๒ 

กลุZมสาระการเรียนรูG

วิทยาศาสตรCและ

เทคโนโลยี 

๑๖.  นางสาวธมนันทC  สรGอยมณี ครู ค.บ. วิทยาศาสตรCท่ัวไป 

ประจำช้ันม.๑/๑ 

กลุZมสาระการเรียนรูG

วิทยาศาสตรCและ

เทคโนโลยี 

๑๗.  นางบูชิตา  จันทรCสิงโท ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

ประจำช้ันม.๑/๒ 

กลุZมสาระการเรียนรูG 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

๑๘.  นางสาวพิชยดา  เฉลิมแสน ครูผูGชZวย กศ.บ. ภาษาไทย 

ประจำช้ันม.๑/๒ 

กลุZมสาระการเรียนรูG

ภาษาไทย 

๑๙.  นายธนินทC  วดีศิริศักด์ิ   ครู ศษ.ม. คณิตศาสตรศึกษา 

ประจำช้ันม.๒/๑ 

กลุZมสาระการเรียนรูG

คณิตศาสตรC 

๒๐.  นางสาวประภาพร  สุขพูล ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การประถมศึกษา 

ประจำช้ันม.๒/๒ 

กลุZมสาระการเรียนรูG 

การงานอาชีพ 
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ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนGง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด/

วิชาเอก 

ประจำช้ัน/ 

กลุGมสาระท่ีสอน 

๒๑.  นายธนกฤต  แลฟเฟอรCที ครูผูGชZวย ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

ประจำช้ันม.๓/๑ 

กลุZมสาระการเรียนรูG

ภาษาตZางประเทศ 

๒๒.  นายวุฒิโชติ  ไชยทุม ครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม บริหารการศึกษา 

ประจำช้ันม.๓/๒ 

กลุZมสาระการเรียนรูG

ภาษาไทย 

๒๓.  นางเพ็ญศรี  ไชยทุม ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. ภาษาอังกฤษ 

ประจำช้ันม.๓/๒ 

กลุZมสาระการเรียนรูG

ภาษาตZางประเทศ 

๒๔.  นายสรณCศิริ  เรืองสุที ครูอัตราจGาง ศษ.บ. พลศึกษา 

ประจำช้ันม.๓/๒ 

กลุZมสาระการเรียนรูG 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

๒๕.  นางสาวนิรมล  พรหมโท ธุรการโรงเรียน วท.บ. คอมพิวเตอรC - 

๒๖.  นายธวัชชัย พัชรธนเพ็ญ นักการภารโรง ม.๖ - 

๒๗.  นางพรรณี  สุโคตร นักการภารโรง ม.๖ - 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48%

44%

8%

ข้อมูลสารสนเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตร ี



 

 

6 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ (บGานสำราญเพ้ียฟาน) มีภารกิจหลักในการสZงเสริมสนับสนุนการ จัดการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน ใหGมีบุคคลสําคัญท่ีจะทําใหGการดําเนินงานตามภารกิจสําเร็จตามภารกิจดังกลZาว คือ ครูและบุคคลกรทาง

การศึกษา เพราะ คนเปpนปqจจัยสําคัญท่ีสุดในปqจจัยการบริหาร จากเหตุผลดังกลZาว โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔  

(บGานสำราญเพ้ียฟาน) จึงมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลดังน้ี 

๑. จัดระบบบริหารงานบุคคลใหGเกิดความเสมอภาค เทZาเทียม เปpนธรรม โดยไมZเลือกปฏิบัติอยZางไมZคํานึงถึง

ระบบคุณธรรม 

๑.๑ การรับบุคคลเพ่ือบรรจุบุคคลเขGารับราชการครูและบุคคลทางการศึกษาและแตZงต้ังใน

ตําแหนZงตGองคํานึงถึงความรูGความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเปpนธรรมและประโยชนCของทาง

ราชการ 

๑.๒ การบริหารงานบุคคล ตGองคํานึงผลสัมฤทธ์ิ ประสิทธิภาพขององคCกรโดยลักษณะงาน ไมZเลือก 

ปฏิบัติอยZางไมZเปpนธรรม มีความเปpนกลางทางการเมือง 

๑.๓ พิจารณาความดีความชอบการเล่ือนตําแหนZงและการใหGประโยชนCอ่ืนแกZขGาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตGองเปpนไปอยZางเปpนธรรม โดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และ ความประพฤติ 

๑.๔ การดําเนินการทางวินัย ตGองเปpนไปดGวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติตลอดจนปsองกัน 

การกระทําผิดวินัยและเสริมสรGางพัฒนาขGาราชการครูและบุคคลการทางการศึกษาใหGเปpนผูGมีวินัย 

๒. เพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสรGางแรงจูงใจใหGขGาราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษาใหGมีคุณภาพ

คุณธรรมจริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจ ในการปฏิบัติราชการใหGเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

๓. สZงเสริมสนับสนุนพัฒนาและกํากับดูแลใหGขGาราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษาปฏิบัติราชการตาม 

มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

๔. สZงเสริม สนับสนุนและพัฒนาขGาราชการครูใหGเปpนขGาราชการท่ีดี มีเกียรติและมีศักด์ิศรีความเปpนขGาราชการ 

ท่ีดีโดยมุZงเนGนการประพฤติปฏิบัติและเปpนแบบอยZางท่ีดีในเร่ืองตZอไปน้ี  

๔.๑ การยึดม่ันและยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตGอง  

๔.๒ ความซ่ือสัตยCสุจริตและความรับผิดชอบ 

๔.๓ การปฏิบัติหนGาท่ีหรือความโปรZงใสและสามารถตรวจสอบไดG  

๔.๔ การปฏิบัติหนGาท่ีโดยไมZเลือกปฏิบัติอยZางไมZเปpนธรรม  

๔.๕ การมุZงผลสัมฤทธ์ิของงาน  

 

จึงประกาศใหGทราบโดยท่ัวกัน 
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ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ"านสำราญเพ้ียฟาน) 
 

เร่ือง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำป3 2564 
 

จากนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บGานสำราญเพ้ียฟาน) 

ไดGมีการดำเนินการตามนโยบาย และมีผลการดำเนินการตามนโยบาย ดังน้ี 

 
ด"านท่ี 1 การวางแผนกำลังคน การสรรหาและเล่ือนเงินเดือน 

1. การวางแผนกำลังคน 

  วางแผนอัตรากำลังเพ่ือใชGในการกำหนดตำแหนZงขGาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

เพ่ือใชGสรรหาบุคคลไปดำรงตแหนZงใหGเพียงพอตZอการจัดการเรียนการสอนและตรงตามความตGองการ 

วิชาเอกของสถานศึกษา ใหGสอดคลGองตZอภารกิจของสถานศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงรวมท้ังแผนการปฏิรูป 

ยุทธศาสตรCชาติ 20 ปy (พ.ศ.2561 – 2580) ซ่ึงทางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บGานสำราญเพ้ียฟาน) มี 

ขGาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 27 คน 

 
2. การสรรหา 

ในปy พ.ศ. 2564 โรงเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บGานสำราญเพ้ียฟาน) มีขGาราชการครูอยูZใน 

ระดับพอดีเกณฑC มีอัตราเพียงพอกับการวางแผนกำลังคนครบตามเกณฑCท่ี ค.ศ.ก. กำหนด 

 
3. การเล่ือนเงินเดือน 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บGานสำราญเพ้ียฟาน) ไดGดำเนินการเล่ือนเงินเดือนขGาราชการครู 

และเล่ือนข้ันคZาจGางลูกจGางประจำปyละ 2 คร้ัง และดำเนินการเล่ือนเงินคZาตอบแทนพนักงานราชการปyละ 1 คร้ัง 

ตามผลการประเมินประสิทธิภาพ การปฏิบัติหนGาท่ีราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการประกาศผล 

แจGงผลรายบุคคลโดยดำเนินการตามระเบียบกฎหมายทุกข้ันตอน 
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ด"านท่ี 2 การพัฒนาบุคลากร  
1. ครูท่ีเขGารับการพัฒนาทางวิชาการมากกวZา 20 ช่ัวโมงตZอปy 

พบวZาในปy พ.ศ. 2564 ครูทุกคนท่ีเขGารับการอบรม และพัฒนาทางวิชาการสูงข้ึนทุกปy 

แสดงใหGเห็นวZา ครูในโรงเรียนมีการพัฒนาตนเองอยZางสม่ำเสมอ 

 

2. ครูท่ีมีความรูGและทักษะการใชGภาษาอังกฤษและทักษะการใชGเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)  

    ในระดับดี 

พบวZา ในปy พ.ศ. 2564 รGอยละของครูท่ีมีความรูGและทักษะการใชGภาษาอังกฤษ และทักษะการใชG 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ในระดับ ดี มีคZารGอยละ 70 ข้ึนไป ตามเปsาหมายท่ีวางไวG แสดงใหGเห็น 

วZาจะสามารถพัฒนาครูใหGมีความรูGและทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะการใชGเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

(ICT) ในระดับ ดี ไดGเทียบเทZากับเปsาท่ีวางไวG 

 

ด"านท่ี 3 การสGงเสริมและสร"างขวัญกำลังใจ 

ดGานการสรGางขวัญและกำลังใจใหGแกZบุคลากรโรงเรียนไดGมีการสรGางขวัญและกำลังใจแกZบุคลากร 
 

และครอบครัวในโอกาสตZาง ๆ เชZน สำเร็จการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน เล่ือนข้ันเล่ือนตำแหนZง วันเกิด 

หรือไดGรับวิทยฐานะสูงข้ึน เจ็บปÅวยหรือประสบอุบัติเหตุ ฌาปนกิจสงเคราะหCครูและบุคลากร โครงการศึกษาตZอ  

นโยบายการบริการและสิทธิประโยชนCดังกลZาวไดGมีการออกแบบใหGเหมาะสมตามความตGองการของผูGปฏิบัติงานท่ี

หลากหลายและเหมาะสมกับความแตกตZางของกลุZมและประเภทของผูGปฏิบัติงาน โดยโรงเรียนถือวZาบุคลากร 

ทุกคน เปรียบเสมือนสมาชิกของครอบครัว ทุกคนตGองปฏิบัติหนGาท่ีตามนโยบายใหGเหมาะสมกับตำแหนZง 

และไดGรับสิทธิประโยชนCอยZางท่ัวถึงเทZาเทียมกัน 

 

ด"านท่ี 4 การดำเนินการทางวินัย 

พบวZา ในปy พ.ศ. 2564 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บGานสำราญเพ้ียฟาน) 

ไมZไดGรับเร่ืองรGองเรียน ไมZมีการลงโทษหรือดำเนินการทางวินัยตZอขGาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 

(นายธนวรรธนC ธะนะคำมา) 

ผูGอำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บGานสำราญเพ้ียฟาน) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

การลงนาม ว PA 
 



 

 

การพัฒนาข0าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑAและ
วิธีการประเมินตำแหนGงตามข0อตกลงในการพัฒนางาน (ว PA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


