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รายงานผลการบริหารกิจกรรม
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา
หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา”
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 14 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุม B5101 (อาคม จันทสุนทร) อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
--------------------หลักการและเหตุผล
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital) ถือเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 80 (3) บัญญัติไว้ว่า “ให้รัฐต้องดาเนินการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันต่ อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียน
มีจิตสานึกของความเป็นไทยมีระเบียบวินัย คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ” และการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างและ
พัฒนาให้คนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถ มีทักษะ ความถนัด ความชานาญพร้อมจะขับเคลื่อน
และยกระดั บ การพั ฒ นาประเทศสู่ ก ารเป็ น ประเทศไทยในยุ ค 4.0 (Thailand 4.0) ดั งนั้ น ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาจึงต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางการศึกษาแบบใหม่ มุ่งเน้นการพัฒนาการคิดเชิงระบบ
ทักษะการจัดการเปลี่ยนแปลง การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนวิชาชึพบนฐานโรงเรียน เพื่อเป็นการ
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยให้มีการคิดนอกกรอบ คิดสร้างสรรค์ อันเป็นการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
ตนเอง สร้ างค่านิ ย มในการทางานร่ ว มกันสร้างทัศนะคติเชิงบวก มี ความเคารพและเห็ นคุณค่า ตนเอง
เน้นการสื่อสารแบบกัลยาณมิตร และการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ โดยการพัฒนาผู้นาภาคราชการให้เป็น
กลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ เป็นผู้นาที่มีวิสัยทัศน์เป็นนักบริหารที่มี
ภาวะผู้นา และมีสมรรถนะในด้านการจัดการที่ดี สามารถนาการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนการศึกษาของ
ประเทศไทยสู่เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ด้านการเสริมสร้างศักยภาพและ
ทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่งมีคุณภาพ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีอานาจหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ
ประสานงานการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสาหรับหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยให้ความสาคัญในการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้สอดคล้องกับ การเปลี่ย นแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 จึงได้ดาเนินการพัฒ นาสมรรถนะผู้บริหาร
ครู และบุคลากรทางการศึกษาขึ้น
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ มีความรู้ ความเข้าใจ
หลักการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้ และการจัดการองค์กร
2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุ คลากรทางการศึกษากับ
หน่วยงานทางการศึกษา
โครงสร้างของหลักสูตร
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยความร่วมมือกับ
หน่วยงานทางการศึกษา จานวน 35 ชั่วโมง ประกอบด้วย สาระการเรียนรู้ ดังนี้
1. การพัฒนาความเข้มแข็งภายในตน
2. สติกับการพัฒนาทีมงาน
3. สติกับการพัฒนาองค์กร
4. ทักษะการคิดเชิงระบบ (System Thinking)
5. ทักษะการจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management System)
6. การเปลี่ยนแปลงประสบการณ์โรงเรียนเชิงระบบผ่าน School Improvement Plan
7. การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนวิชาชึพบนฐานโรงเรียน
8. การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนวิชาชึพบนฐานโรงเรียน : กรณีศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคาโปรย
9. การวางแผนโดยใช้ Quick Win Strategy
10. นาเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้
และการจัดการองค์กร
งบประมาณ
ใช้งบประมาณของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ยกเว้น
ค่าพาหนะในการเดินทางของผู้เข้ารับการพัฒนาเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด
ผู้เข้ารับการพัฒนา
ผู้ เ ข้ า รั บ การพั ฒ นาได้ แ ก่ ผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา บุ ค ลากรส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาคและ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่สานักงานศึกษาธิการภาค 1, 2, 3 และ 4 เป็นจานวน 53 คน
วิทยากร
1. นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. นายกัมพล เจริญรักษ์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่ งยาวคาโปรย สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
4. นางสาวสมจิต ตาคาแสง ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
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ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชุมคณะทางานพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1 - 2
2. ประสานงานและจัดเตรียมความพร้อมในการพัฒนา ได้แก่ การขอนุมัติกิจกรรม การแต่งตั้ง
คณะทางาน การเชิญวิทยากร การแจ้งสานักงานศึกษาธิการภาค 1, 2, 3 และ 4 เพื่อส่งผู้บริหารสถานศึกษา
บุคลากรสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ เข้ารับการพัฒนา การบริหาร
งบประมาณ เป็นต้น
3. ประสานงานในเรื่องห้องประชุม ที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม
4. ดาเนินการพัฒนาตามตารางการพัฒนา ในวันที่ 11 – 14 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม
B5101 (อาคม จันทสุนทร) อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
5. ประเมินผลผู้เข้ารับการพัฒนา ประเมินหลักสูตรพัฒนา และประเมินความพึงพอใจที่มตี อ่
การดาเนินการพัฒนา
6. สรุปและรายงานผลการพัฒนา
ผลการพัฒนา
การจัด กิจ กรรมการพัฒ นาสมรรถนะผู้บ ริห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึก ษา รุ่นที่ 2
ได้ ด าเนิ นการพั ฒนาตามหลั กสู ตร ซึ ่ง ประกอบด้ว ยสาระการเรีย นรู ้ 10 สาระการเรีย นรู ้ จ านวน
35 ชั ่ว โมง โดยมีว ิท ยากรที ่มีค วามรู ้ ความเชี่ยวชาญด้ านการพัฒ นาสมรรถนะผู ้บ ริห าร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา มีประสบการณ์ในการพัฒนาความเข้มแข็งภายในตน สติกับการพัฒนาทีมงานและ
การพัฒนาองค์กรทักษะการคิดเชิงระบบ (System Thinking) ทักษะการจัดการเปลี่ยนแปลง (Change
Management System) การเปลี่ยนแปลงประสบการณ์โรงเรียนเชิงระบบผ่าน School Improvement
Plan การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุม ชนวิชาชึพบนฐานโรงเรียน การวางแผนโดยใช้ Quick Win
Strategy รวมทั้งการ นาเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้ วิทยากร
มี ก ารจั ด กิ จ กรรมให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การพั ฒ นาเกิ ด ความสั ม พั น ธ์ กั น เชิ ง แนวราบ เป็ น ความสั ม พั น ธ์ ใ หม่
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยถือหลักกว่าทุกคนมีศักดิ์ศรี มีคุณค่า และมีศักยภาพ สามารถเข้ามา
รวมกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมทา ด้วยความเสมอภาค และเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย และการฝึกปฏิบัติ ระหว่าง
การเข้ารับการพัฒนา ผลการดาเนินการพัฒนามีดังนี้
1. ผลการประเมินผู้รับการพัฒนา
1.1 จากการสังเกตผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2 พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความสนใจและตั้งใจ กระตือรื้อร้น และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมที่วิทยากรมอบหมายให้ปฏิบัติเป็นอย่างดี สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนาเสนอผลงาน
ที่วิทยากรมอบหมายได้ทุกอย่าง
1.2 ผลการประเมินผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2 พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนา จานวน 53 คน ผ่านเกณฑ์ประเมินผลตาม
หลักสูตร ด้านระยะเวลา และด้านหลักสูตร จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 100
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2. ประเมินหลักสูตรการพัฒนา
ผลการประเมินหลักสูตรการพัฒ นาสมรรถนะผู้บ ริห าร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
รุ่นที่ 2 จากแบบสอบถาม Online โดยใช้ Google From พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้ารับการพัฒนามีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.89, S.D. = 0.33) คิดเป็นร้อยละ 97.84
3. ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดาเนินการพัฒนา
ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดาเนินการพัฒ นาสมรรถนะผู ้บ ริห าร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2 จากแบบสอบถาม Online โดยใช้ Google From พบว่า โดยภาพรวม
ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการดาเนินการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.83, S.D. = 0.37)
คิดเป็นร้อยละ 96.53
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ภาพกิจกรรมการพัฒนา
หลักสู ตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2
วิทยากรบรรยาย

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์

ผอ.กัมพล เจริญรักษ์

นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์

ผอ.สมจิต ตาคาแสง
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กิจกรรมการพัฒนา

7

8
รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา “หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา”
รุ่นที่ 2 วันที่ 11 – 14 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุมอาคม จันทสุนทร (B5101) อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

1

นายไตรรัตน์ เอี่ยมพันธ์

ผอ.รร.

2

น.ส.ภรณี พนิรัมย์

ผอ.รร.

3

นายทองดี ทองทา

ผอ.รร.

4

น.ส.ลิปิกร ภูวพัฒนดล

ผอ.รร.

5

น.ส.ปราณี นาคทอง

ผอ.รร.

6

นายอภิรักษ์ กงทอง

ผอ.รร.

7

นายกิ่ง ลิ้มประสาท

ผอ.โรงเรียน

8

น.ส.รุ่งชีวา สุขศรี

ผอ.โรงเรียน

9

น.ส.ฐาปณี พวงงาม

ผอ.โรงเรียน

10

นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต

ผอ.โรงเรียน

11

นางสาวิตรี สิทธิชัยกานต์

ผอ.โรงเรียน

12

นายชัยยล แสนธีไชยยา

ครูชานาญการ

13

นายพนมพร พีระพิทยมงคล

ผอ.โรงเรียน

หน่วยงาน
รร.วัดพุทธไธศวรรย์
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รร.วัดหนองเป้า
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รร.วัดอุทการาม
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รร.ชุมชนวัดบางซ้ายนอก
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
รร.เซนต์แอนโทนีบางปะอิน
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
รร.ท่าช้างวิทยาคม อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3
รร.วัดเกาะวังไทร อ.เมือง
จ.นครปฐม สพป.นครปฐมเขต 1
รร.คงทองวิทยา อ.ดอนตูม
จ.นครปฐม สพม.เขต 9
รร.พลอยจาตุรจินดา อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม สพม.เขต 9
รร.วัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
อ.สามพราน จ.นครปฐม
สพป.นครปฐมเขต 2
รร.วัดปราสาท อ.เมือง
จ.นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต ๑
รร.ชุมชนวัดราษฎร์นิยม
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 2
รร.ชุมชนวัดบางโค อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 2

9

ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

14

ว่าที่ร.ต.เฉลิมรัฐ ติ่งอ่วม

ผอ.โรงเรียน

15

นายสันธาน โมระอรรถ

ผอ.โรงเรียน

16

น.ส.เหมือนฝัน จันทร์ประสิทธิ์ ผอ.โรงเรียน

17

น.ส.ปดิวรัดา ผ่องสุวรรณ

ผอ.โรงเรียน

18

นางพรรณิภา ช่วยเมือง

ผอ.รร.

19

นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร

ผอ.โรงเรียน

20

นายสุภกฤต ปิติศรีชัย

ผอ.โรงเรียน

21

นางสุภาพร รัตน์น้อย

ผอ.โรงเรียน

22

ว่าที่ร.ต.ชัชวาลย์ กิจชอบ

ผอ.โรงเรียน

23

นายเจนการณ์ เพียงปราชญ์

ผอ.โรงเรียน

24

นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผอ.โรงเรียน

25

นางพนอ ปริกสุวรรณ

ผอ.โรงเรียน

26

นายทักษิณ อารยะจารุ

ผอ.รร.

27

นายสุขวิทย์ ปู้ทอง

ผอ.รร.

28

นายอภิเชษฐ์ เกตุกร

ผอ.รร.

29

น.ส.สุดารัตน์ ทับสาย

ผอ.รร.

หน่วยงาน
รร.บ้านคลองโต๊ะนุ้ย อ.ไทรน้อย
จ.นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 2
รร.วัดบัวขวัญ อ.ลาดหลุดแก้ว
จ.ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1
รร.วัดพวงแก้ว อ.หนองเสือ
จ.ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 2
รร.ผ่องสุวรรณวิทยา อ.ลาลูกกา
จ.ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 2
รร.วัดนพรัตนาราม
อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
รร.มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
รร.วัดบางพลีน้อย อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการเขต 2
รร.พูลเจริญวิทยาคม อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ สพม. เขต 6
รร.อนุบาลชลิดา อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ สังกัด สช.
รร.โยธินบูรณะ 2
(สุวรรณสุทราราม) เขตบางซือ
กทม. สพม.1
รร.ราชวินิต แขวงดุสิต
เขตดุสิต กทม.สพป.กทม.
รร.สมิทธิพงษ์ แขวงแสมดา
เขตบางขุนเทียน กทม. สังกัด สช.
รร.ตลิ่งชันวิทยา อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี สพม.9
รร.บ่อกรุวิทยา อ.เดิมบางนางบวช จ.
สุพรรณบุรี สพม.9
รร.ท่ามะขามวิทยา อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี สพม.8
รร.อนุบาลดาเนินสะดวก
อ.ดาเนินสะดวก จ.ราชบุรี

10

ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

30

นายสุพนิ เจริญผล

ผอ.โรงเรียน

31

นายโอฬาร ศรีสวัสดิ์

ผอ.โรงเรียน

32

นายวสันต์ สืบสุทธา

ผอ.โรงเรียน

33

น.ส.สายรุ่ง พุทธา

ผอ.โรงเรียน

34

น.ส.ชมพูนุช ฉิมมณี

ผอ.รร

35

นายไพบูรณ์ อ่อนสนิท

ผอ.รร.

36

นางลลิศรา ต่อเทียนชัย

ผู้จัดการโรงเรียน

37

นายเทพพิทักษ์ หลักบุญ

ผอ.โรงเรียน

38

นายสันติ เฉลิมพันธุ์

ผอ.โรงเรียน

39

น.ส.ปิยวัน เครือนาค

รอง ผอ.โรงเรียน

40

น.ส.ณัฐปภัสร์ ท่าเจ็ง

41
42
43
44
45
46
47

นักวิชาการศึกษา
ชานาญการ
น.ส.อัญชลี เกิดเรือง
นักวิชาการศึกษา
ชานาญการพิเศษ
นางบุญญาภา ปานลักษณ์
ศึกษานิเทศก์
นางมารศรี เหล่าบุญชัย
ศึกษานิเทศก์
ชานาญการพิเศษ
นายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์ ศึกษานิเทศก์
ชานาญการ
นางธนภร เศรษฐี
รอง ศธจ.นนทบุรี
ว่าที่ร.ท.ถวัลย์ จันทร์เพ็ง
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล
นางอารี แก้วสถิตย์วงศ์
ศึกษานิเทศก์
ชานาญการพิเศษ

หน่วยงาน
รร. พุ ท ธ ศาสน์ โ กศล อ.กุ ย บุ รี
จ.ประจวบคีรีขันธ์
รร.วังมะเดื่อ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
จ.ประจวบคีรีขันธ์
รร . บ้ าน ปา กเ หมื อง อ . กุ ยบุ รี
จ.ประจวบคีรีขันธ์
รร.วั ด สามั ค คี ศ รั ท ธราม อ.เมื อ ง
จ.สมุทรสาคร
รร.หลวงสิ น ธุ์ ร าษฎร์ รั ง สฤษฏ์
อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
รร.บ้านปลายคลองน้อย
อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
รร.เจริ ญ ศิ ล ป์ ศึ ก ษา(สค) อ.เมื อ ง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
รร.วัดเทพประชุมนิมิตร
อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
รร.บ้ า นเขาอ่ า งแก้ ว อ.ท่ า ยาง
จ.เพชรบุรี
ร ร . สุ ว ร ร ณ รั ง ส ฤ ษ ฐ์ วิ ท ย า ลั ย
อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
สนง.ศธภ.1
สนง.ศธภ. 2 ปทุมธานี
สนง.ศธจ.ปทุมธานี
สนง.ศธจ.นครปฐม
สนง.ศธจ.นครปฐม
สนง.ศธจ.นนทบุรี
สนง.ศธจ.นนทบุรี
สนง.ศธจ.สมุทรปราการ

11

ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

48

นางวนิดา ไพรพฤกษ์

49

น.ส.จรวยพร แจ้งกระจ่าง

50

นางสาวณัฏฐิกา เจยาคม

51

น.ส.สุวรรณ จุลมั่ง

52

นางมาลัยงาม แก้วสอาด

53

น.ส.พัชรมาศ นุ่มดี

ตาแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษา
ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษา
ปฏบัติการ

หน่วยงาน
สนง.ศธจ.สมุทรปราการ
สนง.ศธจ.กรุงเทพมหานคร
สนง.ศธจ.กรุงเทพมหานคร
สนง.ศธภ.4
สนง.ศธภ.4
สนง.ศธจ.สมุทรสาคร

