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รายงานผลการบริหารกิจกรรม 
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กิจกรรมให้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้กับบุคลากร สคบศ. 
หลักสูตร “การจัดท าโครงการโดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)” 

ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2563 
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารอเนกประสงค์ 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

--------------------- 

1. หลักการและเหตุผล     
ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ประเด็นที่ 

4.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา 
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ มีเป้าหมายเพ่ือให้ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
โดยการบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคล้องเชื่อมโยงและเป็นกลไกส าคัญในการน ายุทธศาสตร์ชาติสู่การ
ปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรรงบประมาณที่มีลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกันทั้ง
ในเชิงประเด็นเชิงภารกิจ และเชิงพ้ืนที่ โดยอาศัยข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ และพ้ืนที่ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดประเด็นการพัฒนา การจัดท า
นโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นที่ 20) 
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ได้ก าหนดเป้าหมายของประเด็น คือ บริการของรัฐ 
มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ ส าหรับแผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง 
ได้ก าหนดแนวทางด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผน คือ แนวทางย่อยที่ 3) การจัดท างบประมาณ
ตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และแนวทางย่อยที่ 5) ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา เรื่องที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
และอาจารย์ ประเด็นปฏิรูปที่ 4.2 การพัฒนาวิชาชีพครู กิจกรรมที่ 1) จัดตั้งหน่วยงานกลางในการบริหาร
จัดการการพัฒนาทางวิชาชีพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา และกิจกรรมที่ 5) จัดท าระบบและกลไกใหม่
เพ่ือให้ครูมีการพัฒนาตนเองหรือวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ได้ก าหนดตัวชี้วัด ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทาง
การศึกษามีแผนในการพัฒนาทางวิชาชีพที่เหมาะสม และครูทุกคนสามารถเข้าถึงระบบการพัฒนาตนเองได้
อย่างต่อเนื่องตามล าดับ โดยแผนการปฏิรูปประเทศดังกล่าวก าหนดให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมรับผิดชอบ ซึ่งเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ข้อ 4 (3) ก าหนดให้สถาบันฯ มีหน้าที่ในการจัดท า
นโยบาย แผน และแนวทางการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
และด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาในสวนที่เปนการทดลองน ารอง 
หรือการพัฒนา ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบแนวทางการจัดท าแผน
ระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 ตามท่ีส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนั้น เพ่ือให้
บุคลากรของสถาบันฯ มีสมรรถนะ (ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ) ในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงาน และตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และยึดโยงกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับบุคลากร
ภาครัฐถือเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาประเทศให้ประสบผลส า เร็จ  
ตลอดจนออกแบบและปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกมิติเพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลากรรัฐ
ให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีความสามารถสูง มีภาวะผู้น า มีทักษะการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและทันต่อการ
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เปลี่ยนแปลงของโลก เป็นมืออาชีพ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและ 
เพ่ือส่วนรวม  

 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

      เพ่ือพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบุคลากร สคบศ. ให้สามารถเสนอแผนงาน/โครงการเพ่ือขอรับ
การจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและตอบสนองกับแผนทุกระดับที่เกี่ยวข้อง ส าหรับ
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 
และส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   

3.  เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ :   

 1) ผู้เข้ารับการพัฒนามีสมรรถนะในการพัฒนาข้อเสนอแผนงาน /โครงการด้านการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

    2) จ านวนร่างแผนงาน/โครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ที่ตอบสนองกับแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ 

    3) รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน และ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ : การจัดท าโครงการโดยใช้หลักการ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  จ านวน 1 ฉบับ 
  3.2 เชิงคุณภาพ :   

 1) ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
   2) รายงานผลด าเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรของสถาบันพัฒนา

คร ูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อการอ้างอิงได้ 

       3.3 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถจัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้อย่างสอดคล้องกับหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) ตอบสนองต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

4. โครงสร้างของหลักสูตร 
หลักสูตรการจัดท าโครงการโดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) จ านวน 13 ชั่วโมง

ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
  1. หลักการ เทคนิค และความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ กับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 11, 12, 20 และแผนการปฏิรูปประเทศ โดยใช้ XYZ Model  (3 ชั่วโมง) 
   2. การอ่านเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการวิเคราะห์องค์ประกอบและ
ปัจจัยความส าเร็จที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ภายใต้แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) (4 ชั่วโมง) 
   3. วิเคราะห์โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการตามปัจจัยความส าเร็จ จัดล าดับความส าคัญของ
โครงการตามแนวทาง XYZ ของ สศช. และการเขียนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ตามแนวทางของระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  (3 ชั่วโมง)  
  4. น าเสนอร่างโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ตามแนวทางของระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR)  (3  ชั่วโมง) 
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5. วิทยากร  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร  ระโหฐาน  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ว 
               วิทยาเขตชลบุร ี
2. นางสาวชัญญา  ชูช่วย    พนักงาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
3. นางสาวนันทยา  หมื่นจ านงค์   พนักงาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

6. ระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
 ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารอเนกประสงค์ สถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

7. งบประมาณ 
       ใช้งบประมาณของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา งบรายจ่ายอ่ืน 
รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการเพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 68,640 บาท (หกหมื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  

8. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

10. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนที่ 1  วางแผนการด าเนินงานโครงการ 
ขั้นตอนที่ 2   จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท าร่างแผนงาน/โครงการ 
ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการพัฒนาบุคลากรของ สคบศ. 
ขั้นตอนที่ 4   ติดตามประเมินผลการจัดท าร่างแผนงาน/โครงการ 
ขั้นตอนที่ 5  ประชุมสรุปและจัดท ารายงานผลโครงการ 

9. ผลการด าเนินการพัฒนา  
 1. ผลการประเมินผู้รับการพัฒนา 
     1.1 จากการส ัง เกตผู ้เข ้าร ับการพัฒนาหลักสูตรการจัดท าโครงการโดยใช้หลักการ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความสนใจ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้/ฝึกปฏิบัติ 
มีส่วนร่วมในกิจกรรม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าเสนอผลงานตามที่
วิทยากรมอบหมายให้ปฏิบัติไดเ้ป็นอย่างด ี
     1.2 ผลการประเมินผู้ เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการจัดท าโครงการโดยใช้หลักการ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  พบว่า ผู ้เข้ารับการพัฒนา จ านวน 50 คน ผ่านเกณฑ์ประเมินผลตาม
หลักสูตรด้านระยะเวลา จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 94.00 
 2. ประเมินหลักสูตรการพัฒนา 
     ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาที่มีต่อหลักสูตรและกิจกรรมการจัดท า
โครงการโดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) จากแบบสอบถาม Online โดยใช้ Google From 
พบว่า โดยภาพรวมผู้ เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรและกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด  
(  = 4.74, S.D. = 0.11) คิดเป็นร้อยละ 94.80  
 3. ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อวิทยากร  
     ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาที่มีต่อวิทยากรของหลักสูตรการจัดท า
โครงการโดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร  ระโหฐาน) จาก
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แบบสอบถาม Online โดยใช้ Google From พบว่า โดยภาพรวมผู้ เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อ
วิทยากร อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.83, S.D. = 0.45) คิดเป็นร้อยละ 96.60  
 4. ประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ 
                     ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการจัดท าโครงการ
โดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  จากแบบสอบถาม Online โดยใช้ Google From พบว่า 
โดยภาพรวมผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจ ดังนี้ 

รายการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ( ) S.D. การแปลผล 
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.44 0.06 มาก 
2. ด้านผู้บริหารโครงการ 4.57 0.12 มากที่สุด 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.60 0.04 มากที่สุด 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.57 0.11 มากที่สุด 
5. ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.58 0.14 มากที่สุด 
6. ด้านหลักสูตร 4.74 0.11 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.58 0.09  
หมายเหตุ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
             โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

  ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง  พึงพอใจมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง  พึงพอใจน้อย 

     ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง  พึงพอใจน้อยท่ีสุด 

 ส าหรับความไม่พึงพอใจ คือ ด้านหลักสูตร โดยให้ข้อเสนอแนะ คือ ควรเพิ่มเวลาจัดอบรมเป็น 3 วัน 
และผู้เข้ารับการพัฒนาได้ระบุความต้องการในการให้บริการ ดังนี้ 

1. ควรจัดอบรมให้ความรู้เพ่ือทบทวนความรู้และเพ่ิมประสิทธิภาพในการเขียนแผนงานโครงการทุกปี 
2. วิทยากรช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจ ได้ดีเป็นอย่างยิ่ง บรรยายได้ตรงประเด็น มีความชัดเจน  

ใช้ภาษาเข้าใจง่าย น าการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม บุคลากรที่รับผิดชอบมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการเตรียมการ
เพ่ือให้บุคลากร สคบศ. ทุกคน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการอ่านยุทธศาสตร์และสามารถเขียนโครงการได้ตามท่ี
รัฐบาลก าหนด 

3. ควรใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติให้มากกว่านี้ เพ่ือความเข้าใจและชัดเจนของแนวทางการจัดท า
โครงการ 

4. ควรเพ่ิมเวลา และทบทวน SWOT สคบศ. 

10. ผู้บริหารกิจกรรม 
      1. นางปรียานันท์  เพ็งพุ่ม  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
      2. นายปิยะ  ลิ้มจินดาศิริ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
      3. นางสาววรนุช   สาเกผล  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
      4. นายพงษ์ศักดิ์  เห็นตระกูลดี  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
      5. นางสาวขวัญเรือน จอมโคกสูง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
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ภาพถ่ายกิจกรรม 
กิจกรรมให้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้กับบุคลากร สคบศ. 

หลักสูตร “การจัดท าโครงการโดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)” 
ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2563 

ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารอเนกประสงค์ 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 

 
ดร. สัมมนาการณ์ บุญเรือง ผู้อ านวยการ สคบศ. 

ประธานพิธีเปิดกิจกรรม 

 
แบ่งกลุ่ม : ฝึกปฏิบัติ (กลุ่มอ านวยการ) 

 
แบ่งกลุ่ม : ฝึกปฏิบัติ (กลุ่มพัฒนามาตรฐาน 

และส่งเสริมเครือข่าย) 

 
แบ่งกลุ่ม : ฝึกปฏิบัติ (กลุ่มวิจัยและพัฒนา) 

 
แบ่งกลุ่ม : ฝึกปฏิบัติ (กลุ่มพัฒนาผู้น า) 

 
แบ่งกลุ่ม : ฝึกปฏิบัติ (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา) 
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รายช่ือผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
กิจกรรมให้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้กับบุคลากร สคบศ. 

หลักสูตร “การจัดท าโครงการโดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)” 
ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2563 

ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารอเนกประสงค์ สคบศ. 
 

 

ที ่
 

ชื่อ – นามสกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

หมายเหต ุ

1 นางณัฐชากานต์   เดวิส นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ  
2 นางสาวสุวภัทร   ยวงใย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
3 นางสาวธนิดา  อุบลชาติ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
4 นางสาวขวัญหทัย  พื้นทอง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
5 นางสาวชุติกานต์  ทิมจันทร์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
6 นางปรียานันท์  เพ็งพุ่ม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  
7 นางสาววรนุช  สาเกผล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ไปราชการ 10 พ.ย.63 
8 นายพงษ์ศักดิ์   เห็นตระกูลดี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
9 นางสาวขวัญเรือน   จอมโคกสูง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
10 นายเจริญ  ภูวิจิตร์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  
11 นางสาวประนอม  โพธิ์นิ่มแดง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  
12 นางกวิสรา  ชวนวัน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
13 นางสาวศศิ   โพธิ์สุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
14 นางสาวพรชนก  ฝอยทอง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   
15 นางสาวธนันดา  รังสิกุล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   
16 นายธนพล  ขันธวิชัย พนักงานด้านภาษาต่างประเทศ  
17 นางสาวดวงพร  เจียมอัมพร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  
18 นางสาวรัตติกร ผรณสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  
19 นางสาวนพมาศ  ณะมาชิต นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  
20 นางสาวณัฐชนันท์ จันทคุปต์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  
21 นางสาววาสุกาญจน์  บู่ทอง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  
22 นายอุเทน  นวสุธารัตน์ รก.นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  
23 นายวรพจน์  รุ่งอรุณ รก.นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  
24 นางสาววรรษมน จันทร์โอกุล รก.นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  
25 นางณัฏธิดา  ฤทธาภัย คร ูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  
26 นางอ าพร  จิตรใจ คร ูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ลาพักผ่อน 9 พ.ย. 63 
27 นางจิรัฐ  อนุเชิงชัย คร ูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   
28 นายณัฐวิญญ์ สิรเดชธราทิพย์ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  
29 นางสาวเกษร  จตุเทน ครูผู้ช่วย   
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ที ่
 

ชื่อ – นามสกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

หมายเหต ุ

30 นายกรกช  สารโท ครูผู้ช่วย  
31 นางสาวจตุณี  ประภาสะวัต ครูผู้ช่วย  
32 นายอนันต์ศักดิ ์ สร้างค า ครูผู้ช่วย   
33 นางสาวจุฑามาศ  คุ้มเณร  ครูผู้ช่วย  
34 นางสาวสุรีรัตน์  ขอพ่ึงกลาง ครูผู้ช่วย  
35 นางสาวมลฤด ี นราพงษ์ ครูผู้ช่วย  
36 นายกิตติพิเชษฐ์  มณีโชติ ครูผู้ช่วย  
37 นางสาวดวงพร   เทียนเงิน ครูผู้ช่วย  
38 นางสาวกันยรัตน์  เสริมชื่อ ครูผู้ช่วย  
39 นางสาวพรรัตน์  แสนศรีแก้ว ครูผู้ช่วย  
40 นางสาวดวงกมล  ศรีจรูญสิทธิ์ ครูผู้ช่วย  
41 นางสาวธนัชชา  คงเนียม ครูผู้ช่วย  
42 นางดรรชนี       สมิง  ครูผู้ช่วย  
43 นางสาวภัชราภรณ์  ตาสา ครูผู้ช่วย  
44 นางสาวสุภาภรณ์  ประพันธ์ ครูผู้ช่วย  
45 นางบัวศรี อุบลศิลป์ ครูผู้ช่วย  
46 นางสาวจงรักษ ์ ดวงใจ ครูผู้ช่วย  
47 นางสาวกานดา  ค าประเสริฐ ครูผู้ช่วย  
48 นางสาวชญากาญจน์ วงศ์ใหญ่ ครูผู้ช่วย  
49 นางสาวจุไรรัตน์  โพธิลักษณ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ติดราชการ 10 พ.ย.63 
50 นายทวีป  ไชยโชต ิ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  

 


