
 
ประกาศโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 

เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
............................................................................................................................. .................... 

 

เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนแม่กุวิทยาคม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลทั้งองค์กร รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม จึงกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลและกรอบอัตรากําลัง ดังนี้ 

1. จัดทําแผนอัตรากําลังเพื่อเป็นเครื่องมือสําคัญในการทบทวนกระบวนการทํางานและกําหนดกรอบ
อัตรากําลังให้สอดคล้องกับภารกิจ อํานาจหน้าที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ 

2. การกําหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายในและกําหนดหน้าที่ตามความ 
รับผิดชอบในส่วนราชการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษา 

3. การรับสรรหาบุคลากรภายในสถานศึกษา ให้จัดทําขั้นตอนและประกาศทางเว็บไซด์พร้อมติดป้าย 
ประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาให้ชัดเจน 

4. การย้ายของผู้บริหาร ครู และบุคลากร ทําตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานกําหนด 

5. จัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้มีการ 
พัฒนาความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถน าความรู้ในด้านต่าง ๆ มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

6. การพัฒนาครูและบุคลากร มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกสายงานได้รับความรู้ในหลักสูตร 
ตามสายงาน เพ่ือมุ่งเน้นในการพัฒนาตามมาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะที่เป็นไปตามตําแหน่งแต่ละประเภท 

7. การส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นองค์แห่งการเรียนรู้และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ 
สถานศึกษา 

8. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษา 
9. การประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นในตําแหน่งต่าง ๆ จะยึดถือความรู้ 

ความสามารถ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนด 



10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการที่ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนด 

11. การเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถตรวจสอบได้ จึง 
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

ลงชื่อ 
       (นางสาวลาวัลย์ เกติมา) 

         ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางแสดงจ านวนบุคลากรทางการศึกษาแยกตามวิทยฐานะ 
โรงเรียนแม่กุวิทยาคม  
ปีงบประมาณ 2564 

 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
1 นางสาวลาวัลย ์ เกติมา ผู้อํานวยการโรงเรียน ชํานาญการพิเศษ 
2 นายธัญวุฒิ บัวหลวง รองผู้อํานวยการ ชํานาญการ 

ข้าราชการครู คศ.3 
1 นายชัยณรงค์ รองงาม ชํานาญการพิเศษ 

2 นางกัลยาณี เรืองฤทธิ์ ชํานาญการพิเศษ 

3 นางอมรรัตน์ เทียมแก้ว ชํานาญการพิเศษ 

4 นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย ชํานาญการพิเศษ 

5 นางศันสินี มูลวงษ ์ ชํานาญการพิเศษ 

6 นายประสาร ทะมา ชํานาญการพิเศษ 

7 นายจอมใจ หมื่นนรา ชํานาญการพิเศษ 

8 นางสาวอุทัยวรรณ สิงห์ทอง ชํานาญการพิเศษ 

9 นางจุฬาลักษณ์ โทนแก้ว ชํานาญการพิเศษ 

10 นางณัชชา ตุ้ยหล้า ชํานาญการพิเศษ 

11 นางณิษา สิริปัญญา ชํานาญการพิเศษ 

12 นางจุฑามาศ ทาหว่างกัน ชํานาญการพิเศษ 

13 นางวรรณพร อยู่มา ชํานาญการพิเศษ 

14 นายสุรินทร์ เมืองง้า ชํานาญการพิเศษ 

15 นายวนิตย์ ตาคํา ชํานาญการพิเศษ 

16 นางสาวระวิพรรณ อุดจอม ชํานาญการพิเศษ 

17 นางสาวสุนีย์ กัณทะวงษ์ ชํานาญการพิเศษ 

18 นายวสันต์ สิระใจ ชํานาญการพิเศษ 

19 นางมลัลิกา   เจียมประเสริฐ ชํานาญการพิเศษ 

ข้าราชการครู คศ.2 
1 นางสาวแสงคาร สิงหล้า ชํานาญการ 

2 นายสุพิศ คํามูล ชํานาญการ 

3 นางสาวพัชรินทร์ วงษ์นันตา ชํานาญการ 



ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
4 นางสาวพนัทิดา ทาวงษ ์ ชํานาญการ 

ข้าราชการครู คศ.1 
1 นายเวทย์บพิตร สุริยะมณี คร ู
2 นายกฤษณะพันธ    แก่นมณี คร ู
3 นางสาวเขมนัช        แก้วคําเครือ คร ู
4 นายไผทพงศ์ ภักดีรุจีรัตน์ คร ู
5 นายวรวิทย์              เฉลิมนรเศรษฐ์ คร ู
6 นางสาวเกษมณี อุดทาสา คร ู
7 นายปภพสรรค์ ราชเครือ คร ู
8 นางสาววนิดา   กันทะเอ้ย คร ู
9 นางสาวนุชิดา   ตั๋นทา คร ู

 
สรุปต าแหน่งผู้บริหารแยกตามวิทยฐานะ 

- ชํานาญการพิเศษ  จํานวน   1  คน 
- ชํานาญการ  จํานวน   1 คน 

สรุปต าแหน่งครูแยกตามวิทยฐานะ 
- ชํานาญการพิเศษ  จํานวน   19  คน 
- ชํานาญการ  จํานวน   4  คน 
- ไม่มีวิทยฐานะ จํานวน   9  คน 

 

สรุปจ านวนบุคลากรทั้งหมด จ านวน  32  คน 
 

 
 
 
 
 
 



การพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 

ปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ วันที่ หัวข้อการอบรม/สัมมนา ผู้ปฏิบัติ 
1 10 ม.ค.63 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมครูที่ปรึกษา 

ไปทัศนศึกษาณ จังหวัดสุโขทัย 
น.ส.ระวิพรรณ  อุดจอม 
พร้อมคณะ 

2 11 ม.ค.63 นักเรียนรับเกียรติบัตรวันเด็กแห่งชาติ   
ณ บริเวณศาลพระเจ้าตากสิน จังหวัดตาก 

นางจุฬาลักษณ์  โทนแก้ว 

3 15 ม.ค.63 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก จํากัด 

นางสาวระวิพรรณ  อุดจอม 

4 13 ม.ค.63 ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ณ โรงเรียนพบพระวิทยาคม จังหวัดตาก 

นางณิษา  สิริปัญญา/  
พร้อมคณะ 

5 15 ม.ค.63 คณะกรรมการดําเนินการจัดสอบคัดเลือก 
เพ่ือขอพระราชทานเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ 
ณ โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ  จังหวัดตาก 

นายวรวิทย์  เฉลิมนรเศรษฐ์ 

6 15 ม.ค.63 คณะกรรมการดําเนินการจัดสอบคัดเลือก 
เพ่ือขอพระราชทานเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ 
ณ โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ  จังหวัดตาก 

นายบัณฑิต  ต๊ะทองคํา 

7 17 ม.ค.63 คณะกรรมการดําเนินการจัดสอบคัดเลือก 
เพ่ือขอพระราชทานเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ 
ณ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่กุ จังหวัดตาก 

นายเวทย์บพิตร สุริยมณี 
นายประสาร  ทะมา 

8 20 ม.ค.63 คณะกรรมการดําเนินการจัดสอบคัดเลือก 
เพ่ือขอพระราชทานเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ 
ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยน้ําขุ่น 

นายสติ  เพียรทํา 
นางจุฬาลักษณ์  โทรแก้ว 

9 22-24 ม.ค.63 การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจําปี 2562 
ณ ค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก 

นายสติ  เพียรทํา 

10 25-26 ม.ค.63 การฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น 
(B.T.C.) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว “บ้านคุ้มจันทร์”แคมป์ 

นายกิตติศักดิ์  ยะเปี้ย 
นายวรวิทย์  เฉลิมนรเศรษฐ์ 
นางสาวเขมนัช  แก้วคําเครือ 
นางสาวเกษมณี  อุดทาสา 

11 2-6 ก.พ.63 นําผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมโครงการฯ 
ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา 

นายกฤษณะพันธ  แก่นมณี 

12 3-7ก.พ.63 การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารประจําปี 2562 นายสติ  เพียรทํา / 



ล าดับ วันที่ หัวข้อการอบรม/สัมมนา ผู้ปฏิบัติ 
ณ ค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก พร้อมคณะ 

13 26-27ก.พ.63 นํานักเรียนไปอบรมโครงการเสริมทักษะอาชีพ 
ณ ศูนย์อํานวยการโรงเรียนและภัตราการแม่สอด HCTC 

นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์ 
นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย 
นางจุฬาลักษณ์  โทนแก้ว 
นางสาวเกษมณี  อุดทาสา 

14 20 มี.ค.63 การเตรียมความพร้อมรับการประเมินและซักซ้อมการประเมิน 
คุณภาพภายนอกรอบสี่ 
ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก 

นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์ 
นางสิริพันธุ์  วุฒินนทนันท์ชัย 
นางสาวเกษมณี  อุดทาสา 

15 4 มิ.ย.63 การฝึกทบทวนผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ช่วยผู้กํากับ
นักศึกษาวิชาทหาร 
ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกท่ี 310 
จังหวัดตาก 

นายวรวิทย์  เฉลิมนรเศรษฐ์ 
นางสาวเกษมณี  อุดทาสา 

16 19 มิ.ย.63 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1 ประจําปีการศึกษา 
2563 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนตากพิทยาคม  จังหวัดตาก 

นางสาวลาวัลย์  เกติมา 
นายวรวิทย์  เฉลิมนรเศรษฐ์ 
นางสาวเกษมณี  อุดทาสา 
นายกิตติศักดิ์  ยะเปี้ย 

17 9 มิ.ย.63 การอุดหนุนสื่อการสอนให้แก่หน่วยงานราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

นางสาวลาวัลย์  เกติมา 
นางสาวระวิพรรณ  อุดจอม 
นางสาวจุฑามาศ  ทาหว่างกัน 

18 19 ส.ค.63 การประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการ 
ณ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม จังหวัดตาก 

นางสาวจุฑามาศ  ทาหว่างกัน 

19 20ส.ค.63 การประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการ 
ณ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 

นายประสาร  ทะมา 

20 21ส.ค.63 การประชุมปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพ่ือ
การศึกษาต่อและการมีงานทํา ประจําปี 2563 
ณ โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซต์  จังหวัดตาก 

นางจุฬาลักษณ์  โทนแก้ว 

21 28 ส.ค.63 ประชุมผู้แทนสมาชิก ชพค.-ชพส. ตามโครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการดําเนินการ ชพค.-ชพส.เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ให้แก่สมาชิก  ณ โรงเรียนแม่สอด จังหวัดตาก 

นางสิริพันธุ์  วุฒินนทนันท์ชัย 
 



ล าดับ วันที่ หัวข้อการอบรม/สัมมนา ผู้ปฏิบัติ 
22 14 ส.ค.63 โครงการเตรียมความพร้อมแก่กําลังแรงงานกิจกรรม  

สร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ  
ณ โรงแรมควีนพาเลส  จังหวัดตาก 

นางจุฬาลักษณ์  โทนแก้ว 

23 14 ส.ค.63 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานการณ์โควิด-19 
ณ เทศบาลตําบลแม่กุ จังหวัดตาก 

นายเวทย์บพิตร สุริยะมณี 

24 21 ส.ค.63 การประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการ 
ณ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม  จังหวัดตาก 

นางวรรณพร  อยู่มา 

25 28 ส.ค.63 สัมมนาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน
เพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี 
ประจําปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ TCAS 
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 

นางจุฬาลักษณ์  โทนแก้ว 

26 8 ก.ย.63 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ณ สพม.38 จังหวัดสุโขทัย 

นายกฤษณะพันธ  แก่นมณี 

27 7-8 ก.ย.63 การอบรมพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย  
สู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจําปี 2563 
ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก 

นายกิตติศักดิ์  ยะเปี้ย 
นายวรวิทย์  เฉลิมนรเศรษฐ์ 
นายปภพสรรค์  ราชเครือ 
นางสาวเกษมณี  อุดทาสา 
นางสาวพุวาริน  อินทร์ปัญญา 

28 14 ก.ย.63 การอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการและการรักษาความ
ปลอดภัยในระบบเครือข่ายของสถานศึกษา 
ณ สพม.38 จังหวัดสุโขทัย 

นางวรรณพร  อยู่มา 

29 13 ก.ย. 63 การฝึกอบรมครูประจําชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจํา
สถานศึกษา ณ สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 

นางจุฬาลักษณ์  โทนแก้ว 

30 11 ก.ย.63 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนในโครงการ 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 
21 ด้วยกระบวนการนิเทศแบบร่วมมือภายใต้กระบวนการ 
PDCA 
ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 

นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์ 
นายกฤษณะพันธ  แก่นมณี 
นายกิตติศักดิ์  ยะเปี้ย 

31 12 ก.ย.63 โครงการทดสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครูผู้สอน นางศันสินี  มูลวงษ์ 



ล าดับ วันที่ หัวข้อการอบรม/สัมมนา ผู้ปฏิบัติ 
ภาษาอังกฤษประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก  

32 18 ก.ย.63 ขอเชิญประชุม 
ณ สพม.38 จังหวัดสุโขทัย 

นางสาวลาวัลย์  เกติมา 
นายเวทย์บพิตร สุริยะมณี 

33 19 ก.ย. 63 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศข้อมูล
การศึกษาจังหวัดตาก 
ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาตาก จังหวัดตาก 

นางสิริพันธุ์  วุฒินนทนันท์ชัย 
 

34 25 ก.ย.63 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและ
นักเรียนในโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
ณ สพม.38 จังหวัดสุโขทัย 

นายจอมใจ  หมื่นนรา 
นายเวทย์บพิตร สุริยะมณี 
นายมินทร์ 

35 26 ก.ย.63 เข้าร่วมการมอบรางวัลเกียรติยศครูสู่ดวงใจเด็ก 
ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก 

นางสาวลาวัลย์  เกติมา 
พร้อมคณะ 

36 28 ก.ย.63 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมในโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ณ โรงแรมสุโขทัยเทเชอร์ รีสอร์ทแอนสปา  
จังหวัดสุโขทัย 

น.ส.ระวิพรรณ  อุดจอม 

37 1 ต.ค.63 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้หลักสูตร
การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก 

นางสิริพันธุ์  วุฒินนทนันท์ชัย 
 

38 15 ต.ค.63 เข้าร่วมโครงการเยาวชนดีศรีสังคมจังหวัดตาก 
 (แม่สอด) ประจําปี พ.ศ.2563 
ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก (แม่สอด) 

นายวรวิทย์  เฉลิมนรเศรษฐ์ 
 

39 4 พ.ย.63 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมวางแผนขับเคลื่อน 
การยกระดับคุณภาพจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET)  ณ สพม.38 จังหวัดสุโขทัย 

นางสาวลาวัลย์  เกติมา 
นายกฤษณะพันธ  แก่นมณี 

40 4 พ.ย.63 ควบคุมดูแลนักศึกษาวิชาทหารฝึกภาคปกติ 
ณ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดตาก 

นายวรวิทย์  เฉลิมนรเศรษฐ์ 
นางสาวเกษมณี  อุดทาสา 

41 15-17 พ.ย.63 การอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณสําหรับครู
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding For Grade 7-9 Teacher 
ณ โรงแรมสุโขทัยเทเชอร์ รีสอร์ทแอนสปา จังหวัดสุโขทัย 

นางวรรณพร  อยู่มา 
นายกฤษณะพันธ  แก่นมณี 

42 18 พ.ย.63 การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมวางแผน
ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา 

นางสาวลาวัลย์  เกติมา 
นางสาวสุนีย์  กัณทะวงษ์ 



ล าดับ วันที่ หัวข้อการอบรม/สัมมนา ผู้ปฏิบัติ 
ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก นายกฤษณะพันธ  แก่นมณี 

43 8 ธ.ค.63 กิจกรรมรับมอบเกียรติบัตรเยาวชนคนดีศรีสังคมประจําจังหวัด
ตาก(แม่สอด) ประจําปี พ.ศ.2563 
ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก (แม่สอด) 

นายวรวิทย์  เฉลิมนรเศรษฐ์ 
 

44 9 ม.ค.64 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 รหัสหลักสูตร 
629181309 ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวเขมนัช  แก้วคําเครือ 

45 21 ธ.ค.63 ประชุมวางแผนและปฏิบัติการแนะแนวการศึกษาต่อของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร ประจําปี 2564 
ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก  

นางจุฬาลักษณ์  โทนแก้ว 

46 30 ก.ค.63 ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ และ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมภิบาลในสถานศึกษา 
(กิจกรรมโรงเรียนสุจริต)  
ณ โรงแรมสุโขทัยเทเชอร์ รีสอร์ทแอนสปา จังหวัดสุโขทัย 

นายบัณฑิต  ต๊ะทองคํา 
นางวรรณพร  อยู่มา 

 
 
 
 
 


