


o หลกัเกณฑ์และวธีิการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 
 
    ๑. ข้อบังคบัมหาวทิยาลยันเรศวร ว่าด้วย หลกัเกณฑ์และวธีิการ 
        ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน 
        ในสถาบันอุดมศึกษา  สังกดัมหาวทิยาลยันเรศวร 
 
     ๒. ประกาศมหาวทิยาลยันเรศวร เร่ือง หลกัเกณฑ์และวธีิการ 
         ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน 
         ในสถาบันอุดมศึกษา  สังกดัมหาวทิยาลยันเรศวร 
 



o ข้อบังคบัมหาวทิยาลยันเรศวร ว่าด้วย หลกัเกณฑ์และวธีิการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกดัมหาวทิยาลยันเรศวร 

ข้อ ๔  การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นการประเมินค่าของผล 
           การปฏิบัติงาน โดยพจิารณาผลสัมฤทธ์ิของงานในหน้าทีท่ี่ได้รับ 
           มอบหมายซ่ึงต้องมีการก าหนดดัชนีช้ีวดัหรือหลกัฐานบ่งช้ี   
          ความส าเร็จของงานร่วมกนัระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน  
          และพจิารณาพฤติกรรมในการปฏิบัติราชการตามสมรรถนะทีส่ภา 
          มหาวิทยาลยัก าหนด 
  



ข้อ ๕  ผลการประเมินผลการปฏิบตัิราชการให้น าไปใช้ประกอบการบริหาร 
         ทรัพยากรบุคคลในเร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้
          (๑)  การพฒันาและเพิม่พูนประสิทธิภาพการปฏบิตัริาชการ 
          (๒)  การเลือ่นเงนิเดอืน 
          (๓)  การให้รางวลัประจ าปี รางวลัจูงใจและค่าตอบแทนต่าง ๆ 
          (๔)  การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึน้ 
          (๕)  การต่อเวลาราชการ 
          (๖)  การให้ออกจากราชการ 
          (๗)  อืน่ ๆ ที ่สภามหาวทิยาลยัก าหนด 
ข้อ ๖ การประเมินผลการปฏบิัตริาชการ ให้ด าเนินการประเมินปีละ ๒ รอบ 
        รอบละ ๖ เดอืน ดงันี ้
        รอบที ่๑ ระหว่างวนัที ่๑ ตุลาคม ถงึวนัที ่๓๑ มีนาคม 
        รอบที ่๒ ระหว่างวนัที ่๑ เมษายน ถึงวนัที ่๓๐ กนัยายน 
 
 
 
 



ข้อ ๗ ผู้ประเมินผลการปฏบิตัริาชการ ได้แก่ 

ล าดับที ่ ผู้ประเมนิ ผู้รับการประเมนิ 

๑ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 

    คณบดี ผู้อ านวยการ สถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือ 

    หัวหน้าหน่วยงานทีเ่รียกช่ืออย่างอืน่ทีม่ฐีานะ 

    เทยีบเท่า และผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

๒ รองอธิการบดีทีไ่ด้รับมอบหมาย ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าหน่วยงาน หรือทีเ่รียกช่ืออย่างอืน่ทีม่ฐีานะ
เทยีบเท่า 

๓ คณบดี ผู้อ านวยการ สถาบัน ส านัก ศูนย์ 
หรือหัวหน้าหน่วยงานทีเ่รียกช่ืออย่างอืน่ 

รองคณบดี รองผู้อ านวยการ สถาบัน ส านัก ศูนย์ 
หรือทีเ่รียกช่ืออย่างอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเท่า 

  ทีม่ฐีานะเทยีบเท่า ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควชิา หรือทีเ่รียกช่ืออย่างอืน่ทีม่ฐีานะ
เทยีบเท่า 

    หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ หรือทีเ่รียกช่ืออย่างอืน่ทีม่ฐีานะ
เทยีบเท่าหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ 



ข้อ ๗ ผู้ประเมินผลการปฏบิตัริาชการ (ต่อ) 
ล าดับที ่ ผู้ประเมนิ ผู้รับการประเมนิ 

๔ หัวหน้าภาควชิา หรือทีเ่รียกช่ืออย่างอืน่ทีม่ี
ฐานะเทยีบเท่า 

ข้าราชการในสังกดั 

๕ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือทีเ่รียกช่ือ
อย่างอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเท่า 

ข้าราชการในสังกดั 

๖ ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักงานเลขานุการ
คณะ หรือหัวหน้าหน่วยงานทีเ่รียกช่ืออย่างอืน่
ทีม่ฐีานะเทยีบเท่า 

หัวหน้างานในสังกดั 
 

๗ หัวหน้างานหรือทีเ่รียกช่ืออย่างอืน่ทีม่ฐีานะ
เทยีบเท่า 

ข้าราชการในสังกดั 
 

๘ บุคคลทีไ่ด้รับมอบหมายจากผู้ประเมนิ
ตามล าดับที ่1-7 แล้วแต่กรณ ี

ข้าราชการทีไ่ด้รับมอบหมายให้ประเมนิ 

ทั้งนี ้หากผู้ประเมินมอบอ านาจให้ผู้บุคคลตามล าดบัที่ ๘ เป็นผู้ประเมินแทน ต้องท าหลกัฐานเป็นค าส่ังมอบอ านาจให้
ประเมินผลการปฏิบัตริาชการแทนดงักล่าว 



ข้อ ๙  ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรอง ท าหน้าที่พจิารณาเสนอ 
         ความเห็นเกีย่วกบัมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผล 
         การปฏิบตัิราชการ และเสนอความเห็นเกีย่วกบัผลการประเมินผล 
         การปฏิบตัิราชการของข้าราชการ กลไกสนับสนุนความโปร่งใส  
         เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ในการประเมินผลการปฏบิัติราชการ 
           (ก) ระดบัคณะ มอีงค์ประกอบดงันี ้
    (๑) คณบดหีรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ  
     (๒) ผู้แทนจากคณะกรรมการประจ าคณะ จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน  เป็นกรรมการ  
     (๓) หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ หรือผู้ทีค่ณบดมีอบหมาย  เป็นเลขานุการ 
          (ข) ระดบัส านักงานอธิการบด ีมีองค์ประกอบดงันี ้
     (๑)  รองอธิการบดทีีเ่กีย่วข้อง  เป็นประธานกรรมการ  
      (๒)  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี เป็นกรรมการ    
      (๓)  ผู้อ านวยการกอง จ านวน ๒ คน  เป็นกรรมการ   
      (๔)  หัวหน้าหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  เป็นเลขานุการ 



ข้อ ๑๐  การประเมินผลการปฏบิัตริาชการ ให้ใช้องค์ประกอบและสัดส่วน  
           ดงันี ้
 (๑)  ผลสัมฤทธ์ิของงาน สัดส่วนคะแนนร้อยละ ๗๐ ให้ประเมินจาก
ปริมาณงานคุณภาพงาน ตามดัชนีช้ีวัด หรือองค์ประกอบอื่น ๆ โดยพิจารณา
จากหลักฐานที่บ่งช้ีความส าเร็จของงานตามข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน 
 (๒)  พฤตกิรรมการปฏิบตัิราชการ สัดส่วนคะแนนร้อยละ ๓๐  
ให้ประเมินจากสมรรถนะหลกั สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ
สมรรถนะทางการบริหารที่สภามหาวทิยาลยัก าหนดตามข้อตกลงการประเมิน
พฤตกิรรมการปฏิบตัิราชการ 



ข้อ ๑๑  ในแต่ละรอบการประเมินให้หน่วยงานน าผลการประเมินผลการ 
           ปฏิบตัริาชการมาจัดกลุ่มตามผลคะแนน โดยให้แบ่งกลุ่มคะแนน 
           ผลการประเมินเป็น ๕ ระดบั ดงันี ้

ระดบัผลการประเมิน คะแนน (ร้อยละ) 

ดเีด่น ๙๐ – ๑๐๐ 

ดมีาก ๘๐ – ๘๙ 

ด ี ๗๐ – ๗๙ 

พอใช้ ๖๐ – ๖๙ 

ต้องปรับปรุง ต า่กว่า ๖๐ 
  
กรณทีีข้่าราชการผู้ใดมผีลการประเมนิผลการปฏิบตัิราชการ อยู่ในระดบัต้องปรับปรุง ให้ถือว่า 
ไม่ผ่านการประเมนิ หากไม่ผ่านการประเมนิ ๒ รอบ ติดต่อกนั ให้น าผลการประเมนิไปประกอบ 
การพจิารณาด าเนินการตามข้อ ๕ ของข้อบงัคบันี ้



ข้อ ๑๒  การประเมินผลการปฏบิัตริาชการให้เป็นไปตามแบบประเมิน 
           ผลการปฏิบตัริาชการและ  แบบสรุปการประเมินผลการ 
           ปฏิบตัริาชการ ตามแบบแนบท้ายข้อบงัคบันี ้
 

ข้อ ๑๓  ให้หน่วยงานจัดให้มีระบบการจัดเกบ็ผลการประเมิน และหลกัฐาน 
           แสดงความส าเร็จของงานและพฤตกิรรมการปฏิบตัิราชการของ 
           ผู้รับการประเมินเพือ่ใช้ประกอบการบริหารทรัพยากรบุคคลใน 
           เร่ืองต่างๆ ส าหรับแบบสรุปการประเมินผลการปฏบิตัริาชการ 
           ให้หน่วยงานเกบ็ส าเนาไว้ทีห่น่วยงานเป็นเวลา อย่างน้อย ๒ รอบ 
           การประเมิน และส่งต้นฉบบัให้กองการบริหารงานบุคคลจัดเกบ็ไว้ 
           ในแฟ้มประวตัิบุคลากร หรือจัดเกบ็ในรูปแบบอืน่ตามความ 
           เหมาะสมกไ็ด้ 



ข้อ ๑๔  การประเมินผลการปฏบิัตริาชการของข้าราชการ ให้ด าเนินการ 
           ตามวธีิการ ดังนี ้
 (๑) ในช่วงรอบการประเมินแต่ละรอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ
ประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ พร้อมกับก าหนดดัชนีช้ีวัดหรือหลักฐานบ่งช้ี
ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกบัลกัษณะงาน 
 (๒) เมื่อผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ตกลงและเห็นชอบร่วมกัน
แล้ว ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินลงลายมอืช่ือในข้อตกลงการประเมินผล
สัมฤทธ์ิของงานและข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ตาม
แบบแนบท้ายข้อบังคับนี้ และเก็บไว้เป็นหลักฐานในการประเมินเมื่อส้ินรอบ
การประเมิน  

 ทั้งนี ้ การจัดท าข้อตกลงดงักล่าวจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดอืนแรกของรอบการประเมิน 



 กรณีที่ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินไม่สามารถจัดท าข้อตกลง
ดังกล่าวร่วมกันได้ ให้เสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานน้ัน เป็นผู้
พจิารณา ผลการพจิารณาเป็นประการใดให้ด าเนินการตามน้ัน 
 (๓)   ในระหว่างรอบการประเมิน ผู้ประเมินสามารถให้ค าปรึกษา 
แนะน าแก่ผู้รับการประเมินเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพื่อน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการที่ตรงตามความต้องการของ
หน่วยงาน 

 กรณีมีกิจกรรม โครงการ หรืองานที่มีความส าคัญหรือเร่งด่วนส่งผล
ต่อการปฏบิตังิาน ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินอาจปรับปรุงข้อตกลงใหม่ได้ 
ทั้งนี ้จะต้องเป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อทางราชการ  



 (๕)  เมื่อผู้ประเมินได้รับรายงานผลการปฏิบัติราชการแล้ว ให้ท าการ
ประเมินภายใน ๓๐ วัน ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินอาจร่วมกันวิเคราะห์
ผลส าเร็จของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการก็ได้ และรายงานผลการ
ประเมินการปฏบิตัริาชการต่อผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัช้ัน  

 (๔)  เมื่อส้ินรอบการประเมิน ให้ผู้รับการประเมินรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ โดยระบุผลงานที่บ่งช้ีความส าเร็จของงานตามเกณฑ์การ
ประเมินในข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานและข้อตกลงการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ พร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามแบบที่สภา
มหาวทิยาลยัก าหนดภายใน ๓๐ วนัหลงัจากส้ินรอบการประเมิน 



 (๖)  ให้หน่วยงานจัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการในสังกัดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง ตามข้อ ๙ ของ
ข้อบงัคบันี ้พจิารณาให้ความเห็นเกีย่วกบัมาตรฐานและความเป็นธรรมของการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และให้ความเห็นเกีย่วกบัผลการประเมินผลการ
ปฏิบตัิราชการของข้าราชการ ก่อนน าเสนอต่ออธิการบดต่ีอไป 

 (๗) ให้คณะกรรมการกลัน่กรอง ส่งผลการพจิารณาผลการประเมินให้
มหาวทิยาลยัโดยผ่านหน่วยงาน ดงันี ้
      (ก)  รอบที่ ๑ ภายในเดอืนกมุภาพนัธ์ 
      (ข)  รอบที่ ๒ ภายในเดอืนสิงหาคม 
  



 (๘) ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละรอบ ให้ผู้ประเมิน
แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับ การประเมินทราบและลงลายมือช่ือรับทราบเป็น
รายบุคคล ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 กรณทีีผู้่รับการประเมินไม่ยนิยอมลงลายมือช่ือ ให้ด าเนินการหาพยาน
บุคคลลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินแล้ว 

 หากข้าราชการรายใดเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประเมิน 
ให้อุทธรณ์ผลการประเมินต่อ  คณะกรรมการกลัน่กรอง ภายใน ๓๐ วนั นับแต่
วันรับทราบผลการประเมินผลการอุทธรณ์เป็นประการใดให้เสนอ ก.บ.ม.
วนิิจฉัย 
  



 (๙) ให้หน่วยงานประกาศรายช่ือข้าราชการผู้มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่อง 
ชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมิน
ต่อไปให้ดยีิง่ขึน้ 

 (๑๐) ให้หน่วยงานจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานประกอบการ
ประเมินตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด ในข้อ ๑๓ ของข้อบงัคบันี ้
 

 (๑๑) ให้หน่วยงานน าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไปใช้
ประกอบการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ ๕ ของ
ข้อบงัคบันี ้



องค์ประกอบและสัดส่วนส าหรับการประเมินผลการปฏบิัตริาชการ 

1. ผลสัมฤทธ์ิของงาน สัดส่วนคะแนนร้อยละ 70 ประกอบด้วย      

 
ประเภทวชิาการ 

 

ประเภทผู้บริหารทีม่วีาระ/ต าแหน่งติดตัว/ประเภทวชิาชีพเฉพาะ 
เช่ียวชาญเฉพาะ และทัว่ไป 

R1 งานสอน  
    (สัดส่วนคะแนนร้อยละ 30) 

R1 งานตามหน้าทีค่วามรับผดิชอบหลกั 
    (สัดส่วนคะแนนร้อยละ 70) 

R2 งานวจิัย  
    (สัดส่วนคะแนนร้อยละ 30) 

R2 งานตามทีไ่ด้รับมอบหมายกรณพีเิศษ 
    (สัดส่วนคะแนนร้อยละ 30) 

R3 งานบริการวชิาการ  
    (สัดส่วนคะแนนร้อยละ 30) 

หมายเหตุ : KPI คอื  
• คุณภาพของงานทีรั่บผดิชอบ 

R4 งานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม • ความรวดเร็วและตรงต่อเวลา 

    (สัดส่วนคะแนนร้อยละ 10) • การประหยดัและการใช้ทรัพยากร 

หมายเหตุ :  คณะ/หน่วยงาน  จดัท าข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานโดยก าหนดตวัช้ีวดัหรือหลกัฐานบ่งช้ี
ความส าเร็จของงาน และค่าเป้าหมาย ตามความเหมาะสม 



2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ สัดส่วนคะแนนร้อยละ 30 ประกอบด้วย 
    2.1 สมรรถนะหลกั (Core Competency) 

ประเภท 
ผู้บริหารทีม่วีาระ 

ประเภทผู้บริหาร 
ทีม่ตี าแหน่งติดตัว 

 
สายวชิาการ 

 
สายบริการ 

C1 คุณธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต C1 ความผูกพนัทีม่ต่ีอองค์กร C1 ความผูกพนัทีม่ต่ีอองค์กร C1 ความผูกพนัทีม่ต่ีอองค์กร 

C2 อารมณ์และจิตใจ 
C2 การยดึมัน่ในความถูกต้อง 
     ชอบธรรมและจริยธรรม 

C2 การยดึมัน่ในความถูกต้อง 
     ชอบธรรมและจริยธรรม 

C2 การยดึมัน่ในความถูกต้อง 
     ชอบธรรมและจริยธรรม 

C3 ทศันคติและความคดิ 
C3 การส่ังสมความเช่ียวชาญ 
     ในงานอาชีพ 

C3 การส่ังสมความเช่ียวชาญ 
     ในงานอาชีพ 

C3 การส่ังสมความเช่ียวชาญ 
     ในงานอาชีพ 

C4 จิตบริการ C4 จิตบริการ C4 จิตบริการ 

C5 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ C5 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ C5 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 



  2.2 สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ (Functional Competency) 

ประเภท 
ผู้บริหารทีม่วีาระ 

ประเภทผู้บริหาร 
ทีม่ตี าแหน่งติดตัว 

 
สายวชิาการ 

 
สายบริการ 

- 
F1 ความเข้าใจองค์กรและ 
    ระบบราชการ 

F1 ความเข้าใจองค์กรและ 
    ระบบราชการ 

F1 ความเข้าใจองค์กรและ 
    ระบบราชการ 

- F2 การใส่ใจและพฒันาผู้อืน่ F2 การใส่ใจและพฒันาผู้อืน่ F2 การใส่ใจและพฒันาผู้อืน่ 

- F3 การด าเนินการเชิงรุก F3 การด าเนินการเชิงรุก F3 การด าเนินการเชิงรุก 

- F4 การสร้างสัมพนัธภาพ F4 การสร้างสัมพนัธภาพ F4 การสร้างสัมพนัธภาพ 

- 
F5 การตรวจสอบความ 
    ถูกต้องตามกระบวนงาน 

F5 การตรวจสอบความ 
    ถูกต้องตามกระบวนงาน 

F5 การตรวจสอบความ 
    ถูกต้องตามกระบวนงาน 



  2.3 สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) 

ประเภท 
ผู้บริหารทีม่วีาระ 

ประเภทผู้บริหาร 
ทีม่ตี าแหน่งติดตัว 

 
สายวชิาการ 

 
สายบริการ 

M1 ภาวะผู้น า 
M1 ความสามารถในการ 
     น าพาองค์กรอย่าง 
     ต่อเน่ือง 

- - 

M2 ทกัษะ ความสามารถ 
     ด้านการบริหาร 

M2 ทกัษะในการบริหาร - - 

M3 ทกัษะ ความสามารถ 
     ด้านการคดิวเิคราะห์ 
     ตัดสินใจ และแก้ปัญหา 

- - - 

M4 ทกัษะ ความสามารถ 
     ด้านการจัดการ 
     ทรัพยากร 

- - - 



 ข้อ ๗ ในกรณีที่หน่วยงานใดประสงค์จะก าหนดระดับความคาดหวัง
ของสมรรถนะที่ต่างจากประกาศนี้สามารถด าเนินการได้ โดยต้องได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ และรายงานที่ประชุม ก.บ.ม.
ทราบ ก่อนจัดท าข้อตกลงร่วมกนัระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 
 

 ข้อ ๘ ให้มหาวิทยาลัยก ากับ ติดตาม ประเมินผลในการก าหนด
สมรรถนะ และพจิารณาปรับปรุงให้เหมาะสมเป็นระยะ 
 

 ข้อ ๙ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และมีอ านาจออก
หลกัเกณฑ์ หรือแนวปฏบิัตทิี่เกีย่วกบัการด าเนินการในเร่ืองนี ้ซ่ึงไม่ขดัหรือแย้ง
กบัประกาศนี ้
 

 กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความ หรือปัญหาในการปฏิบัติตาม
ประกาศนี ้ให้ ก.บ.ม. เป็นผู้วนิิจฉัยและ  ค าวนิิจฉัยของ ก.บ.ม. ถอืเป็นทีสุ่ด 



 
สอบถามข้อมูลเพิม่เตมิได้ที.่.. 
   นายอารมย์  จนีน้อย 
   ผู้อ านวยการกองการบริหารงานบุคคล 
   โทร. ๑๔๐๙ 
 
 

http://www.personnal.nu.ac.th 


