
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มอืการประเมนิประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ผู้บริหาร)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค าช้ีแจง 
 

 คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังาน ของขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาฉบบัน้ี จดัท าข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการน าแบบประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบติังาน ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยมีรายละเอียดเน้ือหา ประกอบดว้ย วตัถุประสงคใ์นการ
ประเมิน กรอบความคิดของการประเมิน รายละเอียดและค าอธิบายประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบติังาน ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูใ้ชแ้บบประเมิน  
 ขอขอบคุณคณะท างาน ผูท้รงคุณวุฒิ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่าน ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษา
แนะน าขอ้คิดเห็น เอ้ืออ านวยความสะดวก และให้ความร่วมมือในการสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบติังาน ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าแบบ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังาน ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบบั
น้ี จะเป็นประโยชน์ และน าไปสู่การพฒันาการจดัการศึกษาของชาติใหบ้รรลุเป้าหมายทุกประการ 
      
     ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มอืการประเมนิประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏบิัติงาน  
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังาน ของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  3 ด าเนินการตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังาน ของ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีรายละเอียดของการประเมินดงัต่อไปน้ี 
 

1. วตัถุประสงค์ในการประเมิน  
 เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังาน ของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สายบริหารสถานศึกษา) สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่    
เขต  3 
 

2. รายละเอยีดและค าอธิบายประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
 รายละเอียดและค าอธิบายประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังาน ของขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ท่ีใช้ในการ
ประเมินประกอบดว้ยการประเมิน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
 ตอนท่ี 1 การประเมินผลการปฏิบติังาน 
 ตอนท่ี 2 การประเมินความประพฤติในการรักษาวนิยั 
 ตอนท่ี 3 การประเมินคุณธรรมจริยธรรม 
 ตอนท่ี 4 การประเมินจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 ตอนท่ี 5 การประเมินสมรรถนะ 
 ตอนท่ี 6 การสนองนโยบายส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 



 

ตอนที ่ 1   การประเมนิผลการปฏบิัติงาน 
 

รายการประเมิน รายละเอยีดการประเมิน หมายเหตุ 

งานบริหารวชิาการ 1.  การบริหารหลกัสูตรและการพฒันาหลกัสูตร 
2.  การจดัการแหล่งการเรียนรู้ 
3.  การส่งเสริมการใชส่ื้อ  เทคโนโลย ี นวตักรรม 
ทางการศึกษา  และการวจิยั 
4.  การส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 
5.  การจดัการวดัผล/ประเมินผล 

 

งานบริหารงานบุคคล 1.  การวางแผนอตัราก าลงัในสถานศึกษา 
2.  การพฒันาบุคลากรในสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
3.  การจดัท ามาตรฐานภาระงานส าหรับบุคลากรใน
สถานศึกษา 
4.  การประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐาน 
ภาระงาน 
5.  การจดัสวสัดิการให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา 

 

งานบริหารแผนงานและ
งบประมาณ 

 

1.  แผนพฒันาสถานศึกษา 
2.  แผนปฏิบติัการ 
3.  การบริหารงบประมาณ 

 

การบริหารงานทัว่ไป 
 

1.  งานกิจการนกัเรียน 
2.  งานอาคารสถานท่ี 
3  งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
4.  งานระดมทรัพยากรจากชุมชน 
5.  งานชุมชนและการมีส่วนร่วม 
6.  งานรักษาความปลอดภยั 

 

ผลการปฏิบัติงานตาม 
ภาระงานอืน่ๆ ทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 

ภาระงานอ่ืน ๆ  ท่ีไดรั้บมอบหมายจากส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  3  เช่น  ค  าสั่ง
มอบหมายงานใหม้าปฏิบติังานพิเศษ เป็นตน้ 

 

 
 



 

ตอนที ่ 2   การประเมนิความประพฤติในการรักษาวนัิย 
 

รายการประเมิน รายละเอยีดการประเมิน หมายเหตุ 

การรักษาวนัิย 1. การสนบัสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
และวางตนเป็นกลางทางการเมือง 
2. การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต วิริยะ อุตสาหะ 
3. การปฏิบติัตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  
หน่วยงานการศึกษา  และค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาท่ีชอบดว้ย
กฎหมาย 
4. การประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูเ้รียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ชุมชน และสังคม ตรงต่อเวลา  และอุทิศตน  
ต่องาน 
5. การรักษาช่ือเสียงและเกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหนา้ท่ีตน   
ไม่กลัน่แกลง้  กล่าวหา  หรือร้องเรียนผูอ่ื้นโดยไม่มีมูล    
ความจริง  และไม่กระท าการ  หรือยอมใหผู้อ่ื้นกระท าการหา
ประโยชน์อนัอาจท าใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียง 

 

 
ตอนที ่ 3   การประเมนิคุณธรรมจริยธรรม 

 

รายการประเมิน รายละเอยีดการประเมิน หมายเหตุ 

การมีคุณธรรม
จริยธรรม 

1. การปฏิบติัตามพระบรมราโชวาทพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
2. การมีจิตส านึกสาธารณะ  มีความรับผดิชอบต่อสังคม  
เขา้ร่วมกิจกรรมของสังคม  บ าเพญ็ประโยชน์แก่สังคม 
3. การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูบ้งัคบับญัชา  ผูร่้วมงาน  ครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ผูเ้รียน  และบุคคลทัว่ไป   
4. การประพฤติและปฏิบติัตนตามครรลองของวฒันธรรม 
หลกัธรรมทางศาสนาและประเพณีอนัดีงามของไทย 
5. การเคารพในสิทธิและหนา้ท่ีของผูร่้วมงานและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีอยา่ง
เตม็ก าลงัความสามารถ 

 

 



 

ตอนที ่ 4   การประเมนิจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 

รายการประเมิน รายละเอยีดการประเมิน หมายเหตุ 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 
 

1. การมีวนิยัในตนเอง  
2. การพฒันาตนเองดา้นวชิาชีพ 
3. การมีวสิัยทศัน์ ทนัต่อการพฒันาทางวชิาการ เศรษฐกิจ  
สังคม การเมือง 

 

จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 
 

1. ความรัก ความศรัทธาต่อวิชาชีพ  
2. ความซ่ือสัตยสุ์จริตความรับผดิชอบต่อวชิาชีพ  
3. การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รวชิาชีพ 

 

จรรยาบรรณต่อผู้รับ 
บริการ 

 

1. การเอาใจใส่ รัก เมตตา ช่วยเหลือ ส่งเสริม ใหก้ าลงัใจ 
แก่ผูเ้รียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผูรั้บบริการ 
ตามหนา้ท่ีโดยเสมอหนา้ 
2. การส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ ทกัษะ และนิสัย ท่ีถูกตอ้ง
ดีงาม แก่ผูเ้รียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ผูรั้บบริการ ตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถดว้ย
ความบริสุทธ์ิใจ 
3. การไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษต่์อความเจริญทางกาย 
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์  สังคม แก่ผูเ้รียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและผูรั้บบริการ  
4. การใหบ้ริการดว้ยความจริงใจและเสมอภาคโดยไม่
เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใชต้  าแหน่ง
หนา้ท่ีโดยมิชอบ 

 

จรรยาบรรณต่อผู้ร่วม
ประกอบวชิาชีพ 

 

1. การช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนัอยา่งสร้างสรรค ์
2. การยดึมัน่ในระบบคุณธรรม 
3. ความสามคัคีในหมู่คณะ 

 

จรรยาบรรณต่อสังคม 
 

1. การประพฤติปฏิบติัตนเป็นผูน้ าในการอนุรักษ์ 
ศิลปวฒันธรรม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและส่ิงแวดลอ้ม 
2. การประพฤติปฏิบติัตนเป็นผูน้ าในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม 
3. การประพฤติปฏิบติัตนเป็นผูน้ าในการรักษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวม 

 



 

ตอนที ่ 5   การประเมนิสมรรถนะ 
 

5.1 สมรรถนะหลกั 
 

รายการประเมิน รายละเอยีดการประเมิน หมายเหตุ 

การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
   

1. ความสามารถในการวางแผนการปฏิบติังาน 
    - ความรู้ความเขา้ใจในการวางแผนปฏิบติังานให้
สอดคลอ้งกบันโยบายและภารกิจ 
    - การวเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศและน าไปใชใ้นการ
วางแผน 
    - การวางแผนการปฏิบติังานแต่ละภารกิจ 

 

2. ความสามารถในการปฏิบติังาน 
    - การปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผน 
    - ความมุ่งมัน่กระตือรือร้นในการปฏิบติังาน 
    - การใชค้วามคิดสร้างสรรคเ์พื่อพฒันางาน 
    - การยดึหลกัการประหยดัในการปฏิบติังาน 
    - การน านวตักรรมมาใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การ
ปฏิบติังาน 
    - การปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานเพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมาย 

 

3. ผลการปฏิบติังาน 
    - ความถูกตอ้งของผลการปฏิบติังาน 
    - ความครบถว้น สมบูรณ์ของผลการปฏิบติังาน 
    - ผลการปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายทั้งดา้นปริมาณและ
คุณภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายการประเมิน รายละเอยีดการประเมิน หมายเหตุ 

การบริการทีด่ี 
 

 

1. ความสามารถในการสร้างระบบการใหบ้ริการ 
    - การศึกษาความตอ้งการของผูรั้บบริการ 
    - การจดัระบบการใหบ้ริการบนพื้นฐานของขอ้มูลความ
ตอ้งการ 
    - ความรวดเร็วและความเสมอภาคในการใหบ้ริการ 

 

2. ความสามารถในการใหบ้ริการ 
    -  ความตั้งใจ เตม็ใจ และกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 
    - การศึกษาผลการใหบ้ริการเพื่อการปรับปรุงพฒันาการ
ใหบ้ริการ 
     - การประมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 

 

การพฒันาตนเอง 
 

1. ความสามารถในการวเิคราะห์ตนเอง 
    - การวิเคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ยของตนเอง 
    -  การเลือกวธีิพฒันาตนเองใหเ้หมาะสมกบัจุดเด่น จุดดอ้ย. 

 

2. ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
   - การจบัใจความ  การสรุปจากการอ่านและการฟัง 
    - ความชดัเจนในการเขียนอธิบาย และยกตวัอยา่ง 
    -  การตั้งค  าถามและตอบค าถามไดต้รงประเด็น 

 

 3.  ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการแสวงหาความรู้ 
    -  การจบัใจความ และการสรุปจากการอ่านและการฟัง 
    - การใชภ้าษาองักฤษเพื่อการใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ 

 

4. ความสามารถในการติดตามความเคล่ือนไหวทางวชิาการ 
และวชิาชีพ 
    - การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการปฏิบติังาน                
(Computer เบ้ืองตน้,Internet, e-mail) 
    - การเลือกใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และเหมาะสม 
    - การแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อนร่วมงาน 

 

 5.  ความสามารถในการประมวลความรู้ และน าความรู้ไปใช้  
    - การวเิคราะห์ รวบรวมองคค์วามรู้ เพื่อน าไปใชพ้ฒันางาน 
    - การน านวตักรรม  และเทคโนโลยใีหม่ ๆ มาใชใ้นการ
พฒันางาน  

 



 

รายการประเมิน รายละเอยีดการประเมิน หมายเหตุ 

การท างานเป็นทมี 1. ความสามารถในการวางแผนเพื่อการปฏิบติังานเป็นทีม 
    - การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกบัผูอ่ื้น 
    - การรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
    - การยอมรับขอ้ตกลงของทีมงาน 
    - การตดัสินใจบนพื้นฐานของขอ้มูล 
2.  ความสามารถในการปฏิบติังานร่วมกนั 
    - ความเตม็ใจใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังาน 
    - ความรับผิดชอบในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีของ
ตน    
     - การปฏิบติัตนเป็นผูน้ า หรือผูต้ามไดเ้หมาะสมกบับทบาท  
    - การเป็นผูน้ าในการพฒันาเพื่อการเปล่ียนแปลง 
    - ความร่วมมือกบัทีมงานในการแกปั้ญหาการปฏิบติังาน   
    - การสนบัสนุนใหก้ าลงัใจ ยกยอ่ง ใหเ้กียรติผูอ่ื้นในโอกาส
ท่ีเหมาะสม 
    - การประสานการท างานร่วมกบัภาคีเครือข่าย 
   - การสนบัสนุนใหภ้าคีเครือข่ายจดัการศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.2 สมรรถนะสายงาน 
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การวเิคราะห์  
สังเคราะห์  
และการวจัิย 

1. ความสามารถในการวเิคราะห์ 
    - การวเิคราะห์สภาพ ปัญหา ความตอ้งการ  เพื่อจดัท า
นโยบายและวางแผนการบริหารสถานศึกษา (ดา้นการบริหาร
ทัว่ไป วชิาการ งบประมาณบุคลากรกิจการนกัเรียน และการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา) 
2. ความสามารถในการสังเคราะห์ 
    - การจดัท าแผนยทุธศาสตร์ของสถานศึกษาในดา้นการ
บริหารทัว่ไป 
    - การจดัท าแผนยทุธศาสตร์ของสถานศึกษาในดา้นวชิาการ 
    - การจดัท าแผนยทุธศาสตร์ของสถานศึกษาในดา้น
งบประมาณ 
    - การจดัท าแผนยทุธศาสตร์ของสถานศึกษาในดา้นบุคลากร 
    - การจดัท าแผนยทุธศาสตร์ของสถานศึกษาในดา้นกิจการ
นกัเรียน 
    - การจดัท าแผนยทุธศาสตร์ของสถานศึกษาในดา้นการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 
    - การจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี และรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา 
3. ความสามารถในการเขียนเอกสารวชิาการ  
   - บทความ /แบบเรียน /หนงัสือคู่มือการบริหาร 
    -  รายงานทางวชิาการ 
4. ความสามารถในการวจิยั  
    -  ระเบียบวธีิวจิยั 
    - ใหค้  าแนะน าการท าวจิยัในชั้นเรียน 
    - การวจิยัสถาบนัเพื่อพฒันาสถานศึกษา 
    - การวจิยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ทางการบริหาร
สถานศึกษา 
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การส่ือสารและ 
การจูงใจ 

1. ความสามารถในการส่ือสารเพื่อการบริหารจดัการ
สถานศึกษา   
    - การวเิคราะห์และการสรุปความจากการฟังและการอ่าน 
    - การเป็นผูน้ าการอภิปราย และสรุปประเด็นในการประชุม 
    - การน าเสนอแนวคิดในท่ีประชุม และในโอกาสต่าง ๆ 
    - การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา 
    - การส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจระหวา่งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. ความสามารถในการจูงใจ 
    - การโนม้นา้ว จูงใจ ใหบุ้คลากรเห็นความส าคญัของการ
พฒันาความสามารถทางวชิาการ และวชิาชีพ 
    - การใหก้ าลงัใจ และใหเ้กียรติผูอ่ื้น 
    - การมอบหมายงานใหต้รงกบัความสามารถ ความถนดั 
และความสนใจ 
    - การบริหารจดัการให้เกิดความยติุธรรม 

 

การพฒันาศักยภาพ
บุคคล 

1. ความสามารถในการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรใน
สถานศึกษา 
    - การใหค้  าปรึกษา แนะน าในดา้นต่าง ๆ  แก่บุคลากร 
    - การนิเทศ และติดตามงานอยา่งเป็นระบบ 
    - การส่งเสริม สนบัสนุน และ / หรือจดักิจกรรมเพื่อพฒันา
บุคลากร 
    - การประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร 
    - การน าผลการประเมินบุคลากรมาใชใ้นการวางแผน เพื่อ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

 

การบริหารองค์กร 1.  ความสามารถในการบริหารองคก์ร 
    - ภาวะผูน้ า 
    - การบริหารเชิงยทุธศาสตร์ 
    - การบริหารการเปล่ียนแปลง 
    - การบริหารความเส่ียง 
    - การบริหารทรัพยากรในการจดัสถานศึกษา 
    - การจดัการการศึกษาร่วมกบัภาคีเครือข่าย 

 



 

รายการประเมิน รายละเอยีดการประเมิน หมายเหตุ 

การมีวสัิยทัศน์ 1. ความสามารถในการก าหนดวสิัยทศัน์ของตนเอง 
    - การก าหนดวสิัยทศัน์ของตนเอง 
    - การก าหนดแนวคิด ทิศทางในการปฏิบติังานท่ีกวา้งไกล 
ทนัสมยั และ  เป็นไปได ้
   - การปรับเปล่ียนวสิัยทศัน์ของตนเองให้เหมาะสมกบัสภาพ
ท่ีเปล่ียนแปลง 
2. ความสามารถในการก าหนดวสิัยทศัน์ของสถานศึกษา 
    -  การบูรณาการความรู้  ประสบการณ์  ค่านิยม และ
สถานการณ์ปัจจุบนัเพื่อการก าหนดวสิัยทศัน์ของสถานศึกษา 
    - การเป็นผูน้ าในการก าหนดวสิัยทศัน์ และพนัธกิจของ
สถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบันโยบายหน่วยงานตน้สังกดั  
    - การใชก้ระบวนการมีส่วนร่วม  เพื่อเปิดโอกาสใหบุ้คลากร
ท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัก าหนดวสิัยทศัน์ของสถานศึกษา 

 

 

 
ตอนที ่ 6  การประเมนิด้านการสนองนโยบายของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3   
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1. อ่านออก – เขียนได้  
ตามระดับ   

1. โครงการ กิจกรรม และแนวทางการด าเนินงานเก่ียวกบั
การส่งเสริมการอ่านออก-เขียนได ้(PDCA) 
2. ผลการด าเนินงาน 

 

  2. ขับเคลือ่นคุณธรรม
ในสถานศึกษา   

1.โครงการ  กิจกรรม  และแนวทางการด าเนินงานท่ี
เก่ียวกบัคุณธรรมในสถานศึกษา (PDCA) 
2. ผลการด าเนินงาน 

 

3. ศาสตร์พระราชา   
สร้างทกัษะชีวติ 

1. โครงการ  กิจกรรม  และแนวทางการด าเนินงานท่ีนอ้ม
น าเอาศาสตร์พระราชา และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใ้นสถานศึกษา (PDCA) 
2. ผลการด าเนินงาน 

 

4. ภาษาองักฤษเพือ่การ
ส่ือสาร 

1. โครงการ  กิจกรรม  และแนวทางการด าเนินงานท่ี
ส่งเสริมการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร (PDCA) 
2. ผลการด าเนินงาน 
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5. งานวชิาการเน้นการ
คิดวเิคราะห์เป็นฐาน 

1. โครงการ  กิจกรรม  และแนวทางการด าเนินงานท่ี
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ (PDCA) 
2. ผลการด าเนินงาน 

 

6. บริหารงานตามหลกั 
ธรรมาภิบาล 

1. การน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารงานใน
สถานศึกษา (PDCA) 
2. ผลการด าเนินงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 


