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โครงการ    สำนักงานกลุ่มงานวิชาการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดย

เน้นการมี 
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน สนองมาตรฐานที่ 2/2.2  
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มสาระ/งาน    กลุ่มบริหารงานวิชาการ     
ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานสำนักงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ   
ระยะเวลาดำเนินงาน      ปีการศึกษา 2564 
  ******************************************************************************************* 

1. หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานกลุ่มงานวิชาการ งานสำนักงานวิชาการ  สารบรรณฝ่ายกลุ่มงานวิชาการ เป็นงาน 
งานหนึ่งที่มสี่วนสำคัญอย่างยิ่งของโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอน เป็นศูนย์วิชาการมีการ
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานเพื่อสะดวกในการศึกษาค้นคว้าและบริการเอกสารข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและนโยบายการจัดการศึกษา  ศาสนา
และอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน  เกิดความรวดเร็วเอื ้อต่อการเรียนรู ้แก่ผู ้เร ียน           
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง มีกัลยาณมิตร ในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เป็นการบริการที ่ดี          
มีส่วนร่วมในการจัดการการศึกษา มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างคล่อง รวมทั ้งการติดต่อ
ประสานงานจากหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษา 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อพัฒนางานสำนักงานให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
2.2  เพื่อเป็นการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 
 

3.  เป้าหมาย   
  3.1  งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
    1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. สำนักงานวิชาการมีวัสดุ-อุปกรณ์ เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มงานวิชาการ 
2. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

     2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. สำนักงานวิชาการมีวัสดุ-อุปกรณ์ เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มงานวิชาการ ร้อยละ 90 
2. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพกลุ่มบริหารงานวิชาการ  ร้อยละ 90 

     3)  สถานที่ดำเนินงาน  กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
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   3.2  สารบรรณกลุ่มงานวิชาการ 

     1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. สารบรรณกลุ่มงานวิชาการมีวัสดุ-อุปกรณ์ เอ้ือต่อการบริการอ่ืนๆ 
2. งานสารบรรณ  การรับ -  การส่งหนังสือ  มีความสะดวกรวดเร็ว 

    2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
          1. สารบรรณกลุ่มงานวิชาการมีวัสดุ-อุปกรณ์ เอ้ือต่อการบริการอ่ืนๆ ร้อยละ 90 

2. งานสารบรรณ  การรับ -  การส่งหนังสือ  มีความสะดวกรวดเร็ว  ร้อยละ 90 

    3). สถานที่ดำเนินงาน กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 

 

4.  วิธีดำเนินงาน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน รายการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้ปฏิบัติ 

1. ขั้นวางแผน(P) 
รับนโยบายศึกษาปัญหา
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาร่วมกัน 
 

 
1.  เสนอโครงการ 
2. ออกคำสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
3.  ประชุม
คณะกรรมการวางแผน
ดำเนินงาน 

 
พ.ค. – มิ.ย. 

2564 

  
ครูงานสำงาน
วิชาการ   
-งานสารบรรณ 

2.  ข้ันดำเนินการ (D) 
2.1 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ- 
อุปกรณ์ 
2.2 ดำเนินตามกิจกรรม 
 
 

 
1.  ประชาสัมพันธ์ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
2. ดำเนินการตาม
กิจกรรมที่กำหนด 
 
 

 
 
 
พ.ค .2564 - 
มี.ค.  2565 

 
 
 
 

 

 
 
- นางสาวอุบล
รัตน์  วงค์กระ
โซ่   
- นางสาวอรอุ
มา  อ่อนสา 

1. งานสำนักงานวิชาการ 
 

1. จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ 
2. ซ่อมแซมบํารุงรักษา
วัสดุอุปกรณใน
สํานักงาน 
3. ลงทะเบียนวัสดุ 
ครุภัณฑ์กลุ่มงาน 

มิ.ย. 2564  
 

10,000 
 

2. สารบรรณวิชาการ 1. ลงทะเบียนรับ – ส่ง
เอกสารและหนังสือ
ราชการ 

 มิ.ย 2564 5,000 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน รายการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้ปฏิบัติ 

2. จัดพิมพ์แบบฟอร์ม
เอกสาร คําสั่ง
มอบหมายต่างๆ 
3. จัดเตรียมและบันทึก
การประชุม 

3. ข้ันติดตามตรวจสอบ 
(C) 
ติดตามความก้าวหน้าใน
การดำเนินงานกิจกรรม 3  
ระยะ 
1.  ก่อนดำเนินงาน 
2. ระหว่างดำเนินการ 
3. หลังดำเนินการโดยครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 
1. ติดตามก่อนการ
ดำเนินกิจกรรมความ
พร้อมในด้านต่างๆ 
2. ติดตามในระหว่าง
การดำเนินกิจกรรม 
ปัญหาอุปสรรค ในการ
ดำเนินงาน 
3. ติดตามหลังการ
ดำเนินงานกิจกรรม 
แนวทางในการส่งเสริม
และพัฒนา 

 
ก.ค - ส.ค 
2564 
 
พ.ย - ธ.ค 
2564 
 
 
มี.ค 2565 

  
- นางสาวอุบล
รัตน์  วงค์กระ
โซ่   
- นางสาวอรอุ
มา  อ่อนสา 

4. ข้ันสรุปผล รายงาน 
(A) 
4.1 สรุปผลการ
ดำเนินงานกิจกรรม 
4.2 จัดทำแบบประเมิน 
กิจกรรม CIPP  Model 
4.รายงานผลการ
ดำเนินการกิจกรรมเป็น
เอกสารเสนอผู้บริหาร
สถานศึกษาทราบและ
จัดทำเป็นข้อมูล
สารสนเทศต่อไป 

1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
จัดเตรียมข้อมูลผลของ
การดำเนินกิจกรรม 
2. ร่วมกันจัดทำแบบ
ประเมินกิจกรรมCIPP  
Model สรุปผลการ
ดำเนินการ ปัญหา
อุปสรรคแนวทางการ
พัฒนา 
3. รายงานผลเป็น
เอกสารเสนอผู้บริหาร
ทราบ 
4. จัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 

มี.ค.  2565  - นางสาวอุบล
รัตน์  วงค์กระ
โซ่   
- นางสาวอรอุ
มา  อ่อนสา 

 

5.  งบประมาณทั้งโครงการ 
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 งบประมาณดำเนินโครงการ  15,000  บาท 
1)  งานสำนักงานกลุ่มงานวิชาการ   งบประมาณ  10,000  บาท 
   
รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 
รายการ จำนวน ราคา ราคา แหล่ง จำนวน 

วัสดุ / อุปกรณ์ หน่วย ต่อ รวม งบ เงิน 
  หน่วย  ประมาณ  

1. จัดหา วัสดุ 
อุปกรณ์ ในการ
ดำเนินงานตาม
โครงการ 
 

1. กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 
2. หมึกปริ้นCanonสีดำและสี 
3. กระดาษปกสี เอ 4 
4. ตะแกรงใส่เอกสาร 
5. แล็คซีน ( คละสี ) 
6. ชั้นวางของ 
7. กาวลาเท็กซ์ 
8. คลิบหนีบกระดาษ 
9. กรรไกร 
10. แม็กยิงเล็ก  
11. ลวดเย็บ เบอร์ 10 
12. คัดเตอร์ 
13. ไม้บรรทัดเหล็ก 
14. กาวสองหน้าบาง 

20  รีม 
2  ชุด 
10  รีม 
6  อัน 
12  อัน 
5  ตัว 

6กระปุก 
3 โหล 
5  อัน 
6  อัน 
4  โหล 

10  อัน 
 1  อัน 
10  อัน  

130 
  750 

110 
120 
40 
300 
40 
60 
50 
80 
80 
35 
30 
25 

 

2,600 
1,500 
1,100 
720 
480 

1,500 
240 
180 
250 
480 
320 
350 
30 
250 

[/] เงิน 
อุดหนุน 

 

รวมทั้งสิ้น 10,000 
 
2)  งานสารบรรณกลุ่มงานวิชาการ   งบประมาณ  5,000  บาท 
     รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 
รายการ จำนวน ราคา ราคา แหล่ง จำนวน 

วัสดุ / อุปกรณ์ หน่วย ต่อ รวม งบ เงิน 
  หน่วย  ประมาณ  

1. จัดหา วัสดุ 
อุปกรณ์ ในการ

1. กระดาษ เอ 4 
2. ปากกาเน้นข้อความคละสี 
3. ตรายางสำเนาคู่ฉบับ 

20  รีม 
1  โหล  
2  อัน 

130 
120 
45 

2,600 
120 
90 

[/] เงิน 
อุดหนุน 

 

2,600 
120 
90 
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รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 
รายการ จำนวน ราคา ราคา แหล่ง จำนวน 

วัสดุ / อุปกรณ์ หน่วย ต่อ รวม งบ เงิน 
  หน่วย  ประมาณ  

ดำเนินงานตาม
โครงการ 
 
 
 จัดหา วัสดุ 
อุปกรณ์ ในการ
ดำเนินงานตาม
โครงการ 
 

4. ตรายางตรวจแล้ว 
5. แสตมป์ 
6.  ซองขาว 
7. ซองน้ำตาล เอ 4 
8. สมุดรับ- ส่ง หนังสือ 
9. ตัวหนีบดำ (ขนาดกลาง) 
10. สมุดเซ็นเอกสาร 
11. แฟ้มขนาด  3  นิ้ว 

2   อัน 
- 

5  โหล 
50 ซอง 
5  เล่ม 

5  กล่อง 
5  เล่ม 
5  อัน 

45 
175 
50 
5 
65 
65 
50 
70 

90 
175 
250 
250 
500 
325 
250 
350 

 
 
 

[/] เงิน 
อุดหนุน 

90 
300 
250 
250 
500 
325 
250 
350 

รวมทั้งสิ้น 5,000 
 
6. การวัดประเมินผล 
1) งานสำนักกลุ่มงานวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 
     1). สำนักงานวิชาการมีวัสดุ-อุปกรณ์ เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มงานวิชาการ ร้อยละ 90 
    2.) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ  ร้อยละ 90 

-  สอบถาม/ 
สัมภาษณ์ 
- ประเมินความพึง
พอใจ 

-  แบบสอบถาม/แบบ
สัมภาษณ์ 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
-  รายงานผลการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรมที่ดำเนินการตาม
โครงการ 

 

2) งานสารบรรณงานวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 

     1). สารบรรณกลุ่มงานวิชาการมีวัสดุ-อุปกรณ์ 
เอ้ือต่อการบริการอ่ืนๆ ร้อยละ 90 
     2). งานสารบรรณ  การรับ -  การส่งหนังสือ  มี
ความสะดวกรวดเร็ว  ร้อยละ 90 

-  สอบถาม/ 
สัมภาษณ์ 
- ประเมินความพึง
พอใจ 

-  แบบสอบถาม/แบบ
สัมภาษณ์ 
-  แบบประเมินความพึงพอใจ 
-  รายงานผลการจัดกิจกรรม
แต่ละกิจกรรมที่ดำเนินการตาม
โครงการ 
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7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
7.1 พัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพ 
7.2 ส่งเสริมกิจกรรมภายในกลุ่มงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
7.3 อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่ พร้อมการบริการหน่วยงานอื่น 
 

 

การอนุมัติโครงการ 
 

 ลงชื่อ  ........................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ  ........................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นางสาวอุบลรัตน์  วงค์กระโซ่)                    (นางสาวอรอุมา  อ่อนสา) 
                พนักงานราชการ                คร ู
 

 
     ลงชื่อ ...................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                           (นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก) 
                               หวัหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
 

      ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                            (นายเดชา คเณศโยธิน) 
                                 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 

 
                                    ลงชื่อ ............................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นายคนิม  เบญมาตย์) 

                      ตำแหน่ง ผูอ้ำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 


