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บทที่ 1 

ที่มาและความส าคัญ 
1.หลักการและเหตุผล 

การพัฒนางานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ มีระเบียบแบบแผนทาง
ราชการจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมและพัฒนางาน โดยการจัดหาวัสดุในกลุ่มงานส านักงาน , กลุ่มงานธุรการ 
เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการด าเนินงาน 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้กลุ่มงานส านักงานบริหารทั่วไปด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อให้กลุ่มงานส านักงานบริหารทั่วไป, กลุ่มงานธุรการ บริการบุคลากรโรงเรียนสามเงาวิทยาคม  
ได้รวดเร็ว 

3. เป้าหมาย 
1.  กลุ่มบริหารทั่วไปมีวัสดุส านักงานใช้อย่างเพียงพอร้อยละ 90 
2.  ครูและนักเรียนร้อยละ 95 ได้รับการบริการจากกลุ่มงานส านักงานบริหารทั่วไป 
3.  ครูและนักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการบริการจากกลุ่มงานส านักงานบริหารทั่วไปอย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  กลุ่มบริหารทั่วไปมีวัสดุส านักงานอย่างเพียงพอแก่การปฏิบัติงานและให้บริการแก่ครูและ
นักเรียนโรงเรียนสามวิทยาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว 
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บทที่ 2 
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 
การบริหารทั่วไป 

 การบริหารทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบบริหารองค์กร  ให้บริการบริหารงานอ่ืนๆ  
บรรลุผลตามมาตรฐาน  คุณภาพและเป้าหมายที่ก าหนดไว้   โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริม
สนับสนุนและการอ านวยการ ความสะดวกต่างๆ  ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ    มุ่งพัฒนา
สถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  ส่งเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  ตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใสความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจน การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้บริการ   สนับสนุน  ส่งเสริม  ประสานงานและอ านวยการให้การปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน ซึ่งจะ
ก่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติท่ีดี เลื่อมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ขอบข่ายการบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไปเป็นกลุ่มงานใหม่ กลุ่มงานเดิม คือ กลุ่มงานของอาคารสถานที่ งานธุรการ งาน
กิจการนักเรียน และกลุ่มงานความสัมพันธ์กับชุมชน น ามารวมกันแล้วจัดเป็นกลุ่มงานใหม่ชื่อกลุ่มงานนี้ว่า 
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปได้จัดเป็นกลุ่มงานที่มีขอบข่ายของงานดังนี้ คือ 
 (1) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 (2) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
 (3) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
 (4) งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
 (5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
 (6) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 (7) งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 (8) การด าเนินงานธุรการ 
 (9) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
 (10) การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
 (11) การรับนักเรียน 
 (12) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
 (13) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
 (14) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 (15) การทัศนศึกษา 
 (16) งานกิจการนักเรียน 
 (17) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B
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 (18) การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 
 หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
 (19) งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
 (20) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 (21) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
 (22) แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
   บทบาทหน้าที่ของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
1. ศึกษา วิเคราะห์ ภารกจิ การด าเนินงาน ปริมาณ คุณภาพและสภาพของสถานศึกษา   
2. วางแผนออกแบบการจัดระบบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ระบบการท างานและการ 
    บริหารงานของสถานศึกษา  และน าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
    ในการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา 
3. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาองค์กร 
4. ก าหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุมโครงสร้าง ภารกิจ บุคลากร เทคโนโลย ีและกลยุทธ์ 
    ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา 
5. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ ความสามารถที่เหมาะสมกับโครงสร้าง ภารกิจ  
    เทคโนโลยี และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
6. ก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
7. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและ 
    สม่ าเสมอ และน าผลไปปรับปรุง พัฒนาองค์กรและกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและมี 
    ประสิทธิภาพ 
8. พัฒนาระบบบริหารงานด้านการบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม 
9. จัดบุคลากรรับผิดชอบการด าเนินงานในกลุ่มงาน และงานต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารทั่วไป 
10. ก าหนดแนวนโยบายในการปฏิบัติงานด้านบริหารทั่วไปให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียน 
11. วางแผนและด าเนินการ  นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ให้การด าเนินงานของกลุ่มงานด้านการบริหารทั่วไป 
    เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 

11.1. การด าเนินงานธุรการ 
11.2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
11.3. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
11.4. การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
11.5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
11.6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
11.7. การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป 
11.8. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
11.9. การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
11.10. การรับนักเรียน 
11.11 การส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
11.12. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
11.13. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
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11.14. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร  
         หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
11.15. งานประสานราชการกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
11.16. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
11.17. งานบริการสาธารณะ 

 11.18. งานลูกจ้างประจ า 
11.19. งานอนามัยโรงเรียน 
11.20. งานโภชนาการ 
11.21. งานโสตทัศนูปกรณ์ 
11.22. งานศูนย์กีฬาว่ายน้ า 
11.23. งานชุมชนสัมพันธ์ 
11.24. งานสวัสดิการออมทรัพย์ 

12. พัฒนาและปรับปรุงส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไปเพื่ออ านวยความสะดวกแก่บุคลากรทางการศึกษาใน 
      ด้านบริหารงานบุคคล 
12. ส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถในปฏิบัติงานด้าน 
      การบริหารทั่วไป  และสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงระบบ  โดยมุ่งให้เกิดวัฒนธรรมในการท างานที่มี 
      ประสิทธิภาพ  ส่งผลต่อบุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
12. เสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารทั่วไปและคณะครูใน 
      โรงเรียนให้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
13. เป็นผู้น าในการแก้ปัญหาทางด้านบริหารงานและร่วมในการด าเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ทาง 
      ด้านการบริหารงานทั่วไปให้ปฏิบัติงานด้วยความราบรื่น 
14. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านบริหารทั่วไปอย่างต่อเนื่อง 
15. สรุป ประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มบริหารทั่วไปและจัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงานของ 
      กลุ่มบริหารทั่วไปเสนอผู้บริหารและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
16. งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

        บทบาทของหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
1. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยกลุ่มบริหารทั่วไปในกรณีที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไปไม่ 
    สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือมีภารกิจทางราชการอ่ืน ๆ 
2. ให้ความร่วมมือกับรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไปในการประสานประโยชน์  ปรับปรุง  และพัฒนา 
    ระบบงานบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ 
3. วิเคราะห์ขอบข่ายงานและวางแผนการด าเนินงานของกลุ่มบริหารทั่วไปให้ครอบคลุมภาระงาน 
4. วางแผนและด าเนินการ  นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ให้การด าเนินงานของกลุ่มงานด้านการบริหาร 
    ทั่วไปเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ   
5. ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือ ช่วยแก้ไขปัญหา และเป็นที่ปรึกษางานด้านการบริหารทั่วไป 
    แก่ครูและบุคลากรในกลุ่มบริหารทั่วไปให้สามารถปฏิบัติงานไปด้วยความเรียบร้อย  
6. ส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรในกลุ่มบริหารทั่วไปให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
7. เสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่คณะครูและบุคลากรในกลุ่มบริหารทั่วไปให้สามารถปฏิบัติงานได้ 
    อย่างมีความสุข 



๕ 

 

8. พัฒนา ปรับปรุงส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไปให้สวยงาม สะอาด เหมาะสมเป็นแหล่งบริการทางด้าน 
    บริหารงานบุคคลแก่คณะครูและผู้มาติดต่อราชการ 
9. อ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่มารับบริการจากกลุ่มบริหารทั่วไปเพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
10. ร่วมกับรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไปในการประเมินผลการปฏิบัติของบุคลากรด้านบริหารทั่วไป 
      อย่างต่อเนื่อง 
11. สรุป ประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มบริหารทั่วไปและจัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงานของ 
      กลุ่มบริหารทั่วไปเสนอผู้บริหารและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
12. งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการ 
1. วิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ เม.ย.63 นายพิทยา รอดสุนทราและคณะ 

2. ส ารวจรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ในส านักงาน 
กลุ่มบริหารงทั่วไป วางแผนจัดท ากิจกรรม/โครงการ 
 - กิจกรรมจัดหาวัสดุส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 

เม.ย.63 นายพิทยา รอดสุนทราและคณะ 

3. เสนอพิจารณาและอนุมัติโครงการ เม.ย.63 นายพิทยา รอดสุนทราและคณะ 

4. ด าเนินการตามกิจกรรม   

    4.1 จัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์งานส านักงาน พ.ค.63 คุณพัทธนันท์ เกตุชม 

    4.2 ให้บริการแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและ
ผู้ใช้บริการอ่ืน ๆ 

พ.ค.63-มี.ค.64 คุณพัทธนันท์ เกตุชม 

5. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ มี.ค.64 นายพิทยา รอดสุนทราและคณะ 

6. ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง มี.ค.64 นายพิทยา รอดสุนทราและคณะ 

7. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ มี.ค.64 นายพิทยา รอดสุนทราและคณะ 

 
 
 
2. งบประมาณ จัดซื้อวัสดุส านักงานทั่วไป ธุรการ งานสารบรรณ  จ านวน 20,000      บาท  
     รวมทั้งสิ้น  จ านวน 20, 000     บาท 
 

3. ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง   
     3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  40  คน     
     3.2 นักเรียน                            จ านวน 531 คน 
 

4. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1. จ านวนของวัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน
กลุ่มบริหารทั่วไป 

- ส ารวจการใช้วัสดุ อุปกรณ์
ส านักงาน 

- สมุดทะเบียนวัสดุ อุปกรณ์ 
 

2. ร้อยละของผู้ใช้บริการ ที่ได้รับการ
บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา
และมีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้น
ไป  
 

- ประเมินความพึงพอใจ -แบบประเมินความพึงพอใจ 
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บทที่ 4 

ผลการด าเนินการ 
 
   โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนางานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหาร   กลุ่มบริหารทั่วไป  
สนองมาตรฐานการศึกษาสพฐ. มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
                              2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารการจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ ร.ร. ข้อที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพิทยา  รอดสุนทรา 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  เมษายน 2563- 31 มีนาคม 2564 
*********************************************************************************** 

1. กิจกรรมที่ได้ด าเนินงานได้แก่ การจัดซื้อวัสดุส านักงานทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ   
  งบประมาณท่ีได้รับ                             ใช้ไป  คงเหลือ 

                 20,000  บาท                        20,000  บาท              - 
 
 

     2.  ผลการประเมินโครงการ 
  ผลส าเร็จของโครงการส่งเสริมและพัฒนางานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป ประจ าปี
การศึกษา 2563   คิดเป็นร้อยละ 90.00 ระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

 
แบบประเมินโครงการ 

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม   ประจ าปีการศึกษา 2563   
 

กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือว่าเหมาะสม 
เกณฑ์คะแนนการประเมิน 

4  หมายถึง  มีการด าเนินการตามรายการประเมิน มีบันทึกร่องรอยเป็นเอกสารและรูปภาพครบถ้วน 
3  หมายถึง  มีการด าเนินการตามรายการประเมิน มีบันทึกร่องรอยเป็นเอกสารและรูปภาพบางส่วน 
2  หมายถึง  มีการด าเนินการตามรายการประเมิน ไม่มีเอกสารหรือรูปภาพเป็นบันทึกร่องรอย 
1  หมายถึง  ไม่มีการด าเนินการ/ไม่ได้ปฏิบัติ 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม     
2. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม     
3. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์     
4. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามเป้าหมาย     
5. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายเป็นไปตามแผนงาน     
6. วัสดุ / อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเหมาะสม     
7. ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน     
8. ขั้นตอนการด าเนินงานเป็นไปตามก าหนดเวลา     
9. โครงการ/กิจกรรมนี้สนองนโยบายของสพฐ.ในข้อที่ระบุ     
10. โครงการ/กิจกรรมนี้สนองนโยบายของโรงเรียน     

รวม   12 + 24 = 36 = 90.00 
ระดับคุณภาพโครงการ/กิจกรรม ดีมาก 

 

เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้  ด ี ดีมาก 

คะแนนผลการด าเนินงาน 
น้อยกว่าร้อยละ 50 

คะแนนผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ 50-74 

คะแนนผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ 75-89 

คะแนนผลการด าเนินงาน 
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

 
ลงชื่อ.....................................................ผู้ประเมิน 

                    (นายพิทยา  รอดสุนทรา)    
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บทที่ 5 
สรุปผล ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

สรุปผล  
จากการด าเนินงานโครงการ ของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ด าเนินไปตามวัตถุประสงค์ นักเรียน ครู

และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการบริการตามพรรณนางานอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ ดังนี้ 

1.  กลุ่มบริหารทั่วไปมีวัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน ครบถ้วน เพียงพอ 
2.  ผู้ใช้บริการร้อยละ 90 ได้รับการบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเวลาและมีความพึงพอใจตั้งแต่
ระดับมากข้ึนไป ซึ่งน้อยกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. เนื่องจากปัจจุบันได้ใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ท ถ้าเกิดการขัดข้องในระบบอาจท าให้การ

บริการล่าช้า จึงควรมีแหล่งส ารองกระแสไฟฟ้า 
2. งานมีจ านวนมากแต่บุคลากรผู้ให้บริการมีจ านวนน้อย ควรเรียงล าดับงานก่อนหลังหรือ

ตามล าดับความส าคัญ 
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ภาคผนวก 
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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   โรงเรียนสามเงาวิทยาคม  อ าเภอสามเงา   จังหวัดตาก 

ที่                                                               วันที่   26  มีนาคม 2564 

เร่ือง   รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนางานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป  
         ประจ าปีการศึกษา 2563 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย    รายงานผลการด าเนินงานโครงการ   จ านวน  1  เล่ม 
 

ด้วยข้าพเจ้า นายพิทยา รอดสุนทรา  ต าแหน่ง ครู  โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ได้รับมอบหมาย 
ให้ด าเนินการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนางานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2563  นั้น  

 

    ในการนี้  ข้าพเจ้าและคณะได้ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนางานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
ประจ าปีการศึกษา 2563   ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้   

 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
(นายพิทยา  รอดสุนทรา) 

 ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม   

 

ความเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................ ........................................................................... ............ 
 
 

                             (นายใจ ยอดด าเนิน) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม  
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ก 
 

ค าน า 
   

การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้การจัดการศึกษายึดหลักให้มีมาตรฐาน และมีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมาตรฐานการศึกษา หมายถึงข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึง
ประสงค์และ มาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้น ในสถานศึกษาทุกแห่งและเพ่ือใช้เป็นหลัก ในการเทียบเคียง
ส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา  

โครงการส่งเสริมและพัฒนางานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2563 เป็นโครงการ
ที่ด าเนินการด้านการบริหารจัดการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานโดยเฉพาะด้านงานสารบรรณ งานธุ
การ เพื่อติดต่อประสานงาน บริการให้กับงานต่าง ๆ  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปีของโรงเรียน (2559-2563) ซึ่งได้ด าเนินการภายใต้หลักการประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นการด าเนินกิจกรรมและภารกิจต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา ทั้ง
ผู้รับบริการโดยตรง คือ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้รับบริการทางอ้อม คือ สถานประกอบการ ประชาชน และ
สังคมโดยรวม ว่าการด าเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานของการ "ป้องกัน" ไม่ให้เกิด
การท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพและผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพ ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องพึงพอใจในการบริหารงานของโรงเรียน จึงได้ก าหนดโครงการส่งเสริมและพัฒนางานส านักงานกลุ่ม
บริหารทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2563  ขึ้นเพ่ือให้การบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน  

ผู้รายงานจึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการดังกล่าวเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน
ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา ที่จะสะท้อนถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ ตามระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
สร้างความม่ันใจให้กับผู้รับบริการสืบต่อไป 

 
 

                               พิทยา  รอดสุนทรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓ 

 

 
สารบัญ 

 
เรื่อง           หน้า 
ค าน า           ก  
บทที่ 1   ที่มาและความส าคัญ        1 
บทที่ 2   เอกสารที่เกี่ยวข้อง        2  
บทที่ 3   วิธีการด าเนินการ        6 
บทที ่4   ผลการด าเนินงาน        7  
บทที่ 5   สรุปผล ปัญหา และข้อเสนอแนะ       9 
ภาคผนวก           
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2563  
 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๑๔ 

 

 
 

 
 

  
โครงการส่งเสริมและพัฒนางาน 

ส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

  
 
 
 
 
 

คณะกรรมการโครงการโรงเรียนสุจรติ 
กลุ่มงานส านักงาน กลุ่มบริหารทั่วไป 

 
 
 
 

โรงเรียนสามเงาวทิยาคม 
ต าบลสามเงา  อ าเภอสามเงา  จังหวดัตาก 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขตตาก 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

 


