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พรรณนางาน

กลุมงานอํานวยการ

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คํานํา
ตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.
2545 ใหมีการจัดโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยมีเอกภาพเชิงนโยบาย และ มีความ
หลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจสูเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ตามบทบัญญัติมาตรา
39 กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ทําใหสถานศึกษามีความคลองตัว มีอิสระรวดเร็ว
มีความเขมแข็งในการบริหารจัดการ
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ในการบริหารงานในกลุมงานอํานวยการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
จึงมอบหมายภารกิจตามขอบขายการบริหารและจัดการสถานศึกษาใหขาราชการครูและบุคลากรปฏิบัติงาน
ตามเอกสารพรรณนางานกลุมงานอํานวยการ เลมนี้ โดยใชเปนแนวทางและเปนคูมือประกอบการปฏิบัติงาน
ประสานความเขาใจในบทบาทหนาที่ ในการปฏิบัติงานรวมกันของบุคลากรและผูเกี่ยวของทุกคนในโรงเรียน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปสูมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกาวไปสูความเปนมาตรฐานสากล
ตอไป
กลุมงานอํานวยการ
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วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และวัฒนธรรมขององคกร ความสามารถพิเศษ

วิสัยทัศน (VISION)
ภายในป 2564 โรงเรียนมีการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ ใชระบบกิจกรรม ในการพัฒนา
นักเรียนใหมีความรู เปนคนดีมีคุณธรรม มีทักษะชีวิตเต็มตามศักยภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล

สมรรถนะหลัก (Core competencies)
“สรางสรรคทักษะชีวิต”
โดยใชการขับเคลื่อน 3 ระบบหลักดังนี้
1. ระบบบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management System)
2. ระบบกิจกรรมนักเรียน (Student Activity System)
3. ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (Student Care System)

พันธกิจ (MISSION)
1. พัฒนานักเรียนใหมีทักษะชีวิต
2. พัฒนานักเรียนใหมีความรู เปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
หางไกลจากยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง
3. พัฒนานักเรียนใหมีศักยภาพเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก สํานึกในความรับผิดชอบและการ
บริการสังคม มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม
4. พัฒนาครูและบุคลากรใหเปนผูนํา มีความรูความสามารถและในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
5. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพ ตามเกณฑรางวัลคุณภาพ
แหงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

เปาประสงค (GOAL)
1. นักเรียนมีทักษะชีวิต
2. นักเรียนมีความรู เปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี หางไกลจากยา
เสพติดและอบายมุขทั้งปวง
3. นักเรียนมีศักยภาพเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก สํานึกในความรับผิดชอบและการบริการสังคม
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม
4. ครูและบุคลากรมีความเปนผูนํา มีความรูความสามารถและในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนเรียน
5. มีหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
6. มีระบบบริหารจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพ ตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
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กลยุทธ
1. สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะการสื่อสารที่ดีทั้งภาษา ศิลปวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง
ของไทยและโลก
2. สงเสริมศักยภาพนักเรียนใหสามารถใชสื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูอยางสรางสรรคและ
ชาญฉลาด
3. สงสริมใหนักเรียน ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับคานิยมองคกรตามรูปแบบ
SAKONPAT MODEL
4. ใชกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ปลูกฝงใหนักเรียนเปนคนดี มีวินัยมีคุณธรรม หางไกล
จากยาเสพติดและอบายมุข สงเสริมกีฬา นันทนาการและการออกกําลังกาย
5. รณรงคสงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมทั้ง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย โดยใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนใหมีทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21
6. นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการขับเคลื่อนในการจัดการเรียนการสอนและ
การดําเนินชีวิต
7. สงเสริมและจัดใหมีสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อเปนแหลงเรียนรูและสามารถสรางโอกาสทาง
การศึกษาแกนักเรียนเรียนและครู
8. สงเสริมการความกาวหนาในวิชาชีพของครูและบุคลากร
9. ใชภาคีเครือขายเขามามีสวนรวมในการสรางโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน

วัฒนธรรมองคกร :
ทํางานเปนทีมเพื่อบรรลุเปาหมาย พรอมใหบริการชุมชน

คานิยมองคกร
รูปแบบ SAKONPAT MODEL
S = Smart
มีทักษะเชิงมนุษยสัมพันธและการสื่อสาร
ที่ดี
A = Authority
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่และบริการ
ชุมชนดวยความเต็มใจ
K = Knowledge
นําความรูความสามารถที่ไดจากการ
พัฒนามาตอยอดและเผยแพรตอ
ชุมชน
O = Objective
ปฏิบัติงานในหนาที่อยางมีวัตถุประสงค
และเปาหมายรวมกัน
N = New Technology ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสื่อสารและพัฒนา
P = Planning
รวมคิดรวมวางแผนเพื่อขับเคลื่อนองคกร
A = Action
แสดงออกอยางสรางสรคและเสียสละ
T = Team Work
ทํางานเปนทีมเพื่อองคกรและชุมชน
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การจัดการเรียนการสอนและบริการเสริมอื่น ๆ
นอกจากโรงเรียนไดจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) แลว โรงเรียนยังมีการจัดบริการ
เสริม เพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตผานระบบกิจกรรม สอดคลองกับความตองการของนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน
เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาศักยภาพของตนเอง ดังนี้
1. จัดกิจกรรมที่เสริมสรางและพัฒนาทักษะชีวิตบูรณาการใน 8 กลุมสาระอยางหลากหลาย
2. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาโดยนักเรียนทุกคนเปนสมาชิกดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรของชมรม
3. ศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตรบริดจสโตน และเปนเครือขายขยายการการเรียนรูกับโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ
4. เปนศูนยการจัดการเรียนการสอนสาระเทคโนโลยี ICT มีหองเรียนแหงคุณภาพ (DLIT)
5. ทัศนศึกษา ศึกษาดูงานแหลงเรียนรูนอกสถานที่
6. จัดทําประกันอุบัติเหตุหมูนักเรียนทุกแผนการเรียนทุกระดับชั้น
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พรรณนางานกลุมงานอํานวยการ
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พรรณนางานกลุมงานอํานวยการ
รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมงานอํานวยการและบริหารงานบุคคล
1. กําหนดยุทธศาสตร แผนแมบท และแผนพัฒนาโรงเรียน
2. ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียนกอนเสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอนุมัติ
3. เสนอแนวทางการบริหารและพัฒนา งานบุคลากร งานธุรการ และงานสารสนเทศ
4. การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ
5. นิเทศ กํากับ ติดตาม การปฏิบัติงานกลุมงานอํานวยการ
งานสารบรรณ
หัวหนางานสารบรรณ
1. เก็บ รักษา และทําลายหนังสือราชการ
2. นัดหมาย จดบันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุมประจําเดือน
3. ลงรับหนังสือราชการจากภายในและภายนอกโรงเรียน และ สพม.เขต 23 ในระบบ AMSS++
4. ทําหนังสือราชการ/ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
5. เสนอแฟมหนังสือราชการ รางคําสั่งโรงเรียน ตอผูอํานวยการเพื่อพิจารณาลงนามและสั่งการ
6. อํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอประสานงานกับทางโรงเรียน
7. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
เจาหนาที่งานสารบรรณ
1. ลงทะเบียนรับและสงหนังสือราชการ ทั้งภายในและภายนอกของสถานศึกษา
2. รับหนังสือราชการจากภายในและภายนอกโรงเรียน และ สพม.เขต 23 ในระบบ AMSS++
3. รางและพิมพ โตตอบหนังสือราชการ และติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. เวียนหนังสือ ติดตอ ติดตามเรื่องและประสานงานราชการ
5. เสนอแฟมหนังสือราชการ รางคําสั่งโรงเรียน ตอผูอํานวยการเพื่อพิจารณาลงนามและสั่งการ
6. จัดทําทะเบียนคุมคําสั่ง/ประกาศของโรงเรียน
7. งานบริการไปรษณียพัสดุภัณฑ
8. จัดเก็บหนังสือ คนหาและอื่นๆ ใหมีความสะดวกรวดเร็ว
9. อํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอประสานงานกับทางโรงเรียน
10. จัดทําและใหบริการแบบฟอรมเอกสารทางราชการ
11. ทําหนังสือราชการ/ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
12. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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งานบุคลากร
หัวหนางานบุคลากร
1. กํากับ ติดตาม การดําเนินงานบุคลากร
2. การดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
4. การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
5. การขอมี การขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. การสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
เจาหนาที่งานบุคลากร
1. การบรรจุ แตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. การเลื่อนและปรับเปลี่ยนตําแหนงใหสูงขึ้น
4. การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการครู บุคลากร และครูผูชวย
6. การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติบุคลากร
8. การตรวจสอบบัญชีลงเวลามาปฏิบัติราชการและการลาของบุคลากร
9. การขออนุญาตไปราชการ/สรุปรายงานการไปราชการ
10. การสรางขวัญกําลังใจแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
11. การยกยองเชิดชูเกียรติ
12. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
13. การจางลูกจางชั่วคราว (การขอจางลูกจางชั่วคราว การสรรหา การทําสัญญาจาง )
14. งานสารบรรณกลุมงานบริหารงานบุคคล
15. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ที่ไดรับมอบหมาย
งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ติดตอประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. จัดทําหนังสือเชิญประชุมในวาระโอกาสตาง ๆ
3. จัดทําบันทึกการประชุม ระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุมเสนอตอฝายบริหาร
4. วางแผนการปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสถานศึกษารวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. รวบรวม และรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนตอคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

7
งานนิเทศติดตามประเมินผลกิจกรรม/โครงการตางๆ ของโรเรียน
1. นิเทศ วางแผน กํากับ ติดตาม ดําเนินงานตามระบบควบคุมภายในใหเปนไปตามระเบียบ การ
ควบคุมภายในที่กําหนด
2. จัดระบบติดตามประเมินผล การปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติการรวมกัน โดยจัดเก็บ
ขอมูลทั้งในลักษณะเอกสารหรือภาพถาย
3. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานเปนเอกสารเสนอตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา เมื่อสิ้นปการศึกษา
4. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
งานสารสนเทศฝาย
1. จัดทําสารสนเทศใหเปนปจจุบัน ทันสมัย โดยใชเทคโนโลยีและการสื่อสาร นําขอมูลมาวิเคราะห
วิจัยเพื่อวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
2. จัดเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ ของสถานศึกษา (ขอมูล 10 มิ.ย.) เพื่อใชในการบริหารจัดการภายใน
โรงเรียน ใหสอดคลองกับฐานขอมูลของเขตพื้นที่การศึกษา
3. ประสานงานกับกลุมงาน/กลุมสาระการเรียนรู/งาน เพื่อจัดทําสารสนเทศของแตละฝาย และของ
โรงเรียน
4. การนําเสนอและเผยแพรขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการ และการประชาสัมพันธ
5. งานปรับปรุง รักษาฐานขอมูล
6. พัฒนาระบบงานสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ
7. สรุปรายงานผลสารสนเทศประจําปนําเสนอโรงเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง
8. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
1. ประชาสัมพันธใหหนวยงานภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
รายการทรัพยสินของสถานศึกษาเพื่อใชทรัพยากรรวมกัน
2. วางระบบการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพรวมกับบุคคลและหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
3. สนับสนุนใหบุคลากร และสถานศึกษารวมมือกันใชทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชน ตอ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
4. ศึกษา วิเคราะหแหลงทรัพยากร บุคคล หนวยงาน องคกร และทองถิ่นที่มีศักยภาพ ใหการ
สนับสนุนการจัดการศึกษา ตลอดจนติดตอประสานความรวมมืออยางเปนรูปธรรม
5. จัดทําแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา โดยกําหนดวิธีการแหลงการ
สนับสนุน เปาหมาย เวลาดาเนินงาน และผูรับผิดชอบ
6. เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อ
ขอความเห็นชอบและดาเนินการในรูปคณะกรรมการ

