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พรรณนางาน

กลุมงานบริหารทั่วไป

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 มี
ความเขมแข็งในการบริหารจัดการ
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ในการบริหารงานในกลุมงานบริหารทั่วไป โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
จึงมอบหมายภารกิจตามขอบขายการบริหารและจัดการสถานศึกษาใหขาราชการครูและบุคลากรปฏิบัติงาน
ตามเอกสารพรรณนางานกลุมงานบริหารทั่วไป เลมนี้ โดยใชเปนแนวทางและเปนคูมือประกอบการปฏิบัติงาน
ประสานความเขาใจในบทบาทหนาที่ ในการปฏิบัติงานรวมกันของบุคลากรและผูเกี่ยวของทุกคนในโรงเรียน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปสูมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกาวไปสูความเปนมาตรฐานสากล
ตอไป
กลุมงานบริหารทั่วไป
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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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พรรณนางานกลุมงานบริหารทั่วไป
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พรรณนางานกลุมงานบริหารทั่วไป
รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมงานบริหารทั่วไป
1. บริหาร ควบคุมและปฏิบัติงานในฝายบริหารทั่วไปใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการแกไขปญหาและ
พัฒนางาน
2. ประสานงานฝายตาง ๆ ในฝายบริหารทั่วไปใหดําเนินงานตามเปาหมายที่วางไว
3. จัดบุคลากรรับผิดชอบงานและพัฒนาใหมีความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติงานใน
ภาระหนาที่ที่รับผิดชอบ
4. ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงงานทุกงานในฝายบริหารทั่วไปใหมีประสิทธิภาพ
งานประชาสัมพันธการศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จัดทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจําป/ปฏิทินปฏิบัติงานของงานประชาสัมพันธ
สรางความเขาใจในกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษาใหแกชุมชน
สงขาวสาร ความเคลื่อนไหวตาง ๆ ในสถานศึกษาใหชุมชนไดรับทราบ
ประชาสัมพันธงานตาง ๆ ของสถานศึกษาใหชุมชนไดรับทราบ
ใหบริการชุมชนในดานขาวสารทางการศึกษา
ประสานงานกับชุมชนทุก ๆ ดานตามที่ชุมชนรองขอ
งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

งานโภชนาการ
1. วางแผนดําเนินงานใหครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนไดรับประทานอาหารอยางเพียงพอ
และมีคุณภาพตามหลักโภชนาการ
2. ควบคุมดูแลการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียนใหเปนไปตามระเบียบ
3. กําหนดคุณสมบัติผูจําหนายอาหาร และประเภทของอาหาร
4. รับสมัครและคัดเลือกผูประกอบการรานคาโรงอาหาร
5. กํากับดูแลรานคา ผูจําหนายอาหาร และน้ําดื่มในโรงเรียน เกี่ยวกับ
5.1 การแตงกาย
5.2 ความสะอาดของอาหาร และรานคา
5.3 คุณภาพของอาหารตามหลักโภชนาการ
5.4 ราคาการจําหนายอาหาร และเครื่องดื่ม
5.5 ชนิด และความสะอาดของภาชนะที่ใส
5.6 มารยาทในการใหบริการ
6. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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งานอาคารสถานที่
1. วางแผน พัฒนา ปรับปรุงตกแตง อาคารสถานที่ บริเวณ และสิ่งแวดลอม
2. ดูแลและกําหนดบทบาทหนาที่นักการภารโรงในการปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอมจัดบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกหองเรียน ใหเกิดความรมรื่นเปนสัดสวนสวยงามเอื้อตอการ
จัดการเรียนรู
3. ดูแลปรับปรุงซอมแซม ตกแตง บํารุงรักษาอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียนและหองบริการ
ตาง ๆ ใหมีการใชงานอยางปลอดภัยและคุมคา
4. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่แตละงาน และนักการประจําอาคาร
5. ประเมินผล วิเคราะหผล รายงานผลการดําเนินการ และ เผยแพร
6. นําผลการประเมินไปพัฒนา แกไข ปรับปรุง การดําเนินการ
7. จัดกิจกรรมรณรงคปลูกจิตสํานึก สุขนิสัย ที่ดีในการใชอาคาร
8. สรุปผลและเสนอผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบตอผูอํานวยการ สถานศึกษา
ทราบ
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
งานอนามัยโรงเรียน
1. วางแผน ดําเนินการจัดกิจกรรมและรายงานผลเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพอนามัยแกนักเรียน
และบุคลากรของโรงเรียน ดวยการ
2. สงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก
โรงเรียน เชนโรงพยาบาล สาธารณสุขจังหวัด เพื่อตรวจสุขภาพนักเรียน และครู
3. ใหความรูดานสุขภาพอนามัยการปองกันโรคติดตอชนิด ตาง ๆ การปองกันการระบาดของโรค
จัดใหมีเอกสารเผยแพร และแบบพิมพที่ใชในงานอนามัยโรงเรียน
4. ประสานงานกับกรรมการโภชนาการของโรงเรียนดูแลเกี่ยวกับคุณภาพความสะอาด รานคา
จําหนายอาหารและตรวจสุขภาพแมคาโรงอาหาร
5. จัดซื้อ จัดบริการเวชภัณฑและจัดบุคลากรไวใหบริการแกนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนอยาง
เพียงพอและรวดเร็ว
6. จัดทําทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีใหเปนปจจุบัน พรอม
จัดเก็บดูแลรักษาอุปกรณที่ใชในการปฐมพยาบาล ใหอยูในสภาพเรียบรอยสะดวกตอการใชงาน
7. จัดทําหองปฐมพยาบาลใหสะอาดและพรอมตอการใชงาน
งานโสตทัศนศึกษา
1. จัดทําแผน และดําเนินการเพื่อพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ
2. จัดทําระบบการใหบริการโสตทัศนูปกรณ ใหบริการติดตั้ง ยืม คืน อุปกรณโสตทัศนแกบุคลากร
และหนวยงานที่ขอใชบริการใหไดรับความสะดวก
3. บริการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน
4. ใหบริการระบบภาพและเสียงภายในโรงเรียน
5. ดําเนินการติดตั้ง เครื่องเสียง, ไมค และอุปกรณอื่น ๆ ภายในโรงเรียน
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6. ซอมบํารุง เครื่องมือและอุปกรณ วัสดุ โสตทัศน
7. ดูแลระบบ อุปกรณ เครื่องเสียงภายในโรงเรียน
8. ใหบริการหองประชุม (หองโสตทัศนูปกรณ) ควบคุม ดูแล ปรับปรุงและซอมแซมใหพรอมใชงาน
9. ดูแล ซอมแซม และปรับปรุง ระบบโทรศัพทภายในโรงเรียน ระบบเคเบิลทีวี ระบบวงจรปด
10. เผยแพรผลงานและภาพกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน
11. รายงานผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคในการทํางานที่เกี่ยวของ
12. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
งานยานพาหนะ พนักงานขับรถ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติของงานคมนาคม
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและดูแลรักษารถยนตสวนกลางของโรงเรียน
จัดจางเหมารถตูรับจางใหกับทุกกลุมสาระวิชา / งาน และ ฝายตาง ๆ ในกรณีรถโรงเรียนไมวาง
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานคมนาคมเพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน
จัดทําทะเบียนคุมการใชรถตูของโรงเรียน
สรุปการดําเนินงานและประเมินผลการทํางาน
รายงานผลการปฏิบัติงาน งานคมนาคมตลอดปการศึกษา

งานวันสําคัญและประเพณีวัฒนธรรม
1. สงเสริมและจัดกิจกรรมและเขารวมวันสําคัญตางๆที่รัฐบาลกําหนด ใหบุคลากร ผูบริหาร ครู
นักการภารโรง นักเรียนและลูกจางประจําไดมีสวนรวม
2. ดําเนินงานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนเพื่อสงเสริมและเขารวมประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น
3. สรุปผลและเสนอผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบตอผูอํานวยการสถานศึกษา
ทราบ
งานเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.

จัดทําแผนงาน / โครงการงานรักษาความปลอดภัย
กําหนดการปฏิบัติหนาที่ของเวรยามของครู และนักการภารโรง
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหนาสถานศึกษา

งานบริการสาธารณะ
1. วางแผนการดําเนินงาน และจัดใหมีระบบการบริการสาธารณะ
2. จัดระบบขอมูลขาวสารของสถานศึกษาเพื่อใหบริการตอสาธารณะ
3. ใหบริการขอมูล ขาวสาร และบริการอื่นๆแกสาธารณชนตามความเหมาะสมและศักยภาพของ
สถานศึกษา
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4. ใหบริการแกชุมชน และใหความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆเชน การใชอาคารสถานที่ การใช
ยานพาหนะการรับบริการจากการสนับสนุนการกุศล วงดุริยางคและบริการอื่น ๆ
5. พัฒนาระบบการใหบริการแกสาธารณชนใหมีประสิทธิภาพเกิดความพึงพอใจตอผูมารับบริการ
6. ประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะ จากผูมาขอใชบริการ
7. นําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขพัฒนางานระบบงานบริการสาธารณะ
8. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหนาสถานศึกษา
งานดูแลอาคารเรียนและบริหารหองเรียน
1. จัดทําระเบียบแนวปฏิบัติการใชอาคารสถานที่ การใชน้ํา ใชไฟฟา การปรับซอมอาคาร
สถานที่ ครุภัณฑ โตะ เกาอี้ ฯลฯ
2. กํากับ ควบคุมนักการภารโรงประจําอาคารใหปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบแนวปฏิบัติที่วางไว
3. จัดบริการและควบคุมดูแลรักษา จัดซอมสิ่งอํานวยความสะดวก สาธารณูปโภค
4. จัดบรรยากาศที่สนับสนุนและสงเสริมทางวิชาการ ใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู
5. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอฝายบริหารทั่วไปและผูอํานวยการ
6. กํากับ ดูแลนักเรียนในการตกแตงหองเรียนใหสวยงาม, สะอาด, แสงสวางเพียงพอ, อากาศ
ถายเทสะดวก, ไมแออัด ดูแลรักษา ใหอยูในสภาพดีและมีบรรยากาศทางวิชาการ
7. จัดใหมีเครื่องอํานวยความสะดวกตามความจําเปน
8. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอฝายบริหารทั่วไปและผูอํานวยการ
9. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

