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คู่มือปฏิบัติงานของกลุม่บริหารงานทั่วไป 
 

วิสัยทัศน์ (Vision)  

“มุ่งพัฒนางานบริหารทั่วไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำศาสตร์พระราชา แก้ปัญหาด้วยคุณธรรม” 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาอาคารสถานที่ ให้สะอาด ร่มร่ืน น่าดู น่าอยู่ นา่เรียน พรอ้มรับการประเมินทุกระดับ 
2. จัดบริการด้านสาธารณูปโภค ให้มีคุณภาพเพียงพอกับนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา 
3. รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในสถานศึกษาอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง และยั่งยนื 
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ การสื่อสาร และประชาสัมพนัธ์การดำเนนิงานของ

โรงเรียน 
5. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โดยใช้หลักเบญจวิถี และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
6. ส่งเสริมประชาธปิไตยในโรงเรียน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียนในรูปแบบสภานักเรียน  
7. รณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด และพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
8. รณรงค์การศึกษาต่อของนักเรียนในเขตพื้นทีบ่ริการให้มากข้ึน เพื่อลดปัญหาความเลื่อมลำ้ทาง

การศึกษา 
โดยการรับนักเรียนตามนโยบายของสพฐ. และวัตถุประสงค์ของโรงเรียนในกลุ่มกาญจนาภิเษกวทิยาลัย 

9. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้ทันสมัย และส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ 
ภายนอกสถานศึกษาจากการทศันศึกษา 

10. ส่งเสริมความสัมพนัธ์ที่ดีระหวา่งโรงเรียนกับชุมชน องค์กรภาครัฐ และเอกชนในการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

 
เป้าประสงค์ (Goals) 

 

1. อาคารเรียน อาคารประกอบ พืน้ที่บริเวณโรงเรียน มีความสะอาด ปลอดภัย นักเรียนได้เรียนรู้ 
อย่างมีความสุข 

2. นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภคที่ดี มีความพึงพอใจ 
ต่อการให้บริการของโรงเรียน 

3. นักเรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีความปลอดภัย ไม่มกีารแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  
4. มีระบบเครือข่ายสารสนเทศที่ทนัสมัยในการบริหารจัดการ และเผยแพร่ชื่อเสียงโรงเรียนสูชุ่มชน 
5. นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักเบญจวิถี 
6. นักเรียนยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
7. โรงเรียนมีการรับนักเรียนเพิ่มมากข้ึน เป็นที่ยอมรับ และศรัทธาของชุมชน 
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ขอบข่ายงานบริหารทั่วไป 
 

      โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี 
จังหวัดสกลนคร ได้แบ่งงานในกลุ่มบริหารงานทั่วไป และบุคลากรที่รับผิดชอบงานตามบรบิทของโรงเรียน ออกเป็น
งานย่อย  ๒0  งาน ดังนี ้

1. งานธุรการ สารบรรณ และการพัฒนาองค์กร  
2. งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
3. งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
4. งานนักการภารโรง และยานพาหนะ 
5. งานกิจการนักเรียน การส่งเสริมระเบียบวินยั และคุณธรรมนักเรียน 
6. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การป้องกัน แก้ปัญหายาเสพติด และ To be number one 
7. งานสภานักเรียน และการส่งเสริมประชาธปิไตยในโรงเรียน  
8. งานโภชนาการ อนามัยโรงเรียน และงานประกนัชีวิตนักเรียน 
9. งานพฒันาระบบเครือข่ายสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ ์
10. งานนักเรียนประจำหอพักชาย-หญิง 
11. งานโสตทัศนูปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
12. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย  
13. งานควบคุมภายใน และการบรหิารจัดการความเสี่ยง 
14. งานรายงานข้อมูล ITA , DMC, MOBEC และข้อมูลรายหัวนักเรียน และสำมะโนผู้เรียน 
15. งานรับนักเรียน  
16. งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและงานโรงเรียนกับชุมชน  
17. งานทัศนศึกษาตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ 
18. งานเสนอความเห็นเก่ียวกับ เร่ือง การจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา  
19. งานประสานงานกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย โรงเรียนสุจริต เบญจวิถี และสถานศึกษาพอเพียง 
20. งานรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
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แผนผังแสดงโครงสร้างการบริหารงานของกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

ผู้อำนวยสถานศึกษา 
 

 
รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

 
      หัวหน้างานบริหารทั่วไป                         หน้างานกิจการนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- งานกิจการนักเรียน 

- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

- งานส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และปรับเปลีย่นพฤติกรรม 

- งานต่อต้านยาเสพติด และทูบีนมัเบอร์วัน 

- งานโรงเรียนสจุริต โรงเรยีนคุณธรรม และเบญจวิถ ี

- งานโครงการโรงเรียนในฝันและสถานศึกษาพอเพียง 

- งานรักษาความปลอดภัย และสารวัตรนักเรียน 

- งานพิธีการ วันเกียรติยศ และประเพณีวันสำคัญ 

- งานทัศนศึกษาโครงการเรยีนฟร ี๑๕ ปี อย่างมีคณุภาพ 

- งานกิจการหอพักนักเรยีนประจำ 
 
 

 

- งานธุรการ และสารบรรณ 

- งานอาคารสถานท่ี และสภาพแวดล้อม 

- งานจัดระบบการบริหาร และพฒันาองค์กร 

- งานพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา 
- งานข้อมูลนักเรียน DMC การสำมะโนนักเรียน และ ITA 

- งานรับนักเรียน 

- งานประชาสัมพันธ์และงานโสตทัศนูปกรณ ์
- งานยานพาหนะและบริการสาธารณะ 
- งานโภชนาการ และอนามัยโรงเรียน 
- งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และสวสัดิการโรงเรียน 
- งานประสานการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
- งานควบคุมภายใน 
- งานเสนอความเห็นในการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก สถานศึกษา 
- งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
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บทบาทและหน้าทีข่องงานบริหารทั่วไป 
 

1. งานธุรการ งานสารบรรณ และการพัฒนาองค์กร 
 1. วางแผนงาน /โครงการ และกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาตามบริบทของโรงเรียน 
 2. กำหนดโครงสร้างการบริหารงานโดยผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
            และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน          
 3. วิเคราะห์สภาพปัจจุบนัและสภาพปัญหาของโรงเรียนเพื่อใช้ในการวางแผนพฒันาองค์กร  
 4. ดำเนินงานดา้นธุรการ การรบั -ส่ง โต้ตอบหนังสือราชการ และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 5. สรุปและรายงานผลการดำเนนิงานประจำปี 
 6. งานอ่ืน ๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
2. งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
      1. วางแผนการดำเนินงานเก่ียวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  
      2. จัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  
      3. ประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
      4. จัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
      5. จดบันทึกการประชุม ตามที่ได้รับมอบหมาย 
      6. ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนนิงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 
3. งานอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม 

1. จัดทำแผนงาน โครงการปรับปรงุ แซ่มแซม พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
2. ประสานงานกับบุคลากร และหน่วยงานภายนอกในการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค 

              ให้สามารถใช้งานไดอ้ย่างมีประสทิธาพ 
3. จัดหาวัสดุ ในการพฒันาอาคารสถานที่ ทั้งในและนอกอาคารเรียนแต่ละปีงบประมาณ 
4. บริการอาคารสถานที่แก่องค์กรภายนอกและจัดทำสถิติการให้บริการด้านอาคารสถานที่ 
5. สรุปและรายงานผลการดำเนนิงาน/ โครงการด้านอาคารสถานที่ 

4. งานนักการภารโรง และยานพาหนะ  
         1.  ประสานงาน และกำกับติดตาม การปฏิบัติงานของนกัการภารโรง 
         2.  ประสานงานเก่ียวกับการใช้ยานพาหนะ การซ่อมบำรุง และต่อภาษีรถยนต์ประจำปี 

3.  กำกับ ดูแล การทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารประกอบ และบริเวณโรงเรียน 
         4.  เพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงาน และพฒันาประสิทธิภาพการทำงานของนักการภารโรง 

   5.  การรายงาน และประเมินผลการปฏบิัติงาน 
   6.  งานอ่ืน ๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
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5. งานกิจการนักเรียน 
1. การวางแผนงาน โครงการบรหิารกลุ่มกิจการนักเรียน  

 2. งานสำนักงาน การจัดทำคู่มอืการปฏิบัติงาน และการข้ันตอนการดำเนนิงานกิจการนักเรียน 
 3. งานส่งเสริมพฒันาความประพฤติและระเบียบวินัยนักเรียน 
 4. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 5. งานคณะกรรมการนักเรียนและสภานักเรียน 
 6. งานรักษาความปลอดภัย การซ้อมแผนเผชิญเหตุ และภัยคุกคามตามระบบ MOE SAFETY CENTER 
 7. งาน To  Be  Number  One   
 8. งานส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

9. งานจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ 
 10. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
6. งานส่งเสริมระเบียบวินัย และคุณธรรมนักเรียน 
          1. จัดทำแนวทางสง่เสริมระเบียบวินยันักเรียนที่สอดคลอ้งกับระเบียบกระทรวงศึกษาธกิาร และระเบียบแนว
ปฏิบัติของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
          2. การจัดทำแบบรายงานพฤติกรรม และการส่งต่อนักเรียน 
          3. การตรวจเครื่องแต่งกาย และทรงผมนักเรียนประจำสัปดาห์ 
          4. การแต่งตั้งครูเวรประจำวนั และคณะกรรมการนักเรียนทำหนา้ที่เวรประจำวัน 
          5. การส่งเสริม และยกย่อง มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ด ี
          6. การอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนประจำสปัดาห์ 
          7. ส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมโฮมรูม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เก่ียวข้อง 
          8. การรายงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมระเบียบวนิัยและคุณธรรมนักเรียน 
7. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1. การประชุมผูป้กครอง 
2. การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
3.  การจัดทำแบบประเมนิ SDQ เพื่อประเมินความเสี่ยง และคัดกรองนักเรียน 
4. การสรุปผลการคัดกรองนักเรียนรายห้อง และรายบุคคล 
5. การประสานงานกับครูและผูป้กครองในการป้องกันและแก้ไขปญัหานักเรียน 
6. การส่งต่อนักเรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
7. การจัดทำรายงานและประเมินผลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

8. งานส่งเสริมประชาธปิไตยในโรงเรียน  
การส่งเสริมประชาธปิไตยในโรงเรียน มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝงัวิถีประชาธิปไตยให้กับนักเรียน โรงเรียน

เฉลิมพระเกียรติ ฯ สกลนคร ให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงกระบวนการประชาธปิไตยและได้ลงมือปฏบิัติจริงในรูปแบบการ
เลือกตั้งผู้แทนนักเรียน เพื่อทำหน้าที่ในสภานักเรียนระดบัต่าง ๆ เร่ิมต้นจากการเลือกหัวหน้าห้อง หัวหน้าระดับชัน้ 
ประธานชุมนุม คณะกรรมการนกัเรียน สภานักเรียน  
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โดยหน้าที่ของคณะกรรมการนกัเรียนและสภานักเรียน มีดังนี้ 
1. ดูแลสภาพความเป็นอยู่ของเพื่อนนักเรียนขณะที่อยู่โรงเรียน วางมาตรการในการแก้ปัญหาตา่ง ๆ  

ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนร่วมกับคณะครูและผู้บริหารสถานศึกษา 
2. ประสานงานระหวา่งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เก่ียวข้องในด้านตา่ง ๆ เพื่อแก้ปัญหา ตลอดจน

การพัฒนาโรงเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้า 
3. เป็นผู้รับผิดชอบดำเนนิงานหรือกิจกรรมสำคัญของทางโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน 
4. วางแผนการดำเนนิงาน กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับทางโรงเรียน ดว้ยความสมัครใจ และมีจิตอาสา 
5. ปฏิบัติงาน และกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่ขัดแย้งกับระเบียบหรือข้อบังคับอ่ืนใดของทางราชการตามหลัก

ประชาธิปไตย และรักษาไว้ซึง่ขนบธรรมเนียมประเพณี ศลีธรรมอันดีงามของชุมชนและท้องถิน่การรายงาน
และประเมินผลการปฏิบัติงานประชาธปิไตยในโรงเรียน 

9. งานป้องกัน และแก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา และกิจกรรม To be number one 
     1. การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา การอบรมแกนนำตา้นยาเสพติด 
     2. การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและกีฬากลุ่มกาญจนาเกมส์ 
     3. การเฝ้าระวังและติดตามนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง การส่งต่อและบำบดันักเรียนที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 
     4. การปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนแสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูต่อบิดามารดา และคุณครู 
     5. การยกย่องชมเชย และมอบประกาศเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เป็นแบบอยา่งที่ด ี
     6. การรายงานและประเมินผลการปฏบิัติงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
     7. กิจกรรมTo be number one มี 3 ยุทธศาสตรท์ี่สำคัญ คือ ปลุกจิตสำนึก  สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างเครือข่ายเพื่อ 
        ป้องกันปัญหายาเสพติด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือ เสริมสร้างกระแสนิยมในเยาวชนเลิกยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
        สนับสนนุเยาวชนจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนนุจากภาคประชาสังคม สร้างการยอมรับและให้โอกาส 
        แก่เยาวชนที่เปน็กลุ่มเสี่ยงให้กลับเป็นเยาวชนทีด่ีของสังคม เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับยาเสพติด วิธีป้องกัน แก้ไข  
        ปัญหายาเสพติดทั้งใน และนอกสถานศึกษา 
10. งานโภชนาการ อนามัยโรงเรียน ประกันอุบัติเหตุนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา 

1. การประชุม และจัดทำรายงานการประชุมแม่คา้ในโรงอาหาร 
2. การตรวจสอบคุณภาพอาหารในโรงเรียน และกิจกรรมกลุ่มอย.น้อย 
3. การจัดหายาและเวชภัณฑป์ระจำห้องพยาบาล รักษาพยาบาลนกัเรียนที่เจ็บป่วยเบื้องตน้ 
4. การรณรงค์ป้องกันและจัดหาวสัดุที่จำเปน็ในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 
5. จัดทำรายงานและสถิติด้านสุขภาพนักเรียนในสถานการณท์ี่มีการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 
6. การจัดทำสถิตนิ้ำหนัก สว่นสงู และภาวะขาดแคลนทางโภชนาการของนักเรียน 
7. การรณรงค์ป้องกันการเกิดโรค NCDS และสุขนสิัยที่ถูกต้องในการรับประทานอาหาร 
8. จัดทำระเบียบการใช้ห้องพยาบาล การทำประกันอบุัติเหตุนักเรียน และการส่งต่อนักเรียน 
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11. งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์ 
     1. ศึกษานโยบายการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน  
         และสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
     2. จัดทำข้อมูล Data Management Center (DMC) และข้อมูลอ่ืน ๆ เพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
     3. วางแผนพฒันาระบบเครือข่ายสารสนเทศอย่างมีคุณภาพทั้งการบริหารและการเรียนการสอน 
     4. การจัดทำเวบไซต์ของโรงเรียน เพื่อบริการลิงค์ข้อมูลทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา 
     5. การจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นรายเดือน รายปี ตามบริบทของโรงเรียน 
     6. การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโรงเรียนผ่านทางเวบไซต์ของโรงเรียนและทางสถานีวิทย ุ
     7. สนับสนุน การจัดรายการเสียงตามสายของคณะกรรมการนักเรียน กลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
     8. รายงานและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์ 
     9. งานรายงานข้อมูลคุณธรรม และความโปร่งใสในโรงเรียน (ITA online) 
12. งานกิจการนักเรียนประจำพอพัก 

1. การรายงานจำนวนนักเรียนหอพักและจัดทำคำของบประมาณในการรับส่งนักเรียน 
2. การแต่งตั้งครู และบุคลากรประจำหอพักนักเรียนทั้งเวลากลางคนืและวนัหยุดราชการ 
3. การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และปรบัปรุงซ่อมแซม พัฒนาหอพักนกัเรียนประจำ 
4. สื่อสาร และประสานงานกบัผูป้กครองของนักเรียนประจำหอพกั 
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมทางด้านวิชาการ และสุนทรียภาพทางดา้นดนตรี กีฬานักเรียนหอพัก 
6. การรายงานและประเมินผลการดำเนินงานนักเรียนประจำหอพัก 

13. งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ 
1. การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ซ่อมแซมโสตทัศนปูกรณ์ เครือข่ายสารสนเทศในห้องเรียน ห้องประชุม  
2. จัดหา และติดตัง้โสตทัศนปูกรณ์ ตลอดจนอุปกรณ์บนัทึกภาพ วิดิทัศน์ ในงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
3. อำนวยความสะดวกดา้นโสตทัศนูปกรณ์เมื่อองค์กรภายนอกมาขอใช้อุปกรณ์หรือสถานที่ของโรงเรียน 
4. ติดตั้งเคร่ืองเสียงและการประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการนักเรียนในพิธีการต่าง ๆ และพิธีการหน้าเสาธง 
5. จัดทำเวบไซต์ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ ผลงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนสู่ชมชน และผู้เกี่ยวข้อง 

14. งานส่งเสริมประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยทัง้ภาครัฐและเอกชน  
1. วางแผน โครงการ และประสานงานกับหน่วยงานที่จดัการศึกษาในระบบ นอกระบบตามอัธยาศยั เพื่อให้มี

ความพร้อม ได้รับสะดวกในการรับบริการ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และกรรมการวิชาการ 
2. วางแผนให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกดา้นสวัสดิการ แก่ผู้ปกครอง หน่วยงาน องค์กรภายนอกที่มา

ติดต่อราชการหรือจัดกิจกรรมในโรงเรียนร่วมกับกลุ่มอำนวยการ 
3. ประสานงานกับองค์กรที่จัดการศึกษาในท้องถิ่นที่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการกับทางโรงเรียน และ

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ตามที่ผูบ้ริหารโรงเรียนมอบหมาย 
4. วางแผนพัฒนาร้านสวสัดิการ เพื่อให้บริการแก่นักเรียน และบุคลากรอย่างทั่วถึง 
5. ส่งเสริมความสัมพนัธ์ที่ดีระหวา่งโรงเรียนกับชุมชนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาเก่ียวกับการจัด

กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
6. การรายงาน และสรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
7. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 



8 
 

15. งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
1. วางแผน และประสานงานกบักลุ่มงานต่าง ๆ สร้างความเข้าใจ และแนวปฏบิัติในการควบคมุภายในของ

โรงเรียน ตามระเบียบของทางราขการ 
2. จัดให้มีการบริหารความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา 
3. จัดทำตัวชี้วัด และกำหนดเปา้หมายความสำเร็จของการดำเนินงานตามระบบควบคุมภายใน 
4. จัดทำรายงานการควบคุมภายในเสนอหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกปีงบประมาณ 
5. สรุปและรายงานผลการดำเนนิงานควบคุมภายใน 
6. เปิดเผยผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาในระบบ ITA Online 
7. งานอ่ืน ๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

16. งานรับนักเรียน และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
1. ศึกษาระเบียบ และนโยบายการรับนักเรียนแต่ละปีการศึกษาจากหน่วยงานต้นสงักัด 
2. จัดทำแผนการรับบนักเรียนห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติตามแผนการรับนักเรียนของเขตพื้นที่

การศึกษาและของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
3. จัดทำคู่มือการรับสมัครนักเรียน ระเบียบการ จัดห้องสอบ และ 
4. ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษและนักเรียนทั่วไป 
5. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน และประชสสมัพันธ์ในระบบออนไลน์ 
6. รายงานผลการรับนักเรียนประจำวันและยนืยันผลการรับนักเรียนเมื่อสิ้นสุดการรับนักเรียน 
7. งาน อื่น ๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

17. งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
1. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อวางแผนระดมทรัพยกรแต่ละปีการศึกษาตามความเหมาะสม 
2. ประชุมครู และบุคลากรที่เก่ียวข้องในการกำหนดแนวทางหารายได้จากเงินนอกงบประมาณ และเงิน

รายได้ของสถานศึกษาอ่ืน ๆ ตามบริบทของโรงเรียน 
3. จัดทำร้านค้าสวัสดิการในโรงเรียนเพื่ออำนวนความสะดวกแก่นกัเรียนและบุคลากร ตลอดจนการจัดเก็บ

รายได้จากร้านค้าสวัดิการ การจัดทำบญัชีรายรบัรายจา่ยและรายงานฝา่ยบริหาร 
4. จัดหาอุปกรณ์ เครื่องเขียน สมุด เคร่ืองแบบนักเรียน ชุดพิธีการ และชุดอื่น ๆ เพื่อบริการนักเรียน 
5. จัดงานหารายได้เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา เช่น ผ้าป่าเพื่อการศึกษา  
6. งานอ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

18. งานทัศนศึกษาตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
1. ประชุมวางแผน จัดทำโครงการร่วมกับคณะกรรมการบริหารในการทัศนศึกษาของนักเรียน 
2. แต่งตั้งบุคลากรในการไปทัศนศกึษา และเบิกจา่ยงบประมาณในการเดินทาง 
3. จัดหารถ และติดต่อประสานงานกับสถานที่ แหล่งเรียนรู้ตา่ง ๆ ในชุมชน ที่จะไปทัศนศึกษา 
4. จัดทำประกันอุบัติเหตุนักเรียนก่อนการเดินทางทัศนศึกษา (กรณีที่โรงเรียนไม่มีการจัดทำประกันชีวิต) 
5. รายงานผลการทัศนศึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้องทราบเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
6. งานอ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
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19. งานประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การจัดตั้ง ยุบ รวม สถานศึกษา 

1. วางแผน โครงการ และประสานงานกับหน่วยงานที่จดัการศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อให้มีความพร้อม ได้รับสะดวกในการรับบริการ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และฝ่ายวชิาการ 

2. วางแผนให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกดา้นสวัสดิการ แก่ผู้ปกครอง หน่วยงาน องค์กรภายนอก
ที่มาติดต่อราชการหรือจัดกิจกรรมในโรงเรียนร่วมกับกลุ่มอำนวยการ 

3. ประสานงานกับองค์กรที่จัดการศึกษาในท้องถิ่นที่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการกับทางโรงเรียน 
และกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ตามที่ผูบ้ริหารโรงเรียนมอบหมาย 

4. วางแผนพฒันาร้านสวัสดิการ เพื่อให้บริการแก่นักเรียน และบุคลากรอย่างทัว่ถึง ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนร่วมกับกลุ่มสาระสังคมศึกษาในการจดักิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอก
โรงเรียน 

5. การรายงาน และสรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ แก่ผู้เกี่ยวข้องจัดประชุม และจัดทำประชาพิจารณ ์
ในการยุบ รวม เลิก สถานศึกษา ของผู้เก่ียวข้องเสนอผู้บังคับบญัชาตามลำดับชั้น โดยยึดระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการ 
และประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ 

6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
 

20. งานรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาภาคกลางวนั และกลางคนื ตลอดจนใน

วันหยุดราชการตามประเพณี และหยุดชดเชยตามนโบยาบของรัฐบาล 
2. แต่งตั้งครูเวรประจำวนั สภานักเรียน นักศึกษาวิชาทหารในการดูแลความปลอดภัยในวันเปดิภาคเรียน

ปกติทุกวัน และวันที่มีกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ในโรงเรียน 
3. จัดอบรมวินัยจราจร การเผชิญเหตุน้ำท่วม วาตภัย ไฟไหม้ หรืออ่ืน ๆ ตามบรบิทของโรงเรียน 
4. จัดหาป้ายจราจรที่จำเป็นในการแบ่งช่องจราจร และการเดินทางของรถยนต์ที่เข้าอกกสถานศึกษา ของ

บุคบลากรและของนักเรียนตามความเหมาะสม 
5. อบรมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนทุกปีการศึกษาเพื่อความปลอดภัยและให้ยึอระเบียนบของ

กระทรวงศึกษาธิการในการวางกฎระเบียบต่าง ๆที่บังคบัใช้กับผู้เกี่ยวข้อง 
6. จัดคณะกรรมการสภานักเรียน และนักศึกษาวชิาทหารตามความจำเป็นในการดูแลอาคาร สถานที่ 

อำนวยความสะดวกในการจราจร การตรวจจุดอับ จุดเสี่ยงทุกวนัทำการ ทัง้บนอาคารเรียน และบริเวณ
โดยรอบโรงเรียน เพื่อป้องกันการเกิดเหตุที่ไม่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและเผชิญเหตุไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7. รายงานและสรุปผลการดำเนนิงาน และเหตุการณ์ต่าง ๆที่เก่ียวข้องต่อผู้บริหารทุกปีการศึกษา 
8. งานอ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 


