
 
 
 

 

นายเกรียงไกร   ดำประภา     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
       

1. นายดอน  วงษ์สุด  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  
     และหัวหน้างานงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

2. นางสุกัญญา  จังโส  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  
และหัวหน้างานสำนักงานและประเมินผลดำเนินงานกลุ่มบริหารทั่วไป 

3. นางทัศนียา  เขตจัตุรัส  หัวหน้างานควบคุมภายใน 
4. นางพันธุ์วดี  วิทวัสพันธุ์  หัวหน้างานอนามัย 
5. นายจิรัฏร์  มีมงคลวรกฤตา หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา  
6. นางสาวฉันทนา  บุญโสม  หัวหน้าประชาสัมพันธ์ 
7. นางเสาวนีย์  สัจจะผลกุล  หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน 
8. นางสาวพลอยไพลิน  คำไทย หัวหน้างานสหกรณ์โรงเรียน 
9. นางเจริญศรี  จันทร์สุข  หัวหน้างานโภชนาการ  
10. นายณชพัฒน์  จุฑานุต  หัวหน้างานจราจร 
11. นายพรรษา  จรเขตต์  หัวหน้างานสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

   

บทบาทและหน้าที่ของรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
1. บริหารกลุ่มบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ให้ถูกต้อง เรียบร้อย 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. วางแผน/กำกับ/ดูแล/นิเทศ/ติดตาม และแก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในกลุ่มบริหารทั่วไปในด้านทรัพยากรการบริหาร และขวัญกำลังใจ 
3. วินิจฉัย สั่งการ ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
4. ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 



 

 
 

บทบาทและหน้าที่ 
1. วางแผนการดำเนินงานอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม 
2. บำรุง ดูแล และพัฒนาอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย  
3. สร้างเสริมภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สวยงาม ร่มรื่น มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
5. ทำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนางาน 
6. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อปฏิบัติในการขอใช้อาคารสถานที่ 
1. ประสานงานกับผู้รับผิดชอบสถานที่แต่ละแห่งล่วงหน้าก่อนใช้งานอย่างน้อย 3 วัน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
กรณีงานซ้อนกัน 

2. แจ้งรายระเอียดวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ และผังการจัดสถานที่ให้กลุ่มบริหารทั่วไปทราบ หากมีป้ายชื่อ
งานให้ส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 

3. ผู้รับผิดชอบงานตรวจสถานที่ก่อนจัดกิจกรรมเพ่ือความเรียบร้อย 
 

การใช้ห้องเรียนและการดูแลรักษา 
      1.  ปิดไฟฟ้า-ปิดพัดลม ก่อนออกจากห้องเรียน 
      2.  ห้ามใช้ไฟฟ้าเพ่ือกิจส่วนตัว 
      3.  รักษาความสะอาด ทิ้งขยะทุกวัน 
      4.  เก็บรักษาอุปกรณ์ทำความสะอาดให้เป็นระเบียบ 

 

การใช้อาคารเรียน 
1. อาคารเรียนเปิดเวลา 06.00 น. และปิดอาคารเรียนเวลา 16.10 น. 
2. เวลาการใช้เครื่องปรับอากาศในอาคารเรียน เปิดเวลา 08.30 น. และปิดเวลา 15.30 น. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 



 
 
 
 
 

บทบาทและหน้าที่ 
1. งานสารบรรณ 

1.1 จัดทำทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการของกลุ่มบริหารทั่วไป 
1.2  เก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่มีระบบการเก็บเอกสารที่สามารถค้นหาเรื่องได้อย่างรวดเร็ว 
1.3  จัดส่งหนังสือราชการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและติดตามเรื่อง 
1.4  โต้ตอบหนังสือราชการ  อย่างรวดเร็วและทันเวลา 
1.5  จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารทั่วไป เช่น บันทึกข้อความ แบบสำรวจแบบสอบถาม แบบ
ประเมินผลงาน ระเบียบและคำสั่ง 

2. งานพัสดุ 
2.1  จัดซื้อ-จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกของกลุ่มบริหารทั่วไป โดยการจัดทำใบสั่ง
ซื้อ ทำชุดเบิกเงินและประสานงานกับพัสดุโรงเรียน 
2.2  จัดจ้าง งานซ่อมแซม บำรุงรักษา วัสดุครุภัณฑ์และสถานที่ต่างๆในบริเวณโรงเรียน โดยการจัดทำใบสั่ง
จ้าง ทำชุดเบิกเงินและประสานงานกับพัสดุโรงเรียน 
2.2  จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ-อุปกรณ์ อุปกรณ์ทำความสะอาด อุปกรณ์และเครื่องมือช่าง 

    3.   งานเตรียมการสำหรับการประชุม 
 3.1 ดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมของหน่วยงานที่อยู่ในกลุ่มบริหารทั่วไป จัดทำ  
 หนังสือเชิญประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมของกลุ่ม
 บริหารทั่วไป 
   4. งานแผนงาน 

4.1 ดำเนินการจัดทำแบบเสนอโครงการของงานที่อยู่ในกลุ่มบริหารทั่วไป สรุปโครงการ ประเมินผลและ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของกลุ่มบริหารทั่วไป 

   5. งานดูแลการให้บริการหอประชุมโรงเรียน 
5.1 ดำเนินการดูแลการใช้หอประชุม จัดทำตารางการใช้หอประชุมและบันทึกการใช้หอประชุมสำหรับครู 
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  
5.2 ดำเนินการดูแลการเช่าหอประชุมและสถานที่บริเวณโรงเรียนแก่บุคคลภายนอกและหน่วยงานภายนอก 
5.3 ผู้ใช้บริการ กรุณากรอกแบบฟอร์มตารางการใช้หอประชุมล่วงหน้าพร้อมแนบผังการใช้หอประชุม กรณี
เร่งด่วน สามารถโทรแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานโดยตรง และกรอกแบบฟอร์มเพ่ือจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อม 

  6. งานอาคารสถานที่ 
 6.1 จัดทำบันทึกการแจ้งซ่อม/ให้บริการ  
 6.2 จัดทำใบงานซ่อมให้กับนักการภารโรง 
 6.3 จัดทำบันทึกการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารทั่วไป 

2. งานสำนักงานและประเมินผลดำเนินงานกลุ่มบรหิารทั่วไป 
 



 6.4 เก็บรวบรวมงาน ภาพการปฏิบัติงานของงานอาคารสถานที่ 
  7. งานโภชนาการ 
 7.1 จัดทำตารางเวรการประเมินผู้ประกอบการร้านค้า 
 7.2 จัดทำใบประเมินผู้ประกอบการร้านค้า 
 7.3 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ผู้ประกอบการร้านค้าทราบ 
  8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

บทบาทและหน้าที่ส่งเสริม 
1. วางแผนและดำเนินการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
2. บริการด้านสุขศึกษาในโรงเรียน 
3. ให้การรักษาเบื้องต้น/การส่งต่อ 
4. บริการให้คำปรึกษาด้านอนามัยแก่นักเรียนและชุมชน 
5. เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคภายในโรงเรียน 
6. ติดตามประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนางานอนามัย 

 

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องพยาบาล 
1. แจ้งข้อมูลและอาการเจ็บป่วยของนักเรียนต่อครูพยาบาล 
2. เขียนชื่อ สกุล ชั้น เวลา อาการ อย่างชัดเจนเมื่อใช้บริการ 
3. ห้ามหยิบยา หรือจัดยาด้วยตนเองโดยเด็ดขาด 
4. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องพยาบาล 
5. ห้ามส่งเสียงดังให้เป็นที่รบกวนผู้อ่ืน 

 
การขอเข้ารับการรักษาพยาบาล 
 ถ้านักเรียนมีอาการเจ็บป่วยในเวลาที่มีการเรียนการสอน นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 

1. ขออนุญาตอาจารย์ประจำวิชาที่สอนเพ่ือไปห้องพยาบาล 
2. นักเรียนที่ป่วยจำเป็นต้องนอนห้องพยาบาลต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์พยาบาลและอาจารย์ประจำวิชา 
3. นักเรียนปฏิบัติตามระบบขั้นตอนการให้บริการห้องพยาบาล 
4. นักเรียนที่ได้รับอนุญาตให้นอนพักห้องพยาบาลแล้วอาการดีขึ้น ต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์พยาบาลเพ่ือ

ไปเรียนต่อได้ 
 

ระเบียบการใช้ห้องพยาบาล 
1. เวลาทำการ 07.30 - 16.30 น. 
2. นักเรียนเซ็นชื่อก่อนรับยา 
3. นักเรียนรับยาช่วงเปลี่ยนคาบเรียน ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน 
4. นักเรียนได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอนก่อนนอนทุกครั้ง 
5. นักเรียนที่ป่วยมากต้องนอนพัก ควรปฏิบัติดังนี้ 

- เซ็นใบขออนุญาตก่อนนอนพัก 
- ไม่ส่งเสียงดังรบกวน 
- รักษาความสะอาด 
- ก่อนลุกจากเตียง พับผ้าห่มและจัดที่นอนให้เรียบตึง 

3. งานอนามัย 
 



6. ไม่อนุญาตให้นอนพักในคาบแรก 
7. ให้นักเรียนนอนพักได้ 2 คาบ 
8. ห้าม นักเรียนบริการรักษาตนเอง 
9. ห้าม นักเรียนเข้าห้องในขณะไม่มีอาจารย์อยู่ 
10. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ทำแผล ในช่วงพักเท่านั้น 

 

การขอใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน 

การประกันอุบัติเหตุในโรงเรียน      คือการวางแผนคุ้มครองความปลอดภัยให้กับนักเรียนและบุคลากร 
การคุ้มครองอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง  เพราะอุบัติเหตุนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งร่างกายและชีวิต  

สิทธิประโยชน์และการคุ้มครอง 
โรงเรียนธัญบุรี ได้จัดทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียนและบุคลากรทุกคนกับบริษัทประกันภัยเป็นประจำ

ทุกปี ทั้งนี้เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนในกรณีได้รับอุบัติเหตุ ขั้นตอนในการขอการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุมีดังนี้  
 

1. วงเงินคุ้มครองสำหรับประกันอุบัติเหตุประจำปี ตามสัญญาที่โรงเรียนทำไว้กับบริษัทคู่สัญญา 
2. หากนักเรียนเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน    โรงเรียนจะเป็นผู้นำส่งนักเรียนไปโรงพยาบาลคู่สัญญา โดยนักเรียน
ที่มีบัตรประกันอุบัติเหตุพร้อมบัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชน ไม่เสียค่าใช้จ่ายยกเว้นวงเงินเกิน
ตามท่ีระบุไว้  หากนักเรียนไม่มีบัตรประกันอุบัติเหตุ ผู้ปกครองต้องสำรองเงินก่อนและมาเบิกเงินภายหลัง 
3. หากนักเรียนเกิดอุบัติเหตุนอกเหนือจากข้างต้น  

3.1 ผู้ปกครองนำนักเรียนส่งโรงพยาบาลคู่สัญญา โดยใช้บัตรประกันอุบัติเหตุของนักเรียนพร้อม 
          บัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นเกินวงเงินตามท่ีระบุไว้  
          กรณีผู้ปกครองไม่ได้นำบัตรประกันอุบัติเหตุของนักเรียนไปยื่นให้โรงพยาบาล ต้องสำรองจ่ายไปก่อน    
          และมาเบิกเงินภายหลัง 
 3.2 นำนักเรียนส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดและสำรองจ่ายไปก่อนและนำมาเบิกเงินภายหลัง 
  

การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อนและมาเบิกเงินภายหลัง 
      1. กรณีนักเรียนไม่พกบัตรประกันอุบัติเหตุแล้วสำรองจ่ายก่อน  ให้นำหลักฐานดังต่อไปนี้ส่งให้ที่อาจารย์ที่
รับผิดชอบประกันอุบัติเหตุทุกครั้ง  เพื่อโรงเรียนจะดำเนินการขอสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันให้ต่อไป  

1.1 ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง(ระบุการเกิดอุบัติเหตุ)      
1.2 ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลฉบับจริง 

       2. กรณีการรักษาต่อเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดิมที่เคยรักษาและอยู่ในวงเงินคุ้มครองได้  จะต้องกลับไว้รักษาที่
สถานพยาบาลเดิมในการรักษา  แต่หากท่านเปลี่ยนสถานพยาบาล  (ถึงแม้ว่ายังเป็นสถานพยาบาลในเครือข่ายอยู่)  
ท่านจะต้องสำรองคา่ใช้จ่ายพร้อมนำใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์    มายื่นเรื่องเบิกเงินกับทางโรงเรียน 
       3. การขอให้แพทย์ออกใบรับรองการรักษา   จะต้องให้แพทย์ผู้รักษาลงความเห็น การรักษาและสาเหตุของ
การเกิดอุบัติเหตุให้ชัดเจน  หรือกรณีที่มีการรักษาต่อเนื่องควรให้แพทย์ระบุ  การรักษาต่อเนื่องมาด้วยทั้งนี้  เพ่ือให้
การพิจารณาอนุมัติจากทางบริษัทฯ ได้รวดเร็ว 



 

ปัญหาการประกันอุบัติเหตุของโรงเรียนที่พบบ่อยครั้ง 
1. นักเรียนไม่พกบัตรประกันติดตัว เม่ือประสบอุบัติเหตุต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อน (นอกโรงเรียน)      

เมื่อนำมาเบิกท่ีโรงเรียนเกิดความล่าช้าจากการดำเนินการของบริษัทประกัน 
2. นักเรียนไม่ทราบโรงพยาบาลคู่สัญญาทำให้ต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อน   ทั้งที่โรงเรียนได้แจ้งให้ทราบ

แล้ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บทบาทและหน้าที่ 
1. วางแผนและดำเนินการด้านสุขาภิบาลอาหาร 
2. จัดหาและให้บริการเกี่ยวกับอาหารและน้ำดื่มแก่นักเรียน  ครูและบุคลากร 
3. ติดตามประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนางานโภชนาการ 

 

ข้อปฏิบัติในการใช้โรงอาหาร 
1. รับประทานอาหารและดื่มเครื่องดื่มภายในโรงอาหารเท่านั้น 
2. เข้าแถวซื้ออาหารตามลำดับก่อนหลัง 
3. เมื่อรับประทานอาหาร เครื่องดื่มเสร็จแล้ว เก็บภาชนะไปเก็บในที่วางภาชนะ 
4. ไม่อนุญาตให้นักเรียนซื้ออาหารก่อนเวลาพักท่ีโรงเรียนกำหนด ยกเว้นได้รับอนุญาตจากกลุ่มบริหารทั่วไป 
หรือกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
5. ถ้านักเรียนพบเห็นสิ่งต่อไปนี้ ขอให้แจ้งให้คณะกรรมการฯหรืออาจารย์ทราบด้วยวาจาหรือลายลักษณ์
อักษร 

5.1 ผู้ค้าเอาเปรียบ ขายอาหารเกินราคา หรือให้ปริมาณน้อยเกินไป 
5.2 ผู้ค้านำอาหารปนปลอม ปนเปื้อน หรือบูดเสีย ขึ้นรา ปราศจากคุณภาพมาขาย 
5.3 ผู้ค้าหรือผู้ช่วยขายใช้กิริยา วาจา ไม่สุภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. งานโภชนาการ 
 



 
 

บทบาทและหน้าที่ 
1. วางแผนและดำเนินการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใช้ในการบริหารและพัฒนาการศึกษา

ของโรงเรียน 
2. จัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
3. สนับสนุนและพัฒนาให้บุคลากรสามารนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใช้ในการบริหารและ

พัฒนาการศึกษา 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเทคโนโลยีการศึกษา 
5. ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 

การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา 

1. ห้ามนักเรียนนำอาหารเครื่องดื่มเข้ามารับประทานอาหารในห้องโสตทัศนศึกษา  
2. กำหนดเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ ห้องโสตทัศนศึกษาเปิดและปิดตามเวลาที่จองห้อง 
3. นักเรียนไม่ส่งเสียงดังในห้องโสตทัศนศึกษา 
4. ห้ามนักเรียนใช้โสตทัศนูปกรณ์ทุกชนิดเว้นเสียแต่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ 
5. ถอดรองเท้า และวางไว้หน้าห้องให้เป็นระเบียบ 
6. นักเรียนจะต้องช่วยรักษาความสะอาดในห้องโสตทัศนศึกษา  

การขอรับบริการห้องโสตทัศนศึกษา-การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา 

1. ผู้ใช้บริการ กรุณากรอกแบบฟอร์มอนุญาตใช้ห้องโสตล่วงหน้าก่อนใช้งานอย่างน้อย 3 วันทำการ (กรณี
เร่งด่วน แต่ห้องว่างสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องโสตฯโดยตรง ก่อนการใช้งานอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงเพ่ือ
จัดเตรียมห้องให้พร้อม) 

2. ครูต้องควบคุมนักเรียนให้อยู่ในระเบียบเรียบร้อย ไม่เคลื่อนย้ายหรือหยิบอุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาตและ
ช่วยรักษาความสะอาดทั้งก่อนและหลังใช้บริการห้องโสตรวมทั้งอุปกรณ์ท้ังหมดต้องส่งคืนในสภาพเดิม ไม่
เสียหาย    

3. เมื่อเข้าใช้บริการแล้วโปรดเขียนบันทึกการใช้ห้องลงสมุดด้วยทุกครั้งโปรดทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 

การใช้บริการถ่ายภาพติดบัตร (งานโสตทัศนศึกษา) 

ในการใช้บริการถ่ายภาพติดบัตร ผู้ใช้บริการต้องแจ้งความจำนงล่วงหน้าและต้องตรงต่อเวลาเมื่อได้รับนัด
หมายจากเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 

 

 

5. งานโสตทัศนศึกษา 
 

http://www.suriyawongse.ac.th/vcenter/?p=54


การติดต่อขอยืมโสตทัศนูปกรณ์ 

1. สำหรับครูผู้สอนต้องกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตยืมโสตทัศนูปกรณ์ และนำมาส่งคืนตามกำหนดวันที่ได้รับ 
ต้องรักษาโสตทัศนูปกรณ์ท่ียืมไปให้อยู่ในสภาพเดิม หากชำรุดหรือสูญหาย ผู้ยืมต้องรับผิดชอบซ่อมแซม หรือ
หามาคืนได้ 
2. สำหรับนักเรียนหากมีความประสงค์ขอยืมโสตทัศนูปกรณ์ไปใช้นอกห้องเรียนจะต้องทำหนังสือขออนุญาต
จากผู้อำนวยการเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

บทบาทและหน้าที่ 
1. วางแผนการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของโรงเรียน 
2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาและงานอ่ืนๆของโรงเรียน 
3. ควบคุม และประสานงาน การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกโรงเรียน 
4. จัดทำวารสาร/จุลสารของโรงเรียน/สมุดโทรศัพท์/หนังสือมุฑิตาจิต 
5. ติดตามประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนาการประชาสัมพันธ์การศึกษา 

 

การขอรับบริการงานประชาสัมพันธ์ 
1. การประกาศเสียงตามสาย ผู้ประกาศต้องเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
2. การใช้เสียงตามสาย ประกาศได้ในช่วงเปลี่ยนคาบ(ในกรณีที่มีเรื่องด่วนประกาศได้) 
3. เขียนข้อความท่ีจะให้ประกาศลงในสมุดที่ห้องประชาสัมพันธ์/หรือโทรศัพท์แจ้งข้อความที่จะประกาศให้

ชัดเจน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. งานประชาสมัพันธ ์
 



 
 
 
 

บทบาทและหน้าที่ 
1. วิเคราะห์กำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงานของโรงเรียน 
2. วางแผนการจัดระบบการควบคุม ภายในโรงเรียน 
3. ดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 
4. ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานผล  

 

ข้อปฏิบัติในการปฏิบัติงาน 

1.   ติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.ของปีนั้น 
2.  ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
3.  ประเมินผลการควบคุมที่มีอยู่ 
4.  ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
5.  กำหนดแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
6.  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน งวดสิ้นสุด 30 ก.ย.ของปีนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. งานควบคุมภายใน 
 



 
 
 

บทบาทและหน้าที่   
1. กำหนดนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปในส่วนที่เกี่ยวกับการค้าให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ 

    กิจกรรมสหกรณ์ 
    2. กำหนดระเบียบต่างๆของกิจกรรมสหกรณ์ 
    3. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการและคณะกรรมการร้านค้าให้เป็นการถูกต้อง 
    4. ควบคุมดูแลทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารต่างๆให้เรียบร้อย 

        5. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 
   6. ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนองบดุลและรายงานประจำปี แสดงผลการดำเนินงานของ กิจกรรมสหกรณ์ 

ข้อปฏิบัติในการปฏิบัติงาน 

1. นักเรียนทุกคนเป็นสมาชิกของสหกรณ์ จากการลงทุน ซื้อหุ้น และสมาชิกทุกคนจะได้รับผลประโยชน ์

ตามจำนวนหุ้นซึ่งตนได้ลงทุนไว้ 
2. สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลตามส่วนการซื้อของสมาชิก 

3. มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในแนวทางท่ีถูกต้อง 

4. ส่งเสริมให้นักเรียนใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด และรู้จักการลงทุน อันเป็นแนวทางในการดำรงชีพต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. งานสหกรณ์โรงเรียน 
 



  
 
 

บทบาทและหน้าที 
     1. ประสานงานกับธนาคารออมสิน 
     2. เป็นที่ปรึกษาโครงการธนาคารโรงเรียนธัญบุรี 
     3. กำกับ ดูแลการดำเนินงานธนาคารโรงเรียน 
     4. จัดกิจกรรมร่วมกับธนาคารพ่ีเลี้ยง ธนาคารภาค 14 ในวันสำคัญต่างๆ 
     5. ประเมินผล ปรับปรุง พัฒนางานธนาคารโรงเรียน 
ข้อปฏิบัติในการปฏิบัติงาน 

1. ข้อปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน 

1. เปิด-ปิดธนาคารเพ่ือให้บริการตามเวลาที่กำหนดในระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ 
2. บริการฝาก-ถอนเงิน แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทุกท่าน 

3. ตรวจนับเงินประจำวัน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องตรงตามรายงานประจำวัน 

4. ปิดงานประจำวันเพ่ือนำส่งธนาคารพ่ีเลี้ยงทุกวันพฤหัสบดี และเปิดงานประจำวันถัดไป 

5. จัดทำเอกสารงานบัญชี จัดเก็บในที่ปลอดภัย เพ่ือรับการตรวจสอบจากธนาคารพ่ีเลี้ยง 

6. ช่วยกันรักษาความสะอาดในสำนักงานธนาคารโรงเรียน 

2. ข้อปฏิบัติของนักเรียน ครูและบุคลากรที่ใช้บริการ 

1. เมื่อทำรายการฝาก-ถอนเงิน ต้องเขียนใบฝาก-ถอน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องทุกครั้ง 

2. ตรวจสอบจำนวนเงินทุกครั้งก่อนออกจากธนาคาร 

3. แสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ในการทำรายการทั้งหมด 

4. ไม่รบกวนเสียงดัง หรือทำการอันก่อให้เกิดความรำคาญ หรือรบกวนพนักงาน 

5. ธนาคารจะเปิดบริการเป็นเวลาเนื่องจากเจ้าหน้าที่ก็คือนักเรียน ครูที่มีการเรียนการสอนปกติ  
ไม่สามารถเปิดบริการตามที่ร้องขอ 

6. ช่วยกันรักษาความสะอาดในสำนักงานธนาคารโดยเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. งานธนาคารโรงเรียน 
 



 
 

บทบาทและมีหน้าที ่
1. ดูแลระเบียบการจราจรภายในและภายนอก บริเวณโรงเรียน 
2. จัดทำป้ายสัญญาณจราจรที่ชัดเจนและมีการกำหนดพ้ืนที่จอดรถสำหรับบุคลากร นักเรียนและผู้ที่มา

ติดต่อราชการ 

3.จัดทำบัตรจอดรถสำหรับครู บุคลากรและนักเรียน 

4.ประสานตำรวจจราจรในพื้นที่ เพ่ือขอคำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการจัดการจราจร 

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
5.จัดทำแฟ้มสรุปงานประจำปี เพ่ือเสนอรายงานต่อไป 

6.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อปฏิบัติในการปฏิบัติงาน 

 1.ไม่อนุญาตให้นักเรียนนำรถยนต์ทุกชนิดมาโรงเรียน โดยเด็ดขาด 

 2.ในกรณีที่นักเรียนนำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียนต้องปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

  2.1นักเรียนต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ 

  2.2นำสำเนาใบอนุญาตขับขี่ และสำเนารถจักรยานยนต์ มายื่นที่ห้องบริหารงานทั่วไป พร้อม

 ทั้งกรอกเอกสารคำร้องขออนุญาตจอดรถจักรยานยนต์ในโรงเรียน และชำระค่าสติ๊กเกอร์ตรา

 โรงเรียน สำหรับรถจักรยานยนต์ จำนวน50บาท 

 2.3นักเรียนต้องติดสติ๊กเกอร์ไว้ที่ตัวรถจักรยานยนต์โดยสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

 2.4นักเรียนจะต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งจึงสามารถใช้สถานที่จอดรถจักรยานยนต์ได้ 

 2.5ลานจอดรถจักรยานยนต์เปิดให้จอดเวลา6.00-8.00น.และเปิดให้นำรถจักรยานยนต์ ออกไปได้

ในเวลา15.30น. 

 3.นักเรียนต้องนำรถจักรยานยนต์ไปจอดไว้ในพ้ืนที่จอดรถของนักเรียนเท่านั้น โดยจอดตาม หมายเลข

ที่ลงทะเบียนไว้ 

 4.หากนักเรียนไม่จอดในพ้ืนที่ที่กำหนดจะถูกล็อคล้อและเสียค่าปรับ20บาท 

 

 

 

 

 

 

10. งานจราจร 
 



  
บทบาทและหน้าที ่

1. สำรวจข้อมูลด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 

2. วางแผน กำหนดนโยบายและแนวทางการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใช้ในการ
บริหารและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

3. ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้งานด้านต่างๆ ของสถานศึกษา 

4. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใช้ในการบริหารและพัฒนา
การศึกษา  

5. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิตรวมทั้งการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

6. ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ือให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับ
กระบวนการเรียนรู้ 

7. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ให้แก่กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหาร
งบประมาณและแผนงาน กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน และกลุ่มบริหารทั่วไปดังนี้ 

 7.1 สำรวจปัญหาความต้องการจำเป็นด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 7.2 จัดระบบส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของทุก
ฝ่าย 

 7.3 ซ่อม บำรุง ปรับปรุงแก้ไข และจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีของทุกฝ่าย 

 7.4 ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ทางด้านใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 7.5 นำผลการประเมินการปรับปรุงมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวก
ด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

8.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อปฏิบัติในการงาน 
1. ข้อปฏิบัติของเจ้าหน้าที่งานสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

1 สำรวจสื่อและเทคโนโลยีในห้องเรียน เช่นโปรเจคเตอร์ ชุดเครื่องเสียง Visualizer หากพบว่าห้องเรียนใด
ยังไม่มีสื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน จะต้องดำเนินการจัดหาและติดตั้งในห้องเรียนที่ขาดแคลน 

2. ตรวจเช็คและดูแลความเรียบร้อยของสื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ในห้องเรียน เช่น โปรเจคเตอร์ ชุดเครื่อง
เสียง Visualizer เป็นต้น 

3. ประสานงานกับครูและบุคลากรที่ใช้บริการเมื่อสื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนมีการชำรุด 
4. พัฒนาระบบบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ อย่างสม่ำเสมอ 

2. ข้อปฏิบัติของครู บุคลากรและนักเรียนที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 1. ใช้สื่อและเทคโนโยลีเพ่ือการศึกษาให้ถูกต้องตามวิธีการใช้งาน 
 2. ช่วยกันรักษาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในแต่ละห้องเรียนเพื่อการใช้งานที่ยาวนานขึ้น 
 3. แจ้งซ่อมบำรุงกับเจ้าหน้าที่เพ่ือดำเนินการในการจัดซ่อมต่อไป 

11.  งานสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 


