คําสั งโรงเรียนวชิ รธรรมสาธิ ต
ที ๑๙๔ / ๒๕๕๔
เรือง แต่งตั งครูและบุคลากรปฏิ บ ั ติงานกลุ่มสํานักงานผู ้อํานวยการ
********************************
เพือให้การปฏิบ ั ติงานกลุ่มสํานักงานผู้อํานวยการ โรงเรี ยนวชิรรรมสาธิ
ธ
ต เป็นไป
อย่างสอดคล้องกั บการบริหารงานเขตพืนทีการศึกษามั ธยมศึกษา เขต๒ โดยอาศั ยอํานาจตามมาตรา
๒๗ (๑) แห่งพระราชบั ญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศั กราช ๒๕๔๗
จึงแต่งตั งครูและบุคลากรปฏิบ ั ติงานกลุ่มสํานักงานผู้อํานวยการ ประจําปีารศึ
ก กษา ๒๕๕๔ ดั งต่อไปนี
กลุ่มสํานักงานผู ้อํานวยการ
นางวราภรณ์
สั ตยมาภากร
นางสาวบรรจง
นาคสุวรรณ์

หั วหน้ากลุ่มสํานักงานผู้อํานวยการ
รองหั วหน้ากลุ่มสํานักงานผู้อํานวยการ

๖๐๑ งานสํานักงานผู ้อํานวยการ
นางวราภรณ์
สั ตยมาภากร
นางสาวบรรจง
นาคสุวรรณ์
นางสาวสุก ั ญญา
ชาซิโย

หั วหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

๖๐๒ งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพืนฐาน
นางวราภรณ์
สั ตยมาภากร
นางสาวบรรจง
นาคสุวรรณ์
นางสาวสุก ั ญญา
ชาซิโย

หั วหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

๖๐๓ งานสมาคมผู ้ปกครองและครู
นางวราภรณ์
สั ตยมาภากร
นางสาวบรรจง
นาคสุวรรณ์
นางสาวสุก ั ญญา
ชาซิโย

หั วหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

๖๐๔ งานนโยบายและแผน
นางสาวฝนทอง
ศิร ิพงษ์
นางสาวสารฤทธิ
โพธิราช

หั วหน้า
ผู้ช่วย

๖๐๕ งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสมยศ
แม้นสงวน
หั วหน้า
นายสุว ิ ทย์
ปินอมร
ผู้ช่วย
นายปวิ ตร
สมนึก
ผู้ช่วย
๖๐๕.๑ งานสํานักงาน
นายปวิ ตร
สมนึก
หั วหน้า
นายสิทธิช ั ย
มาโนชญ์กุล ผู้ช่วย
๖๐๕.๒ งานศูนย์การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
นางสาวสารฤทธิ
โพธิราช
หั วหน้า
นางสาวเสาวลั กษณ์ สั นติธรรมเมธี ผู้ช่วย
๖๐๕.๓ งานศูนย์ว ิ ทยบริการ
นางสาวเกษรา
ก้องศั กดิ ศรี หั วหน้า
นางสาวภานุมาศ
ชาติทองแดง ผู้ช่วย
๖๐๕.๔ งานโสตทั ศนศึกษาและสือนวั ตกรรม
นายสุว ิ ท
ปินอมร
หั วหน้า
นายภาคภูมิ
แก้วเย็ น
ผู้ช่วย
นายภูร ิว ั ฒน์
บุญจั นทร์
ผู้ช่วย
๖๐๕.๕ งานบริหารระบบเครือข่าย
นางสาวนนทยา
เพิมยศ
หั วหน้า
นายสิทธิช ั ย
มาโนชญ์กุล ผู้ช่วย
นายธรั ตน์
บั ลลั งก์โพธิ ผู้ช่วย
๖๐๕.๖ งานสารสนเทศเพือการบริหาร
นางปุณยนุช
เอกศิร ิ
หั วหน้า
นายธรั ตน์
บั ลลั งก์โพธิ ผู้ช่วย
๖๐๕.๗ งานพั ฒนาสือนวั ตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึ กษา
นายปวิตร
สมนึก
หั วหน้า
นายธรั ตน์
บั ลลั งก์โพธิ ผู้ช่วย
๖๐๕.๘ งานบํารุงรั กษาคอมพิวเตอร์
นายณัฐพงศ์
พูลสวั สดิ
หั วหน้า
นายสิทธิช ั ย
มาโนชญ์กุล ผู้ช่วย
๖๐๖ งานควบคุมภายใน
นายสุเนตร
นางสาวสารฤทธิ

ศรีใหญ่
โพธิราช

หั วหน้า
ผู้ช่วย

๖๐๗ งานติ ดตามประเมิ นผล
นางสาวฝนทอง
ศิร ิพงษ์
นายสุเนตร
ศรีใหญ่

หั วหน้า
ผู้ช่วย

ให้ผู้ท ีได้ร ั บการแต่งตั งตามคําสั งนี ตั งใจปฏิบ ั ติหน้าทีอย่างเต็มกําลั งความสามารถ
เพือให้การดําเนินงานทุกด้านบรรลุตามเป้ าหมายทุกประการ
ทั งนี ตั งแต่ว ั นที ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
สั ง ณ วั นที๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

( นายพิชยนันท์ สารพานิช )
ผู้อํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ขอบข่ายภาระงานกลุ่มสํานักงานผู ้อํานวยการ
งานสํานักงานผู ้อํานวยการ มีหน้ าทีดั งนี
๑. จัดทําแผนปฏิบ ั ติงาน/โครงการ งานสํานักงานผู้อํานวยการ
๒. ให้การบริการประสานงานระหว่างหน่วยงานในโรงเรี ยนกั บฝ่ ายบริหารโรงเรียน
๓. ให้บริการต้อนรั บ ประสานงานกั บผู้ปกครอง หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทีมาติดต่อราชการ
๔. กรองงาน นําเสนองาน รายงานผล และให้บริการอืน ๆ
๕. จั ดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพืนฐานและสมาคมผู้ปกครองและครู
๖. จั ดการประชุมครูประจําเดือน
๗. งานอืนๆ ตามทีได้ร ั บมอบหมาย
งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพืนฐาน มีหน้ าทีดั งนี
๑. จั ดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพืนฐาน
๒. ประชาสั มพั นธ์เผยแพร่กิ จการ และผลงานของสถานศึกษา
๓. สร้างความสั มพั นธ์ก ั บสถานศึกษาและสถาบั นอืนในชุมชนและท้องถิน
๔.งานอืนๆ ตามทีได้ร ั บมอบหมาย
งานสมาคมผู ้ปกครองและครู มีหน้ าทีดั งนี
๑. จั ดการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู
๒. ประชาสั มพั นธ์เผยแพร่เผยแพร่กิจการและชือเสียงเกี ยรติคุณของสมาคมให้สมาชิกและ
บุคคลโดยทั วไปให้เป็นทีรู้จ ั กแพร่หลาย
๓. งานอืนๆ ตามทีได้ร ั บมอบหมาย
งานนโยบายและแผน มีหน้ าที ดั งนี
๑. จั ดทําแผนพั ฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบ ั ติการประจําปี
๒. ดําเนินการรวบรวมและวิ เคราะห์ข้อมูล ประมาณการรายรั บ รายจ่ายเพือใช้ประการ
พิจารณาจั ดสรรให้ก ั บหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา
๓. ควบคุมการใช้เงิ นอุดหนุน และเงิ นรายได้สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผน
๔. ประสานการจั ดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา
๕. บั นทึกการเบิกจ่ายเงินในการดําเนินกิจกรรมโครงการตามทีได้รจั บั ดสรร จําแนกตาม
แผนงานโครงการ
๖. พั ฒนาระบบการวางแผนและการวิ เคราะห์แผนและงบประมาณ
๗. ปฏิบ ั ติงานหรือสนับสนุนการปฏิบ ั ติงานของหน่วยงานอืน ๆ ทีเกียวข้อง
๘. รวบรวมข้อมูลการสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมของหน่วยงานภายใน
สถานศึกษา
๙. งานอืน ๆ ตามที ได้ร ั บมอบหมาย

งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้ าที ดั งนี
๑. สนองนโยบายของโรงเรียน นโยบายสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั นพืนฐาน นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ
๒. ควบคุมการปฏิบ ั ติงานประจําฝ่ ายงานเทคโนโลยี สารสนเทศได้แก่
๒.๑ งานสํานักงานกลุ่มบริหารงานเทคโนโลยี สารสนเทศ
๒.๒ งานศูนย์การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
๒.๓ งานศูนย์ว ิ ทยบริการE-learning
๒.๔ งานโสตทั ศนศึกษาและสือนวั ตกรรม
๒.๕ งานบริ หารระบบเครือข่าย
๒.๖ งานสารสนเทศเพือการบริ หาร
๒.๗ งานการพั ฒนาสือนวั ตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ
๒.๘ งานบํารุงรั กษาคอมพิวเตอร์
๓. ประสานงานด้านเทคโนโลยีก ั บฝ่ ายต่าง ๆ
๔. ควบคุมสั ญญาณโทรศั พท์ของโรงเรียนทั งภายในและภายนอกโรงเรียน
๕. ให้การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
๖. เผยแพร่ประชาสั มพั นธ์ข่าวสารของโรงเรียน
๗. จั ดทําวารสารเผยแพร่ข้อมูลให้ก ั บผู้ปกครองและนักเรียน
๘. ให้การสนับสนุน การจั ดทําสือนวั ตกรรม ต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื อง
๙. ควบคุมดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน
๑๐. ควบคุมการใช้เครืองคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน
๑๑. บริการสั ญญาณอินเตอร์เน็ตเพือการสืบค้นข้อมูล
๑๒. ควบคุมปริมาณการจั ดซืออุปกรณ์เทคโนโลยี ในโรงเรียน
๑๓. ควบคุมเคเบิลทีว ี
๑๔. ดูแล Web Site ของโรงเรียนให้เป็นป ั จจุบ ั น
๑๕. กําหนด account ให้ก ั บครู-อาจารย์ นักเรียน ทีต้องการใช้อินเตอร์เน็ตจากบ้านสู่โรงเรียน
๑๖. ตรวจเช็ค E-mail โรงเรียนในนาม Wachirathamsatit@wt.ac.th
๑๗. การปฏิบ ั ติงานอืน ๆ ตามทีผู้อํานวยการโรงเรียนมอบหมาย
งานสํานักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้ าที ดั งนี
๑. รั บหนังสือราชการเพือมอบหมายให้งานต่างๆในกลุ่ม
๒. ทําบั ญชีพ ั สดุครุภ ั ณฑ์ของกลุ่มบริหารงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๓. บั นทึกและทํารายงานการประชุมประจําเดือนของกลุ่มบริหารงานเทคโนโลยี สารสนเทศ
๔. บริการงานพิมพ์เอกสารของครู-อาจารย์ บุคลากรและนักเรียน
๕. บริการทําบั ตรครู-อาจารย์และนักเรียนและบริการทําเกียรติบ ั ตรต่างๆให้ก ั บโรงเรียน
๖. จั ดเก็บแฟ้ มภาพนิงให้เป็นระบบส่งขึ น File Server
๗. เป็นผู้ชว่ ยเจ้าหน้าทีพั สดุของกลุ่มงานเทคโนโลยี สารสนเทศ

๘. ประสานงานข่าวสารกั บศูนย์ ICT ต่างๆและบุคลากรใน กลุ่มงานเทคโนโลยี สารสนเทศ
๙. ช่วยบริการงานโสตทั ศนศึกษา
๑๐. จั ดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําเดือน
๑๑. รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการประจําปี
๑๒. รวบรวมจั ดทําโครงการกลุ่มบริหารงานเทคโนโลยี สารสนเทศ
๑๓. งานอืน ๆ ที ได้ร ั บมอบหมาย
ศูนย์การเรียนการสอนคอมพิ วเตอร์ มีหน้ าทีดั งนี
๑. จั ดทําแผนการสอนคอมพิวเตอร์การเรียนการสอนหลั กสูตรคอมพิวเตอร์ทุกระดั บนชั
๒. ควบคุมดูแลการเรียนการสอนวิ ชาคอมพิวเตอร์
๓. จั ดบุคลากรลงสอนวิ ชาคอมพิวเตอร์ตามความเหมาะสม
๔. จั ดสอนแทนในกรณีท ีบุคลากรสอนวิ ชาคอมพิวเตอร์ขาด
๕. จั ดทําข้อมูลเสนอเมือมี ผู้มาศึกษาดูงาน
๖. ควบคุมการวั ดผล-ประเมินผลการเรียนการสอนวิ ชาคอมพิวเตอร์
๗. ร่วมวางแผนด้านเครือข่ายหลั กของโรงเรียนและการเชือมโยงเครือข่ายภายในโรงเรียน
๘. แนะนําให้คําปรึกษาการดูแลโฮมเพจของกลุ่มสาระฯและเว็ บไซต์ของโรงเรียนให้เป็นป ั จจุบ ั น
และทั นสมั ย
๙. ให้คําปรึกษางานบริ หารระบบเครือข่าย และด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์
๑๐. อบรมด้านเทคโนโลยี แก่นักเรียน ครู-อาจารย์และบุคลากรของโรงเรียน
๑๑. งานอืน ๆ ทีได้ร ั บมอบหมาย
งานศูนย์วิทยบริ การ มีหน้ าทีดั งนี
๑. ร่วมกั บกลุ่มสาระต่าง ๆ ผลิตสือCAI
๒. รวบรวมสือประเภท E-learning โดยสั งซือ ขอสําเนา เพือบริการครู- อาจารย์
๓. ควบคุมการใช้ห้องวิ ทยบริการสําหรั บนักเรียน
๔. จั ดเตรียมอุปกรณ์สําหรั บใช้ผลิตสือ
๕. จั ดทําตารางการจองใช้ห้องเรียนE-learning
๖. จั ดทํารายงานการใช้ห้องเรียนE-learning
๗. จั ดข้อมูลในการนําเสนอเพือศึกษาดูงาน
๘. แจ้งการซ่อมโดยติดต่อกั บบริษ ัททีมาดูแล
๙. ควบคุมอุปกรณ์ส่วนประกอบของเครืองคอมพิวเตอร์ให้ครบถ้วน
๑๐. บริการอินเตอร์เน็ตเพือการสืบค้นแก่ครู-อาจารย์และนักเรียน
๑๑. จั ดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําเดือน
๑๒. จั ดทํารายงาน สรุปผลการดําเนินงานประจําปีของกลุ่มงานบริหารเทคโนโลยี
๑๓. งานอืน ๆ ที ได้ร ั บมอบหมาย

งานโสตทั ศนศึกษาและสือนวั ตกรรม มีหน้ าที ดั งนี
๑. บริการถ่ายทําและตั ดต่อเทปวี ดีท ั ศน์ เพือการศึกษา ให้ค-อาจารย์
รู
เพือใช้ในด้านการเรียน
การสอน
๒. ติดตั งโทรทั ศน์ พร้อมเครืองเล่นวี ดีโอและหูฟ ั งให้นักเรียน ศึกษาวี ดีท ั ศน์ด้วยตนเอง
๓. ส่งเสริ มให้นักเรียน ยื มวี ดีท ั ศน์เพือการศึกษา เช่น ติวเข้Ent.
ม ไปศึกษาด้วยตนเองทีบ้าน
การยื มและจั ดเก็บวี ดีท ั ศน์ ใช้ระบบบาร์โค้ด
๔. ส่งเสริมสนับสนุนฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออก โดยร่วมกั บงานทางด้านประชาสั มพั นธ์
ฝึกนักเรียนเป็นพิธีกรรายการโทรทั ศน์
๕. จั ดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําเดือน
๖. งานอืน ๆ ทีได้ร ั บมอบหมาย
งานบริ หารระบบเครือข่าย มีหน้ าทีดั งนี
๑. จั ดระบบเน็ตเวิ ร์คในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
๒. ควบคุมดูแลระบบเครือข่ายทุกศูนย์ให้ใช้งานการเรียนการสอนได้
๓. ควบคุมสั ญญาณอินเตอร์เน็ต บริการแก่ครูและนักเรียนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้
๔. จั ดทําข้อมูลสารสนเทศให้ก ั บครู-อาจารย์ นักเรียน ได้แก่ การเช็คเกรดนักเรียน ตารางสอนครู
ข้อมูลส่วนบุคคลของครู เว็ บไซต์ของฝ่ ายและกลุ่มสาระ
๕. ดูแลปรั บปรุง Website ของโรงเรียนให้เป็นป ั จจุบ ั น
๖. กําหนดสิทธิการใช้อินเตอร์เน็ต( Account ) ให้ก ั บครู/ อาจารย์/นักเรียน ทีต้องการใช้งานจาก
บ้านสู่โรงเรียน
๗. ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลั ก( Server )ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
๘. ตรวจเช็ค E-mail ของโรงเรียนทุกวั น
๙. ดูแลการใช้งาน E-office ให้เป็นป ัจจุบ ั น
๑๐. จั ดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําเดือน
๑๑. งานอืน ๆ ทีได้ร ั บมอบหมาย
งานสารสนเทศเพือการบริ หาร มีหน้ าทีดั งนี
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน
๒. จั ดระบบข้อมูล ประมวลผลข้อมูลและแก้ไขข้อมูลให้เป็นป ั จจุบ ั น
๓. นําเสนอ รายงานผล และสรุปข้อมูลเป็นระยะๆ
๔. ประสานงานกั บฝ่ าย,กลุ่มสาระ,งานต่างๆ ในโรงเรียนเพือการจั ดเก็บรวบรมข้อมูล
๕. เผยแพร่ประชาสั มพั นธ์ เช่น จั ดทําหนังสือสารสนเทศโรงเรียนเพือรายงานผลในรอบปี
๖. ให้บริการข้อมูลแก่ห ั วหน้าสถานศึกษา ฝ่ าย กลุ่มสาระ และหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวข้อง
๗. เก็บรวบรวมผลงานของโรงเรียน ครู นักเรียน ทีได้ร ั บรางวั ลและเกียรติคุณต่าง ๆ เพือ
ประชาสั มพั นธ์
๘. จั ดทําระบบสารสนเทศเพือการบริหารด้านต่าง ๆ ให้ก ั บโรงเรียน

๙. ปรั บปรุงข้อมูลของนักเรียน ครู-อาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนให้ถูกต้องและเป็นป ั จจุบ ั น
๑๐. ปรั บปรุงข้อมูลพืนฐานของโรงเรียน
งานพั ฒนาสือนวั ตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้ าทีดั งนี
๑. ร่วมกั บกลุ่มสาระต่างๆในการผลิตสือคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนโดยใช้โปรแกรมPowerPoint ,
AcuLearnStudio
๒. รวบรวมสือคอมพิวเตอร์ของครู-อาจารย์ในโรงเรียนเก็บไว้ใน File Server
๓. ให้ความรู้ในการใช้โปรแกรม AcuLearnStudio ผลิตสื อกั บครู-อาจารย์
๔. จั ดอบรมความรู้ด้าน ICT ให้ก ั บครู-อาจารย์ภายในโรงเรียน
๕. จั ดซือ/จั ดหาสือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้บริการครูและนักเรียน
๖. จั ดทําบั ญชีส ือที จั ดซือและ
ทีครูผลิตให้เป็นป ั จจุบ ั น
๗. จั ดทํารายงานการจั ดซือ/จั ดจ้างวั สดุ ครุภ ั ณฑ์ของกลุ่มงานเทคโนโลยี สารสนเทศ
๘. จั ดเก็บวั สดุ ครุภ ั ณฑ์ของกลุ่มงานเทคโนโลยี ให้อยู่ ในสภาพเรียบร้อย และควบคุมการ
เบิกจ่ายวั สดุ ให้ก ั บบุคลากรในกลุ่มงานเทคโนโลยี สารสนเทศ
๙. งานอืนๆทีได้ร ั บมอบหมาย
งานบํ ารุงรั กษาคอมพิ วเตอร์ มีหน้ าทีดั งนี
๑. บริการตรวจเช็คซ่อมอุปกรณ์ ICT ทุกชนิดให้ก ั บครู-อาจารย์ตามศูนย์ต่างๆ
๒. ทําบั ญชีและประวั ติการซ่อมเครืองคอมพิวเตอร์ทุกเครืองภายในโรงเรียน
๓. ทําบั ญชีและประวั ติการซ่อมปรินเตอร์ทุกเครืองภายในโรงเรียน
๔. จั ดทําเอกสารและ Presentation ให้ก ั บโรงเรียน
๕. ดูแลซ่อมแซมระบบ LAN ของโรงเรียนให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖. จั ดหาซอฟต์แวร์ท ีเหมาะสมมาใช้งานในโรงเรียน
๗. จั ดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําเดือน
๘. กําหนดเลข IP Address เครืองคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน
๙. ควบคุมการทํางานของเครือง copyscan สี เป็น Admin เครืองสแกนลายนิวมือ
๑๐. งานอืน ๆ ที ได้ร ั บมอบหมาย
เจ้าหน้ าทีเทคโนโลยี มีหน้ าทีดั งนี
๑. ผู้ช่วยเว็ บมาสเตอร์ ช่วยอั พเดทข้อมูลข่าวสารโรงเรียน
๒. ปรั บปรุงและออกแบบหน้าเว็ บเพจของโรงเรียนให้ท ั นสมั ยอยู่เสมอ
๓. ช่วยดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียน
๔. ช่วยบริการงานโสตทั ศนศึกษา โดยตั ดต่อวี ดีท ั ศน์ด้วยโปรแกรมPinacle ส่งขึ น File Server
๕. ดูแลและปรั บปรุงระบบ LAN ภายในโรงเรียน
๖. ช่วยดูแล Mail Server ของโรงเรียนและเช็ค Inbox ของอีเมล์โรงเรียน
๗. บริการถ่ายภาพนิงนอกสถานที

๘. บริการเครืองเสียงในงานต่างๆ
๙. บริการงานพิมพ์เอกสารให้ก ั บครู-อาจารย์และนักเรียนโดยเครืองพิมพ์ไวนิล
๑๐. บริการตั ดต่อวี ดีโอ ทําสือต่างๆทีได้ร ั บมอบหมายของโรงเรียน
๑๑. บริการด้านระบบออนไลน์ , ดูแลระบบทีว ี
๑๒. ควบคุมเครืองเสียงเข้าแถวตอนเช้า
๑๓. งานอืน ๆ ที ได้ร ั บมอบหมาย
งานควบคุมภายใน มีหน้ าทีดั งนี คือ
๑. วางแผนการพั ฒนาระบบการควบคุมภายในของสํานักงานผู้อํานวยการ ให้บรรลุผลตาม
เป้ าหมายความสําเร็จของสถานศึกษา
๒. จั ดทําระบบควบคุมภายใน วิ เคราะห์ความเสียง จั ดทําแผนกํากั บการตรวจสอบติดตามของ
สํานักงานผู้อํานวยการ
๓. สรุปประเมินผลและรายงานผลการควบคุมภายในของสํานักงานผู้อํานวยการ
๔. งานอืน ๆ ทีได้ร ั บมอบหมาย
งานติ ดตามประเมิ นผล มีหน้ าทีดั งนี คือ
๑. ติดตาม ประสานงาน ตามแผนงาน/โครงการ
๒. ประเมินผล รายงานผลการปฏิบ ั ติงาน
๓. นําผลการประเมิ นไปปรั บปรุงและพั ฒนางานสํานักงานผู้อํานวยการ
๔. งานอืนๆ ที ได้ร ั บมอบหมาย

