
 
 

คําสั งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที  ๑๙๔ / ๒๕๕๔ 

เรือง   แต่งตั งครูและบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มสํานักงานผู ้อํานวยการ 

******************************** 

                    เพือให้การปฏิบัติงานกลุ่มสํานักงานผู้อํานวยการ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   เป็นไป

อย่างสอดคล้องกับการบริหารงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา  

๒๗  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๗   

จึงแต่งตั งครูและบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มสํานักงานผู้อํานวยการ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ ดังต่อไปน ี

 

กลุ่มสํานักงานผู ้อํานวยการ 

 นางวราภรณ์  ส ัตยมาภากร       หัวหน้ากลุ่มสํานักงานผู้อํานวยการ 

 นางสาวบรรจง    นาคสุวรรณ์       รองหัวหน้ากลุ่มสํานักงานผู้อํานวยการ

  

๖๐๑ งานสํานักงานผู ้อํานวยการ 

นางวราภรณ์    ส ัตยมาภากร  หัวหน้า 

นางสาวบรรจง    นาคสุวรรณ์       ผู้ช่วย 

นางสาวสุกัญญา  ชาซิโย   ผู้ช่วย 

 

 ๖๐๒ งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพืนฐาน 

นางวราภรณ์    ส ัตยมาภากร  หัวหน้า 

นางสาวบรรจง    นาคสุวรรณ์       ผู้ช่วย 

นางสาวสุกัญญา   ชาซิโย   ผู้ช่วย 

 

 ๖๐๓ งานสมาคมผู ้ปกครองและคร ู

นางวราภรณ์    ส ัตยมาภากร  หัวหน้า 

นางสาวบรรจง    นาคสุวรรณ์       ผู้ช่วย 

นางสาวสุกัญญา   ชาซิโย   ผู้ช่วย 

 

 ๖๐๔  งานนโยบายและแผน 

  นางสาวฝนทอง   ศิริพงษ ์  หัวหน้า 

  นางสาวสารฤทธ ิ โพธิราช   ผู้ช่วย 



๖๐๕ งานศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายสมยศ  แม้นสงวน  หัวหน้า 

นายสุวิทย์   ปินอมร   ผู้ช่วย 

  นายปวิตร  สมนึก   ผู้ช่วย 

  ๖๐๕.๑ งานสํานักงาน 

   นายปวิตร  สมนึก  หัวหน้า 

   นายสิทธิช ัย  มาโนชญ์กุล ผู้ช่วย 

๖๐๕.๒ งานศูนย์การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 

   นางสาวสารฤทธ ิ  โพธิราช  หัวหน้า 

   นางสาวเสาวลักษณ์ สันติธรรมเมธ ี ผู้ช่วย 

๖๐๕.๓ งานศูนย์วิทยบริการ 

 นางสาวเกษรา    ก้องศักดิ ศรี ห ัวหน้า 

 นางสาวภานุมาศ   ชาติทองแดง ผู้ช่วย 

๖๐๕.๔ งานโสตทัศนศึกษาและสือนวัตกรรม 

   นายสุวิท    ปินอมร  หัวหน้า 

   นายภาคภูม ิ  แก้วเย็น ผู้ช่วย 

นายภูริว ัฒน์  บุญจันทร ์ ผู้ช่วย 

  ๖๐๕.๕ งานบริหารระบบเครือข่าย 

   นางสาวนนทยา   เพิมยศ  หัวหน้า 

   นายสิทธิช ัย  มาโนชญ์กุล ผู้ช่วย 

   นายธรัตน์  บัลลังก์โพธิ ผู้ช่วย 

  ๖๐๕.๖ งานสารสนเทศเพือการบริหาร 

   นางปุณยนุช  เอกศิร ิ  หัวหน้า 

   นายธรัตน์  บัลลังก์โพธิ ผู้ช่วย 

  ๖๐๕.๗ งานพัฒนาสือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

   นายปวติร  สมนึก  หัวหน้า    

นายธรัตน์  บัลลังก์โพธิ ผู้ช่วย  

 ๖๐๕.๘ งานบํารุงร ักษาคอมพิวเตอร ์

   นายณัฐพงศ์   พูลสวัสด ิ หัวหน้า 

   นายสิทธิช ัย  มาโนชญ์กุล ผู้ช่วย   

  

๖๐๖  งานควบคุมภายใน 

  นายสุเนตร     ศรีใหญ่   หัวหน้า 

  นางสาวสารฤทธ ิ โพธิราช   ผู้ช่วย 

 

 



 ๖๐๗ งานติดตามประเมินผล 

 นางสาวฝนทอง   ศิริพงษ ์  หัวหน้า 

  นายสุเนตร     ศรีใหญ่   ผู้ช่วย 

 

 ให้ผู้ทีได้ร ับการแต่งตั งตามคําส ั งนี   ตั งใจปฏิบัติหน้าทีอย่างเต็มกําลังความสามารถ 

เพือให้การดําเนินงานทุกด้านบรรลุตามเป้ าหมายทุกประการ 

 

  ทั งน ี ตั งแต่ว ันที   ๑๓  กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

 

   ส ั ง ณ ว ันที  ๑๓   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

   ( นายพิชยนันท ์สารพานิช ) 

       ผู้อํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอบข่ายภาระงานกลุ่มสํานักงานผู ้อํานวยการ 
 

งานสํานักงานผู ้อํานวยการ  มีหน้าทีดังนี 

 ๑. จดัทําแผนปฏิบัติงาน/โครงการ งานสํานักงานผู้อํานวยการ 

 ๒. ให้การบริการประสานงานระหว่างหน่วยงานในโรงเรียนกับฝ่ ายบริหารโรงเรียน 

๓. ให้บริการต้อนรับ ประสานงานกับผู้ปกครอง หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทมีาติดต่อราชการ 

๔. กรองงาน นําเสนองาน รายงานผล และให้บริการอืน  ๆ

๕. จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพืนฐาน และสมาคมผู้ปกครองและคร ู

๖. จัดการประชุมครูประจําเดือน  

๗. งานอืนๆ ตามทีได้ร ับมอบหมาย 
 

งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพืนฐาน  มีหน้าทีดังนี  

 ๑. จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพืนฐาน 

๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจการ และผลงานของสถานศึกษา 

๓. สร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษาและสถาบันอืนในชุมชน และท้องถิน   

๔.งานอืนๆ ตามทีได้ร ับมอบหมาย  
 

งานสมาคมผู ้ปกครองและคร ู มีหน้าทีดังนี  

 ๑. จัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและคร ู

  ๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เผยแพร่กิจการและชือเสยีงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิกและ 

      บุคคลโดยทั วไปให้เป็นทีรู้จ ักแพร่หลาย 

๓. งานอืนๆ ตามทีได้ร ับมอบหมาย 
    

งานนโยบายและแผน  มีหน้าที ดังนี 

๑. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจําปี 

๒. ดําเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  ประมาณการรายรับ  รายจา่ยเพือใช้ประการ

พิจารณาจัดสรรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา 

๓. ควบคุมการใช้เงินอุดหนุน  และเงินรายได้สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผน 

๔. ประสานการจัดทําแผนงาน โครงการ  กิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา 

๕. บันทึกการเบิกจ่ายเงินในการดําเนินกิจกรรมโครงการตามทีได้ร ับจัดสรร  จําแนกตาม

แผนงานโครงการ 

๖. พัฒนาระบบการวางแผนและการวิเคราะห์แผนและงบประมาณ 

๗. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน ๆ ทีเกียวข้อง 

๘. รวบรวมข้อมูลการสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ  กิจกรรมของหน่วยงานภายใน

สถานศึกษา 

๙. งานอืน ๆ ตามทีได้ร ับมอบหมาย 

 



งานศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ  มีหน้าที  ดังนี   

   ๑.  สนองนโยบายของโรงเรียน นโยบายสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั นพืนฐาน นโยบาย  

               กระทรวงศึกษาธิการ  

   ๒. ควบคุมการปฏิบัติงานประจําฝ่ ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่  

  ๒.๑ งานสํานักงานกลุ่มบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๒ งานศูนย์การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์  

     ๒.๓ งานศูนย์วิทยบริการ E-learning  

๒.๔ งานโสตทัศนศึกษาและสือนวัตกรรม  

  ๒.๕ งานบริหารระบบเครือข่าย 

  ๒.๖ งานสารสนเทศเพือการบริหาร  

  ๒.๗ งานการพัฒนาสือนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

      ๒.๘ งานบํารุงร ักษาคอมพิวเตอร์     

 ๓.   ประสานงานด้านเทคโนโลยกีับฝ่ ายต่าง ๆ  

 ๔.   ควบคุมสัญญาณโทรศัพท์ของโรงเรียนทั งภายในและภายนอกโรงเรียน  

 ๕.  ให้การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี  

 ๖.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียน  

 ๗.  จัดทําวารสารเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ปกครองและนักเรียน  

 ๘.  ให้การสนับสนุน การจัดทําสือนวัตกรรม ต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนือง  

 ๙.  ควบคุมดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน  

 ๑๐. ควบคุมการใช้เครืองคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน  

 ๑๑. บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพือการสืบค้นข้อมูล  

 ๑๒. ควบคุมปริมาณการจัดซืออุปกรณ์เทคโนโลยีในโรงเรียน  

 ๑๓.  ควบคุมเคเบิลทีว ี

 ๑๔.  ดูแล Web Site ของโรงเรียนให้เป็นป ั จจุบัน  

 ๑๕.  กําหนด account ให้กับคร-ูอาจารย์ นักเรียน ทีต้องการใช้อินเตอร์เน็ตจากบ้านสู่โรงเรียน  

 ๑๖.  ตรวจเช็ค E-mail โรงเรียนในนาม Wachirathamsatit@wt.ac.th  

 ๑๗.  การปฏิบัติงานอืน ๆ ตามทีผู้อํานวยการโรงเรียนมอบหมาย  

  

งานสํานักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีหน้าที ดังนี    

   ๑. ร ับหนังสือราชการเพือมอบหมายให้งานต่าง  ๆในกลุ่ม        

 ๒. ทําบัญชีพัสดุครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ๓. บันทึกและทํารายงานการประชุมประจําเดือนของกลุ่มบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ๔. บริการงานพิมพ์เอกสารของคร-ูอาจารย์ บุคลากรและนักเรียน  

 ๕. บริการทําบัตรคร-ูอาจารย์และนักเรียนและบริการทําเกียรติบัตรต่างๆให้กับโรงเรียน  

 ๖. จัดเก็บแฟ้ มภาพนิงให้เป็นระบบส่งขึน File Server  

 ๗. เป็นผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีพัสดุของกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  



 ๘. ประสานงานข่าวสารกับศูนย์ ICT ต่างๆและบุคลากรใน กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ๙. ช่วยบริการงานโสตทัศนศึกษา  

 ๑๐. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําเดือน  

 ๑๑. รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการประจําปี  

 ๑๒. รวบรวมจัดทําโครงการกลุ่มบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ๑๓. งานอืน ๆ ทีได้ร ับมอบหมาย  

 

ศูนย์การเรียนการสอนคอมพิวเตอร ์มีหน้าทีดังนี    

 ๑. จัดทําแผนการสอนคอมพิวเตอร์การเรียนการสอนหลักสูตรคอมพิวเตอร์ทุกระดับชัน  

 ๒. ควบคุมดูแลการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์  

 ๓. จัดบุคลากรลงสอนวิชาคอมพิวเตอร์ตามความเหมาะสม  

 ๔. จัดสอนแทนในกรณีทีบุคลากรสอนวิชาคอมพิวเตอร์ขาด  

 ๕. จัดทําข้อมูลเสนอเมือมีผู้มาศึกษาดูงาน  

 ๖. ควบคุมการวัดผล-ประเมินผลการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์  

 ๗. ร่วมวางแผนด้านเครือข่ายหลักของโรงเรียนและการเชือมโยงเครือข่ายภายในโรงเรียน  

 ๘. แนะนําให้คําปรึกษาการดูแลโฮมเพจของกลุ่มสาระฯและเว็บไซต์ของโรงเรียนให้เป็นป ั จจุบัน

และทันสมัย  

 ๙. ให้คําปรึกษางานบริหารระบบเครือข่าย และด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์   

 ๑๐. อบรมด้านเทคโนโลยีแก่นักเรียน คร-ูอาจารย์และบุคลากรของโรงเรียน  

 ๑๑. งานอืน ๆ ทีได้ร ับมอบหมาย  

 

งานศูนย์วิทยบริการ  มีหน้าทีดังนี    

  ๑. ร่วมกับกลุ่มสาระต่าง ๆ ผลิตสือ CAI  

 ๒. รวบรวมสือประเภท E-learning โดยสั งซือ ขอสําเนา เพือบริการคร-ู อาจารย ์ 

 ๓. ควบคุมการใช้ห้องวิทยบริการสําหรับนักเรียน  

 ๔. จัดเตรียมอุปกรณ์สําหรับใช้ผลิตสือ  

 ๕. จัดทําตารางการจองใช้ห้องเรียน E-learning  

 ๖. จัดทํารายงานการใช้ห้องเรียน E-learning  

 ๗. จัดข้อมูลในการนําเสนอเพือศึกษาดูงาน  

 ๘. แจ้งการซ่อมโดยติดต่อกับบริษัททีมาดูแล  

 ๙. ควบคุมอุปกรณ์ส่วนประกอบของเครืองคอมพิวเตอร์ให้ครบถ้วน  

 ๑๐. บริการอินเตอร์เน็ตเพือการสืบค้นแก่ครู-อาจารย์และนักเรียน  

 ๑๑. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําเดือน  

 ๑๒. จัดทํารายงาน สรุปผลการดําเนินงานประจําปีของกลุ่มงานบริหารเทคโนโลยี  

 ๑๓. งานอืน ๆ ทีได้ร ับมอบหมาย  

 



งานโสตทัศนศึกษาและสือนวัตกรรม  มีหน้าที  ดังนี  

 ๑. บริการถ่ายทําและตัดต่อเทปวีดีท ัศน์ เพือการศึกษา ให้ครู-อาจารย์ เพือใช้ในด้านการเรียน 

การสอน  

 ๒. ติดตั งโทรทัศน์ พร้อมเครืองเล่นวีดีโอและหูฟ ั งให้นักเรียน ศึกษาวีดีท ัศน์ด้วยตนเอง  

 ๓. ส่งเสริมให้นักเรียน ยืมวีดีท ัศน์เพือการศึกษา เช่น ติวเข้ม Ent. ไปศึกษาด้วยตนเองทีบ้าน 

การยืมและจัดเก็บวีดีท ัศน์ ใช้ระบบบาร์โค้ด  

 ๔. ส่งเสริมสนับสนุนฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออก โดยร่วมกับงานทางด้านประชาสัมพันธ์       

ฝึกนักเรียนเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์  

 ๕. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําเดือน  

 ๖. งานอืน ๆ ทีได้ร ับมอบหมาย  

 

งานบริหารระบบเครือข่าย   มีหน้าทีดังนี    

   ๑. จัดระบบเน็ตเวิร์คในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี  

 ๒. ควบคุมดูแลระบบเครือข่ายทุกศูนย์ให้ใช้งานการเรียนการสอนได้  

 ๓. ควบคุมสัญญาณอินเตอรเ์น็ต บริการแก่ครูและนักเรียนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้  

 ๔. จัดทําข้อมูลสารสนเทศให้กับครู-อาจารย์ นักเรียน ได้แก่ การเช็คเกรดนักเรียน ตารางสอนครู 

ข้อมูลส่วนบุคคลของครู เว็บไซต์ของฝ่ ายและกลุ่มสาระ  

 ๕. ดูแลปรับปรุง Website ของโรงเรียนให้เป็นป ั จจุบัน  

 ๖. กําหนดสทิธิการใช้อินเตอร์เน็ต( Account ) ให้กับคร/ู อาจารย/์นักเรียน ทีต้องการใช้งานจาก

บ้านสู่โรงเรียน  

 ๗. ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก( Server )ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ๘. ตรวจเช็ค E-mail ของโรงเรียนทุกว ัน  

 ๙. ดูแลการใช้งาน E-office ให้เป็นปจัจุบัน  

 ๑๐. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําเดือน  

 ๑๑. งานอืน ๆ ทีได้ร ับมอบหมาย  

 

งานสารสนเทศเพือการบริหาร   มีหน้าทีดังนี   

   ๑. เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน  

 ๒. จัดระบบข้อมูล ประมวลผลข้อมูลและแก้ไขข้อมูลให้เป็นป ั จจุบัน  

 ๓. นําเสนอ รายงานผล และสรุปข้อมูลเป็นระยะๆ  

 ๔. ประสานงานกับฝ่ าย,กลุ่มสาระ,งานต่างๆ ในโรงเรียนเพือการจัดเก็บรวบรมข้อมูล  

 ๕. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น จัดทําหนังสือสารสนเทศโรงเรียนเพือรายงานผลในรอบปี  

 ๖. ให้บริการข้อมูลแก่หัวหน้าสถานศึกษา ฝ่ าย กลุ่มสาระ และหน่วยงานอืน ๆ ทีเกียวข้อง  

 ๗. เก็บรวบรวมผลงานของโรงเรียน ครู นักเรียน ทีได้ร ับรางว ัลและเกียรติคุณต่าง ๆ เพือ

ประชาสัมพันธ์  

 ๘. จัดทําระบบสารสนเทศเพือการบริหารด้านต่าง ๆ ให้กับโรงเรียน  



 ๙. ปรับปรุงข้อมูลของนักเรียน ครู-อาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนให้ถูกต้องและเป็นป ั จจุบัน  

 ๑๐. ปรับปรุงข้อมูลพืนฐานของโรงเรียน  

 

งานพัฒนาสือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีหน้าทีดังนี    

   ๑. ร่วมกับกลุ่มสาระต่างๆในการผลิตสือคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนโดยใช้โปรแกรม PowerPoint , 

AcuLearnStudio  

 ๒. รวบรวมสือคอมพิวเตอร์ของคร-ูอาจารยใ์นโรงเรียนเก็บไว้ใน File Server  

 ๓. ให้ความรู้ในการใช้โปรแกรม AcuLearnStudio ผลิตสือกับครู-อาจารย์  

 ๔. จัดอบรมความรู้ด้าน ICT ให้กับคร-ูอาจารย์ภายในโรงเรียน  

 ๕. จัดซือ/จัดหาสือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้บริการครูและนักเรียน  

 ๖. จัดทําบัญชีสือทีจ ัดซือและทีครูผลิตให้เป็นป ั จจุบัน  

 ๗. จัดทํารายงานการจัดซือ/จัดจ้างว ัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ๘. จัดเก็บว ัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่มงานเทคโนโลยีให้อยู่ ในสภาพเรียบร้อย และควบคุมการ

เบิกจ่ายวัสดุ ให้กับบุคลากรในกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ๙. งานอืนๆทไีด้ร ับมอบหมาย  

 

งานบํารุงร ักษาคอมพิวเตอร์  มีหน้าทีดังนี  

 ๑. บริการตรวจเช็คซ่อมอุปกรณ์ ICT ทุกชนิดให้กับคร-ูอาจารย์ตามศูนย์ต่างๆ  

 ๒. ทําบัญชีและประวัติการซ่อมเครืองคอมพิวเตอร์ทุกเครืองภายในโรงเรียน  

 ๓. ทําบัญชีและประวัติการซ่อมปรินเตอร์ทุกเครืองภายในโรงเรียน  

 ๔. จัดทําเอกสารและ Presentation ให้กับโรงเรียน  

 ๕. ดูแลซ่อมแซมระบบ LAN ของโรงเรียนให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ๖. จัดหาซอฟต์แวร์ทีเหมาะสมมาใช้งานในโรงเรียน  

 ๗. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําเดือน  

 ๘. กําหนดเลข IP Address เครืองคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน  

 ๙. ควบคุมการทํางานของเครือง  copyscan สี  เป็น Admin  เครืองสแกนลายนิวมือ 

 ๑๐.  งานอืน ๆ ทีได้ร ับมอบหมาย  

 

เจ้าหน้าทีเทคโนโลยี   มีหน้าทีดังนี 

  ๑.  ผู้ช่วยเว็บมาสเตอร์ ช่วยอัพเดทข้อมูลข่าวสารโรงเรียน  

 ๒. ปรับปรุงและออกแบบหน้าเว็บเพจของโรงเรียนให้ทันสมัยอยู่เสมอ  

 ๓. ช่วยดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียน  

 ๔. ช่วยบริการงานโสตทัศนศึกษา โดยตัดต่อวีดีท ัศน์ด้วยโปรแกรม Pinacle ส่งขึน File Server  

 ๕. ดูแลและปรับปรุงระบบ LAN ภายในโรงเรียน  

 ๖. ช่วยดูแล Mail Server ของโรงเรียนและเช็ค Inbox ของอีเมล์โรงเรียน  

 ๗. บริการถ่ายภาพนิงนอกสถานที  



 ๘. บริการเครืองเสียงในงานต่างๆ  

 ๙. บริการงานพิมพ์เอกสารให้กับครู-อาจารย์และนักเรียนโดยเครืองพิมพ์ไวนิล  

 ๑๐. บริการตัดต่อวีดีโอ ทําสือต่างๆทีได้ร ับมอบหมายของโรงเรียน  

 ๑๑. บริการด้านระบบออนไลน์ , ดูแลระบบทีวี  

 ๑๒. ควบคุมเครืองเสียงเข้าแถวตอนเช้า  

 ๑๓. งานอืน ๆ ทีได้ร ับมอบหมาย 

 

งานควบคุมภายใน  มีหน้าทีดังนีคือ 

 ๑. วางแผนการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของสํานักงานผู้อํานวยการ ให้บรรลุผลตาม

เป้ าหมายความสําเร็จของสถานศึกษา  

 ๒.  จัดทําระบบควบคุมภายใน วิเคราะห์ความเสียง จัดทําแผนกํากับการตรวจสอบติดตามของ

สํานักงานผู้อํานวยการ 

 ๓.  สรุปประเมินผลและรายงานผลการควบคุมภายในของสํานักงานผู้อํานวยการ 

 ๔. งานอืน ๆ ทีได้ร ับมอบหมาย 

 

งานติดตามประเมินผล  มีหน้าทีดังนีคือ 

๑. ติดตาม ประสานงาน ตามแผนงาน/โครงการ 

๒. ประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงาน 

๓. นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางานสํานักงานผู้อํานวยการ 

๔. งานอืนๆ ทีได้ร ับมอบหมาย 

 


