
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ที่  ๓๙๗    / ๒๕๕๖  

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลุม่งำนเทคโนโลย ี

………………………………………………. 
 

  เพื่อให้กำรปฏิบตังิำนในงำนเทคโนโลยี โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต เป็นไปตำมระเบยีบคณะกรรมกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒ ว่ำด้วย กำรแบง่ส่วนรำชกำรภำยในและอ ำนำจหน้ำที่ของสถำนศึกษำ
หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน พ.ศ.๒๕๔๘  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบงัเกิดผลด ีโดยอำศัยอ ำนำจตำม
มำตรำ ๒๗ (๑) แหง่พระรำชบญัญตัิระเบยีบขำ้รำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำพุทธศักรำช ๒๕๔๗ จงึแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรในกลุ่มงำนเทคโนโลยี ดงัต่อไปน้ี 
 

๑. นำงสำวฝนทอง ศิริพงษ ์ หัวหน้ำงำนเทคโนโลย ี
๒. นำยสุวิท ปิ่นอมร รองหัวหน้ำงำนเทคโนโลย ี

ปฏิบตัิหน้ำที่หัวหน้ำงำนโสตทศันศึกษำและ
สื่อนวัตกรรม 

๓. นำยปวิตร สมนึก งำนพัสดุกลุ่มงำนเทคโนโลยีและสื่อสิ่งพิมพ ์
๔. นำยสิทธิชยั มำโนชญกุล งำนพัสดุกลุ่มงำนเทคโนโลยีและสื่อสิ่งพิมพ ์
๕. นำยสมุฏฏิ ์ ภำษำด ี งำนบริหำรระบบเครือข่ำย 
๖. นำยธรัตน์ บัลลังค์โพธ์ิ งำนบริหำรระบบเครือข่ำย 
๗. นำยภำคภูมิ แก้วเย็น งำนโสตทัศนศึกษำและสื่อนวัตกรรม 
๘. นำยจักรกฤษณ์   ชัยปรำโมทย ์ งำนโสตทัศนศึกษำและสื่อนวัตกรรม 
๙. นำยก ำพล จำงจะ งำนโสตทัศนศึกษำและสื่อนวัตกรรม 
๑๐. นำยวัชระ เตง๋เจริญสุข   งำนโสตทัศนศึกษำและสื่อนวัตกรรม 

และงำนซ่อมบ ำรงุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

หน้าที่ งานเทคโนโลยี 
๑. ควบคุมกำรปฏิบตัิงำนในกลุ่มงำนเทคโนโลย ี

   ๑.๑งำนโสตทัศนศึกษำและสื่อนวัตกรรม  
   ๑.๒  งำนพัสดุกลุ่มงำนเทคโนโลย ี
  ๑.๓ งำนบริหำรระบบเครือขำ่ย 
   ๑.๔งำนบ ำรงุรักษำคอมพิวเตอร์  

๒. ประสำนงำนด้ำนบริหำรทั่วไปกับฝำ่ยต่ำง ๆ  
๓. ให้กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนโดยใช้เทคโนโลย ี 
๔. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ขำ่วสำรของโรงเรียนผ่ำนเว็ปไซต์ของโรงเรียน 



๕. ควบคุมทีวีสู่ห้องเรียนและควบคุมกำรออกอำกำศทีวีสู่ห้องเรียน วันอังคำร และวันพฤหัสบด ี 
๖. ดูแล เว็ปไซต์ของโรงเรียนให้เป็นปจัจุบัน  

หน้าที่งานโสตทัศนศึกษาและสื่อนวัตกรรม 
      ๑.  บริกำรด้ำนระบบออนไลน์ , ดูแลบ ำรงุรักษำระบบทีวีสูห่้องเรียน 
      ๒. บริกำรถ่ำยท ำและตดัต่อเทปวีดีทศัน์ เพื่อกำรศึกษำ ใหค้รู-อำจำรย์ เพื่อใช้ในด้ำนกำรเรียน กำรสอน 
      ๓. ส่งเสริมสนับสนุนฝึกให้นักเรียนกล้ำแสดงออก โดยร่วมกับงำนทำงดำ้นประชำสัมพันธ์ฝึกนักเรียน เป็นพิธีกร 
รำยกำรทีวีสู่ห้องเรียน 
      ๔. บริกำรถ่ำยภำพน่ิง,ภำพเคลื่อนไหวในงำนกิจกรรมของกลุ่มสำระและของโรงเรียน 

      ๕. บริกำรเคร่ืองเสยีงในงำนกิจกรรมต่ำงๆของโรงเรียน 
      ๖. บริกำรงำนพิมพเ์อกสำรให้กับครู-อำจำรย์และนักเรียน 
      ๗. บริกำรตดัต่อวดีีโอ ท ำสื่อต่ำงๆท่ีได้รับมอบหมำยของโรงเรียน 
      ๘. จัดท ำสื่อป้ำยงำนกิจกรรมต่ำงๆ 
      ๙. ควบคุมดแูลระบบเครือข่ำยทุกศูนย์ให้ใช้งำนกำรเรียนกำรสอนได้ 
    ๑๐. จดัท ำเอกสำรและ Presentation ให้กับโรงเรียน 
    ๑๑. ให้บริกำรโสตทัศนวัสดุและโสตทศันูปกรณ์ 
    ๑๒. ใหบ้ริกำรตดิตัง้และควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ 
    ๑๓. จดัหำสื่อกำรศึกษำที่เหมำะสมเพื่อให้กำรบริกำรอย่ำงครบวงจร 
    ๑๔. ติดตัง้ ออกแบบ จดันิทรรศกำรและกิจกรรมทั่วไปของโรงเรียน 
    ๑๕. งำนอ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 

หน้าที่ งานพัสดุกลุ่มงานเทคโนโลยีและสื่อสิ่งพิมพ์ 
     ๑. ปฏิบัตหิน้ำที่เจ้ำหน้ำที่พัสดุกลุ่มบริหำรงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
     ๒. จัดซ้ือ/จดัหำสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้บริกำรครูและนักเรียน 
     ๓. จัดท ำบญัชีสื่อที่จัดซ้ือและสื่อที่ครูผลิตใหเ้ป็นปัจจุบัน 
     ๔. จัดท ำรำยงำนกำรจดัซ้ือ/จัดจำ้งวสัด ุครุภณัฑ์ของงำนโสตฯ 
     ๕. จัดเก็บวัสดุ ครุภัณฑข์องกลุ่มบริหำรงำนเทคโนโลยีให้อยู ่ในสภำพเรยีบร้อย จดัท ำบญัชีและควบคุม 
กำรเบิกจ่ำยวสัด ุ 
     ๖. งำนสื่อสิ่งพิมพ ์เกียรติบตัร เอกสำรตำ่งๆท่ีได้รับมอบหมำย 
     ๗. ปฏิบัตหิน้ำที่งำนสำรบรรณของกลุ่มงำนเทคโนโลย ี
     ๘. จัดท ำ / รวบรวม รำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรม / โครงกำรของกลุ่มงำนเทคโนโลย ี
     ๙. งำนอ่ืนๆตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
หน้าที่งานบรหิารระบบเครือข่าย 
     ๑. จัดระบบเครือขำ่ยในโรงเรียนให้อยู่ในสภำพใชง้ำนได ้
     ๒. ควบคุมดูแลระบบเครือข่ำยทุกศูนย์กำรเรียนให้ใช้งำนกำรเรียนกำรสอนได้ 
     ๓. ควบคุมสญัญำณอินเตอร์เน็ต บริกำรแก่ครูและนักเรียนให้อยู่ในสภำพใชง้ำนได้ 
     ๔. จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศให้กับครู-อำจำรย์ นักเรียน  
     ๕. ดแูลปรับปรุง Website ของโรงเรียนใหเ้ป็นปัจจุบัน 
     ๖. ก ำหนดสิทธิกำรใช้อินเตอร์เน็ต( Account ) ให้กับครู/ อำจำรย์/นักเรียน  
    ๗. ดูแลเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์หลัก( Server )ให้อยู่ในสภำพใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 



    ๘. ตรวจเชค็ E-mail ของโรงเรียน 
    ๙. ดูแลกำรใช้งำน e-office ให้เป็นปัจจุบัน 
  ๑๐.ดแูลซ่อมแซมระบบ LAN ของโรงเรียนให้ใชง้ำนได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 
  ๑๑.ก ำหนดเลข IP Address เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน 
  ๑๒. ผลิตสื่อต่ำงๆ จดัท ำเอกสำรและ Presentation ให้กับโรงเรียน 
  ๑๓. ใหค้ ำแนะน ำ / ค ำปรึกษำ วิธีกำรผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑๔. ผลิตและออกแบบสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น บทเรยีนออนไลน์ ออกแบบงำนกรำฟฟิก 
  ๑๕. งำนอ่ืนๆตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
หน้าที่ งานซอ่มบ ารุง 
   ๑. บริกำรตรวจเชค็ซ่อมอุปกรณ์ ICT ทุกชนิดให้กับครู-อำจำรย์ภำยในโรงเรียน 
   ๒. ท ำบญัชแีละประวัติกำรซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ภำยในโรงเรียน 
   ๓. ท ำบญัชแีละประวัติกำรซ่อมเคร่ืองพิมพภ์ำยในโรงเรียน 
   ๔. จัดหำซอฟตแ์วร์ที่เหมำะสมมำใชง้ำนในโรงเรียน 
   ๕. สรุปผลกำรปฏิบตังิำน (ข้อ 1 – 4) ประจ ำทุกเดือน 
   ๖. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทุกภำคเรียน 
   ๗. ดูแลกล้องวงจรปดิและระบบโทรศัพท์ของโรงเรียน 
  ๘. งำนอ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

 

ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที ่   ๑๗  เดือนธันวำคม      พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

    ส่ัง  ณ วันที ่ ๑๗ เดือนธันวำคม พ.ศ.  ๒๕๕๖  

                                                                  
            (นำงวรรณี  บุญประเสริฐ) 

      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ 

 

 

 

  

 


