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ค ำสั่งโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
ที่ 291/ ๒๕61 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2561  
........................................................ 

 
เพ่ือให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปด าเนินการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยดี  มีประสิทธิภาพ  บังเกิดผลดีต่อโรงเรียนจึง

ต้องมีผู้ประสานนโยบาย  ติดตามและแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนการร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลต่อผู้เรียนอย่างเหมาะสม 

อาศัยอ านวจตามความในมาตรา 39 วรรคหนึ่ ง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตรา  27 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไป  ดังนี้ 

 
1. คณะกรรมการบริหารอ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป  ประกอบด้วย 

1.1 นางเพียงแข  ชิตจุ้ย  ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
1.2 นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
1.3 นายอาวุธ  จันทร์เมือง หัวหน้ากลุ่มงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
1.4 นายเอกชัย  อะหลีแอ หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
1.5 นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์   หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ 
1.6 นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง หัวหน้ากลุ่มงานงานชุมชนและภาคีเครือข่ายฯ 
1.7 นายอภิเดช  จิตมุ่ง  หัวหน้ากลุ่มงานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.8 นางสาวปฐมพร เกตุก าพล หัวหน้างานวางแผนพัฒนาโรงเรียนและการจัดองค์กร 
1.9 นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน  หัวหน้างานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
1.10 นางสาวศิรินาถ ไทรงาม  หัวหน้างานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.11 นายอรรถพล พลวัฒน์  หัวหน้างานการบริการอาคารเรียน 
1.12 นายฉัตรชัย ทองหีต  หัวหน้างานบริการอาคารประกอบ ห้องบริการ ห้องพิเศษ 
1.13 นางสาววันวิสาข์ สืบ  เลขานุการและกรรมการ 
1.14 นางสาวสุรีรัตน ์ ตลึงจิตร  ผู้ช่วยเลขานุการและกรรมการ 
 

 อ านาจหน้าที่ 
  ให้ค าปรึกษา  ข้อเสนอแนะ  แก้ไขปัญหา  และอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน 
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2. คณะกรรมการด าเนินกลุม่งานแผนงานและประกันคุณภาพ  ประกอบด้วย 
2.1 นายเอกชัย อะหลีแอ หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ/            
                                                    จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน   
2.2 นางสาวปฐมพร เกตุก าพล หัวหน้างานวางแผนพัฒนาโรงเรียนและการจัดองค์กร 
2.3 นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์ หัวหน้างานค านวณต้นทุนผลผลิต 
2.4 นางสาวอภิชญา ฤทธิ์พันธ์ หัวหน้างานควบคุมภายในและกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

                                เทศบาลนครเกาะสมุย 
2.5 นางสาวฉันทลักษณ์ ทานทน  หัวหน้างานสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน   
 

 อ านาจหน้าที่ 
1. งานวางแผนพัฒนาโรงเรียนและการจัดองค์กร 

  1. วางแผนและก าหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน  
2. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
3. จัดท าแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  
4. ติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน  
5. รายงานข้อมูลงานแผนงานต่อเขตพ้ืนที่  
6. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 2.งานจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน  
   1. วางแผนและก าหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน 

2. การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 
  3.  จดัท ามาตรฐานโรงเรียน 
  4.  รายงานการประเมินตนเอง 

5.  งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
3. งานค านวณต้นทุนผลผลิต  

  1.  สอบถามยอดเหลือจ่ายจากงานการเงิน 
2. ประมาณการเงินอุดหนุนรายหัวและเงินอ่ืนๆ 
3.  ประชุมพิจรณาเพ่ือประมาณค่าใช้จ่ายในแต่ละฝ่ายงาน 
4.  ตัดงบประมาณตามแผน  
5.  ติดตามประเมินผลและสรุปผลการใช้งบประมาณ 
6.  งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

4. งานควบคุมภายในและกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเกาะสมุย 
1.  ติดตามผลโครงการ/กิจกรรม  
2.  รายงานวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของแต่ละฝ่าย 
3.  ติดตามประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายให้กับเขตพ้ืนที่และส านักงาน

ตรวจเงินแผ่นดิน  
4. ติดตามผลสรุปงานควบคุมภายใน  
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5.  รวบรวมโครงการของโรงเรียนเพ่ือไปเสนอของบทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเกาะสมุย 
6.  ด าเนินโครงการ รวบรวม ติดตาม ประเมินผล และรวบรวมสรุปผลการด าเนินการ 

โครงการส่งเทศบาล 
7.  งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

5. งานสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน  
1.  วางแผนการจัดการ   
2.  ติดตามผลงานเชิงประจักษ์ 
3.  รวบรวมรางวัล   
4.  ประเมินและสรุปผล 
5.  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

2. กลุ่มงานธุรการ  ประกอบด้วย 

2.1  นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์   หัวหน้ากลุ่มงานงานธุรการ  
2.2 นางสาววันวิสาข์ สืบ  หัวหน้างานวางแผนงานธุรการ            
2.3 นางสาวสุรีรัตน ์ ตลึงจิตร  หัวหน้างานบริหารงานธุรการ           
2.4 นางสาวกันต์หทัย ใจกว้าง  หัวหน้างานบริหารงานสารบรรณ             
2.5 นางสาวนวียา ปักษิณ  หัวหน้างานประเมินผลการด าเนินงานธุรการ 

                     และเลขานุการกลุ่มงาน   
  

อ านาจหน้าที่ 
1. งานบริหารงานธุรการ           
      1. ควบคุมดูแลหนังสือราชการให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

2. ลงทะเบียนหนังสือราชการเข้า – ออก 
3. จัดท าค าสั่งต่าง ๆ  ของโรงเรียน 
4. เก็บรักษาเอกสารทางราชการที่ด าเนินการแล้ว 
5. ส่งหนังสือ  เอกสารราชการ  
6. เก็บรวบรวมส าเนาหนังสือเข้า – ออก  หนังสือราชการ 
7. รายงานผลการด าเนินงานและข้อมูลของงานสารบรรณ 
8. ติดต่อประสานงานทั่วไป 
9. เก็บรวบรวมระเบียบของทางราชการ 
10. บันทึกปฏิทินติดต่อราชการ 
11. รายงานผลการด าเนินงานและข้อมูลของงานสารบรรณ 
12. งานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

2. งานบริหารงานสารบรรณ 
1. เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา  07.30  น.  กลับเวลา  16.30  น. 
2. เดินเรื่องหนังสือแจ้ง  ค าสั่ง  บันทึกข้อความ  และหนังสืออ่ืน ๆ  เก็บหลักฐานการรับแจ้ง 
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3. พิมพ์ค าสั่ง  ออกเลขค าสั่ง  แจ้งค าสั่งเก็บเอกสารการรับทราบค าสั่ง 
4. พิมพ์หนังสือแจ้งเรื่องต่าง ๆ  ภายโนโรงเรียน 
5. จัดเก็บหลักฐานค าสั่ง  หนังสือภายใน 
6. ต้อนรับแขกที่มาตรวจเยี่ยม  นิเทศโรงเรียน 
7. พิมพ์เอกสาร  ข้อมูลต่าง ๆ  ของกลุ่มงานอ านวยการและของโรงเรียน 
8. พิมพ์หนังสือส่ง  ลงทะเบียนหนังสือส่ง 
9. น าข้อมูล  เอกสารขึ้นบอร์ด  ติดตามงานกลุ่มงานต่าง ๆ 
10.ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องธุรการ  ห้องผู้อ านวยการ 
11.งานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

3. การประเมินผลการด าเนินงาน 
1. เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา  07.30  น.  กลับเวลา  16.30  น. 
2. รับเรื่องหนังสือ  ค าสั่ง  บันทึกข้อความ  และหนังสืออ่ืน ๆ  เก็บหลักฐานการรับแจ้ง 
3. พิมพ์ค าสั่ง  แจ้งค าสั่งเก็บเอกสารการรับทราบค าสั่ง 
4. พิมพ์หนังสือแจ้งเรื่องต่าง ๆ  ภายในโรงเรียน 
5. จัดเก็บหลักฐานค าสั่ง  หนังสือภายในโรงเรียน 
6. ต้อนรับแขกที่มาตรวจเยี่ยม   
7. พิมพ์เอกสาร  ข้อมูลต่าง ๆ  ของโรงเรียน 
8. พิมพ์หนังสือส่ง   
9. น าข้อมูล  เอกสารขึ้นบอร์ด  ติดตามงานโรงเรียน 
10.ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
11.งานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

4. งานวางแผนงานธุรการ 
1. เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา  07.30  น.  กลับเวลา  16.30  น. 
2. รับเรื่องหนังสือ  ค าสั่ง  บันทึกข้อความ  และหนังสืออ่ืน ๆ  เก็บหลักฐานการรับแจ้ง 
3. พิมพ์ค าสั่ง  แจ้งค าสั่งเก็บเอกสารการรับทราบค าสั่ง 
4. พิมพ์หนังสือแจ้งเรื่องต่าง ๆ  ภายในฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
5. จัดเก็บหลักฐานค าสั่ง  หนังสือภายในฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
6. ต้อนรับแขกที่มาตรวจเยี่ยม   
7. พิมพ์เอกสาร  ข้อมูลต่าง ๆ  ของกลุ่มฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
8. พิมพ์หนังสือส่ง   
9. น าข้อมูล  เอกสารขึ้นบอร์ด  ติดตามงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
10.ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
11.งานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
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3. กลุ่มงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย  

3.1 นายอาวุธ  จันทร์เมือง หัวหน้ากลุ่มงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
3.2 นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน  หัวหน้างานการบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
3.3 นายสายัน  จิตรักษ์  หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย/เจ้าหน้าทีง่านการบริการ                            
                                                    อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม     
3.4  นายอรรถพล พลวัฒน์  หัวหน้างานบริการอาคารเรียน  ห้องเรียนและสาธารณูปโภค            
3.5  นายฉัตรชัย  ทองหีต  หัวหน้างานบริการอาคารประกอบ ห้องบริการ ห้องพิเศษ   
3.6 นายจตุรงค์  ขุนปักษี   เจ้าหน้าที่งานรักษาความปลอดภัย/เจ้าหน้าทีง่านบริการอาคาร 
                                                        ประกอบ ห้องบริการ ห้องพิเศษ   
3.7  นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว  หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพอนามัยและบริการน้ าดื่ม 
3.8 นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน  เจ้าหน้าทีง่านส่งเสริมสุขภาพอนามัยและบริการน้ าดื่ม  
3.9  นางสาวนันทรัตน์  อนุกูล  เจ้าหน้าทีง่านส่งเสริมสุขภาพอนามัยและบริการน้ าดื่ม 
3.10 นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ  หัวหน้างานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม/เจ้าหน้าที่งานบริการ               
                                                    อาคารเรียน  หอ้งเรียน  / เจ้าหน้าที่งานบริการอาคารประกอบ  
                                                       ห้องบริการ ห้องพิเศษ         
3.11  นายศักดิ์ชัย แอกอ้วน เจ้าหน้าที่นักการ 
3.12  นายณพงศ์ชัย ทรัพย์ไพบูลย์ เจ้าหน้าที่พนักงานขับรถ 
3.13  นายอองซาน อาว พม่า  เจ้าหน้าที่นักการ 
3.14  นางวินวินโซ ฟอง พม่า  เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด 
3.15  นายตัน  โซไท่  เจ้าหน้าที่นักการ 
3.16  นายสุทิน  ช่วยแก้ว  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
3.17  นางสิริกานต์ บัวคง  เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด 
3.18  นางติน  มาโชว ์  เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด 
3.19  นางสาวสุรีรัตน์ ตลึงจิตร  หัวหน้างานประเมินผลการด าเนินงานบริการอาคาร 

           สถานที่ และเลขานุการ  
 
   

อ านาจหน้าที่ 
1. การบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
 1. การจัดกิจกรรม 5 ส ห้องเรียนและเขตพ้ืนที่ 
 2. ส่งเสริมและรณรงคก์ิจกรรม 5 ส ห้องเรียนและเขตพ้ืนที่ 
 3. ติดตามประเมินกิจกรรม 5 ส ห้องเรียนและเขตพ้ืนที่ 
 4. บันทึก รายงานผลการใช้อาคารเรียน อาคารประกอบการ 
 5. การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

6. การจัดสถานที่แวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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7. งานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
2. งานบริการอาคารเรียน  ห้องเรียน  และสาธารณูปโภค 
           1. งานซ่อมบ ารุงห้องเรียน อาคารเรียน  

2. การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน อาคารเรียน 
3. บันทึกและรายงานห้องเรียน อาคารเรียน 
4. การบริหารและการจัดการระบบน้ า  ไฟฟ้า ในโรงเรียน 
5.  งานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

3. งานบริการอาคารประกอบ ห้องบริการ ห้องพิเศษ  
  1. บันทึก รายงานผลอาคารประกอบ ห้องบริการ ห้องพิเศษ  และโรงอาหาร 
 2. การจัดสภาพแวดล้อมอาคารประกอบ ห้องบริการ ห้องพิเศษ และโรงอาหารในโรงเรียน 

3. การจัดสถานที่เอ้ือต่อเรียนรู้ 
4. บันทึก รายงานผลการแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
5.งานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

4. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยและบริการน้ าดื่ม 
 1. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 2. บริการน้ าดื่ม 
 3. งานพยาบาล 
 4. งานประกันอุบัติเหตุ 
 5. งานโภชนาการ 
 6. สวัสดิการร้านค้าและโรงอาหาร 

7. งานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
5. เจ้าหน้าที่นักการ 
 1. งานส่งเสริมและสนับสนุน ซ่อมบ ารุง อาคารเรียน ห้องเรียน อาคารประกอบ ห้องบริการ 

ห้องพิเศษ 
2. งานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

6. เจ้าหน้าที่พนักงานขับรถ 
 1. พนักงานขับรถ 
 2. อัดส าเนา 

3. งานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
7.  เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด 

1. งานรักษาความสะอาดอาคารเรียน ห้องเรียน อาคารประกอบ ห้องบริการ ห้องพิเศษ 
2. งานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

8.  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
1. ดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน 
2. งานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
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9. งานประเมินผลการด าเนินงานบริการอาคารสถานที่ 

1. งานประเมินผลการด าเนินงานบริการอาคารสถานที่ 
2. จัดเก็บหลักฐานงานประเมินผลการด าเนินงานบริการอาคารสถานที่ 
3. วิเคราะห์งานประเมินผลการด าเนินงานบริการอาคารสถานที่ 
4. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอฝ่ายบริหารทั่วไป และผู้อ านวยการ  
5. สรุปและรายงานการประเมินผลการด าเนินงานบริการอาคารสถานที่ 
6.  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

10. งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
1. จัดภูมิทัศน์ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2. สรุปและรายงานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
3. ส่งเสริมงานสิ่งแวดล้อม 
4. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

11.งานรักษาความปลอดภัย 
  1. จัดท าและรายงานผลเวรกลางวัน 

 2. จัดท าและรายงานผลเวรรักษาการณ์กลางคืน 
 3.  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

 
4. กลุ่มงานชุมชนและภาคีเครือข่ายฯ  ประกอบด้วย 

4.1 นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง หัวหน้ากลุ่มงานงานชุมชนและภาคีเครือข่ายฯ/งานสื่อสาร    
                                                    และการประชาสัมพันธ์  
4.2 นางสาวนวียา ปักษิณ  หัวหน้างานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและ 

ภาคีเครือข่าย 
4.3 นางสาวพิมพ์พร โพธิ์กลิ่น  หัวหน้างานให้บริการชุมชน  
4.4 นางสาวกันต์หทัย ใจกว้าง  หัวหน้างานประเมินผลการด าเนินงานงานชุมชนและภาคี  
                                                    เครือข่ายระหว่าง โรงเรียนกับชุมชน 
4.5 นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง หัวหน้างานได้รับการสนับสนุนจากชุมชน                
4.6 นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช หัวหน้างานมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน                 

                      และเลขานุการกลุ่มงาน     
       

อ านาจหน้าที่  
1. งานสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 
 1. จัดท าวารสาร 
 2. ประชาสัมพันธ์ 

3.  แนะน าผู้มาติดต่อสอบถาม 
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4. บันทึก รายงานผลการแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 
5. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

2. งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย 
1. รวบรวมข้อมูลของชุมชน, วิเคราะห์, จัดระบบและน าไปใช้ในการจัดท าแผนฯ  
2. จัดท าแผนงาน/โครงการ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนประจ าปี  
3. ประสานความร่วมมือระหว่าโรงเรียนและภาคีเครือข่าย 
4.  การจัดประชุมและด าเนินงานคณะกรรมการสถานศึกษาติดตามการด าเนินการตามแผน  

3. งานให้บริการชุมชน 
1.  ให้บริการข่าวสารแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และพัฒนารูปแบบวิธีการให้บริการ  
2.  เก็บหลักฐานและผลงานการให้บริการข่าวสารแก่ชุมชน  
3.  จัดกิจกรรมนันทนาการ(ดนตรีและนาฎศิลป์)แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และพัฒนารูปแบบ

วิธีการจัดกิจกรรม  
4.  เก็บหลักฐานและผลงานการจัดกิจกรรมนันทนาการแก่ชุมชน  
5.  ให้บริการอาคารสถานที่, วัสดุครุภัณฑ์แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงพัฒนาการ  

ให้บริการ  
6.  เก็บหลักฐานการให้บริการอาคารสถานที่ , วัสดุครุภัณฑ์แก่ชุมชน  
7.  จัดท าแนวปฏิบัติในการให้บริการด้านอาคารสถานที่ , วัสดุครุภัณฑ์  
8.  เก็บหลักฐานและผลงานการให้บริการแก่ชุมชน  

4. งานมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน                 
1. จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรม  
2. จัดเก็บหลักฐาน, ผลงานกิจกรรมพัฒนาชุมชน  
3. ร่วมมือกับชุมชนพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  
4. จัดเก็บหลักฐานและผลงานการร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น  

5. งานได้รับการสนับสนุนจากชุมชน                
1. จัดตั้งองค์กรเพ่ือสนับสนุนโรงเรียน เช่น ชมรม, สมาคม, มูลนิธิฯ  
2. จัดเก็บหลักฐานการจัดตั้งองค์การและผลงานที่สนับสนุนโรงเรียน  
3. ประสานให้ชุมชนสนับสนุนโรงเรียนด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง  
4. จัดเก็บหลักฐานผลงานการสนับสนุนด้านวิชาการของชุมชน  
5. ประสานชุมชน ขอสนับสนุนด้านทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง  
6. ก าหนดบทบาทในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน องค์การภาครัฐและเอกชน ในการ 

จัดและพัฒนาการศึกษา เช่น ก าหนดนโยบาย วางแผนการด าเนินงานและ ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา และ
การพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของนักเรียน  

6. งานประเมินผลการด าเนินงานงานชุมชนและภาคีเครือข่ายระหว่าง โรงเรียนกับชุมชน 
1. ประเมินผลงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  
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2. จัดเก็บหลักฐานการประเมินผลงานระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  
3. วิเคราะห์ผลการประเมิน, และน าผลไปปรับปรุงงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง  

โรงเรียนกับชุมชน  
4. จัดกิจกรรมสนับสนุนให้ทุกคนในฝ่ายโรงเรียนกับชุมชนน าผลการวิเคราะห์ประเมินผล  

ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางาน และติดตามผล  
5. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอฝ่ายบริหารทั่วไป และผู้อ านวยการ  
6.  งานประสานงานสมาคมศิษย์เก่า 
7.  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 

5. กลุ่มงานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 
5.1  นายอภิเดช  จิตรมุ่ง  หัวหน้ากลุ่มงานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/  

                                          งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                         
5.2  นายภราดร  ไชยเขียว หัวหน้างานการน านวัตกรรมและผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
5.3  นายสัญชัย  พิกุลงาม  หัวหน้างานส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและผลิตสื่อ 

                                          เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
5.4  นายอิศรเกษม สีหะวงษ์  เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและผลิตสื่อ 

                                          เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
5.5  นางสาวศิรินาถ ไทรงาม  หัวหน้างานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.6  นางสาวจิราพร  บุญเหลือ หัวหน้างานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    และเลขานุการกลุ่มงาน 

   
อ านาจหน้าที่  
1. งานส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและผลิตสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

1. พัฒนางานโสตทัศน์  สื่อนวัตกรรม และระบบการสื่อสารภายใน เช่น โทรศัพท์ ฯ 
      2. งานบันทึกภาพ และเผยแพร่ในระบบสารสนเทศ 
       3.  งานเสียงตามสาย   

4. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
2. งานการน านวัตกรรมและผลิตสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  

1.  ผลิตสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ DLIT 
2.  งานซ่อมบ ารุง / จัดหาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  
3. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย       

3. งานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. จัดท างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
2. การด าเนินงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
3. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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4. งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 1. การจัดท าเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 2. ดูแลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

3. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
5. งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. การจัดท าบัตรนักเรียน 
2. จัดข้อมูลนักเรียน 
3. ส่งเสริมการใช้ไอซีที 
4. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

            ทั้งนี้   ให้ผู้ปฏิบัติตาม  ยึดค าสั่งนี้อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
แก่ราชการต่อไป 
    
 
 
                                                          สั่ง ณ  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2561 
 
 
 
 
 
                       (นางเพียงแข  ชิตจุ้ย) 
                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


