
 

 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนกำญจนำนุเครำะห ์จังหวัดกำญจนบุรี 
ที่  113/๒๕61 

เร่ือง มอบหมำยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำรเพือ่บริหำรกำรศึกษำให้บุคลำกรรับผิดชอบปฏิบัติ ปีงบประมำณ 2561 

………………………………………………….. 
         อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และ มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 เพื่อให้การปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ
บริหารการศึกษา ของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับการบริหารงานของโรงเรียน   
จึงขอมอบหมายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อบริหารการศึกษา ให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบปฏิบัติดังนี้ 
 
๑. นำยปริญญำ เหลืองแดง  ต ำแหน่ง  ครู  ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
    และกำรสื่อสำรเพื่อบริหำรกำรศึกษำ จ ำนวนปฏิบัติงำน 5 ช่ัวโมง/สัปดำห์  มีหน้ำที่ 

- วางแผน ติดตาม ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานด้านระบบข้อมูล ระบบเครือข่าย ฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ วางแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อบริหาร
การศึกษา ระยะส้ัน ระยะปานกลาง และระยะยาว เพื่อให้เกิดการพัฒนางานอย่างยั่งยืน งานส ารอง
ข้อมูลและรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร งานเว็บไซต์โรงเรียน งานบริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนด้านเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

- ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  
2.  นำงสำวนงลักษณ์  ศิริฟัก  ต ำแหน่ง ครู  ปฏิบัติหน้ำที่ รองหัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
     และกำรสื่อสำรเพื่อบริหำรกำรศึกษำ จ ำนวนปฏิบัติงำน 3 ช่ัวโมง/สัปดำห์  มีหน้ำที่   

- ดูแล ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร  การพัฒนาระบบ การเผยแพร่ผลงาน 
ของบุคลากร จากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอก ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน 

- ดูแล ปรับปรุง วางแผนพัฒนารูปแบบ ส่ือการสอน/ส่ือการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีของ
โรงเรียนให้มีความทันสมัย ถูกต้อง สวยงาม มีประสิทธิภาพ และจัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักเรียนให้
เป็นนักเรียนท่ีมีศักยภาพในด้านคอมพิวเตอร์ 

-  ดูแล ประสานงาน แก้ไขปัญหา ด้านข้อมูลข่าวสาร กับครูท่ีปรึกษาและฝ่ายกิจการนักเรียน 
ในเรื่องของระบบการดูแลนักเรียนด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 



 

 

- ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นวิทยากรหรือผู้ช่วยวิทยากร เพื่อให้ความรู้อบรมพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์ 
โดยถ่ายทอดให้บุคลากรในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ แก่ครู นักเรียน และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
3. นำยอลงกรณ์  สำเล็ก  ต ำแหน่ง ครู  ปฏิบัติหน้ำที่ เจ้ำหน้ำท่ีงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
    และกำรสื่อสำรเพื่อบริหำรกำรศึกษำ จ ำนวนปฏิบัติงำน 3 ช่ัวโมง/สัปดำห์  มีหน้ำที่ 

- ดูแล ประสานงานเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร          
เพื่อบริหารการศึกษา ระยะส้ัน ระยะปานกลาง และระยะยาว เพื่อให้เกิดการพัฒนางานอย่างยั่งยืน 
      - จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันก าหนดเวลา และเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นวิทยากรหรือผู้ช่วยวิทยากร เพื่อให้ความรู้อบรมพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์ 
โดยถ่ายทอดให้บุคลากรในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ แก่ครู นักเรียน และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

- ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๔. นำยพิรุณ ประภำจิตสุนทร  ต ำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ                  
    และกำรสื่อสำรเพื่อบริหำรกำรศึกษำ จ ำนวนปฏิบัติงำน 3 ช่ัวโมง/สัปดำห์  มีหน้ำที่  

- ประสานงานด้านการดูแล ซ่อมบ ารุงฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง ของ
ห้องควบคุมระบบ และให้บริการด้านเทคนิคการใช้งานเทคโนโลยีให้กับครูและนักเรียนในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  ดูแล รักษา ปรับปรุง ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายไฟอิเล็กทรอนิกส์ ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้ และเป็นปัจจุบัน 
 - ดูแล ประสานงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานห้องสมุดสามารถให้บริการห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปด้วยความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีเสถียรภาพ พร้อมท้ังแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดขึ้นจากการใช้งานท้ังครูและนักเรียน 

- ดูแล ประสานงาน แก้ไขปัญหา ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบงาน e-academic ด้านการตรวจ
กระดาษค าตอบด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติ คลังข้อสอบออนไลน์จากโปรแกรมวิเคราะห์ศักยภาพ การ
รับสมัครนักเรียนใหม่ประจ าปี การด าเนินการเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม student ๕๕๔๔ และ 
student ๒๕๕๑ ระบบการจัดท าคะแนนของครูประจ าวิชา และงานทะเบียนวัดผลตลอดจนการ
ประกาศผลการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต ให้เป็นไปอย่างมีประสิทะภาพ สะดวก รวดเร็ว และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

- ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นวิทยากรหรือผู้ช่วยวิทยากร เพื่อให้ความรู้อบรมพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์ 
โดยถ่ายทอดให้บุคลากรในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ แก่ครู นักเรียน และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 



 

 

5.  นำงศรีรัตน์ ศิริโฉม  ต ำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้ำที่   เจ้ำหน้ำที่งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ          
กำรสื่อสำรเพื่อบริหำรกำรศึกษำ จ ำนวนปฏิบัติงำน 3 ช่ัวโมง/สัปดำห์  มีหน้ำที่  

-  ท่ีปรึกษาในการวางแผน ควบคุม จัดท าข้อมูล ประสานงานข้อมูล และดูแลเว็บไซต์ของ
โรงเรียน ให้มีความเคล่ือนไหวตลอดเวลา รวมท้ังน าเสนอข่าวสารต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นขององค์กร ใน
รูปแบบของส่ือโซเชียวมีเดียเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบอย่างท่ัวถึง  

- ท่ีปรึกษาในการวางแผน ดูแล ประสานงานเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารเพื่อบริหารการศึกษา ระยะส้ัน ระยะปานกลาง และระยะยาว เพื่อให้เกิดการพัฒนา
งานอย่างยั่งยืน และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันก าหนดเวลา 
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นวิทยากรหรือผู้ช่วยวิทยากร เพื่อให้ความรู้อบรมพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์ 
โดยถ่ายทอดให้บุคลากรในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ แก่ครู นักเรียน และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

6.  นำงสำวนิสำกร ล้อถำวร ต ำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรเพื่อบริหำรกำรศึกษำ จ ำนวนปฏิบัติงำน 3 ช่ัวโมง/สัปดำห์  มีหน้ำที่  

-  ท่ีปรึกษาในการวางแผน ควบคุม จัดท าข้อมูล ประสานงานข้อมูล และดูแลเว็บไซต์ของ
โรงเรียน ให้มีความเคล่ือนไหวตลอดเวลา รวมท้ังน าเสนอข่าวสารต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นขององค์กร ใน
รูปแบบของส่ือโซเชียวมีเดียเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบอย่างท่ัวถึง  

- ท่ีปรึกษาในการวางแผน ดูแล ประสานงานเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารเพื่อบริหารการศึกษา ระยะส้ัน ระยะปานกลาง และระยะยาว เพื่อให้เกิดการพัฒนา
งานอย่างยั่งยืน และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันก าหนดเวลา 
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นวิทยากรหรือผู้ช่วยวิทยากร เพื่อให้ความรู้อบรมพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์ 
โดยถ่ายทอดให้บุคลากรในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ แก่ครู นักเรียน และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

7.  นำงสำวชนกชนม์ มีน้อย ต ำแหน่ง ครู ปฏิบติัหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรเพื่อบริหำรกำรศึกษำ จ ำนวนปฏิบัติงำน 3 ช่ัวโมง/สัปดำห์  มีหน้ำที่  

-  วางแผน ควบคุม จัดท าข้อมูล ประสานงานข้อมูล และดูแลเว็บไซต์ของโรงเรียน ให้มีความ
เคล่ือนไหวตลอดเวลา รวมท้ังน าเสนอข่าวสารต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นขององค์กร ในรูปแบบของส่ือโซเชียว
มีเดียเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบอย่างท่ัวถึง  

- ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นวิทยากรหรือผู้ช่วยวิทยากร เพื่อให้ความรู้อบรมพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์ 
โดยถ่ายทอดให้บุคลากรในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ แก่ครู นักเรียน และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



 

 

 
8.  นำยพีระพงษ์ ประเสริฐสังข์ ต ำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรเพือ่บริหำรกำรศึกษำ จ ำนวนปฏิบัติงำน 3 ช่ัวโมง/สัปดำห์  มีหน้ำที่  

-  วางแผน ควบคุม จัดท าข้อมูล ประสานงานข้อมูล และดูแลเว็บไซต์ของโรงเรียน ให้มีความ
เคล่ือนไหวตลอดเวลา รวมท้ังน าเสนอข่าวสารต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นขององค์กร ในรูปแบบของส่ือโซเชียว
มีเดียเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบอย่างท่ัวถึง  

- ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นวิทยากรหรือผู้ช่วยวิทยากร เพื่อให้ความรู้อบรมพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์ 
โดยถ่ายทอดให้บุคลากรในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ แก่ครู นักเรียน และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
9.  นำยศุภกร  สงครำม ต ำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง ปฏิบัติหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรเพือ่บริหำรกำรศึกษำ จ ำนวนปฏิบัติงำน 3 ช่ัวโมง/สัปดำห์  มีหน้ำที่  
 - วางแผนและพัฒนาระบบการด าเนินงานภายในห้องควบคุมระบบ และศูนย์ซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี 
          - ประสานงานด้านการดูแล ซ่อมบ ารุงฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง ของ
ห้องควบคุมระบบ 
          -  ดูแลและให้บริการด้านเทคนิคให้กับครู และนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
          -  สรุปรายงานท่ีเกี่ยวกับการให้บริการของห้องควบคุมระบบ เช่น ภาพรวมของการบริการ 
สถิติการเข้าใช้บริการต่างๆ ปัญหาท่ีพบ แนวทางการด าเนินงาน และทิศทางของการด าเนินงานของ
ห้องควบคุมระบบในอนาคต เป็นต้น 

- ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นวิทยากรหรือผู้ช่วยวิทยากร เพื่อให้ความรู้อบรมพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์ 
โดยถ่ายทอดให้บุคลากรในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ แก่ครู นักเรียน และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
         - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
10.  นำยอรรคพล บรรเทำทุกข์ ต ำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง ปฏิบัติหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพือ่บริหำรกำรศึกษำ  จ ำนวนปฏิบัติงำน 3 ชั่วโมง/สัปดำห์  มีหน้ำที่ 
 - วางแผนและพัฒนาระบบการด าเนินงานภายในห้องควบคุมระบบ และศูนย์ซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี 
          - ประสานงานด้านการดูแล ซ่อมบ ารุงฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง ของ
ห้องควบคุมระบบ 
          -  ดูแลและให้บริการด้านเทคนิคให้กับครู และนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 



 

 

          -  สรุปรายงานท่ีเกี่ยวกับการให้บริการของห้องควบคุมระบบ เช่น ภาพรวมของการบริการ 
สถิติการเข้าใช้บริการต่างๆ ปัญหาท่ีพบ แนวทางการด าเนินงาน และทิศทางของการด าเนินงานของ
ห้องควบคุมระบบในอนาคต เป็นต้น 

- ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นวิทยากรหรือผู้ช่วยวิทยากร เพื่อให้ความรู้อบรมพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์ 
โดยถ่ายทอดให้บุคลากรในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ แก่ครู นักเรียน และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
         - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
11.  นำยปวร บุนนำค  ต ำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง ปฏิบัติหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
     และกำรสื่อสำรเพื่อบริหำรกำรศึกษำ จ ำนวนปฏิบัติงำน 3 ช่ัวโมง/สัปดำห์ มีหน้ำที่ 
         - วางแผนและพัฒนาระบบการด าเนินงานภายในห้องควบคุมระบบ และศูนย์ซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี 
       - ประสานงานด้านการดูแล ซ่อมบ ารุงฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง ของ
ห้องควบคุมระบบ 
          -  ดูแลและให้บริการด้านเทคนิคให้กับครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
          -  สรุปรายงานท่ีเกี่ยวกับการให้บริการของห้องควบคุมระบบ เช่น ภาพรวมของการบริการ 
สถิติการเข้าใช้บริการต่างๆ ปัญหาท่ีพบ แนวทางการด าเนินงาน และทิศทางของการด าเนินงานของ
ห้องควบคุมระบบในอนาคต เป็นต้น 

- ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นวิทยากรหรือผู้ช่วยวิทยากร เพื่อให้ความรู้อบรมพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์ 
โดยถ่ายทอดให้บุคลากรในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ แก่ครู นักเรียน และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
         - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
12.  นำยนวพล บุญประเสริฐ ต ำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง ปฏิบัติหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนเทคโนโลย ี
     สำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพือ่บริหำรกำรศึกษำ จ ำนวนปฏิบัติงำน 3 ชั่วโมง/สัปดำห์  มีหนำ้ที่  

-  วางแผน ควบคุม จัดท าข้อมูล ประสานงานข้อมูล และดูแลเว็บไซต์ของโรงเรียน ให้มีความ 
เคล่ือนไหวตลอดเวลา รวมท้ังน าเสนอข่าวสารต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นขององค์กร ในรูปแบบของส่ือโซเชียว
มีเดียเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบอย่างท่ัวถึง  

- ดูและประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ
บริหารการศึกษากับหน่วยงานอื่น เพื่อด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของงานเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อบริหารการศึกษา ได้อย่างครบวงจร ท้ังป้ายไฟอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ 
หน้าเสาธง และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

-  สรุปรายงานท่ีเกี่ยวกับการให้บริการของห้องควบคุมระบบ เช่น ภาพรวมของการบริการ 
สถิติการเข้าใช้บริการต่างๆ ปัญหาท่ีพบ แนวทางการด าเนินงาน และทิศทางของการด าเนินงานของ
ห้องควบคุมระบบในอนาคต เป็นต้น 



 

 

- ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นวิทยากรหรือผู้ช่วยวิทยากร เพื่อให้ความรู้อบรมพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์ 
โดยถ่ายทอดให้บุคลากรในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ แก่ครู นักเรียน และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
        ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  7 มิถุนายน 2561  เป็นต้นไป 
  

ส่ัง  ณ วันท่ี  6 มิถุนายน  ๒๕61  
  
 

(นายณรินทร์  ช านาญดู) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี 


