
 

 
 

 

 

 

 

 

โครงสร้างกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสารวิทยา 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสารวิทยา 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวชิาการ 

นางสาวศรประภา สริิภัทรวิช 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ 

กลุ่มบริหารวชิาการคนที่ 1 

นางนิธิวดี แพรวัฒนะสุข 

1. งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2. งานวัดผล ประเมินผล และเทยีบโอนผล
การเรยีนรู ้
3. งานทะเบียนนักเรียน 

4. งานระบบฐานข้อมลูงานวัดผลและ
ประเมินผลงาน 

5. งานยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

6. งานพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถใน
การอ่านและคิด 

7. งานประสานส่งเสรมิและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่ครอบครัว ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันอื่น ๆ ท่ีจัดการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

8. งานสอนเสรมิวันเสาร ์

9. งานจัดตารางสอนและจดัท าอัตราก าลัง 
10. งานรับนักเรียนม.3 เดิม ต่อม.4 
11. กิจกรรมทดลองสอบ Pre ม.1 
 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ 

กลุ่มบริหารวชิาการคนที่ 2 

นางสาวพิชามญชุ์ เลิศความเพียร 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ 

กลุ่มบริหารวชิาการคนที่ 3 

นางสาวพัฒตวรรณ สีเลา 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ 

กลุ่มบริหารวชิาการคนที่ 4 

นางจีรนันท์ ธ ารงวิศว 

1. งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2. งานส่งเสริมศักยภาพครูด้านการจัดการ
เรียนรู ้
3. งานนิเทศการศึกษา Active Learning 

4. งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยี
การศึกษา 

5. งานบริหารส านักงานกลุ่มบรหิารวิชาการ 

6. งานแผนงานสารสนเทศ 

7. งานรับนักเรียน (ห้องเรียนทั่วไป) 
8. ส ารวจการจดัการเรียนรู ้
9. งานหนังสือเรยีนฟรี 15 ป ี

10 งานแนะแนวการศึกษา 

11. งานพัฒนาระบบและเครือข่าย ข้อมูล
สารสนเทศ 

12. งานห้องสมุด 

13. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

14. งานห้องอัดส าเนาและผลิตเอกสาร 

15. งานพัสดุวิชาการ 

16. งานห้องสืบค้น Resource Center 
 

1. งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2. งานพัฒนาคุณภาพสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

3. งานส่งเสริมศักยภาพและความสามารถ
ตามอัตลักษณส์ถานศึกษา 

4. งานพัฒนาแหล่งเรยีนรู ้
5. งานลูกเสือ-เนตรนาร ี

6. งานจัดสอบภายนอก 

7. งานศนูย์ สอวน. ม.ต้น 

8. ส ารวจการจดัการเรียนรู้/งานจดัสอน
แทน 

9. งานลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
10. งานกิจกรรมปรับพื้นฐานด้านวิชาการ
นักเรียน ม.1 และ ม.4 
11. กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน
สาธารณประโยชน์ 

1. งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2. งานพัฒนาและหลักสตูรสถานศึกษา 
3. งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4. งานตามนโยบายต่าง ๆ 

5. งานสร้างเสรมิพัฒนาทักษะชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6. งานโรงเรียนสจุริตกลุ่มบริหารวิชาการ 
7. งานประกันคณุภาพการศึกษา 

8. งานนิเทศติดตาม 

9. งานรับนักเรียน (ห้องเรียนพิเศษ) 
10. งานศูนย์พัฒนาคณุภาพวิชาการ 
(ภาษาเกาหลีและภาษาญีปุ่่น)  
11. งานโครงการห้องเรียนพิเศษ 
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จ่าสิบเอกถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ 

 

จ่าสิบเอกถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ 

 

งานคณะสี 

หัวหน้าคณะสี 

งานกิจกรรมสภานักเรียน 

นายประพจน์  อังคเรืองรัตนา 

 
งานสารวัตรนักเรียน 

นายพิทักษ์  ชินสีห์ 

 

นางสาวตรีรัก  บุญเติม 

เจ้าหน้าท่ีส านักงาน 

งานกิจกรรมนักเรียน 

จ่าสิบเอกถนอมศักดิ์  ทองประเทือง 

จ่าสิบเอกถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ 

 

จ่าสิบเอกถนอมศักดิ์ ทองประเทือง 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ 

 

นางสาวราตรี  เหล่าหะเกียรติ 
ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน 

นางนภิาวรรณ การญุ 
ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

1.งานจัดสรรและบริหาร
งบประมาณ 

2.งานระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพ่ือการศึกษา 

3.งานการเงินและบัญช ี

4.งานตรวจสอบภายใน 

5.งานตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลการรายงาน 
 
 

1.งานแผนงานและ
สารสนเทศ กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
2.งานประกันคุณภาพ  
กลุ่มบริหารงบประมาณ 
3.งานควบคุมภายใน 
4.งานส านักงานกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
 
 

จ่าสิบเอกถนอมศักด์ิ  ทองประเทือง 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

1.งานแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาและ
สารสนเทศ 
2.งานพัสดุและสินทรัพย์ 
 

1. งานสวัสดิการภายใน 
2. งานสารบรรณ 
 
 
 

นางสาวอ าไพพรรณ  เชษฐสุรกุล  
เจ้าหน้าท่ีประจ างานการเงิน 

  

1. นางสาวศิริรัตน์   กะการดี    
2. นายธวัชชัย        ผดุงชน  

เจ้าหน้าท่ีประจ างานพัสดุ 
 

นางสุภาวดี   วิรัตน์ 
เจ้าหน้าท่ีประจ างานสารบรรณ 

โครงสร้างกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนสารวิทยา 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสารวิทยา 

นางทยิดา  ตั้งตระกูล 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 



 

โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสารวิทยา  
 

 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวธญัทิพย์  อริยอัครพงษ์ 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ 

นายศุภวฒัน ์ คัมภิรานนท์ 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ 

 

นายนโรดม นรินทร์รัมย์ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสารวิทยา 

นางรุ่งเพ็ชร์  สร่องศรี 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ 

 

นายพิทักษ์  ชนิสีห์ 

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ 

 

 

1.งานแผนงาน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
2.งานวางแผนอัตราก าลัง
และก าหนดต าแหน่ง 
3.งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ฯ
4.งานพัฒนาบุคลากรและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
5.งานทะเบียนประวัติและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
6.งานส่งเสริมยกย่องเชิดชู
เกียรติฯ 
7.งานวินัย การรักษาวินัยฯ 
8.งานประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการเลื่อน
เงินเดือน 
9.งานข้อมูลสารสนเทศ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 

นางสาวสุภัทรา  ศรีสมบัติ และ นายธนายุต  กุค าวงษ์ 

เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

 

 
1.งานระดับชั้นส่งเสริม 
แก้ไขความประพฤติและ
ระเบียบวินัยนักเรียน 
2.งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เอดส์และ
อบายมุข 
3.งานระบบคะแนนความ
ประพฤตินักเรียน/ระบบการ
แจ้งข้อมูลข่าวสารผู้ปกครอง 
 
 

 

 

1.งานส านักงานและธุรการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
2.งานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และค่านิยม  
12 ประการ 
3.งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
4.งานประสานและพัฒนา 
เครือข่ายผู้ปกครอง 
5.งานเครือข่ายโครงการ
โรงเรียนคุ้มครองเด็ก 
6.งานประกันคุณภาพ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
1.งานส่งเสริมประชาธิปไตย
ในสถานศึกษาและสภา
นักเรียน 
2.งานคณะสีและกีฬา
ภายใน 
3.งานสารวัตรนักเรียน และ
งานวิทยุสื่อสาร 
4.งานดูแลสวัสดิภาพและ
รักษาความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 
5.งานสนับสนุนและ
ตอบสนองนโยบายตาม
จุดเน้น 
๖. งานระบบ MOE Safety 
Center   
 
 

 

 

 

 
 

นายอนุรักษ์  จิ๋วสุข 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 



 

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
       
 
   
                    
 
 
 
 
 
 
     
    
 
     
 
 
 
     
 
 
         
     

นายโสภณ จุ้ยจิตร 

กลุ่มงานสัมพันธ์ชุมชน 

นางวัลวิภา  เพ็งประสพ 
กลุ่มงานบริการในโรงเรียน

  

นางสาวนภวรรณ  นาคอุไร 

กลุ่มงานอ านวยการทั่วไป 
 

งานประกันอุบัติเหตุ 
นางสาวปัทมา  หนองโกมล

พงศา 

งานโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ฯ 
นางสาววนัสนันท์  ค าแสน

   

งานแผนงาน/โครงการ 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

นางสาวประวิดา  จันที 

งานโภชนาการ/จัดเลี้ยง 
นางสาววีนัฐดา  แก้วโท 

งานมูลนิธิสารวิทยา 

นายโสภณ จุ้ยจิตร 

 

งานสมาคมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนสารวิทยา 

   นายโสภณ  จุ้ยจิตร
          

งานประชาสัมพันธ์ 
นางสาวกัญญารัตน์ อาโรโจ 

งานสัมพันธ์ชุมชน 
นายกิตติพัทธ์  สุขลิ้ม 

 

งานโสตทัศนศึกษา 
นางสาวจิราภรณ์  ปกรณ์ 

งานสิ่งแวดล้อมและ 
เหล่งเรียนรู้ 

นางสาวรัตติยากร  เสลจุล 

งานนักพัฒนา 

นายทองหยด สังข์สุวรรณ 

งานยานพาหนะ 
นางสาวนุชจิรา  ทะมานนท์ 

 

งานอาคารสถานที่ 1 
อาคาร 4,5,6 

ศาลาเรือนไทย,บ้านพัก
ราชการของโรงเรียน 

นางสาวชลลดา ยวงใย 
 

งานอนามัยโรงเรียน    
นางสาวธนภรณ์  ไพบูลย์ 

 

งาน มสธ. 
นางสาววนัสนันท์  ค าแสน 

 
งานสนามสอบ 

นางสาววนัสนันท์ ค าแสน 
 

งานธนาคารโรงเรียน 
นางสาวเจนจิรา  แอ่งบัวใหญ่ 

งานส านักงานทั่วไป 
นางสาวนภวรรณ  นาคอุไร 

 

งานสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป 
นางสาวกฤษดาพร  แซ่เวียน 

 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
นางสุรีรัตน์  สะสุนทร 

 

งานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 
นางสาวสุกัญญา  สุขเจริญ 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสารวิทยา 
นายนโรดม นรินทร์รัมย์ 

งานอาคารสถานที่ 2 
อาคาร 1,2,9 

นายเจนรบ   แผ่นทอง 
 

งานอาคารสถานที่ 3 
อาคาร 3,ศูนย์กีฬา, 
สารารมย์,หอประชุม, 
เรือนประชาสัมพันธ์ 

นายกฤตเมธ  สายทองแก้ว 
 

งาน website โรงเรียน 
นางสาวอักษรภัค สิทธิพรรัตนมณี 

นายธันวา เดชะศิริ 
 กลุ่มงานอาคารสถานที่  


