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/13.นางรุ่งเพ็ชร์ ... 

 

 
ค าสั่งโรงเรียนสารวิทยา 

ที ่098 / ๒๕๖5 
เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสารวิทยา  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 
------------------------------------------------------------- 

  เพ่ือให้การบริหารงานโรงเรียนสารวิทยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 ด าเนินงานด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานประจ าปีการศึกษา 2565 ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน   
 ๑. นายนโรดม นรินทร์รัมย์  ผู้อ านวยการโรงเรียน   
 2. นางสุรีรัตน์              สะสุนทร     รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป    
 3. นางทยิดา        ตั้งตระกูล       รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ๔. นางสาวศรประภา    สิริภัทรวิช      รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 ๕. นายอนุรักษ์           จิ๋วสุข          รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. วางแผน และก าหนดนโยบายการบริหารทุกกลุ่มงาน ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 
  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และ 
  สพม.กท 2 
 2. ให้ค าปรึกษา และอ านวยการทุกส่วนในการด าเนินงานตามภารกิจ เพ่ือให้งานบรรลุผลอย่างมี     
            ประสิทธิภาพ 
 3. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลงานตามภารกิจที่มอบหมาย 
2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 1. นางสุรีรัตน์            สะสุนทร     รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป     
 2. นางทยิดา  ตั้งตระกูล  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 3. นางสาวศรประภา    สิริภัทรวิช  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  
 4. นายอนุรักษ์ จิ๋วสุข         รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 5 นางสาวพิชามญชุ์  เลิศความเพียร      ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 6. นางสาวพัฒตวรรณ  สีเลา   ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 7. นางนิธิวดี  แพรวัฒนะสุข   ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 8. นางจีรนันท์ ธ ารงวิศว   ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 ๙. นางสาวราตรี  เหล่าหะเกียรติ  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ๑๐. นางนิภาวรรณ  การุญ    ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 11. จ่าสิบเอกถนอมศักดิ์ ทองประเทือง   ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 12. นางสาวธัญทิพย์  อริยอัครพงษ์   ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
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/หน้าที่และความรับผิดชอบ ... 

 

 13. นางรุ่งเพ็ชร์  สร่องศรี  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 14. นายศุภวัฒน์   คัมภิรานนท์  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๑5. นายพิทักษ์   ชินสีห ์ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๑6. นายธันวา   เดชะศิริ  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 ๑7. นางวัลวภิา   เพ็งประสพ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 ๑8. นายโสภณ   จุยจิตร ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  
 ๑9. นางสาวนภวรรณ    นาคอุไร  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. วางแผน ประสานงานให้กลุ่มบรหิารต่าง ๆ  ด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธภิาพสูงสุด 
 2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีผู่้อ านวยการมอบหมาย 
3. งานส านักงานผู้อ านวยการ 
 1. นางสาวปาริชาติ  จารุดิลกกุล  หัวหน้าส านักงาน 
 2. นางสาวณัฐธยาน ์  กุลสิริวงศธร      กรรมการ 
 3. นางสาวพรพิมล  ดีประสิทธิ์        กรรมการ 
 4. นางสาวสุกัญญา  สุขภาค            กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. ประสานงานระหว่างกลุ่มบริหารต่าง ๆ ของโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก 
 2. ดูแลรับรองบุคคลที่เข้าพบผู้อ านวยการโรงเรียน 
 3. นัดหมายบุคคลภายใน ภายนอกและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าพบผู้อ านวยการโรงเรียน 
 4. บันทึกตารางปฏิบัติงานผู้อ านวยการโรงเรียน 
 5. ดูแลเอกสารทีเ่สนอผู้อ านวยการลงนาม และน าส่งคืนกบัฝ่ายต่าง ๆ 
 6. ประสานงานกับงานแผนงานของโรงเรียนเพ่ือจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี 

6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้อ านวยการมอบหมาย 
4. งานเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. นายปภังกร จันทร์หอม  หัวหน้างาน 
 2. นางสาวณัฐธยาน ์ กุลสิริวงศธร  กรรมการ 
 3. นางสาวพรพิมล ดีประสิทธิ์  กรรมการ 
 4. นางสาวสุกัญญา สุขภาค   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 1. ประสานงานกับคณะกรรมการเพ่ือนัดหมายประชุม 
 2. จัดท าระเบียบวาระการประชุม จดบันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุม 
  3. ดูแลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ 
 4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
5. งานตรวจสอบภายใน 
 1. นางสาวประจบ แสงสีบับ หัวหน้างาน 
 2. นางสาวธัญญาภรณ ์ สิริวรรณพิพัฒน์ กรรมการ 
 3. นางสาวตรีรัก บุญเติม กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ตรวจสอบบันทึกการรับ - จ่าย จากใบเสร็จรับเงิน 
2. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินบ ารุงการศึกษา ตามจ านวนนักเรียนที่มีบัญชีในทุกระดับชั้นและลงทะเบียน

คุมให้ถูกต้องและตรวจสอบใบเสร็จรับเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาโรงเรียน 
3. ตรวจสอบบัญชีเงินคงเหลือประจ าวัน สมุดธนาคาร ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารให้ถูกต้องตาม

ประเภทของเงิน                                
4. บันทึกปัญหาในการตรวจสอบเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ด าเนินการ และรายงานโรงเรียน 
5. ตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ ของโรงเรียน ตามท่ีผู้อ านวยการมอบหมาย 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้อ านวยการมอบหมาย 
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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. งานยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

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 (ห้องเรียนท่ัวไป) 
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. งานศูนย์ 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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ขอบข่ายภาระงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนสารวิทยา 

บุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2565 
 

ล าดับ ชื่อผู้รับผิดชอบ ภาระงาน/หน้าท่ีรับผิดชอบ 

1 นางนิธิวดี แพรวัฒนะสุข ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
   งานบริหารส านักงานทะเบียนวดัผล 
   งานปรับปรุงห้องส านักงานทะเบยีนวัดผล 
   อนุมัติสิ่งพิมพ์ 

2 นางสาวพิชามญช์ุ เลิศความเพียร ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
   งานรับนักเรียนห้องเรียนท่ัวไป 
   งานบริหารส านักงานวิชาการ 
   อนุมัติสิ่งพิมพ์ 

3 นางสาวพัฒตวรรณ สีเลา ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
   งานจัดสอบภายนอก 
   งานกิจกรรมปรับพื้นฐานวิชาการนักเรียน ม.1 และ ม.4 
   อนุมัติสิ่งพิมพ์ 

4 นางจีรนันท์ ธ ารงวิศว ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
   กิจกรรมส่งเสริมคณุภาพการศึกษา 
   กิจกรรมจดัท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   งานรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
   หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ 
   อนุมัติสิ่งพิมพ์ 

5 นางสาววิชณ ี มิ่งขวัญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
6 นางสาวนิธิวด ี แพรวัฒนะสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
7 นางสาวนันท์นภัส วิรัตน์ภัทธิรากร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
8 นางสาวณัฐณิชา จันทฤทธิ ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
9 นางสาววนัสนันท ์ ถิ่นรัตน ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

10 นางสาวสุกัญญา สุขเจรญิ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
11 นางสาววีนัฐดา แก้วโท หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
12 นางสาวนิรชา สุวรรณมณ ี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
13 นางสาววนัสนันท ์ ค าแสน หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
14 นางสาวภัครนันท์ โปธา หัวหน้างานแนะแนว 
15 นายธีรวุฒ ิ เพ็ญบุญ หัวหน้างานห้องสมุด 
16 นางสาวเจนจริา แอ่งบัวใหญ่ หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 
17 นางสาวอนัญญา วันทยานันท์ หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) 
18 นายสัชฌุกร แก้วช่วย หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาเกาหลี  
19 นายเดียร ์ สุขเพ็ชร ี หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น  

   งานส ารวจการเรยีนการสอน ระดบั ม.ปลาย 
20 นางสาวลดาวลัย ์ กันธมาลา หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยี  

   หัวหน้างานคอมพิวเตอร ์
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ล าดับ ชื่อผู้รับผิดชอบ ภาระงาน/หน้าท่ีรับผิดชอบ 

21 นางสาวธัญธร เวชวิทยาขลัง หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาฝรั่งเศส  
22 นางสาวเฉลมิศร ี เกตุจ าปา หัวหน้าส านักงานกลุม่บริหารวิชาการ 

   กิจกรรมเตรยีมความพร้อมในการสอบ TCAS  
   กิจกรรมบริหารเอกสารและอนุมัตสิิ่งพิมพ์ 
   งานห้องอัดส าเนา 
   งานจัดจ้าง/จัดซ่อมอุปกรณ์และครุภัณฑ์กลุม่บริหารวิชาการ 

23 นางสาวพรพิมล จงรักวิทย ์ หัวหน้าโครงการห้องเรียน Gifted ม.ปลาย 
   หัวหน้ากิจกรรมการนเิทศการจดัการเรยีนรู้ของครผูู้ช่วย 
 

  
หัวหน้างานสารบรรณกลุม่บริหารวิชาการ 
งานเลขานุการรองผู้อ านวยการกลุม่บริหารวิชาการ 

   อนุมัติสิ่งพิมพ์ 
24 นางสาวประภาวด ี เจริญจิตร หัวหน้าโครงการห้องเรียน Gifted ม.ต้น 
25 นายธเนศ วิริยะมนตร ี หัวหน้ากิจกรรมวิจัยในช้ันเรียน 
26 นายชัยณรงค ์ ทรายทอง หัวหน้ากิจกรรมการจดันิทรรศการ SARA OPEN HOUSE 

   หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรยีนรู ้
27 นางสาวธันย์ชนก อรัญญิก กิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 

   กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงานสาธารณประโยชน์ 
28 นางสาวไพลิน ชยามาศ กิจกรรมบรูณาการการเรยีนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวชิา 

   กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง 
29 นางสาวสาวิตร ี เนานะมะบัต ิ หัวหน้ากิจกรรมส่งเสรมินักเรยีนเข้าร่วมประกวดและแข่งขันทักษะความรู้ 

   งานแผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
30 นายประพจน์ อังคเรืองรัตนา หัวหน้ากิจกรรมการนเิทศภายในของครูผู้สอนภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู ้
31 นางสาวดวงพร เถอะจ๋า หัวหน้างานหนังสือ เรียนฟรี 15 ป ี

   วัสดุของใช้ส านักงาน 
32 นางสาวพรสรุิย ุ วงศ์ใหญ่             งานสารสนเทศกลุม่บริหารวิชาการ 

   กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและบคุลากรกลุ่มบริหารวิชาการ 
33 นางสาวอัจฉราภรณ ์ บุญขวัญ งานส ารวจการเรยีนการสอน ม.ตน้ 
34 นางสาวชนิกานต ์ ศรีนรา งานการจัดสอนแทน 
35 นายกิตติธัช กายสะอาด กิจกรรมคอมพิวเตอรเ์พื่อการเรียนการสอน/อินเตอรเ์น็ต 

   กิจกรรมพัฒนาระบบ ICT 
   กิจกรรมลดเวลาเรียน – เพิ่มเวลารู้ ม.ต้น 

36 นางสาวสุวิมล เพ็ชรไพโรจน ์ กิจกรรมลดเวลาเรียน – เพิ่มเวลารู้ ม.ปลาย 
37 นายธาราดล สิงห์สูงเนิน กิจกรรมเตรยีมความพร้อมในการสอบ สอวน. ระดับ ม.ต้น 

   ผู้ประสานงานจัดสอบ TCAS  
38 นายธนภัทร บุญศรีวงษ ์ หัวหน้างานประกันคณุภาพการศกึษา 
39 นางอรจิรา ปฏินนท์วานิช หัวหน้างานทะเบียน (นายทะเบียน) และหัวหน้างานวัดผล 

กิจกรรม Pre ม.1 
หัวหน้างานเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
งานประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่ครอบครัว ชุมชน 
องค์กร หน่วยงานและสถานศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  
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/กลุ่มบริหารวิชาการ ... 

 

ล าดับ ชื่อผู้รับผิดชอบ ภาระงาน/หน้าท่ีรับผิดชอบ 

40 นายกฤษฎา วิสิฐสัทธาพงศ ์ หัวหน้างานการจัดตารางสอนและอัตราก าลัง 
หัวหน้างานระบบฐานข้อมลูการสอบกลางภาคและปลายภาค   

41 นางธิดา หวังสุข หัวหน้างานวัสดุห้องส านักงานทะเบียนวัดผล 
   ผู้ช่วยงานระบบฐานข้อมลูการสอบกลางภาคและปลายภาค 
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 
   ผู้ช่วยงานจัดตารางสอนและงานจดัอัตราก าลัง 

42 นายกัมปนาท สมชาต ิ หัวหน้างานระบบฐานข้อมลูการแก้ไขผลการเรียน 
   แผนงานงานทะเบียนวัดผล 
   ผู้ช่วยงานระบบฐานข้อมลูทะเบยีนวัดผล 
   ผู้ช่วยงานห้องสืบค้น (Resource Center) 

43 นายวิชชวิทย์ จัวนาน หัวหน้าระบบฐานข้อมลูทะเบียนวดัผล 
   หัวหน้าห้องสืบค้น (Resource Center) 
   หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 
   หัวหน้างานจัดสอบ ม.3 เดิม 

44 นายณัฐพล มั่นเรือง หัวหน้างานส่งเสริมสุนทรียภาพ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
45 นางสาวสุรีพร ศรีขวัญเมือง หัวหน้างานโรงเรยีนสุจริตกลุ่มบรหิารวิชาการ 
46 นางสาวกานต์ธนาภา พัฒน์ธนเศรษฐ์ หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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/1. คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ ... 

 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 

          นางสาวศรประภา สิริภัทรวิช รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑. ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการและงานอื่น ๆ ที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 
 ๒. ปฏิบัติงานตามนโยบายผู้อ านวยการโรงเรียน นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นโยบาย 
  ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๓. จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึง 
  ประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  โดยกระบวนการผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 ๔. ส่งเสริมพัฒนาครู บุคลากรทุกฝ่ายให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับสภาพเปลี่ยนแปลงของ                
  สังคม จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๕. บริการข้อมูลการเรียนแก่ผู้ปกครอง ชุมชุน อ านวยความสะดวก ทั้งการประชุมและการประสานงาน 
  โดยบุคคล 
 ๖. ประสานงานต่าง ๆ กับหน่วยงานภายใน และภายนอกโรงเรียน 
 ๗. บ ารุงขวัญ ก าลังใจ และสวัสดิการของบุคลากร 
 ๘. ด าเนินการให้มีผู้รับผิดชอบ ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยจัดท าค าสั่งปฏิบัติงาน ประชุม          
  มอบหมายงาน ติดตามด้วยตนเองหรือผ่านผู้รับมอบหมาย 
 ๙. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจให้แก่ครู ด้านเทคนิคการจัดการเรียนรู้               
            การออกแบบการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ แนวคิดใหม่ ๆ ในการจัดการศึกษา 
 ๑๐ ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของครูทุกด้าน ได้แก่ การจัดท าเอกสารแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการ 
   เข้าสอน การวัดประเมินผล  
 ๑๑. ส ารวจสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอน และหาวิธีแก้ไขปัญหา อย่างต่อเนื่อง 
 ๑๒. ตักเตือน ลงโทษ ต่อการปฏิบัติงานที่ถูกละเลยหรือปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง เพ่ือให้เกิดการพัฒนางาน 
 ๑๓. ควบคุมดูแลบุคลากรและการปฏิบัติงานในส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการให้เกิดความเรียบร้อย        
    สามารถให้บริการทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 
 ๑๔. ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานในส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการให้เกิดความเรียบร้อย  
    สามารถให้บริการทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๑๕. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง 
  ๑๖. ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่มบริหารวิชาการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ      
    ปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.25๖๐ และเกณฑ์ตัวบ่งชี้เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก       
    ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๑๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้อ านวยการมอบหมาย 
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/19. นายวิชชวิทย์ ... 

 

1. คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ 
 1. นางสาวศรประภา สิริภัทรวิช รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 2. นางนิธิวด ี แพรวัฒนะสุข ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 3. นางสาวพิชามญชุ์ เลิศความเพียร ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 4. นางสาวพัฒตวรรณ สีเลา ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 5. นางจีรนันท์ ธ ารงวิศว ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑. หมายเลข 2-5 ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เมื่อรองผู้อ านวยการกลุ่ม 
  บริหารวิชาการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 2. ประสานงาน บริหาร ก ากับ ดูแล ติดตาม ช่วยเหลือ พัฒนา การด าเนินงานของงานวัดผล  
  ประเมินผลงานเทียบโอนผลการศึกษา การตรวจข้อสอบ  
 3. ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกลุ่มบริหารวิชาการ 
 4. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร บทความของงานต่าง ๆ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจเพ่ิม 
  ความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก 
 5. จัดท าแผนงบประมาณ และรวบรวมโครงการ แผนปฏิบัติงานและปฏิทินการปฏิบัติงานของงาน 
  ต่าง ๆ โดยประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานต่าง ๆ เพ่ือเสนอของบประมาณ 
  ประจ าปตีลอดจนก ากับดูแลติดตาม ประเมินผล  สรุปการปฏิบัติงานของงานทะเบียน  
  งานประเมินผลงานเทียบโอนผลการศึกษา การตรวจข้อสอบ 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการมอบหมาย 
2. คณะกรรมการด าเนินงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
 1. นางสาวศรประภา สิริภัทรวิช ประธานกรรมการ 
 2. นางนิธิวด ี แพรวัฒนะสุข รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวพิชามญชุ์ เลิศความเพียร รองประธานกรรมการ  
 4. นางสาวพัฒตวรรณ สีเลา รองประธานกรรมการ   
 5. นางจีรนันท์ ธ ารงวิศว รองประธานกรรมการ 
 6. นางสาววิชณี มิ่งขวัญ กรรมการ 
 7. นางสาวณัฐณิชา จันทฤทธิ์ กรรมการ 
 8. นางสาวนันท์นภัส วิรัตน์ภัทธิรากร กรรมการ 
 9. นางสาวนิรชา  สุวรรณมณ ี กรรมการ 
 10. นางสาวสุกัญญา สุขเจริญ กรรมการ 
 11. นางสาววนัสนันท ์ ถิ่นรัตน์ กรรมการ 
 12. นางสาววีนฐัดา แก้วโท กรรมการ 
 13. นางสาววนัสนันท ์ ค าแสน กรรมการ 
 14. นางสาวภัครนันท ์ โปธา กรรมการ  
 15. นายธีรวฒุ ิ เพ็ญบุญ กรรมการ 
 16. นางสาวเจนจิรา แอ่งบัวใหญ่ กรรมการ 
 17. นางสาวประภาวด ี เจริญจิตร กรรมการ 
 18. นางอรจิรา ปฏินนท์วานิช กรรมการ 
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/9. บริหารการใช้หลักสูตร ... 

 19. นายวิชชวิทย ์ จัวนาน กรรมการ 
 20. นายประพจน์  อังคเรืองรัตนา กรรมการ 
 21. นางสาวธันยช์นก อรัญญิก กรรมการ 
 22. นายสัชฌุกร แก้วช่วย กรรมการ 
 23. นายชัยณรงค์ ทรายทอง กรรมการ 
 24. นายเดียร ์ สุขเพ็ชรี กรรมการ 
 25. นางสาวอนัญญา วันทยานันท์ กรรมการ 
 26. นางสาวธัญธร  เวชวิทยาขลัง กรรมการ 
 27. นางสาวไพลิน  ชยามาศ กรรมการ 
 28. นางสาวดวงพร เถอะจ๋า กรรมการ 
 29. นางสาวสาวิตรี เนานะมะบัติ กรรมการ 
 30. นางสาวลดาวัลย ์ กันธมาลา กรรมการ 
 31. นายธเนศ  วิริยะมนตรี กรรมการ 
 32. นายธาราดล  สิงห์สูงเนิน กรรมการ 
 33. นางสาวพรสุริย ุ  วงศ์ใหญ่ กรรมการ 
 34. นายกฤษฎา  วิสิฐสัทธาพงศ์ กรรมการ 
 35. นายกัมปนาท  สมชาติ กรรมการ 
 36. นางสาวกานต์ธนาภา พัฒน์ธนเศรษฐ์ กรรมการ 
 37. นางสาวพรพิมล  จงรักวิทย์ กรรมการและเลขานุการ 
 38. นางสาวเฉลิมศรี  เกตุจ าปา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑. ประชุมระดมความคิด ให้ค าปรึกษา ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ในการก าหนดวิสัยทัศน์ จัดท านโยบาย 
  และแผนให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
  2. ให้ความเห็นข้อเสนอแนะในการด าเนินการ แผนงาน โครงการ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
  เป้าประสงค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มบริหารวิชาการให้เจริญก้าวหน้า ทันสมัย และเป็น 
  สากล 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรของกลุ่มบริหารวิชาการได้พัฒนางานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ 
 5. ประสานงาน บริหาร ก ากับ ดูแล ติดตาม ช่วยเหลือ พัฒนา การด าเนินงานของกลุ่มบริหาร 
  วิชาการงานควบคุมการผลิตเอกสาร งานพัสดุวิชาการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ งานนิสิต/ 
  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานนิเทศ และงานการท าข้อตกลงกับสถานศึกษา (MOU) 
 6. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร บทความของงานต่าง ๆ ให้แก้ผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความ 
  เข้าใจความร่วมมือทั้งภายในภายนอก 
 7. ด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายของส านักงาน 
  คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และคณะกรรมการสถานศึกษา 
  8. พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ให้มีสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของ 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ พัฒนาสื่อและกระบวนการเรียน 
  การสอนให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
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/ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ ... 

 9. บริหารการใช้หลักสูตร วางแผนการน าหลักสูตรสู่ห้องเรียน จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ 
  จุดมุ่งหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้ การคิด 
  วิเคราะห์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 10. บริการข้อมูลการเรียนแก่ผู้ปกครอง ชุมชน 
 11. ประสานงานต่าง ๆ กับหน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียน 
 12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
3. งานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
 ๑. นางสาวเฉลิมศรี  เกตุจ าปา หัวหน้างาน 
 2. นางนิธิวดี  แพรวัฒนะสุข กรรมการ 
 3. นางสาวพิชามญชุ์   เลิศความเพียร กรรมการ 
 4. นางสาวพัฒตวรรณ  สีเลา  กรรมการ 
 5. นางจีรนันท์   ธ ารงวิศว กรรมการ  
 6. นางอรจิรา   ปฏินนท์วานิช กรรมการ 
 7. นายวิชชวิทย ์   จัวนาน กรรมการ 
 8. นายกัมปนาท   สมชาติ กรรมการ 
 9. นายกฤษฎา   วิสิฐสัทธาพงศ์ กรรมการ 
 10. นางธิดา   หวังสุข กรรมการ 
 11. นางสาวสุประวีณ์   นักท านา กรรมการ 
 12. ว่าที่ร.ต.อาทิตยา   เพ็ชร์ผ่อง กรรมการ 
 13. นางสาวพรพิมล   จงรักวิทย์ กรรมการและเลขานุการ  
 14. นางสาวกัญญาลักษณ์ ผริตะโกมล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. ก ากับ ดูแล งานสารบรรณ ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือราชการ น าเสนอหนังสือราชการ ส าเนา 
  หนังสือราชการแจ้งให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือปฏิบัติ แยกประเภทหนังสือ ท าทะเบียนเก็บ  
  เอกสารเป็นหมวดหมู่ จัดเก็บรักษาหนังสือราชการ บริการค้นหาหนังสือราชการ ประสานหัวหน้า    
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างาน และครูที่เกี่ยวกับงานให้บริการทางวิชาการ 
 2. ก ากับ ดูแลแผนงานวิชาการ จัดท าแผนงาน โครงการ กลุ่มบริหารวิชาการ การเก็บข้อมูล สถิติ  
  การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ในการจัดท าโครงการ แผนปฏิบัติการ ปฏิทินวิชาการ ด าเนินงานด้าน 
  งบประมาณประสานงานกับแผนงานโรงเรียน จัดสรรงบประมาณ 
 3. การสอนซ่อมเสริม การท าสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน ประสานงานวัดผลจัดท าคะแนนสอบย่อย 
  และปลายภาค การตรวจทานผลการสอบการด าเนินการสอบแก้ตัว ติดตามผลการเรียน  
  ตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ร่วมกับหัวหน้าระดับชั้น รวบรวมข้อมูล  
  ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับงานระดับชั้นด้านวิชาการ ส่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร 
  วิชาการและน าผลการประเมินมาปรับปรุงงานวิชาการของโรงเรียน 
 4. ควบคุมดูแลงานพัสดุวิชาการ สั่งซื้อกระดาษและอุปกรณ์ในการจัดท าเอกสาร จัดซ่อมเครื่องใช้ใน 
  ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ เบิกจ่ายตรวจเช็ค วัสดุ อุปกรณ์ ให้เพียงพอที่จะเบิกจ่าย ดูแล 
   รักษาซ่อมบ ารุง เครื่องใช้ในส านักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสารสีและขาวด า เครื่องอัดส าเนา  
  เครื่องเรียงเอกสารและเย็บเอกสาร เครื่องท าลายเอกสาร เครื่องสแกนเอกสาร ควบคุมการใช้วัสดุ 
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/6. นางเสาวนีย์ ... 

            ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ ให้เป็นไปอย่างประหยัดและถูกต้องตามระเบียบราชการ 
  5. ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อัดส าเนาเอกสารในการจัดท าเอกสารการให้บริการและ
  งานทั่วไปในส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 3.1 งานสารบรรณกลุ่มบริหารวิชาการ 
  1. นางสาวพรพิมล  จงรักวิทย์ หัวหน้างาน 
  2. นางสาวพิชามญชุ์ เลิศความเพียร กรรมการ 
  3. นางสาวพัฒตวรรณ สีเลา กรรมการ 
  4. นางสาวดวงพร   เถอะจ๋า กรรมการ 
  5. นางสาวกัญญาลักษณ์ ผริตะโกมล กรรมการ 
  6. นางสาวเฉลิมศรี  เกตุจ าปา กรรมการและเลขานุการ 
  7. นายเดียร์   สุขเพ็ชรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. ก ากับ ดูแล งานสารบรรณ ลงทะเบียน-ส่งหนังสือราชการ 
 2. น าเสนอหนังสือราชการ ส าเนาหนังสือราชการแจ้งให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือปฏิบัติ 
 3. แยกประเภทหนังสือ ท าทะเบียนเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ จัดเก็บรักษาหนังสือราชการ บริการ 
   ค้นหาหนังสือราชการ 
 4. ประสานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างาน และครูที่เกี่ยวกับการให้บริการทางวิชาการ 
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 3.2 งานพัสดุกลุ่มบริหารวิชาการ 
  1. นางสาวดวงพร   เถอะจ๋า หัวหน้างาน 
  2. นางสาวพรพิมล  จงรักวิทย์ กรรมการ 
  3. นางสาวกัญญาลักษณ์ ผริตะโกมล กรรมการ 
  4. นางสาวเฉลิมศรี  เกตุจ าปา กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ภายในกลุ่มบริหารวิชาการ สั่งซื้อกระดาษและอุปกรณ์ในการจัดท าเอกสาร 
    ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  2. จัดซ่อมเครื่องใช้ในส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ ตรวจเช็ค อุปกรณ์ ให้เพียงพอต่อการเบิกจ่าย 
  3. ดูแลรักษา ซ่อมบ ารุง เครื่องใช้ส านักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสารสีและขาวด า เครื่องอัดส าเนา 
     เครื่องเรียงเอกสารและเย็บเอกสาร เครื่องท าลายเอกสาร 
  4. ควบคุมการใช้วัสดุอุปกรณ์ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ ให้เป็นไปอย่างประหยัด 
  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 3.3 งานควบคุมเอกสาร บริการและอนุมัติสิ่งพิมพ์ 
   1. นางสาวเฉลิมศรี  เกตุจ าปา หัวหน้างาน 
   2. นางสาวพิชามญชุ์ เลิศความเพียร กรรมการ 
   3. นางนิธิวด ี  แพรวัฒนะสุข กรรมการ  
 4. นางสาวพัฒตวรรณ สีเลา กรรมการ   
 5. นางจีรนันท์ ธ ารงวิศว กรรมการ 
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/๓. จัดกิจกรรม ... 

   6. นางเสาวนีย ์  เพ็งสุข กรรมการ 
   7. นางสาวพรพิมล  จงรักวิทย์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  1. ก ากับ ดูแล ควบคุมการผลิตเอกสาร อนุมัติสิ่งพิมพ์ ให้บริการอัดส าเนาเอกสารต่าง ๆ  
    ควบคุมดูแลกระดาษ มาสเตอร์ หมึกพิมพ์ และผงหมึกถ่ายเอกสาร 
   2. ดูแล บ ารุงรักษา เครื่องอัดส าเนาและเครื่องถ่ายเอกสารให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 
   3. ติดตามข้อมูล ท าสถิติการใช้กระดาษ มาสเตอร์ หมึกพิมพ์และผงหมึกถ่ายเอกสารให้เป็นปัจจุบัน 
   4. เข้าเล่มเอกสารตามค าสั่งของโรงเรียน สรุปการใช้กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษอัดส าเนา หมึก  
    และมาสเตอร์ให้ตรงกับจ านวนจริงที่ใช้ 
   5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 3.4 งานบันทึกการเรียนการสอนและงานจัดสอนแทน 
  1. นายเดียร์  สุขเพ็ชรี หัวหน้างาน 
  2. นางสาวชนิกานต์  ศรีนรา กรรมการ 
  3. นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญขวัญ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  1. จัดท าเล่มบันทึกการเรียนการสอนและท าสรุปรายงานประจ าเดือน 
  2. จัดท าเล่มบันทึกการสอนแทนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และท าสรุปรายงานประจ าเดือน 
  3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
  3.5 งานแผนงานและงานสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ 
  1. นางสาวสาวิตร ี  เนานะมะบัติ หัวหน้างานแผนงาน 
  2. นางสาวพรสุริยุ  วงศ์ใหญ่ หัวหน้างานสารสนเทศ    
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   1. จัดท าแผนงบประมาณและรวบรวมโครงการ แผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานของงานต่าง ๆ  
   2. ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานต่าง ๆ เพื่อเสนอของบประมาณประจ าปี 
    ตลอดจนก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล  
   3. ด าเนินงานด้านงบประมาณ ประสานงานกับงานแผนงานโรงเรียนจัดสรรงบประมาณให้แก่ 
    หน่วยงานในกลุ่มบริหารวิชาการ 
   4. จัดท ารูปเล่มสารสนเทศประจ าปี จ านวน 2 เล่ม ส่งห้องแผนงานโรงเรียนและกลุ่มบริหารวิชาการ 
   5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 3.6 งานนิเทศการศึกษา 
  ๑. นายประพจน์ อังคเรืองรัตนา หัวหน้างานนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2. นางสาวพรพิมล จงรักวิทย์ หัวหน้างานนิเทศการสอนครูผู้ช่วย 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑. สร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เก่ียวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการ                
 ท างานร่วมกันใช้เหตุผลในการนิเทศ  เป็นการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน 
  ๒. จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
  การศึกษา 
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/๑8. นางสาวประวิดา ... 

 ๓. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพครูเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการสอน 
  ใหม่ๆเพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ 
 ๔. จัดกิจกรรมนิเทศภายในระหว่างกลุ่มสาระฯ และสรุปผลการด าเนินงานนิเทศภายในเสนอฝ่าย 
  บริหาร 
 ๕. จัดกิจกรรมนิเทศการเรียนการสอนครูผู้ช่วย และสรุปผลการด าเนินงานเสนอฝ่ายบริหาร 
 ๖. ประเมินผล สรุปผลการนิเทศการศึกษาประจ าปี พร้อมจัดเก็บข้อมูล จัดท าแฟ้มให้สามารถค้นหา 
  ข้อมูลได ้
  ๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.7 งานนิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  ๑. นางสาวกานต์ธนาภา พัฒน์ธนเศรษฐ์ หัวหน้างาน 
  2. นายกฤษฎา วิสิฐสัทธาพงศ์ กรรมการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   1. พัฒนานิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 2. ปฐมนิเทศนิสิต/นักศึกษาก่อนเริ่มฝึกปฏิบัติงาน ดูแลการลงเวลาของนิสิต/นักศึกษา เก็บรวบรวม                
 ประวัตินิสิต/นักศึกษาฝึกสอน 
 3. ร่วมประชุมสัมมนากับสถาบัน ติดตามแนะน าและประสานงานกับครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศ 
  ของมหาวิทยาลัย 
 4. ก าหนดหน้าที่ให้นิสิต/นักศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งและงานอ่ืน ๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย 
 5. ท าหนังสือส่งนิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกลับสถาบันเมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงาน 
   6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้         
 ๑. นางสาววิชณ ี   มิ่งขวัญ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
 ๒. นางสาวดาวเรือง   เกณฑ์สาคู  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
 ๓. นางสาวธณัฐฐา   สว่างรักษ์  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
 ๔. นางสาวณัฐณิชา   จันทฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 
 ๕. นายธีระวัฒน์  สีหาบุญลี  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 
 ๖. นายประพจน์  อังคเรืองรัตนา    รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ    
 ๗. นางสาวสุรีพร  ศรีขวัญเมือง  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ    
 ๘. นางสาวนันท์นภัส  วิรัตน์ภัทธิรากร  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ 
 ๙. นางสาวภัณฑิรา  กันหาไชย  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ 
 ๑0. นางสาวประภาวด ี  เจริญจิตร  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ 
 11. นางสาวลดาวัลย์  กันธมาลา  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ 
 ๑2. นางนิธิวด ี  แพรวัฒนะสุข  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
 ๑3. นายกฤษฎา  วิสิฐสัทธาพงศ์  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
 ๑4. นางสาวปัทมา  หนองโกมล   รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
 ๑5. นางสาวนิรชา   สุวรรณมณ ี  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
 ๑6. นายกิตติพัทธ์  สุขลิ้ม  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
 ๑7. นางพรประภา  วัฒนะกูล รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
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/5. งานรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ... 

 18. นางสาวประวิดา  จันที รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
 19. นางสาวสุกัญญา  สุขเจริญ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
 20. นางสาวทิพรวี  เตชะหงษา รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 
 ๒1. นางธิดา  หวังสุข รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 
 ๒2. นางสาววนัสนันท ์  ถิ่นรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
 ๒3. นายณัฐพล  มั่นเรือง รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
 ๒4. ว่าที่ร.ต.มหธิร  ธิติปวัตน์ รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
 ๒5. นางสาววีนฐัดา  แก้วโท หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 
 ๒6. นางสุชีนันท ์  ณ จันทร์ รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 
 27. นางสาววนัสนันท ์  ค าแสน หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 28. นางสาวกัญญารัตน์  อาโรโจ รองหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 29. นางสาวภัครนันท ์  โปธา หัวหน้างานแนะแนว 
 30. นางสาวสุพัตรา  อินทร์ศร รองหัวหน้างานแนะแนว 
 ๓1. นายธีรวฒุ ิ  เพ็ญบุญ หัวหน้างานห้องสมุด 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ก ากับดูแลการด าเนินงานและบริหารงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้และการยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนทุก
ระดับชั้น ได้แก่  
 ๑. การจัดท าอัตราก าลัง จัดครูเข้าสอน และจัดครูสอนแทน 
 ๒. การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๓. ก ากับและตรวจสอบการจัดท าโครงการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ และเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
 ๔. ประสานงานกับงานแผนงานโรงเรียน เพ่ือเสนอของบประมาณประจ าปีตลอดจนก ากับ ดูแล ติดตาม  
  ประเมินผล  
 ๕. ด าเนินงานนิเทศภายใน นิเทศระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ นิเทศนิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
  วิชาชีพครู 
 ๖. ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๗. การวัดผลการสอบภายในโรงเรียน การเก็บรักษาข้อสอบ 

 ๘. ร่วมพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศและนวัตกรรม 
 ๙. ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๑๐. ร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การจัดท าสื่อการเรียนรู้ 
 ๑๑. ก ากับและตรวจสอบวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๑๒. ก ากับดูแลจัดสอนซ่อมเสริม การเรียนซ้ า ของครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๑๓. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู เพ่ือพัฒนางานภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๑๔. ดูแลห้องศูนย์วิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๑๕. ประสานงานและประชาสัมพันธ์ข่าวสารระหว่างกลุ่มบริหารวิชาการกับนักเรียน 
 ๑๖. ดูแลนักเรียนให้มีความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ  
 ๑๗. สรุป/ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
 ๑๘. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
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/4. ประสานงาน ... 

5. งานรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
 1. นางจีรนันท์ ธ ารงวิศว หัวหน้างาน 
 2. นางสาวประภาวดี เจริญจิตร กรรมการ 
 3. นางสาวพรพิมล จงรักวิทย์ กรรมการ 
 4. นางสาวอนัญญา วันทยานันท์ กรรมการ  
 5. นายสัชฌุกร แก้วช่วย กรรมการ 
 6. นางสาวเจนจิรา แอ่งบัวใหญ่ กรรมการ 
 7. นางสาวธัญธร เวชวิทยาขลัง กรรมการ 
 8. นายเดียร์ สุขเพ็ชรี กรรมการ 
 9. นางสาวลดาวัลย์ กันธมาลา กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวอักษราภัค สิทธิพรรัตนมณี กรรมการ 
 ๑๑. นายกิตติธัช กายสะอาด กรรมการ 
 1๒. นางสาวปัทมา หนองโกมล กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑. ประสานการด าเนินงานการแบ่งเขตพ้ืนที่บริการร่วมกันกับโรงเรียนอื่น ๆ และเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒. ก าหนดแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนโดยประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 ๓. ด าเนินการรับสมัครนักเรียนตามแผนที่ก าหนด 
  การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ , ๔ 
 ๔. ประสานงานและร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา 
  ในการเข้าเรียน 
 ๕. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
6. งานรับนักเรียนห้องเรียนปกติ 
 ๑. นางสาวพิชามญชุ์ เลิศความเพียร หัวหน้างาน 
 2. นางสาวพรพิมล จงรักวิทย์ กรรมการ 
 3. นายประพจน์ อังคเรืองรัตนา กรรมการ 
 4. นางสาวอักษราภัค สิทธิพรรัตนมณี กรรมการ 
 5. นางสาวภัครนันท์ โปธา กรรมการ 
 6. นายกิตติธัช กายสะอาด กรรมการ 
 7. นายธเนศ วิริยะมนตรี กรรมการและเลขานุการ 
 8. นางสาวทิพรวี เตชะหงษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑. ประสานการด าเนินงานการแบ่งเขตพ้ืนที่บริการร่วมกันกับโรงเรียนอื่น ๆ และเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒. ก าหนดแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนโดยประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 ๓. ด าเนินการรับสมัครนักเรียนตามแผนที่ก าหนด 
  - การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ , ๔ 
 - รับยื่นค าร้อง เพื่อจัดหาที่เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (เฉพาะนักเรียนในพ้ืนที่) 
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/๑0. ให้ค าปรึกษา ... 

 ๔. ประสานงานและร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือ 
  นักเรียนที่มีปัญหาในการเข้าเรียน 
 ๕. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
7. งานรับนักเรียน ม.3 เดิม 
 ๑. นายวิชชวิทย ์ จัวนาน หัวหน้างาน 
 2. นางสาววิภาภร อ าพันกาญจน์ กรรมการ 
 3. นางอรจิรา ปฏินนท์วานิช กรรมการ 
 4. นางนิธิวด ี แพรวัฒนะสุข กรรมการและเลขานุการ 
 5. นายธาราดล สิงห์สูงเนิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. จัดเตรียมข้อมูล และติดประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น 

  มัธยมศึกษาปีที่ 4 

 2. จัดเตรียมเอกสารใบสมัครเข้าแผนการเรียน อุปกรณ์ และแฟ้มเก็บเอกสาร 

 3. ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และการจัด    
  แผนการเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 4. จัดท ารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าแผนการเรียน 
 5. จัดท าและประกาศผลการสอบทาง www.srv.ac.th  
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
8. งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๑. นายธเนศ วิริยะมนตรี หัวหน้างาน 
 2. นางสาวเฉลิมศรี เกตุจ าปา กรรมการ 
 3. นายธีระวัฒน ์ สีหาบุญลี กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑. วางแผนการวิจัยและพัฒนางานของโรงเรียน 
 ๒. ก ากับ นิเทศ ติดตามการจัดท างานวิจัย 
 ๓. ศึกษา วิเคราะห์ ความจ าเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสอนและการบริหาร        
            วิชาการ 
 ๔. จัดเตรียมแหล่งข้อมูลทางวิชาการ ประชาสัมพันธ์ จัดอบรมครูให้ความรู้ด้านการวิจัยในชั้นเรียน       
            รวมทั้งการผลิตและการใช้สื่อให้กับครูและบุคลากร เพ่ือพัฒนางานวิจัยและสื่อการเรียนการสอน 
            รูปแบบต่าง ๆ 
 ๕. จัดท าสรุปผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน เพ่ือเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ๖. จัดท าโครงการหาทุนสนับสนุนบุคลากรของโรงเรียน ท าวิจัย ผลิตสื่อ พัฒนาสื่อ 
 ๗. ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ใน 
           การเรียนการสอนการพัฒนางานวิจัยและพัฒนา หน่วยงานอื่น ๆ  
 ๘. จัดหาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี สื่อ งานวิจัยทางการศึกษา เพ่ือให้ครูผู้สอนได้พัฒนางานวิจัย 
 ๙. ปฏิบัติตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่      
             การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๒ และของโรงเรียน 
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/6. นางสาวพัฒตวรรณ ... 

 ๑๐. ให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการท าวิจัย 
 ๑๑. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อฝ่ายบริหาร 
 ๑๒. สรุป/ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
 13. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
9. งานจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๑. นางจีรนันท์ ธ ารงวิศว หัวหน้างาน 
 ๒. นางสาววนัสนันท์ ค าแสน กรรมการ 
 3. นางสาวพรพิมล ดีประสิทธิ์ กรรมการ 
 4. นางสาวสาวิตร ี เนานะมะบัติ กรรมการ 
 5. นายวิชชวิทย ์ จัวนาน กรรมการ 
 6. นางธิดา หวังสุข กรรมการ 
 7. นางสาวธันย์ชนก อรัญญิก กรรมการ 
 8. นางสาววีนัฐดา แก้วโท กรรมการ 
 9. นางพรประภา วัฒนะกูล กรรมการ 
 10. นางสาวสุพัตรา อินทร์ศร กรรมการ 
 11. นายธเนศ  วิริยะมนตรี กรรมการและเลขานุการ 
 12. นางสาวกานต์ธนาภา  พัฒน์ธนเศรษฐ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑. วางแผนการด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้การสอนให้เหมาะสมกับ        
  ความสามารถของนักเรียนแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒. ก าหนด และปรับโครงสร้างเวลาเรียนให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีความสอดคล้องกับหลักสูตร 
  แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓. จัดให้มีรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  
  สาระพ้ืนฐาน รวมทั้งสาระเพ่ิมเติมตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา
  ของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม  
 4. จัดท าหลักสูตร มีองค์ประกอบ คือ ความน า วิสัยทัศน์ โครงสร้างเวลาเรียน ค าอธิบายรายวิชาสอดคล้อง 
  กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 5. ประสานงานในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ 
 6. รวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาหลักสูตรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับครู 
 7. จัดท าเอกสารหลักสูตร เพ่ือเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
 8. จัดให้มีการวิเคราะห์ประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
10. งานโครงการห้องเรียนพิเศษ 
        ๑. นางจีรนันท์  ธ ารงวิศว หัวหน้างาน 

๒. นางสาวอนัญญา  วันทยานันท์ หัวหน้าห้องเรียน MEP 
 3. นางสาวณัฐธยาน ์  กุลสิริวงศธร รองหัวหน้าห้องเรียน MEP 
 4. นางสาวชนินทร์พร  โพทิพยวงศ์ รองหัวหน้าห้องเรียน MEP 
 5. นางสาวประภาวด ี  เจริญจิตร หัวหน้าห้องเรียน GIFTED ม.ต้น 
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/2. นางสาวพิชามญชุ์ ... 

 6. นางสาวพัฒตวรรณ  สีเลา รองหัวหน้าห้องเรียน GIFTED ม.ต้น 
 7. นางสาวพรพิมล  จงรักวิทย์ หัวหน้าห้องเรียน GIFTED ม.ปลาย 
 8. นางธีราภรณ ์  พฤกษ์พงศ์พันธ์ รองหัวหน้าห้องเรียน GIFTED ม.ปลาย 
 9. นางสาวณัทธมวันทน์  ภู่สุนทรเกียรติ รองหัวหน้าห้องเรียน GIFTED ม.ปลาย 
 10. นายสัชฌุกร  แก้วช่วย หัวหน้าห้องเรียนภาษาเกาหลีเข้มข้น 
 ๑1. นางสาวกฤษดาพร  แซ่เวียน รองหัวหน้าห้องเรียนภาษาเกาหลีเข้มข้น 
 12. นางสาวจิดาภา  อินทร์อุไร รองหัวหน้าห้องเรียนภาษาเกาหลีเข้มข้น 
 ๑3. นางสาวเจนจิรา  แอ่งบัวใหญ่ หัวหน้าห้องเรียนภาษาจีนเข้มข้น 
 14. นางสาวธนิสรา  ภู่ไพบูลย์ รองหัวหน้าห้องเรียนภาษาจีนเข้มข้น 
 15. นางสาวดวงพร  เถอะจ๋า รองหัวหน้าห้องเรียนภาษาจีนเข้มข้น 
 ๑6. นางสาวลดาวัลย ์  กันธมาลา หัวหน้าห้องเรียนวิทยาศาสตร์  
    คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี
 17. นายเดียร ์  สุขเพ็ชรี หัวหน้าห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น 
 18. นางสาวอัจฉราภรณ์  บุญขวัญ รองหัวหน้าห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น 
 19. นางสาวธัญธร  เวชวิทยาขลัง หัวหน้าห้องเรียนภาษาฝรั่งเศส 
 20. นางสาวธัญชนก  ถาวรศรีสกุล รองหัวหน้าห้องเรียนภาษาฝรั่งเศส 
 ๒1. นางสาวปัทมา  หนองโกมล กรรมการและเลขานุการ 
 22. นางสาวเฉลิมศรี  เกตุจ าปา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑. ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในการด าเนินงานตามนโยบายห้องเรียนพิเศษ/หลักสูตรห้องเรียน 
  พิเศษ 
 ๒. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการให้แก่นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  ในการอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 3. จัดหาครู บุคลากร ผู้มีความสามารถตรงตามสาขาที่เปิดโครงการพิเศษ มาสอนนักเรียนในโครงการ 
 4. พฒันาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ จัดให้มีการวัดคุณภาพเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล    
 5. จัดหาสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัย มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม 
  ในโครงการ     
 6. สนับสนุน ส่งเสริม ให้ผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถสูงได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมเติมตาม 
  ความเหมาะสม    
 7. แก้ปญัหาผู้เรียนที่ไม่ประสบความส าเร็จในโครงการให้มีที่เรียนตามความสามารถท่ีเหมาะสม 
 8. สรุปประเมินผลการด าเนินงานเป็นรูปเล่มทุก ๆ ภาคเรียน เพ่ือน าเสนอฝ่ายบริหาร 
 9. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ 
 10. สรุป ประเมินผล รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
 11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
11. งานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามนโยบาย 
 นางสาวพัฒตวรรณ สีเลา หัวหน้างาน 
 11.๑ งานการสอน IS 
 ๑. นางสาวธันย์ชนก อรัญญิก หัวหน้างาน 
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 ๒. นางสาวพิชามญชุ์ เลิศความเพียร กรรมการ 
 3. นางสาวพัฒตวรรณ สีเลา กรรมการ 
 4. นายธีรวุฒ ิ เพ็ญบุญ กรรมการ 
 5. นางสาวณัฐดา สาสกุล        กรรมการ 
 6. นายวันฮัซราฟี แวหะมะ กรรมการ 
 7. นายธาราดล สิงห์สูงเนิน กรรมการและเลขานุการ 
 11.๒ งานการสอนหน้าที่พลเมือง  
 ๑. นายธีระวัฒน ์ สีหาบุญลี หัวหน้างาน 
 ๒. นางกนกลักษณ์ แท่งทอง กรรมการ 
 ๓. นางสาวตรีรัก บุญเติม กรรมการ 
 ๔. นายประพจน์ อังคเรืองรัตนา กรรมการ 
 ๕. นางสาวอุไรวัลย์ สมร กรรมการ 
 ๖. นางสาวไพลิน ชยามาศ กรรมการ 
 ๗. นายธเนศ วิริยะมนตรี กรรมการ 
 ๘. นางสาวณัฐณิชา จันทฤทธิ์ กรรมการและเลขานุการ 
 11.๓ งาน 1 ห้องเรียน 1 โครงงานสาธารณประโยชน์  
 ๑. นางสาวธันย์ชนก อรัญญิก หัวหน้างาน 
 ๒. นายณัฐพล สุดหอม กรรมการ 
 ๓. นางสาวณัฐดา สาสกุล        กรรมการ 
 ๔. นายธาราดล สิงห์สูงเนิน กรรมการ  
 ๕. นายธีระวัฒน ์ สีหาบุญลี กรรมการ 
 ๖. นายวันฮัซราฟี แวหะมะ กรรมการ 
 ๗. นางสาวเฉลิมศรี เกตุจ าปา        กรรมการ 
 8. นางสาวพัฒตวรรณ สีเลา กรรมการและเลขานุการ 
 11.4 งานลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
 1. นางสาวสุวิมล เพ็ชรไพโรจน์ หัวหน้างาน 
 2. นางสาวอรอนงค์ องค์นาม กรรมการ 
 3. นางสาวกัญญาทิพ มัคเจริญ กรรมการ 
 4. นายกิตติธัช กายสะอาด กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑. วางแผนการจัดการสอน IS หน้าที่พลเมือง งาน 1 ห้องเรียน 1 โครงงานสาธารณประโยชน์ 
  และงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานสากล 
 ๒. วางแผนจัดครูสอน IS จัดครูที่ปรึกษารับผิดชอบวิชาหน้าที่พลเมืองและงาน 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน 
  สาธารณประโยชน์และการจัดตั้งชมรม เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการสอน IS หน้าที่พลเมือง  
  งาน 1 ห้องเรียน 1 โครงงานสาธารณประโยชน์ และงานลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้บรรลุตาม    
            วัตถุประสงค์ของการจัดหลักสูตรและมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 ๓. ก าหนดระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผลการเรียน IS หน้าที่พลเมือง และกิจกรรมชมรม 
  



21  

/3. ประชาสัมพันธ์ ... 

 ๔. ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอน IS หน้าที่พลเมือง และระบบการเลือกชมรม ให้บรรลุ วัตถุประสงค์ 
 ของการจัดหลักสูตรและมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 ๕. ด าเนินการจัดนิทรรศการน าเสนอผลงาน IS ของนักเรียนและสรุปผลการด าเนินงานเสนอฝ่ายบริหาร 
 ๖. จัดเก็บข้อมูล สรุปผลการด าเนินงานให้เป็นระบบและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
 7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
12. งานนิทรรศการวิชาการ 
 1. นายชัยณรงค ์ ทรายทอง หัวหน้างาน 
 2. นางสาววิชณี มิ่งขวัญ กรรมการ 
 3. นางสาวณัฐณิชา จันทฤทธิ์ กรรมการ 
 4. นางสาวนันท์นภัส วิรัตน์ภัทธิรากร กรรมการ 
 5. นางนิธิวด ี แพรวัฒนะสุข กรรมการ 
 6. นางสาวนิรชา  สุวรรณมณ ี กรรมการ 
 7. นางสาวสุกัญญา สุขเจริญ กรรมการ 
 8. นางสาววนัสนันท ์ ถิ่นรัตน์ กรรมการ 
 9. นางสาววีนัฐดา แก้วโท กรรมการ 
 10. นางสาววนัสนันท ์ ค าแสน กรรมการ 
 11. นางสาวอักษราภัค สิทธิพรรัตนมณี กรรมการ 
 12. นางสาวพรสุริยุ  วงศ์ใหญ่ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑. ประสานงานการด าเนินงานกับทุกฝ่าย ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้และภายในระดับชั้นเรียน   
  เพ่ือให้การจัดนิทรรศการวิชาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๒. อ านวยความสะดวกในการจัดหา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
 ๓. จัดท าประมาณค่าใช้จ่ายเพ่ือเสนอขออนุมัติงบประมาณ และเบิกจ่ายงานพัสดุ 
 4. จัดเก็บข้อมูล สรุปผลการด าเนินงานให้เป็นระบบและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  ต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
13. งานส่งเสริมศาสตร์พระราชา 
 ๑. นางสาวไพลิน  ชยามาศ หัวหน้างาน 
 2. นางสาวอุไรวัลย์ สมร กรรมการ 
 3. นางสาวสุรีพร ศรีขวัญเมือง กรรมการ 
 4. นางสาวชารียา แสงแก้ว กรรมการ 
 5. นางสุชีนันท ์ ณ จันทร์ กรรมการ 
 6. นายธเนศ วิริยะมนตรี กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑. ประชุมระดมความคิด ให้ค าปรึกษาข้อมูล ข้อเสนอแนะ ร่วมออกแบบวางแผนการขับเคลื่อนศาสตร์ 
  พระราชาให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
  2. วางแผนด าเนินการจัดกิจกรรม ติดตาม นิเทศ ควบคุมและอ านวยความสะดวก 
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 3. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา 
 4. สรุปผลการด าเนินงาน รวบรวมจัดท าแฟ้มผลการปฏิบัติงานกิจกรรมการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา 
 5. จัดเก็บข้อมูล สรุปผลการด าเนินงานให้เป็นระบบและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
14. งานตามนโยบาย 
 1. นางจีรนันท์ ธ ารงวิศว หัวหน้างาน 
 2. นางสาวพิชามญชุ์ เลิศความเพียร กรรมการ  
 3. นางสาวพัฒตวรรณ สีเลา กรรมการ  
 4. นางนิธิวด ี แพรวัฒนะสุข กรรมการ 
 5. นางสาววิชณี มิ่งขวัญ กรรมการ 
 6. นางสาวณัฐณิชา จันทฤทธิ์ กรรมการ 
 7. นางสาวนันท์นภัส วิรัตน์ภัทธิรากร กรรมการ 
 8. นางสาวนิรชา  สุวรรณมณ ี กรรมการ 
 9. นางสาวสุกัญญา สุขเจริญ กรรมการ 
 10. นางสาววนัสนันท ์ ถิ่นรัตน์ กรรมการ 
 11. นางสาววีนฐัดา แก้วโท กรรมการ 
 12. นางสาววนัสนันท ์ ค าแสน กรรมการ 
 13. นางสาวภัครนันท ์ โปธา กรรมการ  
 14. นายธีรวฒุ ิ เพ็ญบุญ กรรมการ 
 15. นายชัยณรงค์ ทรายทอง กรรมการ 
 16. นางสาวพรพิมล จงรักวิทย์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑. ประชุมระดมความคิด ให้ค าปรึกษา ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ในการก าหนดวิสัยทัศน์ จัดท าโครงการตาม 
  นโยบายและก าหนดแผนให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
  2. วางแผนด าเนินการจัดกิจกรรม ติดตาม ควบคุมอ านวยความสะดวกดูแลให้ประสบความส าเร็จและมี 
  ประสิทธิภาพ 
 3. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร ของหน่วยงานต้นสังกัด ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจ ประสานความร่วมมือ 
  ทั้งภายในและภายนอก 
 4. จัดเก็บข้อมูล สรุปผลการด าเนินงานให้เป็นระบบและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
15. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๑. นางสาววนัสนันท ์  ค าแสน หัวหน้างาน 
 2. นายพิชาชาญ  สุขประเสริฐ หัวหน้าลูกเสือ ม.1 
 3. นางสาวพัฒตวรรณ  สีเลา หัวหน้าลูกเสือ ม.1 
 4. นางสาวกัญญารัตน์  อาโรโจ หัวหน้าลูกเสือ ม.2 
 5. นางสาวธณัฐฐา  สว่างรักษ์ หัวหน้าลูกเสือ ม.2/ 
    หัวหน้าสาธารณประโยชน์ ม.ปลาย 
 6. นายธาราดล  สิงห์สูงเนิน หัวหน้าลูกเสือ ม.3 
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 7. นางสาวชนิกานต์  ศรีนรา หัวหน้าลูกเสือ ม.3/  
     หัวหน้าสาธารณประโยชน์ ม.ต้น 

 8. นางสาวอรอนงค์  องค์นาม หัวหน้ากิจกรรมชมรม ม.ต้น 
 9. นางสาวกัญญาทิพ  มัคเจริญ หัวหน้ากิจกรรมชมรม ม.ต้น  
 10. นางสาวสุวิมล  เพ็ชรไพโรจน์ หัวหน้ากิจกรรมชมรม ม.ปลาย 
 11. นายกิตติธัช  กายสะอาด หัวหน้ากิจกรรมชมรม ม.ปลาย 
 12. ว่าที่ร.ต.มหิธร  ธิติปวัตน์ ครูปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 
 13. นายคมสันต์  ค าผง ครูปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 
 14. นายวันฮัซราฟี  แวหะมะ ครูปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 
 15. นายณัฐพล  สุดหอม ครูปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 
 ๑6. นางสาวธันยช์นก อรัญญิก ครูปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร/ 
   กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑. จัดท าแผนงาน โครงการ งบประมาณ และปฏิทินปฏิบัติงานของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๒. จัดเตรียมบุคลากรที่จะช่วยด าเนินงานกิจกรรมโดยร่วมมือกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
 3. จัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี โดยจัดอัตราก าลังครูให้เหมาะสมพร้อมทั้ง                
  สนับสนุนให้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรมเสริมความรู้ ความสามารถของนักเรียน 
 4. จัดกิจกรรมตามความสนใจตามความถนัดของผู้เรียนในรูปกิจกรรมชุมนุม และดูแลควบคุมให้                
  กิจกรรมต่าง ๆด าเนินตามโครงการที่ตั้งไว้ด้วยความเรียบร้อย 
 5. รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่สนใจกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารและจัดบุคลากร                
  ดูแลนักศึกษาวิชาทหารทั้ง ๓ ชั้นปี 
 6. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด าเนินไปด้วยดี 
 7. ติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี กิจกรรมชมรม กิจกรรมนักศึกษา 
  วิชาทหาร เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 8. สรุป/ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
 9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
16. งานส านักงานทะเบียนวัดผล 
 ๑. นางอรจิรา  ปฏินนท์วานิช นายทะเบียน/หัวหน้างานวัดผล 
 ๒. นายวิชชวิทย ์  จัวนาน เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผล 
 ๓. นายกัมปนาท  สมชาติ เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผล 
 4. นายกฤษฎา  วิสิฐสัทธาพงศ์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผล 
 5. นางธิดา  หวังสุข เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผล 
 6. นางสาวกันยาพร  ท าดี เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผล 
 7. นางนิธิวด ี  แพรวัฒนะสุข กรรมการและเลขานุการ  
 8. นางสาวสุประวีณ์  นักท านา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 9. ว่าที่ร.ต.อาทิตยา  เพ็ชรผ่อง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑. ส่งเสริมพัฒนาระบบและเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ  แก่ครูและบุคลากรของสถานศึกษา 
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 ๒. ให้ค าปรึกษา ติดตาม ก ากับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลัก 
  วิชาการและแนวทางท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ 
 ๓. ตรวจสอบ กลั่นกรอง ปรับปรุงคุณภาพ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 ๔. รวบรวม ตรวจสอบ และประมวลผลการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๕. จัดท าข้อมูลและลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคเรียนลงในแฟลชไดร์ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
 ๖. ตรวจสอบและสรุปข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนรายบุคคลแต่ละชั้นปี และเมื่อจบการศึกษาเพ่ือเสนอ 
  รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้น 
  พ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินและอนุมัติผลการเลื่อนชั้นเรียนและจบ 
  การศึกษาแต่ละระดับ 
 ๗. จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา 
 ๘. จัดท าแผนงานของงานทะเบียนให้สอดคล้องกับแผนงานของโรงเรียน 
 ๙. จัดท าแบบฟอร์ม แบบค าร้องต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน เช่น แบบค าร้องขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล  แบบค า 
  ร้องขอ ปพ.ต่าง ๆ แบบค าร้องขอลาออก แบบค าร้องขอใบรับรอง และจัดท าแบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับ 
  การวัดผลการศึกษา 
 ๑๐. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ด าเนินการเกี่ยวกับการรับมอบตัวนักเรียน ให้ 
    เลขประจ าตัวนักเรียน พิมพ์รายชื่อนักเรียนใหม่ แยกเป็นห้อง ตรวจหลักฐานการรับมอบตัว 
 ๑๑. จัดท าทะเบียนประวัติของนักเรียนในสมุดทะเบียนประวัตินักเรียนให้เป็นปัจจุบันเสมอ จัดระบบการ 
    เก็บรักษาท่ีดี ปลอดภัย และจัดระบบการบริการที่ดี 
 12. รายงานผลการเรียน 0 ร มส การเรียนซ้ ารายวิชา และการเรียนซ้ าชั้น 
 ๑3. สรุป ประเมินผล รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
  14. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 16.1 งานวัดผลการสอบจากหน่วยงานภายนอก 
  1. นายธาราดล  สิงห์สูงเนิน หัวหน้างาน 
  2. นางสาวพัฒตวรรณ  สีเลา กรรมการ 
  3. นางอรจิรา  ปฏินนท์วานิช  กรรมการ 
  4. นายสัชฌุกร  แก้วช่วย  กรรมการ   
  5. นางสาวเจนจิรา  แอ่งบัวใหญ่  กรรมการ 
  6. นางสาวดาวเรือง  เกณฑ์สาคู  กรรมการและเลขานุการ 
  7. นางสาวธันย์ชนก  อรัญญิก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องกับการสอบ 
 2. วางแผนการด าเนินงานการจัดสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานการสอบภายนอก 
 3. ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มในการจัดบุคลากรมาเป็นกรรมการการสอบ 
 4. ก ากับ ติดตาม ดูแลการสอบให้เป็นไปตามระเบียบการสอบและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 16.2 งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  1. นางนิธิวด ี แพรวัฒนะสุข หัวหน้างาน 
  2. นางอรจิรา  ปฏินนท์วานิช  กรรมการ 
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  3. นางสาวเฉลิมศรี  เกตุจ าปา กรรมการและเลขานุการ 
  4. นายธาราดล  สิงห์สูงเนิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  5. นายวันฮัซราฟี   แวหะมะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. ประชุมวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. ประสานงาน ติดต่อวิทยากร เพื่อด าเนินการจัดสอนในวิชา 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
17. งานทะเบียนนักเรียนและจัดท าประวัตินักเรียน 
 1. นางอรจิรา  ปฏินนท์วานิช  หัวหน้างาน 
 2. นางนิธิวดี  แพรวัฒนะสุข  กรรมการ 
 3. นายกฤษฎา  วิสิฐสัทธาพงศ์  กรรมการ 
 4. นางธิดา  หวังสุข  กรรมการ   
 5. นายวิชชวิทย ์  จัวนาน  กรรมการและเลขานุการ 
 6. นายกัมปนาท  สมชาติ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. ท าหน้าที่นายทะเบียนของโรงเรียน 
 2. จัดท าแบบค าร้องต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน 
 3. รับผิดชอบการลงทะเบียนและการเปลี่ยนแผนการเรียนรายวิชาที่เรียน 
 4. บันทึกและออกหลักฐานผลการเรียน จัดเก็บและรักษาเอกสาร 
 5. ตรวจสอบหลักฐานผลการเรียนและตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
 6. จัดท าสถิติข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนและจ านวนนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา 
 7. จัดท าและบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักเรียนให้เป็นระบบลงในฐานข้อมูลของงานทะเบียนวัดผล  
  ตลอดจนตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารการมอบตัว 
 8. นิเทศระเบียนและแนวปฏิบัติงานทะเบียน 
 9. ติดตามนักเรียนที่ไม่จบหลักสูตรและการแก้ไข 
 10. ลงทะเบียนรายวิชาเรียน 
 11. จัดท าแบบรายงานผลการเรียนของผู้จบหลักสูตร 
 12. จัดท าระเบียนแสดงผลการเรียน 
 13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย    
18. งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
 1. นางอรจิรา ปฏินนท์วานิช หัวหน้างาน 
 2. นายกัมปนาท สมชาติ กรรมการ 
 3. นายกฤษฎา  วิสิฐสัทธาพงศ์  กรรมการ 
 4. นางธิดา  หวังสุข  กรรมการ 
 5. นางจีรนันท์  ธ ารงวิศว  กรรมการ 
 6. นางนิธิวด ี  แพรวัฒนะสุข  กรรมการและเลขานุการ 
 7. นายวิชชวิทย ์  จัวนาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. ประสานงานกับครูที่เก่ียวข้อง ครูผู้สอนและติดตามนักเรียนที่มีปัญหาการจบหลักสูตร 
 2. ตรวจสอบผลการเรียนที่จบช่วงชั้นและด าเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐาน  
  การประเมิน ผลการเรียนเพื่อเสนอขออนุมัติการจบแต่ละช่วงชั้น 
 3. เป็นหัวหน้าด าเนินการจัดท า GPA และ PR ของโรงเรียน 
 4. ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
 5. จัดท าแผนและปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการวัดผลและประเมินผลของโรงเรียน 
 6. จัดท าระเบียบการวัดและประเมินผลการเทียบโอนผลการเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียน 
 7. ควบคุมและด าเนินการวัดผล ประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลระเบียบ 
  การวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551    
 8. จัดท าหลักฐานทางการศึกษา ปพ.5 และ ปพ.6 
 9. จัดท าเอกสารแบบฟอร์มใบค าร้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล  
 10.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
19. งานประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่ครอบครัว ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ     
      สถานศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย        
 ๑. นางอรจิรา ปฏินนท์วานิช หัวหน้างาน 
 ๒. นางจีรนันท์ ธ ารงวิศว กรรมการ 
 3. นางสาววนัสนันท ์ ค าแสน กรรมการ 
 4. นางสาวชนิดา ยอดสง่า กรรมการ 
 5. นางสาวภัครนันท์ โปธา กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑. ศึกษาและส ารวจความต้องการสนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน 
 ๒. จัดให้ความรู้ เสริมสร้างความคิดและเทคนิคทักษะทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาทักษะวิชาชีพและคุณภาพ 
  ชีวิตของคนในชุมชน                       
 ๓. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียน 
 ๔. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสถานศึกษาอ่ืน 
 ๕. ให้บริการด้านข้อมูลในการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
 ๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ 
 ๗. จัดเก็บข้อมูลและสรุปผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
 8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
20. งานจัดท าตารางสอน 
 ๑. นายกฤษฎา  วิสิฐสัทธาพงศ์ หัวหน้างาน 
 2. นางอรจิรา  ปฏินนท์วานิช กรรมการ 
 3. นายวิชชวิทย ์  จัวนาน กรรมการ 
 4. นายกัมปนาท สมชาติ กรรมการ 
 5. นางนิธิวด ี แพรวัฒนะสุข กรรมการและเลขานุการ 
 6. นางธิดา หวังสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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/หน้าที่และความรับผิดชอบ 
... 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑. จัดท าตารางสอนครูและนักเรียนและตารางการใช้อาคารเรียน 
 ๒. ตรวจสอบการใช้ตารางสอนของครูและนักเรียนให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 ๓. จัดท าเล่มตารางสอนครูและเล่มตารางเรียนนักเรียนเพ่ือมอบให้ฝ่ายต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้อง 
 ๔. ประเมินผลการใช้ตารางสอนของครูและนักเรียน สรุปเสนอฝ่ายบริหาร 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
21. งานพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศและนวัตกรรม 
 ๑. นายกิตติธัช กายสะอาด หัวหน้างาน 
 ๒. นางสาวลดาวัลย ์ กันธมาลา กรรมการ 
 3. นายวิชชวิทย ์ จัวนาน กรรมการ 
 4. นางสาวจิราภรณ ์ ปกรณ์ กรรมการ  
 5. นางสาวอักษราภัค สิทธิพรรัตนมณี กรรมการ 
 6. นายเจนรบ แผ่นทอง กรรมการ 
 7. นายวราวุธ ช้ าเกต ุ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ ความจ าเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสอนและการบริหาร 
  วิชาการ 
 ๒. จัดอบรมให้ความรู้ครูผู้สอนในการจัดท าสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียน     
 ๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผลติสื่อ พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน 
 ๔. ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการเรียนการ 
  สอน การพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา และหน่วยงานอ่ืน ๆ     
 ๕. จัดท าทะเบียนสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 6. สรุป/ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
 7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
22. งานห้องสืบค้น Resource Center  
 ๑. นายวิชชวิทย์               จัวนาน หัวหน้างาน 
 ๒. นางสาวลดาวัลย์           กันธมาลา กรรมการ 
 ๓. นางสาวอักษราภัค สิทธิพรรัตนมณี กรรมการ 
 ๔. นายกัมปนาท              สมชาติ                กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑. ก าหนดนโยบาย และแนวทางการให้บริการห้อง Resource Center 
 ๒. ดูแลความเรียบร้อยของห้อง Resource Center รวมถึงอุปกรณ์ภายในห้องให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 ๓. ให้บริการครู และนักเรียนตามแนวทางที่ก าหนด 
 ๔. สรุปผลรายงานการใช้บริการห้อง Resource Center  
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
23. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 ๑. นายชัยณรงค ์ ทรายทอง หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 2.  นางสาวดวงพร เถอะจ๋า หัวหน้างานหนังสือเรียนฟรี 15 ปี 
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/18. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ... 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการพัฒนาศูนย์วิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี 
 ๒. วางแผนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนโดยด าเนินการให้มีและดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพ 
  เรียบร้อยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 ๓. ส่งเสริมให้มีการจัดหาเอกสาร สิ่งพิมพ์ ฯลฯ ไว้ในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
 ๔. ส่งเสริมการจัดป้ายนิเทศอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 ๕. รวบรวมและจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และจัดท าเป็นคู่มือส าหรับครูและนักเรียนได้ใช้ประโยชน์ 
  ในการศึกษาค้นคว้า 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
24. งานแนะแนวการศึกษา 
 ๑. นางสาวภัครนันท์ โปธา หัวหน้างาน 
 ๒. ส.อ.หญิงปาริชาต ิ หมดมณทิล กรรมการ  
 ๓. นางสาววิภาภร อ าพันกาญจน์ กรรมการ 
 4. นางอรจิรา ปฏินนท์วานิช กรรมการ 
 5. นางสาวชนิดา ยอดสง่า กรรมการ 
 6. นางสาวสุพัตรา  อินทร์ศร กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑. บริการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนในด้านพฤติกรรม การศึกษา การประกอบอาชีพ 
 ๒. ด าเนินการจัดหากองทุนกู้ยืม (กยศ.) 
 3. บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและอาชีพ 
 4. ประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อจัดหางานให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพ่ืออาชีพ  ศึกษาต่อในระดับสูง 
 6. จัดท าแผนงาน โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานของงานแนะแนว 
 7. จัดระบบระเบียนสะสม และระเบียนพฤติกรรมของนักเรียนทุกคน 
 8. จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือ 
  นักเรียน    
 9. ตรวจสอบบุคลิกภาพของนักเรียนและหาทางแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ตามหลักการ 
  แนะแนว 
 ๑0. จัดการเรียนรู้รายวิชาแนะแนว 
 ๑1. จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) 
 ๑2. รวบรวมข้อมูลเพ่ือประกอบการให้ค าแนะน าแก่ครูที่ปรึกษาในการแก้ปัญหา 
 ๑3. ประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษา 
  หรือเครือข่ายการแนะแนว 
 ๑4. ให้บริการสารสนเทศด้านการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
 ๑5. ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนที่ประสบปัญหาด้านการเรียนและปัญหาส่วนตัว 
 ๑6. ด าเนินการจัดหาทุนการศึกษา ด าเนินการบริการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ก ากับ ติดตามดูแลให้ 
    นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบของการรับทุนการศึกษา 
 ๑7. ติดตามการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบการศึกษาของโรงเรียน 
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/8. นางสาวอัจฉราภรณ์ ... 

 ๑8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
25. งานห้องสมุด 
 ๑. นายธีรวุฒ ิ เพ็ญบุญ หัวหน้างาน 
 ๒. นางสาวธัญธร เวชวิทยาขลัง กรรมการ 
 ๓. นายวราวธุ ช้ าเกต ุ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑. ก าหนดแผน โครงการ การด าเนินงานของห้องสมุดให้สอดคล้องกับนโยบาย และวัตถุประสงค์ ของ 
  โรงเรียน พร้อมทั้งควบคุมงบประมาณของห้องสมุดโรงเรียน 
 ๒. จัดบรรยากาศของสถานที่ สภาพแวดล้อม และการบริการให้สามารถชักจูงบุคลากรในสถานศึกษาให้ 
   เห็นประโยชน์และเข้ามาใช้ประโยชน์ให้มาก 
 3. ส่งเสริมนักเรียนและครูให้ศึกษาค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
 4. จัดหาเอกสาร สารสาร หนังสือ และสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และ 
   ความบันเทิง โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความต้องการของบุคลากรในสถานศึกษาเป็นส าคัญ    
 ๕. จัดหาวัสดุสารนิเทศ พร้อมทั้งให้บริการและจัดกิจกรรมเพ่ือให้ครูและนักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า 
   ประกอบการเรียนการสอน 
 ๖. จัดให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นเพียงพอ เพ่ือรักษา และซ่อมแซม   
   บ ารุงรักษา เอกสาร และสิ่งพิมพ์                       
 ๗. ก าหนดระเบียบการใช้ห้องสมุด 
 ๘. จัดหมวดหมู่หนังสือและท าบัตรรายการ ซ่อมแซมสิ่งพิมพ์ที่ช ารุด 
 ๙. พิจารณาคัดเลือกวัสดุที่ช ารุดหรือสิ้นสภาพ เพ่ือจ าหน่ายออกจากห้องสมุด 
 ๑๐. ดูแลทรัพย์สินของห้องสมุดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 ๑๑. ควบคุมการท างานของบุคลากรในห้องสมุดให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๒. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ กิจกรรม งาน โครงการของห้องสมุด 
 ๑๓. ประสานงานร่วมกับกลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการด าเนินงานห้องสมุด 
 ๑๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 ๑๕. จัดงานแสดงผลงานและกิจกรรมของห้องสมุดอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ๑๖. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงห้องสมุดให้โรงเรียนทราบ 
 ๑๗. สรุปสถิติการใช้บริการห้องสมุดของครูและนักเรียน เสนอฝ่ายบริหารภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 ๑๘. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อฝ่ายบริหาร 
 ๑๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
26. งานศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาภาษาญี่ปุ่นและภาษาเกาหลี ของ สพม.กท.๒ (เฉพาะกรรมการในโรงเรียน) 
 ๑. นายเดียร์ สุขเพ็ชรี หัวหน้างานภาษาญี่ปุ่น 
 ๒. นายสัชฌุกร แก้วช่วย หัวหน้างานภาษาเกาหลี 
 3. นางสาวนิรชา สุวรรณมณ ี กรรมการ  
 4. นายกิตติพัทธ์ สุขลิ้ม กรรมการ 
 5. นางสาวประวิดา จันที กรรมการ 
 6. นางพรประภา วัฒนะกูล กรรมการ 
 ๗. นางสาวจิดาภา อินทร์อุไร กรรมการ 
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/6. นายอาภากร ... 

 8. นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญขวัญ กรรมการและเลขานุการ 
 9. นางสาวกฤษดาพร แซ่เวียน กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑. ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานตามนโยบายของศูนย์ฯ 
 ๒. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการให้แก่นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและ 
  ผู้เกี่ยวข้องในด้านการสัมมนา อบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
27. งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 
 ๑. นายธนภัทร บุญศรีวงษ์ หัวหน้างาน 
 ๒. นางสาวสุวิมล เพ็ชรไพโรจน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ๓. นางสาวกันยาพร ท าดี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 4. นางสาวสุภาลักษณ์ อุตตะมะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 5. นางกนกลักษณ์ แท่งทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 
 6. นางพิชฎาณัฏฐ์ มหาชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

 7. นางสิรินิต ิ ไทยภักดี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 8. นางพิชญ์สินี ค าแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 9. นางสาวเฉลิมศรี เกตุจ าปา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ/ 
   กลุ่มบริหารวิชาการ 
 10. นางสาวสุพัตรา  อินทร์ศร งานแนะแนว 
 11. นางสาวกัญญาทิพ มัคเจริญ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 12. นางสาวนภวรรณ นาคอุไร กลุ่มบริหารทั่วไป 
 13. นายญาณภัทร พุกอ่อน กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 14. นางสาววชิณี มิ่งขวัญ กรรมการและเลขานุการ 
 15. นางสาวระพีพรรณ นวลผ่อง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. วางแผนและด าเนินการจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 
 2. ประเมินและจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 
 3. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 
 4. เตรียมการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. ทุก 5 ปี และ 
  เตรียมรับการประเมินภายในทุกปี 
 5. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน  
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
28. งานส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
 ๑. นายณัฐพล มั่นเรือง หัวหน้างาน 
 2. นายไตรรัตน์ ศรีจิตรแจ่ม กรรมการ 
 3. นางสาวธันย์ชนก อรัญญิก กรรมการ 
 4. นางสาววนัสนันท ์ ถิ่นรัตน์ กรรมการ 
 5. ว่าที่ร.ต.มหิธร ธิติปวัตน์ กรรมการ 
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/โครงสร้างกลุ่มบริหารงบประมาณ ... 

 6. นายอาภากร แสนอินทร์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. ดูแล ด าเนินการในด้านต่าง ๆ กิจกรรมของนักเรียนในโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 2. ประเมินและจัดท ารายงานการด าเนินการต่าง ๆ ต่อกลุ่มบริหารวิชาการ 
 3. ด าเนินการฝึกซ้อมนักเรียนให้มีความพร้อมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
 4. อ านวยความสะดวก บริการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียน 
 5. ควบคุม ดูแล นักเรียน ระหว่างการฝึกซ้อมและหลังจากการซ้อม ให้เกิดความเรียบร้อย 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
29. งานโครงการโรงเรียนสจุริต 
 ๑. นางสาวสุรีพร    ศรีขวัญเมือง  หัวหน้างาน 
 ๒. นางจีรนันท์     ธ ารงวิศว  กรรมการ 
 ๓. นายประพจน์   อังคเรืองรัตนา  กรรมการ 
 ๔. นางสาวณัฐณิชา  จันทฤทธิ์  กรรมการ 
 ๕. นางสาวรังสิยา    ตั้งถาวรสิริกุล  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
 ๒. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา การจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนตาม 
  โครงการโรงเรียนสุจริต  
 ๓. สรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
 4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย
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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 

 

/ขอบข่ายภาระงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ... 

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 



33  

 

 

บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2565 

ที ่ ชื่อ- นามสกุล งานที่รับผิดชอบ 
1 นางทยิดา ตั้งตระกูล รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
2 นางสาวราตรี เหล่าหะเกียรติ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
3 นางนิภาวรรณ  การุญ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
4 จ่าสิบเอกถนอมศักดิ์  ทองประเทือง ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
5 นางสาวศิรธันย์ สามเชียง หัวหน้างานแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและสารสนเทศ 
6 นางสาวกฤษณา ช านาญ หัวหน้างานสารบรรณ 

หัวหน้างานส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
7 นางสาวภัครนันท์  โปธา หัวหน้างานตรวจสอบ ติดตาม ประเมิลผลการรายงาน 

8 นางกนกลักษณ์ แท่งทอง 
หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารงบประมาณ 
หัวหน้างานประกันคุณภาพกลุ่มบริหารงบประมาณ 

9 นางสาวรังสิยา ตั้งถาวรสิริกุล หัวหน้างานควบคุมภายใน 
10 นายญาณภัทร พุกอ่อน หัวหน้าการเงิน 
11 นางสาวอรนันท์ จันทร์ประภาพ เจ้าหน้าที่การเงิน 
12 นางสาววนิดา หลากจิตร เจ้าหน้าที่การเงิน 
13 นางสาวธัญมน มะหิพันธ์ เจ้าหน้าที่การเงิน 
14 นางสาวดาวเรือง เกณฑ์สาคู เจ้าหน้าที่พัสดุ 
15 นางสาววนิชญา โพธิลังกา เจ้าหน้าที่พัสดุ 
16 นางสาวจุฑารัตน์ สมวงษ ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ 
17 นางสาวสุวิมล  เพ็ชรไพโรจน์ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและสารสนเทศ 
18 นายวรางค ์ สุจริต แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและสารสนเทศ 
19 นางพรประภา วัฒนะกูล แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและสารสนเทศ 
20 นางสาวชนินทร์พร โพทิพยวงศ์ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและสารสนเทศ 
21 นางสาวธัญชนก ถาวรศรีสกุล แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและสารสนเทศ 
22 นางสาวกมลรัตน์ ฤทธิชัย แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและสารสนเทศ 
23 นางสาวจิตติมา ทองพร แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและสารสนเทศ 
24 นางสาวตรีรัก บุญเติม แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและสารสนเทศ 
25 นายณัฐธนากร รักชาติ งานสารบรรณและส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
26 นางสาวอ าไพพรรณ       เชษฐสุรกุล เจ้าหน้าที่ประจ างานการเงิน 
27 นางสาวศิริรัตน์   กะการดี   เจ้าหน้าที่ประจ างานพัสดุ 
28 นายธวัชชัย                 ผดุงชน เจ้าหน้าที่ประจ างานพัสดุ 
29 นางสุภาวดี วิรัตน์ เจ้าหน้าที่ประจ างานสารบรรณ 
 

ขอบข่ายภาระงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 

โรงเรียนสารวิทยา 

/กลุ่มบริหารงบประมาณ ... 
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กลุ่มบริหารงบประมาณ  

 

คณะกรรมการด าเนินงานกลุม่บริหารงบประมาณ 
  นางทยิดา       ตั้งตระกูล  รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
  2. ปฏิบัติงานตามนโยบายผู้อ านวยการโรงเรียน นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นโยบาย      

                  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
 3. รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน เมื่อผู้อ านวยการโรงเรียนไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 4. การจัดท านโยบายและแผนการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนางานในกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 1) การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนและงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ 
            2) การจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนงานกลุ่มบริหารงบประมาณ     
                และปฏิทินปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ 
            3) การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้านการบริหารงบประมาณของโรงเรียน 
        5. วางแผนการด าเนินงานที่เกี่ยวกับด้านงบประมาณในการสนับสนุน ส่งเสริมและอ านวยความ      
              สะดวกการจัดกิจกรรมทุกกลุ่มบริหารในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและบรรลุตาม     
              เป้าหมาย 
          6. พิจารณาเสนอความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 7. ก ากับ นิเทศติดตาม ดูแล ประสานงานและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 8. การประกันคุณภาพการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณการสรุป/ประเมินผล/รายงานผลการ     
              ด าเนินการประจ าปี  
 9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้อ านวยการมอบหมาย 
 นางสาวราตรี   เหล่าหะเกียรติ  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ     
 1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
  2. ปฏิบัติงานตามนโยบายผู้อ านวยการโรงเรียนและช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ           

                  ในการก ากับ นิเทศ  ติดตาม ดูแล ประสานงานคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณในการ       
                  ปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง เรียบร้อยตามกฎ ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ในงานต่อไปนี้ 
                  -  งานจัดสรรและบริหารงบประมาณ 

  -  งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
  -  งานการเงินและการบัญชี 
  -  งานตรวจสอบภายใน 
  -  งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

 3. รายงานผล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงบประมาณตามภารกิจและ       
               ตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย  
 4. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด าเนินงานกลุ่มบริหาร 
     งบประมาณ 

/๕. การสรุป  ... 
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 5. การสรุป/ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินการประจ าปี   
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

  นางนิภาวรรณ   การุญ  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ     

1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
          2. ปฏิบัติงานตามนโยบายผู้อ านวยการโรงเรียนและช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ  
                ในการก ากับ นิเทศ ติดตาม ดูแล ประสานงานคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณในการ     
                ปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง เรียบร้อยตามกฎ ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ในงานต่อไปนี้ 
                -  งานแผนงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 -  งานประกันคุณภาพกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 -  งานควบคุมภายใน 
 -  งานส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 

3. รายงานผล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงบประมาณตามภารกิจและ
ตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย  

4. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด าเนินงานกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

5. การประกันคุณภาพการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ การสรุป/ประเมินผล/รายงานผลการ
ด าเนินการประจ าปี 

6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

  จ่าสิบเอกถนอมศักดิ์   ทองประเทือง ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ     

1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
          2. ปฏิบัติงานตามนโยบายผู้อ านวยการโรงเรียนและช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ     
                ในการก ากับ นิเทศ ติดตาม ดูแล ประสานงานคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณในการ 
                ปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง เรียบร้อยตามกฎ ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ในงานต่อไปนี้ 
                 - งานแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและสารสนเทศ 

  - งานพัสดุและสินทรัพย์ 
3. รายงานผล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงบประมาณตามภารกิจและ

ตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย  
4. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด าเนินงานกลุ่มบริหาร

งบประมาณ 
5. การประกันคุณภาพการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ การสรุป/ประเมินผล/รายงานผลการ

ด าเนินการประจ าปี 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

งานจัดสรรและบริหารงบประมาณ 
1. นางทยิดา    ตั้งตระกูล   ประธานกรรมการ 

 2. นางสาวราตรี   เหล่าหะเกียรติ   กรรมการ 
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  3. นายญาณภัทร   พุกอ่อน    กรรมการ 
4. นางสาวศิรธันย ์  สามเชียง   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  1. จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ ใช้จ่ายตามภารกิจ ให้     
               เป็นไปตามระเบียบและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปี 
           2. ปฏิบัติตามแนวทาง หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบก าหนด เพ่ือประโยชน์     
               ครอบคลุมภารกิจของ โรงเรียน เน้นความถูกต้อง โปร่งใส ประหยัด ประโยชน์ รวดเร็วตรงเวลา            
               และมีความคล่องตัว 
 3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  
 1. นางทยิดา   ตั้งตระกูล     ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวราตร ี  เหล่าหะเกียรติ    กรรมการ 
 3. นางสาวอรนันท์  จันทร์ประภาพ     กรรมการ 
 4. นายญาณภัทร   พุกอ่อน      กรรมการและเลขานุการ 

5. นางสาวอ าไพพรรณ  เชษฐสุรกุล     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจ งาน / โครงการ กรอบงบประมาณรายจ่าย และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
2. ศึกษาวิเคราะห์แหล่งทรัพยากร บุคคล หน่วยงาน องค์กร และท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้การสนับสนุน

การจัดการศึกษา ตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม  
3. จัดท าแผนระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา โดยก าหนดวิธี แหล่งการสนับสนุน

เป้าหมายเวลาด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบ 
4. จัดท าข้อมูล เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาต่อ

คณะกรรมการ สถานศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบและด าเนินการในรูปคณะกรรมการ  
5. รายงานผลการขออนุมัติการจัดเก็บเงินบ ารุงการศึกษา ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแล้ว ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 
6. ด าเนินการจัดเก็บเงินบ ารุงการศึกษาจากผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ตามที่ได้รับการอนุมัติจากส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
7. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการศึกษา ตาม

ความประสงค์ของผู้ให้การสนับสนุน  
8. เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายไปใช้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ต้องใช้วงเงินเพ่ิมเติมให้เป็นไปตาม

ระเบียบของทุนการศึกษา และระเบียบว่าด้วยเงินนอกงบประมาณทั้งตามวัตถุประสงค์และก าหนด
วัตถุประสงค์  

9. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา  
10.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานการเงินและการบัญชี 
 1. นางทยิดา   ตั้งตระกูล     ประธานกรรมการ 
 2. นายญาณภัทร   พุกอ่อน    หัวหน้าการเงิน 
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 3. นางสาวราตร ี  เหล่าหะเกียรติ   เจ้าหน้าที่การเงิน 
 4. นางสาวอรนันท์  จันทร์ประภาพ   เจ้าหน้าที่การเงิน  

5. นางสาววนิดา   หลากจิตร   เจ้าหน้าที่การเงิน 
6. นางสาวภัครนันท์  โปธา    เจ้าหน้าที่การเงิน 
7. นางสาวธัญมน  มะหิพันธ์   เจ้าหน้าที่การเงิน 
8. นางสาวอ าไพพรรณ  เชษฐสุรกุล   เจ้าหน้าที่การเงิน 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. การเบิก-จ่ายเงินทุกประเภทให้ถูกต้องตามระเบียบ  
2. จัดท าทะเบียนคุมการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา  
3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบส าคัญ การเบิกจ่ายเงินทุกประเภท  
4. จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน เงินค่าจ้าง เงินสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ  
5. น าส่งเงิน โอนเงิน การกักเงินไว้เบิกเหลื่อมปีตามวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด  
6. รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท าเรื่องอนุมัติเบิกเงินงบประมาณประจ าปี  
7. ออกเอกสารทางการเงินตามระเบียบการบริหารงบประมาณทุกฉบับ 
8. วิเคราะห์รายจ่ายของโรงเรียน เพ่ือปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ  
9. เบิกจ่ายเงินงบประมาณประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของ

สถานศึกษา 
10.จัดท าบัญชีประจ าวันให้ครอบคลุมการรับ – จ่ายเงินทุกประเภทและสรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวัน

ท าการ 
11.ตรวจสอบความถูกต้องของเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน และงบ

ยอดเงินฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไป 
12.จัดท ารายงายประจ าเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดตามระยะเวลาที่ก าหนด  
13.จัดท ารายงานประจ าปี โดยจัดท างบแสดงฐานะการเงิน ส่งให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ผ่านเขตพ้ืนที่การศึกษา และจัดส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลางตามระยะเวลาที่
ก าหนด  

14.ด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การน าส่งเงิน  
การโอนเงินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โดยให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธี การที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด  

15.จัดท าบัญชีการเงินทั้งงบประมาณและเงินรายได้สถานศึกษาตามระเบียบบัญชี  
16.จัดท ารายงานการเงิน งบการเงิน และเก็บรักษาใบเสร็จท าบัญชีควบคุมการใช้ใบเสร็จ  
17.จัดท าบัญชีทะเบียนและรายงานทุกไตรมาส 
18.ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา  
19.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
1. นางสาวภัครนันท์  โปธา     หัวหน้างาน 
2. นางสาวธัญญาภรณ ์  สิริวรรณพิพัฒน์    กรรมการ 
3. นายญาณภัทร   พุกอ่อน      กรรมการและเลขานุการ 

/หน้าที่และความรับผิดชอบ ... 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
     และผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารงบประมาณตามระเบียบราชการ 
 2. บันทึกและรายงานผลการใช้งบประมาณ 
 3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
งานควบคุมภายใน 
 1. นางสาวรังสิยา   ตั้งถาวรสิริกุล  หัวหน้างาน 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. ทบทวนและเป็นแกนหลักในการก าหนดระบบควบคุมภายในของโรงเรียน 
  2. รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ    
               ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และหนังสือสั่งการ 

    3. ติดตามการประเมินความเสี่ยงและการปรับปรุงระบบงานของโรงเรียน 
 4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานประกันคุณภาพกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 1. นางกนกลักษณ์   แท่งทอง    หัวหน้างาน 
 2. นางสาวรังสิยา   ตั้งถาวรสิริกุล   กรรมการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ 
2. จัดท ารายงานการประเมินกลุ่มบริหารงบประมาณ เพ่ือรายงานผลการประเมินต่อสถานศึกษา 
3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

งานแผนงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 1. นางกนกลักษณ์   แท่งทอง     หัวหน้างาน 
 2. นางสาวรังสิยา   ตั้งถาวรสิริกุล    กรรมการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ดูแลการจัดท าแผนงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ  
2. ประสานงานกับหัวหน้างานแผนงานโรงเรียนเพ่ือน าข้อมูลแจ้งกลุ่มบริหารงบประมาณ  
3. รวบรวมแผนน าส่งหัวหน้าแผนงานของโรงเรียนและน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร

งบประมาณ      
4. ดูแลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนและประสานงานกับงานพัสดุ งานการเงิน 
5. รวบรวมสถิติข้อมูล ผลงานของกลุ่มบริหารงบประมาณเพ่ือเป็นข้อมูลในการด าเนินงานครั้งต่อไป  
6. สรุปรายงานและน าเสนอโรงเรียนตามล าดับ 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

งานพัสดุและสินทรัพย ์
 1. นางทยิดา       ตั้งตระกูล  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 2. จ่าสิบเอกถนอมศักดิ์   ทองประเทือง  เจ้าหน้าที่ 
 3. นางสาวดาวเรือง   เกณฑ์สาคู  เจ้าหน้าที่ 
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 4. นางสาววนิชญา   โพธิลังกา     เจ้าหน้าที่ 
 5. นางสาวจุฑารัตน์   สมวงศ ์   เจ้าหน้าที่ 
 6. นางสาวศิริรัตน์   กะการดี      เจ้าหน้าที่ประจ างานพัสดุ 
 7. นายธวชัชัย    ผดุงชน   เจ้าหน้าที่ประจ างานพัสดุ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
        1. ควบคุม ดูแลและปฏิบัติหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
         2. จัดหาพัสดุให้เป็นไปตามรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะตามท่ีทางราชการก าหนด  

 3. ควบคุม ก ากับและดูแลการเบิกจ่ายพัสดุ ให้มีหลักฐานการเบิกจ่าย การลงทะเบียนพัสดุถูกต้องเป็น     
      ปัจจุบันรวมทั้งติดตามและตรวจสอบเอกสารการใช้พัสดุของทุกกลุ่มงาน 

 4. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรเพ่ือด าเนินการส ารวจวัสดุครุภัณฑ์ ที่ดินอาคารและสิ่งก่อสร้าง  
 5. จัดท าบัญชีวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นทะเบียนรวมของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน  
 6. จัดท าทะเบียนอาคารสถานที่ ทะเบียนราชพัสดุ และด าเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตรื้อถอน
     อาคารสิ่งปลูกสร้าง  
 7. จัดท าแผนการใช้พัสดุตามกรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง  
   8. ด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ได้แก่ การจ าหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดพัสดุที่หมด    
              สภาพ หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดจ้างและระเบียบ                
              กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   
 9. พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุ 
 10.ให้บริการเบิก-จ่ายวัสดุครุภัณฑ์ จัดพิมพ์และลงบัญชีชุดใบเบิกของฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน 
 11.สรุปข้อมูลและรายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ของฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน ประจ าเดือนและประจ าปี และ
      จัดท ารายงานการใช้วัสดุ-ครุภัณฑ์ของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียน/งาน ตามแบบแผนปฏิบัติการ  
 12.ประเมินผลและรายผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา  
 13.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

งานสวัสดิการภายใน 
 1. นางสาวราตร ี   เหล่าหะเกียรติ   หัวหน้างาน 
 2. จ่าสิบเอกถนอมศักดิ์   ทองประเทือง   รองหัวหน้างาน 
 3. นางสาวธัญชนก   ถาวรศรีสกุล   กรรมการ 
 4. นางสาวชนินทร์พร   โพทิพยวงศ์   กรรมการ 
 5. นางสาวกมลรัตน์   ฤทธิชัย    กรรมการ 
 6. นางสาวจิตติมา    ทองพร    กรรมการ 
 7. นางสาวธัญมน   มะหิพันธุ์   กรรมการ 
 8. นางสาววนิชญา   โพธิลังกา   กรรมการ 
 9. นางสาวอ าไพพรรณ   เชษฐสุรกุล   กรรมการ 
 10.นางสาวจิดาภา   โสภณธรรมภาณ   กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. ดูแล ประสานงานการจัดสวัสดิการส าหรับบุคลากรภายในโรงเรียน เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ 

     2. เลขานุการท าหน้าที่เบิกจ่ายเงินสวัสดิการตามระเบียบข้อบังคับของสวัสดิการ 
     3. จัดท าบัญชีการเบิก-จ่ายให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและรายผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 

  4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
งานแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและสารสนเทศ  

1. นางสาวศิรธันย ์  สามเชียง หัวหน้างานแผนงานฯ 
2. นางสาวประจบ  แสงสีบับ กรรมการ (แผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคล) 
3. นางกนกลักษณ์  แท่งทอง  กรรมการ (แผนงานกลุ่มบริหารงบประมาณ) 
4. นางสาวประวิดา  จันที  กรรมการ (แผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป) 
5. นางสาวสาวิตร ี  เนานะมะบัติ กรรมการ (แผนงานกลุ่มบริหารวชิาการ) 
6. นางสาวกัญญารัตน์  อาโรโจ  กรรมการ (แผนงานกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย) 
7. นางสาวระพีพรรณ  นวลผ่อง  กรรมการ (แผนงานกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร)์ 
8. นายธราดล   สิงห์สูงเนิน กรรมการ  
      (แผนงานกลุ่มสาระ ฯ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย)ี 
9. นายวิชิต   จีนพวด  กรรมการ  
      (แผนงานกลุ่มสาระฯ สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
10. นางธมนวรรณ  ชุตินธรานนท์ กรรมการ (แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) 
11. นางสาวชลลดา  ยวงใย  กรรมการ (แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ) 
12. นางสาวทิพรวี  เตชะหงษา กรรมการ (แผนงานกลุ่มสาระฯสขุศึกษาและพลศึกษา) 
13. นางสาวอรอนงค์  องค์นาม  กรรมการ (แผนงานกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ) 
14. นางสาววภิากร  อ าพันกาญจน์ กรรมการ (แผนงานงานแนะแนว) 
15. นายธีรวฒุ ิ   เพ็งบุญ  กรรมการ (แผนงานงานห้องสุมด) 
16. นางสาวชนิกานต์  ศรีนรา  กรรมการ (แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
17. นางสาวนิธวิดี  แพรวัฒนะสุข กรรมการ (แผนงานงานทะเบียนวัดผล) 
18. นายเดียร ์   สุขเพ็ชรี  กรรมการ (แผนงานห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น) 
19. นางสาวธนิสรา  ภู่ไพบูลย์ กรรมการ (แผนงานห้องเรยีนพิเศษภาษาจีน) 
20. นางสาวกฤษดาพร  แซ่เวียน  กรรมการ (แผนงานห้องเรียนพิเศษภาษาเกาหล)ี 
21. นางสาวประภาวด ี  เจริญจิตร กรรมการ (แผนงานห้องเรยีน GIFTED ม.ต้น) 
22. นางสาวพรพิมล  จงรักวิทย์ กรรมการ (แผนงานห้องเรยีน GIFTED ม.ปลาย) 
23. นางสาวอนัญญา  วันทยานันท์ กรรมการ (แผนงานห้องเรียน MEP) 
24. นางสาวธัญธร  เวชวิทยาขลัง กรรมการ (แผนงานห้องเรียนฝรั่งเศส) 
25. นางสาวลดาวัลย์  กันธมาลา กรรมการ (แผนงานห้องเรยีนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี 
26. นางสาวจิตติมา  ทองพร  กรรมการและเลขานุการ 
27. นางสาวสุวิมล  เพ็ชรไพโรจน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
28. นายวรางค์   สุจริต  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
29. นางพรประภา  วัฒนะกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
30. นางสาวเสาวลักษณ์  สภานนท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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31. นางสาวชนินทร์พร  โพทิพยวงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
32. นางสาวธัญชนก  ถาวรศรีสกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
33. นางสาวกมลรัตน์  ฤทธิชัย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
34. นางสาวตรีรัก  บุญเติม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  กรรมการล าดับที่ 1, 26-34 

1.  จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ทิศทางของเขต
พ้ืนที่การศึกษา สนองความต้องการของชุมชนและสังคม โดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน 
องค์กร สถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  

 2. วิเคราะห์และประสานงานการจัดท าแผนให้สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และมาตรฐานการศึกษา ดังนี้ 

1) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ  3 ปี และ 5 ปี 
2) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของโรงเรียน 

3. ประสานกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนการใช้จ่าย
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 

4. น าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ เสนอขอ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5. จัดท าปฏิทินตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณของโรงเรียน 
6. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการปฏิบัติตามนโยบาย

และแผนปฏิบัติงาน 
7. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ       
    โรงเรียนรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
8. จัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)  
9. ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและสรุปรายงานผลต่อผู้อ านวยการ    

สถานศึกษา 
10. จัดท าเล่มสารสนเทศพ้ืนฐานประจ าปีการศึกษาทั้ง  ๒  ภาคเรียน 
11. จัดท าเล่มสารสนเทศประจ าปีการศึกษา 
12. ออกแบบและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศประจ าปีการศึกษา 
13. รายงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการการศึกษา  (EMIS) 

        14. กรรมการล าดับที่ 2 – 25  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่ม   
      งานที่รับผิดชอบให้สอดคล้องนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 15. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
งานส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ  

1. นางสาวกฤษณา  ช านาญ   หัวหน้างาน 
2. นางสาวจิดาภา  โสภณธรรมภาณ  กรรมการ 
3. นางสาวธัญมน  มะหิพันธุ์  กรรมการ 
4. นายณัฐธนากร  รักชาติ   กรรมการและเลขานุการ    

/หน้าที่และความรับผิดชอบ ... 
............ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. จัดเตรียมเอกสารการประชุม ระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม บันทึกการประชุมเสนอ 

รายงาน  
2. จัดท าระเบียนรับ-ส่งเอกสารและหนังสือราชการตามระบบเกี่ยวกับ การจ่ายเรื่อง การติดตามเก็บ

เรื่อง การเข้าแฟ้มต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารงานและจัดพิมพ์ค าสั่งของฝ่าย 
3. พิมพ์หนังสืองานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ โต้ตอบ รับ-ส่ง หนังสือราชการ  
4. จัดหา ควบคุม บ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ภายในกลุ่มบริหารงาน จัดเก็บและดูแลพัสดุ อุปกรณ์ของ 

ส านักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
5. ก ากับดูแลรักษาและจัดห้องส านักงานบริหารงบประมาณให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย และเหมาะสม  
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานสารบรรณโรงเรียน 
1. นางสาวกฤษณา  ช านาญ    หัวหน้างาน 
2. นายณัฐธนากร  รักชาติ    กรรมการ 
3. นางสุภาวด ี   วิรัตน์    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. วางแผนด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ รวดเร็วและถูกต้อง 
2. ลงทะเบียนหนังสือภายใน ลงทะเบียนหนังสือภายนอก และลงทะเบียนค าสั่ง   
3. ลงทะเบียนรับหนังสือภายนอก และพิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดและให้ด าเนินการแจ้งกลุ่ม

งานนั้นๆ ให้ทราบ 
4. พิจารณาหนังสือ เพ่ือสรุปสาระส าคัญ น าเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
5. แจ้งเรื่องด่วนแก่กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ/หน่วยงานต่างๆ เพ่ือด าเนินการให้ทันเวลา 
6. จัดท าทะเบียนคุมเอกสาร ที่ต้องโต้-ตอบ และติดตามผลการกรอกข้อมูล ของกลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน

งานอ่ืนๆ เพ่ือจัดส่งให้ 
    ตรงตามก าหนดเวลา 
7. จัดท าหนังสือรับรองสภาพความเป็นครูและบุคลากรอื่นๆ 
8. รวบรวมค าสั่งการบรรจุแต่งตั้ง การขอกลับเข้ารับราชการ ลาออก ช่วยราชการ โอนย้าย ถึงแก่กรรม  
9. ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
10. จัดท าระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครูประจ าเดือน 
12. ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

 13. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย

โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคล ... 
............ 
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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 าแหนง่ 
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 
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 กลุ่มบริหารงานบุคคล  

 

 
  นายอนุรักษ์   จิ๋วสุข  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

หน้าที่และความรับผิดชอบ    
 1 ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงานอ่ืน ๆ ที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 
 2. ปฏิบัติงานตามนโยบายผู้อ านวยการโรงเรียน นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นโยบาย 
  ส านักงานคณะกรรมการ ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 3. รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน เมื่อผู้อ านวยการโรงเรียนไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ 
  หน้าที่ได้ 
 4. การจัดท านโยบายและแผนการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนางานในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   1) การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนและงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   2) การจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนงานฝ่ายบุคคล แผนงานฝ่าย  
      กิจการนักเรียนและปฏิทินปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   3) การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานบุคคลและการบริหารกิจการ  
      นักเรียนของโรงเรียน 
  5. ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานฝ่ายบุคคลและงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
 6. ส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่าง 
  ต่อเนื่อง 
 7. พิจารณาเสนอความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
  8. ก ากับ นิเทศติดตาม ดูแลและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของฝ่ายบุคคลและฝ่ายกิจการนักเรียน 
  9. ก ากับ นิเทศติดตาม ดูแล ประสานงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  10. วางแผนการด าเนินงานที่เกี่ยวกับงานบุคคล กิจการนักเรียนและการปกครองนักเรียน 
  11. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ประจ าสัปดาห์ เพ่ือติดตาม รับทราบ 
  ปัญหา สรุปงานประจ าสัปดาห์ และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาของงานในฝ่ายบุคคลและฝ่าย 
  กิจการนักเรียน 
  12. ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน 
  13. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับฝ่ายบริหารทุกกลุ่มบริหารของโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก 
  โรงเรียนทั้งราชการ เอกชน มูลนิธิ สมาคมและชุมชน 
 14. การประกันคุณภาพการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล การสรุป/ประเมินผล/รายงานผลการ 
  ด าเนินการประจ าปี 
 15.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้อ านวยการมอบหมาย 
ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   นางรุ่งเพ็ชร์   สร่องศรี   ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   

หน้าที่และความรับผิดชอบ     
 1. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับงานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  
 2. เป็นคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  3. ก ากับ นิเทศติดตาม ดูแล ประสานงานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน ดังนี้ 
  1) งานส านักงานและธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  2) งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  3) งานประสานและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง 

/5. งานประกันคุณภาพกลุ่มบริหารงานบุคคล ... 
............ 
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  4) งานเครือข่ายโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก  
   5) งานประกันคุณภาพกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  6) งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ  
 4. เป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน ในการปฏิบัติงานให้มี 
  ความถูกต้อง เรียบร้อยตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน 
 5. รายงานผล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลตามภารกิจและตัวชี้วัด 
  ที่ได้รับมอบหมาย  
 6. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด าเนินงานกลุ่มบริหารงาน 
  บุคคล 
 7. การประกันคุณภาพการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล การสรุป/ประเมินผล/รายงานผลการ 
  ด าเนินการประจ าปี 
  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
  นายศุภวัฒน์    คัมภิรานนท์   ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

หน้าที่และความรับผิดชอบ     
 1. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบริหารงานส่งเสริมระเบียบวินัย  
   คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
 2. เป็นคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  3. ก ากับ ติดตาม ดูแล ประสานงานฝ่ายกิจการนักเรียน ดังนี้ 
  1) งานระดับชั้นส่งเสริม แก้ไขความประพฤติและระเบียบวินัยนักเรียน 
  2) งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์และอบายมุข  
  3) งานระบบคะแนนความประพฤตินักเรียน/ระบบการแจ้งข้อมูลข่าวสารผู้ปกครอง 
 4. เป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน ในการปฏิบัติงานให้มี 
  ความถูกต้อง เรียบร้อยตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน 
 5. รายงานผล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลตามภารกิจและตัวชี้วัด 
  ที่ได้รับมอบหมาย  
 6. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด าเนินงานกลุ่มบริหารงาน 
  บุคคล 
 7. การประกันคุณภาพการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล การสรุป/ประเมินผล/รายงานผลการ 
  ด าเนินการประจ าปี 
  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 นายพิทักษ์      ชินสีห ์   ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
หน้าที่และความรับผิดชอบ    
 1. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
 2. เป็นคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  3. ก ากับ ติดตาม ดูแล ประสานงานส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  ของนักเรียน ดังนี้ 
  1) งานส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาและสภานักเรียน 
  2) งานคณะสีและกีฬาภายใน 
  3) งานดูแลสวัสดิภาพและรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
  4) งานสารวัตรนักเรียน และงานวิทยุสื่อสาร  
  5) งานสนับสนุนและตอบสนองนโยบายตามจุดเน้น 
 4. เป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน ในการปฏิบัติงานให้มี 

/5. รายงานผล ... 
............ 
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  ความถูกต้อง เรียบร้อยตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน 
 5. รายงานผล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลตามภารกิจและตัวชี้วัด 
  ที่ได้รับมอบหมาย 
 6. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด าเนินงานกลุ่มบริหารงาน 
  บุคคล 
 7. การประกันคุณภาพการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล การสรุป/ประเมินผล/รายงานผลการ 
  ด าเนินการ ประจ าปี 
  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 นางสาวธัญทิพย์   อริยอัครพงษ์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

                 และหัวหน้างานบุคลากร  
หน้าที่และความรับผิดชอบ    
 1. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบริหารงานฝ่ายบุคคล  
 2. เป็นคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 3. ก ากับ ติดตาม ดูแล ประสานงานฝ่ายบุคคลากร ดังนี้ 
  1) งานแผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  2) งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
  3) งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย และลาออกจากราชการ 
  4) งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  5) งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  6) งานส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ / พัฒนามาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพ การประเมินวิทยฐานะ 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา / การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบประกอบ 
   วิชาชีพ 
  7) งานวินัย การรักษาวินัยและการออกจากราชการของครูและบุคลากร 
  8) งานประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือน 
  9) งานข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 4. เป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน ในการปฏิบัติงานให้มี 
  ความถูกต้อง เรียบร้อย ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน 
 5. รายงานผล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลตามภารกิจและตัวชี้วัด 
  ที่ได้รับมอบหมาย  
 6. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด าเนินงานกลุ่มบริหารงาน 
  บุคคล 
 7. การประกันคุณภาพการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล การสรุป/ประเมินผล/รายงานผลการ 
  ด าเนินการประจ าปี 
  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 1. นายอนุรักษ ์  จิ๋วสุข รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 2. นางสาวธัญทิพย์     อริยอัครพงษ์         ผูช้่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 3. นางรุ่งเพ็ชร์          สร่องศรี         ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 4.  นายศุภวัฒน์         คัมภิรานนท์          ผูช้่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 5. นายพิทักษ์           ชินสีห ์ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ    
 1.ประชุมวางแผน ประสานงาน ดูแลการด าเนินงานตามภารกิจของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้บรรลุตาม 
  เป้าหมายสอดคล้องของนโยบายโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
  กรุงเทพมหานคร เขต 2 และกระทรวงศึกษาธิการ   
 2. ก ากับ นิเทศติดตาม ดูแล แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลเป็นไปตามภารกิจ 
 3. อ านวยความสะดวก และเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคลในการปฏิบัติงาน 
  ให้ถูกต้อง เรียบร้อยเป็นผลดีกับราชการ 
 4. ส่งเสริมกิจกรรมทั้งภายใน ภายนอกโรงเรียน ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  5. รายงานผล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลตามภารกิจและตัวชี้วัด  
  6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายบุคลากร 
 1. นายอนุรักษ์ จิ๋วสุข ประธาน 
 2. นางธีราภรณ ์ พฤกษ์พงศ์พันธ์ กรรมการ    
 3. นางสาวภัณฑิรา กัณหาไชย กรรมการ 
 4. นางสาวนันท์นภัส วิรัตน์ภัทธิรากร กรรมการ 
 5. นางสาวสุภาลักษณ์ อุตตะมะ กรรมการ      
 6. นางสาวชารียา แสงแก้ว กรรมการ 
 7. นางสาวประจบ แสงสีบับ กรรมการ 
 ๘. นางสาวประโลม สอประโคน กรรมการ 
 ๙. นางสาวธัญทิพย์ อริยอัครพงษ์ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐. นางสาวสุภัทรา ศรีสมบัติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

1. งานแผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 นางสาวประจบ    แสงสีบับ   หัวหน้างาน 
หน้าที่และความรับผิดชอบ    
 1. ประสานการท าแผนปฏิบัติการ รวบรวมโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้ 
  สอดคล้องกับแผนพัฒนาของโรงเรียนที่เป็นไปตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานและแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 3. ประสานและรวบรวมสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 4. รายงานผล ติดตามรวบรวม/สรุปแผนงานประจ าปีตามโครงการ/กิจกรรมของแต่ละงานในกลุ่ม 
  บริหารงานบุคคล 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
2. งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
 นางธีราภรณ์    พฤกษ์พงศ์พันธ์   หัวหน้างาน 
หน้าที่และความรับผิดชอบ      
 1. วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 
 2. จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยความ 
  เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 3. จัดท าภาระงาน (คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ฯ) ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
 4. จัดท าแบบฟอร์มการรับส่งทรัพย์สินของทางราชการไว้บริการครูและบุคลากร 
 5. น าเสนอแผนอัตราก าลังมาก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
 6. น าแผนอัตราก าลังสู่การปฏิบัติ 

/7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ... 
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 7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย และลาออกจากราชการ 
 1. นางสาวภัณฑิรา   กัณหาไชย หัวหน้างาน 
 2. นางสาวธัญทิพย์   อริยอัครพงษ์ กรรมการ  
 3. นางธีราภรณ์       พฤกษ์พงศ์พันธ์ กรรมการ 
 4. นางสาวชารียา     แสงแก้ว กรรมการ  
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 1. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ  
 2. ส ารวจ/สรรหา/เสนอความต้องการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.  
  ก าหนด ต่อ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 
  พ้ืนฐาน      
 3. จัดท าภาระงาน  มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชี 
  เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงาน ราชการในสถานศึกษา 
 4. ด าเนินการเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการส าหรับบุคลากรทางการศึกษา หรือเตรียมความ  
  พร้อมและ พัฒนาอย่างเข้มส าหรับผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่ง “ ครูผู้ช่วย ” ตาม  
  หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 5. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งครูผู้ช่วยภาคเรียนละ 1 ครั้งตามแบบประเมินที่ก.ค.ศ.  
  ก าหนดในการประเมิน “ครูผู้ช่วย” แต่ละครั้งให้ประธานกรรมการแจ้งผลการประเมินให้ครูผู้ช่วย 
  และผู้มีอ านาจตาม มาตรา ๕๓ ทราบในส่วนของพนักงานราชการต้องจัดให้มีการประเมินผลการ 
  ปฏิบัติงานปีละ ๒ ครั้ง 
 6. รายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้วแต่ 
  กรณีต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. ด าเนินการเก่ียวกับการแต่งตั้งหรือสั่งให้พ้นจากสภาพการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
  ศึกษาตามอ านาจ หน้าที่ที่กฎหมายก าหนดหรือเมื่อได้รับอนุมัติจาก กศจ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. รวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวนข้าราชการครูแยกตาม 
  สาขาจ านวนลูกจ้างประจ าในสถานศึกษา จ านวนพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว  
  ต่อผู้บริหารและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 1. นางสาวนันท์นภัส    วิรัตน์ภัทธิรากร หัวหน้างาน 
 2. นางสาวธัญทิพย์      อริยอัครพงษ์ กรรมการ  
 3. นางสาวชารียา        แสงแก้ว กรรมการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ  
 2. แจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผล 
  การปฏิบัติงานฯลฯ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 
  และพนักงานราชการในสถานศึกษา ก่อนมีการมอบหมายงานให้ปฏิบัติหน้าที่ 
 3. ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ ให้แก่ข้าราชการครูและ 
  บุคลากรทางการ ศึกษาลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการในสถานศึกษา 
 4. จัดท าแผนพัฒนา/ก าหนดหลักสูตรการพัฒนา และวางแผน ประสานงานจัดท าโครงการส าหรับ 
  พัฒนาบุคลากรรว่มกับหนว่ยงานอ่ืนให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของบุคลากรในสถานศึกษา 

/5. วางแผน ... 
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 5. วางแผน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการอบรม  ศึกษาดูงาน การศึกษาต่อเพ่ือให้  
  สอดคล้องตาม นโยบายการปฏิรูปการศึกษาด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 6. ส่งเสริม ประสานและด าเนินการขับเคลื่อน PLC (Professional Community) ชุมชนแห่งการ  
  เรียนรู้ในสถานศึกษา  
 7. ประสาน และรวบรวมการจัดท ารายงานผลการท างานประจ าปี (SAR) ของครู (รายบุคคล) ตาม  
  มาตรฐานตัวชี้วัด เสนอผู้อ านวยการโรงเรียน   
 8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
5. งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 1. นางธีราภรณ์   พฤกษ์พงศ์พันธ์ หัวหน้างาน 
 2. นางสาวชารียา แสงแก้ว กรรมการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 ๑. จัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในโรงเรียนทราบถึงระยะเวลาในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี 
 ๓. ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ๔. ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณต์ามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
 ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
6. งานส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ / พัฒนามาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพ การประเมินวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา / การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบประกอบวิชาชีพ 
 1. นางสาวสุภาลักษณ์   อุตตะมะ หัวหน้างาน 
 2. นางสาวธัญทิพย์      อริยอัครพงษ์ กรรมการ  
 3. นางธีราภรณ์          พฤกษ์พงศ์พันธ์ กรรมการ 
 4. นางสาวภัณฑิรา      กัณหาไชย กรรมการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 1. ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน ให้มี   
   คุณภาพ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและ 
   ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 3. จัดท าทะเบียนควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและ 
   บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 4. จัดกิจกรรมที่สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า   
  ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ โดยยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่น ผู้มีคุณงามความดีตาม  
  หลักเกณฑ์วิธีการที่สถานศึกษาก าหนด หรือกรณีอ่ืนตามความเหมาะสม 
 5. จัดกิจกรรม จัดบัตรอวยพรหรือบอร์ดอวยพร หรือประสานจัดหาของที่ระลึกกับโรงเรียน ให้แก่  
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ เนื่อง 
  ในโอกาสต่าง ๆ  
  1) วันครบรอบวันเกิด  
  2) ครูและบุคลากรย้ายเข้า/ย้ายออก/เกษียณราชการ 
  3) การได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ / เปลี่ยนต าแหน่ง 
 4) การส าเร็จการศึกษาที่สูงขึ้น 
 5) การได้รับรางวัล /โล่ประกาศเกียรติคุณ ฯลฯ 
 6. ด าเนินการเก่ียวกับการท าหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน การขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ  
  ลาอุปสมบท หรืองานขอพระราชทานเพลิงศพ เพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

/7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ... 
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 7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
7. งานวินัย การรักษาวินัยและการออกจากราชการของครูและบุคลากร 
 ๑. นางสาวประโลม สอประโคน  หัวหน้างาน 
 ๒. นางสาวชารียา   แสงแก้ว  กรรมการ  
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 1. รวบรวมและเผยแพร่ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ด้านวินัย  
   คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็นการป้องกันการ  
  กระท าความผิดวินัย 
 2. จัดหาวิทยากรอบรมให้ความรู้ ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ 
  เสริมสร้างพฤติกรรมและเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ  
 ศึกษาพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการในสถานศึกษา 
 3. จัดท าเอกสาร/บันทึก/เก็บข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานระเบียบวินัยของข้าราชการครูและ  
  บุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการใน  
  สถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
 4. ด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ข้อบังคับ กรณีการลงโทษ 
   ทางวินัยการอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
   ศึกษาอย่างเคร่งครัด 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
8. งานประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือน 
 นางสาวธัญทิพย์   อริยอัครพงษ์ หัวหน้างาน 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 1. รวบรวม เผยแพร่ ระเบียบ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการ 
   เลื่อนเงินเดือน 
 2. ร่าง/พิมพ์ รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบโดยด าเนินการตามกฎ  
  ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลือนเงินเดือน 
 3. จัดท าเอกสาร/ส ารวจเก็บข้อมูล การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 4. จัดเตรียมท าเอกสารข้อมูลส าหรับประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินเดือนประจ าปีของ  
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราวในแต่ละ  
  รอบการประเมิน  
 5. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
   พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว  
 6. รายงานการพิจารณาความดีความชอบเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาลงนามและเสนอไปยัง  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. จัดท าเอกสารเก็บข้อมูลการมาปฏิบัติหน้าที่ วันลา การมาสายของข้าราชการครูและบุคลากร 
  ทางการศึกษาพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว เสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาทุกวัน  
  และสรุปข้อมูลบุคคลที่มีวันลา มาสาย ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
9. งานข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 นางสาวชารียา   แสงแก้ว  หัวหน้างาน 
หน้าที่และความรับผิดชอบ    
 1. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล จัดท าเอกสาร/เก็บข้อมูล งานทะเบียนและสารสนเทศที่เกี่ยวกับกลุ่ม  
   บริหารงานบุคคล 

2. ประชาสัมพันธ์ ... 
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 ๒. ประชาสัมพันธ์ น าเสนอข้อมูล งาน กิจกรรม การด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล  
 ๓. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อ ประสานงาน ทั้งบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษาด้วยไมตรีจิต  
  ดีงาม 
 ๔. รวบรวมข้อมูล จัดท าสถิติกิจกรรม ผลงานของกลุ่มงานเพ่ือน าเสนอและเผยแพร่ให้บุคคลอ่ืนได้รับ 
  ทราบ พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการด าเนินงานต่าง  
 ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
10. เลขานุการงานบุคลากร 
 นางสาวสุภัทรา   ศรีสมบัติ  เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล   
หน้าที่และความรับผิดชอบ    
 1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการงานบุคลากรทุกงาน 
 2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
 1. นายอนุรักษ์ จิ๋วสุข ประธาน 
 2. นางรุ่งเพ็ชร์ สร่องศรี รองประธาน 
 3. นายพิทักษ์ ชินสีห ์ รองประธาน 
 ๔. นางสาวประโลม สอประโคน กรรมการ 
 ๕. นายณัฐพล สุดหอม กรรมการ 
 ๖. นางสาวณัฐดา สาสกุล กรรมการ 
 ๗. นายธาราดล สิงห์สูงเนิน กรรมการ 
 ๘. นายธีระวัฒน ์ สีหาบุญลี กรรมการ 
 ๙. นายวันฮัซราฟี แวหะมะ กรรมการ 
 ๑๐ นางสาวเฉลิมศรี เกตุจ าปา กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวปาวาริศา     สมาฤกษ   กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวอรอนงค์ องค์นาม กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวกัญญาทิพ มัคเจริญ กรรมการ 
 1๔. นายศุภวัฒน ์ คัมภิรานนท์ กรรมการและเลขานุการ 
 1๕. นางสาวสุภัทรา   ศรีสมบัติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 1๖. นายธนายุต กุค าวงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1. งานส านักงานและธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 1. นางรุ่งเพ็ชร์        สร่องศรี หัวหน้างาน  
 2. นางสาวธัญทิพย์ อริยอัครพงษ์ กรรมการ 
 3. นายศุภวัฒน์        คัมภิรานนท์ กรรมการ  
 4. นายพิทักษ์ ชินสีห ์ กรรมการ 
 6. นางสาวอรอนงค์       องค์นาม   กรรมการ 
 7. นางสาวประโลม  สอประโคน กรรมการและเลขานุการ 
 8. นางสาวกัญญาทิพ     มัคเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 9. นางสาวสุภัทรา   ศรีสมบัติ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 10. นายธนายุต กุค าวงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
งานส านักงานและธุรการสารบรรณ 
 ๑. ด าเนินงานด้านธุรการ จัดเก็บหนังสือ ส าเนาหนังสือน าส่งของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นระบบ 
 2. จัดท าทะเบียนรับ-ส่ง เอกสาร หนังสือราชการ ออกค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  ทั้งหมดด าเนินการให้ถูกต้องตามระบบงานสารบรรณ 
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 3. จัดท าเอกสาร แบบฟอร์ม และข้ันตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลไว้เป็นหมวดหมู่อย่าง 
  เป็นระบบ เพ่ือให้การบริการและอ านวยความสะดวกให้กับครูและบุคลากรในสถานศึกษา และ 
  นักเรียน/ผู้ปกครองหรือผู้ที่มาติดต่อ 
 4. ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล ส่งเสริม ติดตามและประสานงานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ 
  เรียบร้อยเป็นระบบ  รวดเร็วและถูกต้อง ตามระเบียบทางราชการ 
 5. วางแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนางานส านักงาน งานพัสดุ สารบรรณ สารสนเทศ และ 
  งานสวัสดิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล  
 6. ดูแลสถานที่ของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและการบริการ สอดคล้องวิสัยทัศน์  
  พันธกิจเป้าหมายและ แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน โดยก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่ม 
  บริหารงานบุคคล 
 7. ประสานทุกภาคส่วน จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล ก ากับติดตามให้มีการ 
  ด าเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ และจัดให้มีท าเนียบบุคลากร 
 8. ด าเนินการขอเสนอ จัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา วัสดุ-ครุภัณฑ์ โดยประสานพัสดุโรงเรียน มีการจัดท าบัญชี 
  ทะเบียนควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล มีการติดตามการปรับ ซ่อม บ ารุงรักษา  
  พัสดุเป็นประจ าด าเนินการให้ถูกต้องตาม ระเบียบพัสดุ และมีการวางแผนการดูแล ซ่อมบ ารุง จัดซื้อ  
  จัดจ้างในแผนปฏิบัติการประจ าปีกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 9. ให้ความสะดวกแก่คณะกรรมการพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนในการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
 10. มีการควบคุม ดูแล ก ากับ นิเทศติดตาม และประเมินการปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการกลุ่ม 
  บริหารงานบุคคลให้ เป็นไปตามแผนงาน พร้อมทั้งจัดท าข้อมูลสถิติและสรุปรายงานประจ าทุกปี 
  อย่างต่อเนื่อง 
 11. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล และคู่มือนักเรียน 
 12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
งานเลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
 1. บันทึกข้อความเชิญประชุมและประสานการขอใช้ห้องประชุม 
 2. ท าวาระการประชุม เตรียมเอกสารและความพร้อมในการประชุม และบันทึกการประชุมเสนอ 
  ต่อรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 3. รับผิดชอบสมุดเยี่ยม เพื่อเสนอผู้มาเยี่ยมบันทึกเยี่ยมตามควรแก่โอกาส 
 4. ให้บริการด้านวัสดุ-อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ แก่บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล และเป็นปฏิคม 
  ให้บริการทั้งบุคลากร ภายในและภายนอก พร้อมประสานงานภายในโรงเรียน 
 5. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดท าสารสนเทศกลุ่ม 
  บริหารงานบุคคล วิเคราะห์ และประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลเสนอ 
  คณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนางาน 
 6. ประสานกับหน่วยงานย่อยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความเรียบร้อยและเป็นผลดีต่อการบริหาร 
 7. ดูแล ก ากับ ติดตาม ด้านความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยในส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  
 8. ควบคุมดูแลสวัสดิการของกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดท าบัญชีการเบิกใช้-จ่ายเงิน และเสนอรอง 
  ผู้อ านวยการ 
 9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
2. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ 
 ๑. นางรุ่งเพ็ชร์ สร่องศรี   หัวหน้างาน 
 ๒. นายพิทักษ์   ชินสีห ์ กรรมการ                                  
 ๓. นางสาวธัญทิพย์ อริยอัครพงษ์ กรรมการ  
 ๔. นายศุภวัฒน ์ คัมภิรานนท์ กรรมการ  
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 ๕. นายณัฐพล สุดหอม กรรมการ 
 ๖. นางสาวณัฐดา สาสกุล กรรมการ 
 ๗. นายธาราดล สิงห์สูงเนิน กรรมการ 
 ๘. นายธีระวัฒน ์ สีหาบุญลี กรรมการ 
 ๙. นายวันฮัซราฟี แวหะมะ กรรมการ 
 ๑๐ นางสาวเฉลิมศรี เกตุจ าปา กรรมการ 
 ๑๑. ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 กรรมการ 
 ๑๒. สภานักเรียน  กรรมการ 
 ๑๓. สารวัตรนักเรียน  กรรมการ 
 ๑๔. นางสาวเสาวรินทร ์ อยู่คง กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๕. นางจุฑามาศ พัฒนชู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๖. นายธนายุต กุค าวงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ    
 ๑. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ ในการเสนอโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัน 
   ส าคัญของชาติ วันส าคัญทางพระศาสนา วันขึ้นปีใหม่ วันเด็ก วันส าคัญที่แสดงความกตัญญูต่อผู้มี  
  พระคุณ หรืออ่ืน ๆ ตามโอกาสที่เหมาะสม  
 2. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่ดีงาม คุณลักษณะ  
  อันพึงประสงค์ของนักเรียน อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน   
  ตัวชี้วัดของ โครงการโรงเรียนคุณธรรม,โรงเรียนสีขาว, โรงเรียนสุจริต โครงการสถานศึกษาพอเพียง  
  1 ห้องเรียน 1 โครงงาน  
 3. ด าเนินการตามแผน/โครงการ 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน ร่วมกับครูที่ปรึกษาให้งานด าเนินการไป 
  อย่างเป็นระบบเป็นแนวทางเดียวกัน 
 4. ดูแล นิเทศติดตาม อ านวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา ตามแผน  
  โครงการ 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน 
 5. ประสานงานระดับชั้นในการจัดค่ายคุณธรรม ตามแผนปฏิบัติการ  
 6. ประสานงานระดับชั้นฯ /งานสารวัตรนักเรียนฯ / งานส่งเสริมประชาธิปไตยฯ ในการจัดกิจกรรม 
   ยกย่องประกาศเกียรติคุณ ชมเชยนักเรียนระดับห้องเรียน / ระดับชั้น ตามโอกาสที่เหมาะสม 
 7. ประสานระดับชั้นในการประเมินผลการน าโครงการสู่การปฏิบัติ ในระดับ 1 ห้องเรียน 1 โครงการ   
  (ระหว่างการด าเนินโครงการและสิ้นสุดโครงการใน 1 ปีการศึกษา) และน าเสนอการด าเนินการใน  
  แต่ละภาคเรียน 
 8. รายงานสรุปผล และประเมินผลการจัดกิจกรรม การใช้งบประมาณการด าเนินงาน  
 9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
3. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 1. นางสาวอรอนงค์       องค์นาม   หัวหน้างาน  
 2. นางรุ่งเพ็ชร์    สร่องศรี กรรมการ 
 3. นายศุภวัฒน์    คัมภิรานนท์ กรรมการ  
 4. นายณัฐพล    สุดหอม กรรมการ 
 5. นางสาวณัฐดา  สาสกุล กรรมการ 
 6. นายธาราดล  สิงห์สูงเนิน กรรมการ 
 7. นายธีระวัฒน ์ สีหาบุญลี  กรรมการ 
 8. นายวันฮัซราฟ  แวหะมะ กรรมการ 
 9. นางสาวเฉลิมศรี  เกตุจ าปา กรรมการ 
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 10. นางสาวธัญญาภรณ ์ สิรวิรรณพิพัฒน์ กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวชนิดา ยอดสง่า กรรมการและเลขานุการ 
 12. นายธนายุต กุค าวงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 ๑. ก าหนดนโยบายจัดท าแผน/โครงการ ในการด าเนินงานที่เกี่ยวกับงานระบบดูช่วยเหลือนักเรียนทุก  
   ระดับชั้น 
 2. ปฏิบัติงานในฐานะเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 3. ประสานครูประจ าชั้นแต่ละห้องเรียน เพ่ือก ากับดูแลนักเรียน ร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน และ  
  หน่วยงานภายนอก   
 4. วางแผนก าหนดการปฏิบัติงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียน ให้แก่ครู 
  ประจ าชั้นในด้านการปกครองนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 5. วางแผนแก้ปัญหานักเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น การมาเรียน ระเบียบวินัย กฎข้อบังคับ ฯลฯ ร่วมกับ 
  งานระดับชั้นส่งเสริมแก้ไความประพฤติและระเบียบวินัยนักเรียน 
 6. ประสานงานกับครูเวรประจ าวันเพื่อช่วยดูแล ควบคุมนักเรียนประจ าวัน แจ้งข้อมูลกับผู้ปกครอง 
  ตามความเหมาะสม 
 7. ประสานงานกับครูประจ าชั้นจัดท าระเบียนสะสมในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลรวบรวมข้อมูล 
  และการบันทึกข้อมูลส่งต่อนักเรียนกับครูประจ าชั้นในชั้นใหม่เมื่อนักเรียนเลื่อนชั้น 
 8. จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้นเรียน เพ่ือประสานงานและร่วมกันแก้ไขปัญหาของนักเรียน 
  ให้เกิดผลดี ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 9. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องด้านการดูแลช่วยเหลือเด็กและ 
  เยาวชน 
 10. จัดท าคู่มืออบรมนักเรียนในคาบโฮมรูมให้แก่ครูที่ปรึกษา 
 11. นิเทศ/ติดตามผล/รายงานสรุปผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนทั้งระบบ 
 12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
4. งานประสานและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง 
 1. นางรุ่งเพ็ชร์     สร่องศรี หัวหน้างาน  
 2. นายณัฐพล    สุดหอม กรรมการ 
 3. นางสาวณัฐดา  สาสกุล กรรมการ 
 4. นายธาราดล  สิงห์สูงเนิน กรรมการ 
 5. นายธีระวัฒน ์ สีหาบุญลี  กรรมการ 
 6. นายวันฮัซราฟี แวหะมะ กรรมการ 
 7. นางสาวเฉลิมศรี  เกตุจ าปา กรรมการ 
 8. นางสาวปาวาริศา     สมาฤกษ์       กรรมการและเลขานุการ 
 9. นายธนายุต กุค าวงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ    
 ๑. วางแผน การด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ระดับชั้นเรียน   
   และระดับโรงเรียน  
 2. ประสานงานการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับชั้นเรียนในการดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหา 
   นักเรียนเสนอรายงานต่อฝ่ายบริหาร 
 3. น าเสนอปัญหาพฤติกรรมนักเรียนต่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เป็นข้อมูลเพื่อเสนอหาร  
  แนวทางร่วมกันในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและแก้ไขปัญหาพฤติกรรม ปัญหาภาวะซึมเศร้าของ      
            นักเรียน 
 ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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5. งานเครือข่ายโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 
 1. นางสาวปาวาริศา     สมาฤกษ์   หัวหน้างาน 
 2. นางรุ่งเพ็ชร์            สร่องศรี กรรมการ 
 3. นายพิทักษ์             ชินสีห์    กรรมการ 
 4. นายณัฐพล            สุดหอม กรรมการ 
 5. นายธีรวุฒ ิ            เพ็ญบุญ  กรรมการ 
 6. นายวันฮัซราฟี         แวหะมะ กรรมการ 
 7. นางสาวอรอนงค์      องค์นาม   กรรมการ 
 ๘. นายกิตติพัทธ์ สุขลิ้ม กรรมการและเลขานุการ 
 ๙. นายอาภากร  แสนอินทร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๐. นายธนายุต กุค าวงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ    
 ๑. วางแผน /ประสาน /จัดให้มีความปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และบุคคลที่อาจก่อ  
   อันตรายต่อนักเรียนในโรงเรียน  
 2. การเฝ้าระวัง /การดูแล /การช่วยเหลือ และการคุ้มครองให้นักเรียนปลอดภัยทั้งในและนอก 
  สถานศึกษา 
 3. ประสานความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชุมชน  
  และหน่วยงาน/องค์กรที่เก่ียวข้องตามมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 
 4. รวบรวม จัดท าและเผยแพร่มาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก  
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
6. งานประกันคุณภาพกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 1. นางสาวกัญญาทิพ มัคเจริญ  หัวหน้างาน   
 2. นางรุ่งเพ็ชร์     สร่องศรี กรรมการ 
 3. นางสาวธัญทิพย์ อริยอัครพงษ กรรมการ 
 4. นายศุภวัฒน์    คัมภิรานนท์ กรรมการ  
 5. นายพิทักษ์ ชินสีห ์ กรรมการ 
 6. นางสาวอรอนงค์      องค์นาม   กรรมการ 
 7. นายณัฐพล            สุดหอม กรรมการและเลขานุการ 
 8. นางสาวสุภัทรา    ศรีสมบัติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 9. นายธนายุต กุค าวงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ    
 ๑. ประสานงานกับแผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ติดตามรวบรวม/สรุปแผนงานประจ าปีตามโครงการ 
   กิจกรรมของแต่ละงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล  
 2. ดูแลประสานงานจัดท าระบบการประกันคุณภาพควบคุมภายในและประเมินผลการด าเนินงานของ  
  กลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระบบ หลักเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 3. ประสานงานสรุปจัดท ารายงานผลการท างานประจ าปี (SAR) ของกลุ่มบริหารงานบุคคล  
  ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด เสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
 4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
7. งานระดับชั้น ส่งเสริม แก้ไขความประพฤติและระเบียบวินัยนักเรียน 
 ๑. นายศุภวัฒน์   คัมภิรานนท์ หัวหน้างาน 
 2. นายณัฐพล    สุดหอม กรรมการ 
 3. นางสาวณัฐดา  สาสกุล กรรมการ 
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 4. นายธาราดล  สิงห์สูงเนิน กรรมการ 
 5. นายธีระวัฒน ์ สีหาบุญลี  กรรมการ 
 6. นายวันฮัซราฟี แวหะมะ กรรมการ 
 7. นางสาวเฉลิมศรี  เกตุจ าปา กรรมการ 
 8. ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 กรรมการ 
 ๙. นายพิทักษ์ ชินสีห ์ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐.นางสาวสุภัทรา   ศรีสมบัติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 11. นายธนายุต กุค าวงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบหัวหน้าระดับชั้น 
 ๑. เป็นที่ปรึกษาของผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ด้านการดูแลนักเรียน การส่งเสริม  
   แก้ไขความประพฤติระเบียบวินัยของนักเรียน การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่ดีงาม   
  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ คุณสมบัติตามอัตลักษณ์-เอกลักษณ์ของโรงเรียน และคุณสมบัติของ 
  นักเรียนที่ดีมีคุณภาพ  
 2. ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน 
 3. ก ากับ นิเทศติดตามการดูแลนักเรียนของครูประจ าชั้นในระดับ และเป็นที่ปรึกษาให้กับครูใน  
  ระดับชั้น ในการดูแล ติดตามและตรวจสอบ การปฏิบัติตนของนักเรียนให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 
  และข้อบังคับของโรงเรียน 
 4. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อขอความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง  
  ชุมชน และหน่วยงานภายนอก ในอันที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อนักเรียน 
 5. จัดกิจกรรมยกย่อง/ประกาศเกียรติคุณให้ก าลังใจนักเรียนในระดับชั้นที่ประพฤติและเป็นแบบอย่างที่ 
  ดีกับนักเรียนในโรงเรียน 
 6. จัดท าแนวปฏิบัติในการจัดระเบียบวินัยนักเรียนให้เป็นแบบเดียวกัน การเข้าแถวเคารพธงชาติ พิธี 
  การหน้าเสาธง การตรวจระเบียบการแต่งกาย การมาโรงเรียน  
 7. จัดท าแนวปฏิบัติการลงโทษนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
 8. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมงานระดับชั้นและงานคณะสีให้เกิดประสิทธิภาพเละประสิทธิผล 
  9. รายงานผล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูประจ าชั้นในระดับ ตามภารกิจและตัวชี้วัด 
    ที่ได้รับมอบหมายเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  10. สืบสวน สอบสวน หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนในแต่ละกรณี 
 11. พิจารณาการลงโทษนักเรียนตามข้อบังคับของโรงเรียนและเสนอผลการพิจารณาต่อโรงเรียน     
 12. ติดตามการลงโทษตามผลการพิจารณาที่เสนอต่อโรงเรียน     
 13. ประเงินผลและรายงานการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในระดับชั้นเพ่ือเสนอความดีความชอบ 
  14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
หน้าที่และความรับผิดชอบครูที่ปรึกษา 
 1. ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาตามห้องที่โรงเรียนมอบหมาย 
 ๒. ด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางที่สถานศึกษาก าหนด คือ  
  1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยการรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
  2) จัดท าข้อมูลสารสนเทศนักเรียนประจ าชั้นให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน  
  3) การคัดกรองนักเรียนวิเคราะห์ข้อมูล จ าแนกจัดกลุ่มผู้เรียน โดยใช้ SDQ หรือ พหุปัญญาเช่น  
   กลุ่มเด็กมีความสามารถพิเศษ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาต้องการการช่วยเหลือโดย 
   เร่งด่วน(จ านวนกลุ่มและเกณฑ์ในการคัดกรองอยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ) 
  4) ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน โดยใช้จัดกิจกรรม เช่น โครงงาน หรือ อื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
  5) ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเอง มีทักษะในการด ารงชีวิต  
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  6) การป้องกันและแก้ไขปัญหา ดูแลช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา กรณีปัญหาที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ทั้งเป็น 
   รายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
  7) การส่งต่อกรณีปัญหาของนักเรียนซับซ้อน ให้ส่งต่อไปยังครูแนะแนว ฝ่ายปกครองหรือผู้มีทักษะ  
   ความสามารถตรงกับลักษณะปัญหา 
 ๓. พัฒนาตนเองด้านองค์ความรู้ทางจิตวิทยาการแนะแนวและการให้การปรึกษา 
 ๔. ประสานผู้ปกครองเมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเกิน ๓ วัน หรือมีเหตุไม่พึงประสงค์ 
 ๕. บริหารงานในห้องเรยีน ก ากับ ติดตาม ดูแลและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน โดยยึดหลักความเมตตา 
 ๖. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและประเมินผลรายงานส่งหัวหน้าระดับ 
 7. การเยี่ยมบ้านนักเรียนเพ่ือศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้น  
 8. ประชุม วางแผนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ป้องปรามและแก้ไขพฤติกรรม ระเบียบ    
             วินัยและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนร่วมกับหัวหน้าระดับชั้น โรงเรยีน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
 9. ให้ความร่วมมือกับฝ่ายบริหารทุกกลุ่มบริหารของโรงเรียนและหน่วยงานภายนอกโรงเรียนทั้ง    
            ราชการเอกชน มูลนิธสิมาคมและชุมชน ในการพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน   
 10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
8. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์และอบายมุข  
 ๑. นายวันฮัซราฟี แวหะมะ หัวหน้างาน 
 ๒. นายณัฐพล สุดหอม กรรมการ 
 ๓. นางสาวณัฐดา  สาสกุล กรรมการ 
 ๔. นายธาราดล  สิงห์สูงเนิน  กรรมการ 
 ๕. นายธีระวัฒน ์ สีหาบุญลี กรรมการ 
 6. นางสาวเฉลิมศรี เกตุจ าปา กรรมการ 
 ๘. ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 กรรมการ 
 ๙. นายพิทักษ์ ชินสีห ์ กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวปาวาริศา     สมาฤกษ์ กรรมการ 
 1๑. นางสาวสวรินทร์ อยู่คง กรรมการและเลขานุการ 
 12. นางสาวสุภัทรา   ศรีสมบัติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 1๓. นายธนายุต กุค าวงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ    
 ๑. เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์และอบายมุขในสถานศึกษา 
 2. ประชุม วางแผน ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์และ 
   อบายมุขในสถานศึกษาให้เหมาะสม 
 3. จัดท าแผนงาน / โครงการ/งบประมาณในการด าเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 4. ใช้แนวทางกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ด าเนินงานเพื่อสนับสนุนการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึง 
  ประสงค์ของนักเรียนและส่งเสริมการมีระเบียบวินัยของนักเรียน   
 5. ส ารวจ/เก็บข้อมูล และติดตามนักเรียนที่ใช้สารเสพติดร่วมกับครูประจ าชั้น หัวหน้าระดับและครู 
  แนะแนว เพื่อดูแลช่วยเหลือ พร้อมทั้งก าหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ไข 
 6. จัดท ามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์และอบายมุข ประชาสัมพันธ์แจ้งครู  
  นักเรียนและผู้ปกครองให้ทราบ  ตลอดจนควบคุมดูแลให้เกิดผลดีต่อนักเรียน 
 7. ประสานความร่วมมือกับฝ่ายบริหารทุกกลุ่มบริหารของโรงเรียนและหน่วยงานภายนอกโรงเรียนทั้ง 
  ราชการ เอกชน มูลนิธิสมาคม ผู้ปกครองและชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์ 
  และอบายมุข 
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 8. ประสานงานระดับชั้น ส่งเสริมแก้ไขพฤติกรรมและระเบียบวินัยของนักเรียน /งานระบบดูแล 
  ช่วยเหลือ นักเรียน ในการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อประสานความร่วมมือในการป้องกันและ 
  แก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์และอบายมุขในสถานศึกษา 
 9. เฝ้าระวัง ก ากับ ติดตาม ดูแลนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เพ่ือป้องกันและป้องปรามการใช้ยาเสพติดใน 
  สถานศึกษา  
 10.ให้ความร่วมมือกับงานสารวัตรนักเรียนและวิทยุสื่อสาร และร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตาม 
  แหล่งบันเทิง โรงบิลเลียดสนุกเกอร์ หอพัก บ้านเช่า ร้านเกมส์ สวนสาธารณะหรือแหล่งมั่วสุมที่อยู่ 
  ใกล้เคียงสถานศึกษา 
 11.ให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมของงานสถานศึกษาเข้มแข็ง 
 12.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
9. งานระบบคะแนนความประพฤตินักเรียน/ระบบการแจ้งข้อมูลข่าวสารผู้ปกครอง  

 ๑. นายณัฐพล สุดหอม หัวหน้างาน 
 ๒. ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 กรรมการ 
 ๓. นายธีรวุฒ ิ เพ็ญบุญ กรรมการและเลขานุการ 
 4. นายธนายุต กุค าวงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 5. นางสาวสุภัทรา   ศรีสมบัติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ    
 1. ประสานและแจ้งหัวหน้าระดับชั้น ครูประจ าชั้นในการจัดระบบการตัดคะแนนพฤติกรรมของ 
   นักเรียน  
 2. ก ากับดูแล ด าเนินการในเรื่องการลงระบบการเข้า-ออกโรงเรียนของนักเรียนให้สอดคล้องตาม  
  ระเบียบของทางโรงเรียน 
 3. จัดท าระบบแจ้งข้อมูลข่าวสาร แจ้งข้อมูลนักเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
 4. จัดท ารายงานการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน และให้บริการข้อมูลการตัดคะแนนความ 
   ประพฤตินักเรียนกับผู้ที่เก่ียวข้อง 
 5. ดูแลและปรับปรุงพัฒนาระบบการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนให้มีความถูกต้องเที่ยงตรง 
 6. จัดท ารายงานการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการด้านระบบการตัดคะแนนและการแจ้งข้อมูล 
 7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
10. งานดูแลสวัสดิภาพและรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 ๑. นายพิทักษ์ ชินสีห ์ หัวหน้างาน 
 ๒. นายวินัย อยู่คง กรรมการ 
 3. นายวีระ ศรีจั่น กรรมการ 
 4. กองสารวัตรนักเรียน  กรรมการ 
 5. นางสาวอรอนงค์ องค์นาม กรรมการและเลขานุการ 
 6. นายธนายุต กุค าวงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 7. นางสาวสุภัทรา   ศรีสมบัติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
หน้าที่และความรับผิดชอบ    
 1. จัดครูและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัย เวรวันหยุดราชการ และเวรยาม  
   รักษาการณ์ (พนักงานรักษาความปลอดภัย) ทุกวันทั้งกลางวัน กลางคืน   
 2. ก ากับ ติดตาม ดูแลการอยู่เวรยามของครู เจ้าหน้าที่และเวรยามรักษาการณ์ เพ่ือให้เกิดความ  
  เรียบร้อยและความปลอดภัยของทรัพย์สินทางราชการ ในวันท าการ วันหยุดราชการทั้งกลางวันและ 
  กลางคืน 
 3. ดูแลจัดระบบความปลอดภัยในการเข้า – ออกบริเวณโรงเรียน 
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 4. ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของเวรยามรักษาการณ์  
   (พนักงานรักษาความปลอดภัย) ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล) 
  5. ดูแลและจัดระบบการเข้าถึง การตรวจสอบกล้องวงจรปิดในสถานศึกษา เพ่ือป้องกันการเกิดเหตุที่ไม่  
  พึงประสงค์ในสถานศึกษา   
  6. จัดระบบการจราจร และมาตรการการจอดรถภายในสถานศึกษาให้เป็นระเบียบ 
  7. ปรับปรุงป้ายจราจร อุปกรณ์ และเครื่องหมายสัญลักษณ์ส าหรับติดตั้งเพื่อความปลอดภัยใน 
  สถานศึกษา 
  8. จัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกการจราจรเพ่ือความปลอดภัยในสถานศึกษาและบริเวณหน้า  
  โรงเรียน 
  9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
11. งานสารวัตรนักเรียน และงานวิทยุส่ือสาร  
 ๑. นายพิทักษ์ ชินสีห ์ หัวหน้างาน 
 ๒. นายวินัย อยู่คง กรรมการ 
 ๓. นายวีระ ศรีจั่น กรรมการ 
 ๔. กองสารวัตรนักเรียน  กรรมการ 
 ๕. นายวันฮัซราฟี แวหะมะ กรรมการและเลขานุการ 
 ๖. นายธนายุต กุค าวงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๗. นางสาวสุภัทรา   ศรีสมบัติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ    
 ๑. ด าเนินการสรรหา/เลือกตั้งสารวัตรนักเรียนแบบมีส่วนร่วม เสนอโรงเรียนเพื่อแต่งตั้ง 
 2. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่าง 
  เคร่งครัดโดยประสานความมือกับ งานระดับชั้น ส่งเสริมแก้ไขพฤติกรรมและระเบียบวินัยของ 
  นักเรียน /งานคณะสี /งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์และอบายมุขในสถานศึกษา และ 
  ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามแหล่งบันเทิง โรงบิลเลียด สนุกเกอร์  หอพัก บ้านเช่า ร้านเกมส์  
  สวนสาธารณะหรือแหล่งมั่วสุมที่อยู่ใกล้เคียงสถานศึกษา 
 3. เป็นที่ปรึกษาให้สารวัตรนักเรียนในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยครู 
 4. ส่งเสริมระเบียบวินัยให้แก่สารวัตรนักเรียนให้เป็นแบบเดียวกันและเป็นแบบอย่างที่ดีกับนักเรียน 
 5. ควบคุมดูแลและร่วมมือกับงานดูแลสวัสดิภาพและรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาในการจัด 
  ระเบียบและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎจราจร 
 6. จัดท าแผนงาน /โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพและภาวะผู้น าของสารวัตรนักเรียน ให้ได้รับ 
  ประสบการณ ์และเข้าใจในบทบาทการปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียน 
 7. ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงานสารวัตรนักเรียนให้เป็นรูปธรรม 
 8. ดูแล และอ านวยความสะดวกกับทุกกิจกรรมของโรงเรียน เมื่อโรงเรียนต้องบริหารจัดการโดยใช้วิทยุ 
  สื่อสาร  
 9. จัดหา ลงทะเบียน การยืม-การคืน และการซ่อมบ ารุงวิทยุสื่อสารให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ 
  ทันเหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน 
  10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
12. งานส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาและสภานักเรียน 
 ๑. นางสาวปาวาริศา   สมาฤกษ์ หัวหน้างาน  
 ๒. นางสาวชารียา แสงแก้ว กรรมการ 
 ๓. นางจุฑามาศ พัฒนชู กรรมการ 
 ๔. นางสิรินิต ิ ไทยภักดี กรรมการ 
 ๕. นางสาวอุไรวัลย์ สมร กรรมการ 

/6. นายปภังกร ... 
 



60  

 ๖. นายปภังกร จันทร์หอม กรรมการ 
 ๗. นางสาวจิดาภา โสภณธรรมภาณ กรรมการ 
 ๘. นายวิชิต จีนพวด กรรมการ 
 ๙. นางสาวขนิษฐา สิ้นทุกข์ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐. นายธนายุต กุค าวงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ              
หน้าที่และความรับผิดชอบ    
 1. ด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน/สภาผู้แทนนักเรียน /คณะกรรมการคณะสี ตามระบอบ   
   ประชาธิปไตยค านึงถึงการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง 
 2. เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการนักเรียน/สภาผู้แทนนักเรียน พร้อมทั้งก ากับ ดูแลและให้ค าแนะน า 
  ในการด าเนินการของคณะกรรมการนักเรียน/สภาผู้แทนนักเรียน เกิดผลดีในระบอบประชาธิปไตย 
  ในระดับโรงเรียน เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาของโรงเรียน 
 3. ก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียน/สภาผู้แทนนักเรียน/คณะกรรมการคณะสี 
 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามโอกาสที่เหมาะสม 
 5. จัดท าแผนงาน /โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพ ส่งเสริมภาวะผู้น าให้กับคณะกรรมการ 
  นักเรียน/สภาผู้แทนนักเรียนให้ได้รับประสบการณ์ความรู้ ความเข้าใจบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ และ 
  ด้านกระบวนการประชาธิปไตยอย่างหลากหลาย 
 6. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการงานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 
 7. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ กิจกรรมการประกวด 
  แข่งขันกิจกรรมการอบรมสัมมนาที่เก่ียวข้องกับนักเรียน เช่น นักเรียนแกนน า อบรมผู้น า 
  เยาวชน ฯลฯ เป็นต้น 
 8. ให้การสนับสนุนและความร่วมมือกับกิจกรรมของโรงเรียนตามโอกาสและความเหมาะสม  
 9. จัดกิจกรรมส่งเสริม ยกย่องและประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่มีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย  
  เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน 
 10. จัดท าสรุป/ประเมินผล/แฟ้มสะสมงาน การด าเนินงานการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
  เสนอต่อฝ่ายบริหาร 
 11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
13. งานคณะสีและกีฬาภายใน 
 ๑. นายพิทักษ์ ชินสีห ์ หัวหน้างาน 
 ๒. นางจุฑามาศ พัฒนชู กรรมการ 
 ๓. นางสิรินิต ิ ไทยภักดี กรรมการ 
 ๔. นางสาวอุไรวัลย์ สมร กรรมการ 
 ๕. นายปภังกร จันทร์หอม กรรมการ 
 ๖. นางสาวจิดาภา โสภณธรรมภาณ กรรมการ 
 ๗. นายวิชิต จีนพวด กรรมการ 
 ๘. นางสาวสุกัญญา สุขเจริญ กรรมการและเลขานุการ 
 ๙. นายธนายุต กุค าวงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 10. นางสาวสุภัทรา   ศรีสมบัติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
หน้าที่และความรับผิดชอบหัวหน้าคณะสี 
 ๑. ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน 
 2. เสนอค าสั่งแต่งตั้งครูเวรในคณะสี (เวรประจ าวันตามจุด) ให้ครอบคลุมตามจุดที่สถานศึกษาก าหนด 
 3. ก ากับ นิเทศติดตาม และดูแลความเรียบร้อยการอยู่เวรของครูในคณะสี ตามจุดที่ก าหนด รายงาน 
  การปฏิบัติหน้าที่และบันทึกเหตุการณ์ประจ าวันเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล หากมี  
  เหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ให้รายงานแจ้งโรงเรียนทันที  

/ 4. เสนอพิจารณาการลงโทษ ... 
 



61  

 4. เสนอพิจารณาการลงโทษนักเรียนตามข้อบังคับของโรงเรียนต่องานระบบคะแนนความประพฤติฯ  
  เมื่อพบเห็นนักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
 5. จัดท าแผนงาน /โครงการ/กิจกรรมการจัดงานกีฬาภายใน ประสานแผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคลใน 
  การจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสามารถด าเนินการจัดงานกีฬาภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. วางแผนด าเนินงาน การจัดงานกีฬาภายในตามแผนปฏิบัติการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่งเสริม 
  และสร้างความตระหนักกับนักเรียนในคณะสีในด้านความสามัคคีของหมู่คณะ การประหยัด ความ  
  ปลอดภัยและอ่ืน ๆ  
 7. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อขอความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง  
  ชุมชนและหน่วยงานภายนอก ในการให้การสนับสนุนการจัดงานกีฬาภายในให้การด าเนินงาน 
  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
หน้าที่และความรับผิดชอบครูประจ าคณะสี 
 1. ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรเวรประจ าวันตามจุด ตามท่ีได้รับมอบหมายจากโรงเรียน  
 2. บันทึกเหตุการณ์การปฏิบัติหน้าที่ หากพบปัญหา/เหตุที่ไม่พังประสงค์ ให้รายงานหัวหน้าคณะสีทันที 
 3. ให้ความร่วมมือกับหัวหน้าคณะสีในการวางแผนด าเนินงาน การจัดงานกีฬาภายในตามแผนปฏิบัติ 
  การให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 4. ดูแลและให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนในคณะสี ในการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน ให้เกิดความปลอดภัยและ 
  เรียบร้อยไม่ให้เกิดความเสียหายกับโรงเรียน 
 5. ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของคณะสี 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
14. งานสนับสนุนและตอบสนองนโยบายตามจุดเน้น 
 ๑. นางสาวประโลม สอประโคน หัวหน้างาน 
 ๒. นางจุฑามาศ พัฒนชู กรรมการ   
 ๓. นางสาวอุไรวัลย์ สมร กรรมการ 
 ๔. นายปภังกร จันทร์หอม กรรมการ 
 ๕. นางสาวจิดาภา โสภณธรรมภาณ  กรรมการ 
 ๖. นางสิรินิต ิ ไทยภักดี กรรมการ 
 ๗. นายณัฐพล    สุดหอม กรรมการ 
 ๘. นางสาวณัฐดา  สาสกุล กรรมการ 
 ๙. นายธาราดล  สิงห์สูงเนิน กรรมการ 
 ๑๐. นายธีระวัฒน์  สีหาบุญลี  กรรมการ 
 ๑๑. นายวันฮัซราฟ  แวหะมะ กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวเฉลิมศรี  เกตุจ าปา กรรมการ 
  ๑๓. นายวิชิต จีนพวด กรรมการและเลขานุการ  
 ๑๔. นายธนายุต กุค าวงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ    
 ๑. เสนอแผนการด าเนินงาน จัดท าโครงการ/กิจกรรม /ปฏิทินงานกิจการนักเรียนและติดตามผลการ 
   ด าเนินงานด้านกิจการ นักเรียน เพ่ือให้สอดคล้อง สนับสนุนและตอบสนองตามนโยบายของโรงเรียน 
 2. ให้การสนับสนุนในการรับการประเมินของโรงเรียนที่โรงเรียนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตามภารกิจ/  
  นโยบายเร่งด่วน 
 3. ให้ค าแนะน าปรึกษา และให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของงานกิจการนักเรียนตามโครงการ 
  สถานศึกษาสีขาว โครงการโรงเรียนสุจริต โครงการสถานศึกษาพอเพียง และอ่ืน ๆ  

/4. รายงานสรุปผล ... 
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 4. รายงานสรุปผล และประเมินผลการจัดกิจกรรม การใช้งบประมาณการด าเนินงาน เสนอฝ่ายบริหาร 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
15. งานระบบ MOE Safety Center  
 1. นายพิทักษ์   ชินสีห ์   หัวหน้างาน 
 2. นายศุภวัฒน์   คัมภิรานนท์  กรรมการ 
 3. นายณัฐพล   สุดหอม   กรรมการ 
 4. นางสาวณัฐดา   สาสกุล   กรรมการ 
 5. นายธาราดล   สิงห์สูงเนิน  กรรมการ 
 6. นายธีระวัฒน ์  สีหาบุญลี  กรรมการ 
 7. นายวันฮัซราฟี  แวหะมะ  กรรมการ 
 8. นางสาวเฉลิมศรี  เกตุจ าปา  กรรมการ 
 9. นางสาวปาวาริศา  สมาฤกษ์  กรรมการ 
 10. นางสาวอรอนงค์  องค์นาม   กรรมการและเลขานุการ 
 11.นายธนายุต   กุค าวงษ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ    
 เสริมสร้างความปลอดภัย จัดให้มีรูปแบบหรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุขและได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ     
จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้นักเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
 

/โครงสร้างกลุ่มบริหารทั่วไป ... 
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โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
       
 
   
                    
 
 
 
 
 
 
     
    
 
     
 
 
 
     
 
 
         
 
 

/กลุ่มบริหารทั่วไป .. 
 

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  
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นางสุรีรัตน์       สะสุนทร   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

๑. ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและงานอ่ืนๆที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 
๒. ปฏิบัติงานตามนโยบายผู้อ านวยการโรงเรียน นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นโยบายส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
๓. บริหารจัดการในการจัดท าแผนงาน/งาน/โครงการ 
๔. ร่วมก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ก ากับดูแลและตัดสินใจแก้ปัญหาในกลุ่มบริหารทั่วไป 
๕. นิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารทั่วไป 
๖. ประสานงานกับทุกกลุ่มบริหารในการวางแผนพัฒนางานในกลุ่มบริหารทั่วไปให้เป็นไปตาม

วิสัยทัศน์และนโยบายโรงเรียน 
๗. สรุป/ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
๘. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้อ านวยการมอบหมาย 

๑. คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป 
๑. นางสุรีรัตน์ สะสุนทร รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
๒. นายธันวา เดชะศิริ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
๓. นางวัลวิภา                          เพ็งประสพ            ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
๔. นายโสภณ จุ้ยจิตร    ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
๕. นางสาวนภวรรณ   นาคอุไร    ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
  ๑. วางแผนการจัดท าแผนงานโรงเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๒. ก ากับนิเทศและติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารทั่วไป 
  ๓. เป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการด าเนินงานกลุ่มบริหารทั่วไป ในการปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความถูกต้อง 
         เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
           ๔. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ 
  ๕. ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เกี่ยวกับชุมชน และด้านอ่ืน  ๆตามความเหมาะสม 
  ๖. จัดสวัสดิการแก่ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๗. ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงานบุคลากรในกลุ่มบริหารทั่วไป และรายงานผลการปฏิบัติงานของ 
         กลุ่มบริหารทั่วไปต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
     ๘. ประสานงานกับกลุ่มบริหารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

๒. คณะกรรมการด าเนินงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
๑. นางสุรีรัตน์  สะสุนทร ประธานกรรมการ 
๒. นายธันวา  เดชะศิริ รองประธานกรรมการ 
๓. นางวัลวิภา                     เพ็งประสพ            รองประธานกรรมการ  

กลุ่มบริหารทั่วไป 
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๔. นายโสภณ  จุ้ยจิตร    รองประธานกรรมการ 
๕. นางสาวนภวรรณ   นาคอุไร    รองประธานกรรมการ 
๖. นางสาวประวิดา    จันที กรรมการ 
๗. นางสาวกฤษดาพร แซ่เวียน กรรมการ 
๘. นางสาวพิมลมาศ  ปัญญาสัย กรรมการ 
๙. นางสาวรัตติยากร  เสลจุล                   กรรมการ 
๑๐. นางสาวกัญญารัตน์ อาโรโจ กรรมการ 
๑๑. นางสาวนุชจิรา  ทะมานนท์ กรรมการ 
๑๒. นางสาววีนัฐดา  แก้วโท                    กรรมการ 
๑๓. นางสาวปัทมา  หนองโกมล กรรมการ 
๑๔. นางสาวจิราภรณ์  ปกรณ์   กรรมการ 
๑๕. นางสาววนัสนันท์  ค าแสน กรรมการ 
๑๖. นางสาวเจนจิรา  แอ่งบัวใหญ่ กรรมการ 
๑๗. นายกิตติพัทธ์  สุขลิ้ม กรรมการ 
๑๘. นางสาวสุกัญญา  สุขเจริญ กรรมการ 
๑๙. นางสาวธนภรณ์  ไพบูลย์ กรรมการ  
๒๐. นายอาภากร  แสนอินทร์ กรรมการ 
๒๑. นางสุชีนันท์  ณ จันทร์ กรรมการ 
๒๒. นางสาววนัสนันท์  ถิ่นรัตน์ กรรมการ 
๒๓. นายวิชิต  จีนพวด กรรมการ 
๒๔. นางสาวกันยาพร  ท าดี กรรมการ 
๒๕. นางสาวณัฐดา  สาสกุล กรรมการ 
๒๖. นายเจนรบ  แผ่นทอง กรรมการ 
๒๗. นางสาวอัญชลี  สายมุนตรี กรรมการ 
๒๘. นายณัฐพล  มั่นเรือง กรรมการ 
๒๙. นางสาวณัทธมวันทน์  ภู่สุนทรเกียรติ กรรมการ 
๓๐. ว่าที่ร้อยตรีมหิธร  ธิติปวัตน์ กรรมการ 
๓๑. นายกฤตเมธ  สายทองแก้ว กรรมการ  
๓๒. นางสาวณัฐธิชา  ธนามี กรรมการ 
๓๓. นางสาวกนกวรรณ อันบุรี กรรมการ 
๓๔. นายชุมพล  เทพสูงเนิน กรรมการ 
๓๕. นางสาวณัฐชา  มะโนรัตน์ กรรมการ 
๓๖. นางศรนรารัตน์  แก้วคุ้มภัย กรรมการ  
๓๗. นางธมนวรรณ  ชุตินธรานนท์ กรรมการและเลขานุการ   

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
       ๑. ประชุมวางแผนการจัดท าแผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน    
                ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒  และกระทรวงศึกษาธิการ 
   ๒. ด าเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานในงานของกลุ่มบริหารทั่วไป 
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 ๓. เป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องและ เรียบร้อย 
 ๔. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพของงานเพ่ือบริการที่ดีแก่นักเรียน ครูและ     
                           บุคลากรทางการศึกษา 
               ๕. ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เกี่ยวกับชุมชน และด้านอ่ืน  ๆตามความเหมาะสม 
                ๖. ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงานบุคลากรในกลุ่มบริหารทั่วไป และรายงานผลการปฏิบัติงานของ   
                    กลุ่มบริหารทั่วไปต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
            ๗. ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ๘. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

๓. งานแผนงาน/โครงการ 
๑. นางสาวประวิดา    จันที   หัวหน้างาน 
๒. นางสาวกฤษดาพร แซ่เวียน  กรรมการ 
๓. นางสาวณัฐธิชา ธนามี   กรรมการ 
๔. นางสาวณัฐชา มะโนรัตน์   กรรมการและเลขานุการ  

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ    
  ๑. วางแผนการจัดท าแผนงาน โครงการของกลุ่มบริหารทั่วไป 
  ๒. ติดตามการปฏิบัติงาน, ประเมินงานตามโครงการ แผนงานของกลุ่ม  
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

๔. งานสารสนเทศ 
  1. นางสาวกฤษดาพร แซ่เวียน  หัวหน้างาน 

2. นางสาวณัฐชา มะโนรัตน์   กรรมการ 
3. นางศรนรารัตน์ แก้วคุ้มภัย  กรรมการและเลขานุการ  

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
   ๑. วางแผนการจัดท างานสารสนเทศของกลุ่มบริหารทั่วไป 
              ๒. ติดตามการปฏิบัติงาน, สรุปงานตามโครงการ แผนงานของกลุ่ม  
              ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

๕. งานอาคารสถานที่และงานตกแต่งสถานที่ 
๑. นางสาวชลลดา ยวงใย  หัวหน้างานอาคารสถานที ่๑ อาคาร ๔,๕,๖, 
                                                                         ศาลาเรือนไทย,บ้านพักราชการของโรงเรียน 
๒. นายเจนรบ แผ่นทอง  หัวหน้างานอาคารสถานที่ ๒ อาคาร ๑,๒,๙ 
๓. นายกฤตเมธ สายทองแก้ว  หัวหน้างานอาคารสถานที่ ๓ อาคาร ๓, ศูนย์กีฬา

,     สารารมย์, หอประชุมรัชมงคล, 
     เรือนประชาสัมพันธ์ 

๔. นายธันวา เดชะศิริ  กรรมการ 
๕. นางสาวณัทธมวันทน์  ภู่สุนทรเกียรติ  กรรมการ 
๖. นายณัฐพล มั่นเรือง  กรรมการ 
๗. นายวิชิต จีนพวด  กรรมการ 
๘. นางสาวนภวรรณ นาคอุไร  กรรมการ 
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๙. นางสาวณัฐดา  สาสกุล   กรรมการ 
๑๐. นางสาววนัสนันท์  ถิ่นรัตน์   กรรมการ  
๑๑. นางสาวกนกวรรณ  อันบุรี   กรรมการ 
๑๒. นางสาวอัญชลี  สายมุนตรี  กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นักพัฒนาทุกคน         

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
       ๑. ร่วมกันวางแผน จัดระบบงาน ในการควบคุม ดูแล การปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาอาคารเรียน     
                  และอาคารประกอบ และพ้ืนที่โดยรอบให้มีความพร้อมและปลอดภัยในด้านสุขอนามัย และ    
                  อุบัติภัยต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมการการซ้อมป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ 
         ให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากร 
               ๒. ด าเนินการในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ หรือการจัดจ้าง และการตรวจรับพัสดุ และบริหารคลัง 
                  พัสดุ ให้พร้อมและเพียงพอส าหรับการให้บริการแก่นักเรียน ครูและบุคลากร  และพร้อม     
                  ส าหรับการซ่อมแซม บ ารุงรักษา และจัดท าทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ให้เรียบร้อย 
 ๓. จัดท าแผนผังระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบไฟฟ้า  ระบบน้ าประปา  ผังอาคารเรียนอาคาร    
                  ประกอบต่าง ๆ  เพ่ือให้สามารถพัฒนาหรือแก้ปัญหาได้ ทันท่วงที 
              ๔. รับผิดชอบในการจัดสถานที่เพ่ือกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นของโรงเรียนหรือหน่วยงานภายนอกที่มา     
                  ขอใช้สถานที่ของโรงเรียน ให้เกิดความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  
               ๕. วางแผนในการพัฒนาอาคารสถานที่ การใช้งบประมาณจัดท าค าของบประมาณ 
               ๖. หมายเลข ๗-๑๑ มีหน้าที่ดูแลการตกแต่งปะร าพิธี หรือสถานที่กรณีมีงานพิธีต่าง ๆ  
               ๗. ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงานของนักพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
               ๘. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๖. งานสิ่งแวดล้อมพื้นที่สีเขียวและแหล่งเรียนรู้ 
๑. นางสาวรัตติยากร  เสลจุล   หัวหน้างาน  
๒. นายเมธี   รัษฎานุกูล  กรรมการ 
๓. นางสาวอัญชลี  สายมุนตรี  กรรมการ 
๔. นางสาวณัฐชา  มะโนรัตน์  กรรมการ 
๕. นายชุมพล   เทพสูงเนิน  กรรมการ 
๖. นักพัฒนาทุกคน     กรรมการ 
๗. นางธมนวรรณ  ชุตินธรานนท์  กรรมการและเลขานุการ  

หน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ 
       ๑. พัฒนา ดูแล ปรับปรุง สภาพแวดล้อมพ้ืนที่สีเขียวและแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่    
                  สวยงาม เรียบร้อย 
  ๒. จัดท าสภาพแวดล้อมพ้ืนที่สีเขียวและแหล่งเรียนรู้เพ่ือให้เอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
  ๓. จัดท าสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดได้แก่ มาตรฐานโรงเรียนด้านสิ่งแวดล้อม 
                พ้ืนที่สีเขียว 
  ๔. จัดท าสารสนเทศของต้นไม้และพันธุ์พืชเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
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  ๕. ควบคุม ดูแลติดตาม การปฏิบัติงานของนักพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการดูแลบ ารุงรักษาพ้ืนที่สี  
  ๖. ประสานงาน และอ านวยความสะดวก ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและให้บริการแก่บุคคลและ    
                 องค์กรภายนอก            
             ๗. ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ในการบูรณาการงานสิ่งแวดล้อมลงในแผนการ    
                 จัดการเรียนรู้และในห้องเรียน 
             ๘. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
๗. งานประชาสัมพันธ์ 

๑. นางสาวกัญญารัตน์  อาโรโจ   หัวหน้างาน 
๒. นายกิตติพัทธ์  สุขลิ้ม   กรรมการ 
๓. นางสาวธณัฐฐา  สว่างรักษ์     กรรมการ 
๔. นางสาววนัสนันท์  ถิ่นรัตน์   กรรมการ 
๕. นายวิชิต   จีนพวด   กรรมการ 
๖. นายธนภัทร   บุญศรีวงษ์  กรรมการ 
๗. นางสาวพรสุริยุ  วงศ์ใหญ่   กรรมการ 
๘. นางศรนรารัตน์  แก้วคุ้มภัย  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ    
  ๑. ประชาสัมพันธ์ภายใน และภายนอกโรงเรียน ประสานงานกิจกรรมโรงเรียนกับสื่อมวลชน 
                 ต้อนรับผู้ปกครอง หรือผู้มาติดต่อราชการกับทางโรงเรียน 
  ๒. จัดท าแผนและโครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานของงานประชาสัมพันธ์ 
  ๓. วางแผนการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน  โดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กร สถาบัน    
                 และสื่อมวลชนในท้องถิ่น 
  ๔. จัดท าวารสารโรงเรียน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นผลงานกิจกรรมของโรงเรียน 
                 ประชาสัมพันธ์แก่บุคคลภายใน และภายนอกโรงเรียน 
              ๕. สร้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของ    
                 ประชาสัมพันธ์ 
  ๖. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ 
  ๗. ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๘. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

๘. งานยานพาหนะและบริการสาธารณะ 
๑. นางสาวนุชจิรา  ทะมานนท์  หัวหน้างาน 
๒. นายอาภากร  แสนอินทร์  กรรมการ 
๓. นายชุมพล   เทพสูงเนิน  กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวกนกวรรณ  อันบุรี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๕. พนักงานขับรถทุกคน  

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ      
  ๑. วางแผนด าเนินงานยานพาหนะ และบริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ     
                   ครูและบุคลากร นักเรียน  และโรงเรียน 

/2. วางแผนจัดท าโครงการ ... 
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           ๒. วางแผนจัดท าโครงการงบประมาณการจัดซื้อซ่อมบ ารุงค่าน้ ามัน ค่าเชื้อเพลิง การประกันภัย   
                   รถยนต์ของโรงเรียนในแต่ละปี 
            ๓. ให้บริการและอ านวยความสะดวกในการใช้รถยนต์ของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
            ๔. จัดตารางการใช้รถ โดยค านึงถึงความจ าเป็นเร่งด่วน หรือการขอใช้รถในเส้นทางเดียวกันเพื่อ   
                   ความประหยัด 
            ๕. จัดท าบัญชีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง และรายงานการใช้สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง 
            ๖. ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
            ๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย                                       
๙. งานสัมพันธ์ชุมชน 

๑. นายกิตติพัทธ์  สุขลิ้ม   หัวหน้างาน 
๒. นางสาวนภวรรณ  นาคอุไร   กรรมการ  
๓. นางวัลวิภา   เพ็งประสพ  กรรมการ 
๔. นางสาววนัสนันท์  ค าแสน   กรรมการ         
๕. นางสาวพัฒตวรรณ  สีเลา   กรรมการ 
๖. นางสาวอุไรวัลย์  สมร   กรรมการ 
๗. นางสาวประวิดา  จันที           กรรมการ 
๘. นางสาวกฤษดาพร  แซ่เวียน   กรรมการ 
๙. นายโสภณ   จุ้ยจิตร   กรรมการ 
๑๐. นางสาวกันยาพร  ท าด ี   กรรมการ 
๑๑. นางสาวสวรินทร์   อยู่คง   กรรมการ 
๑๒. นางสาวณัฐธิชา  ธนามี   กรรมการ 
๑๓.  นางสาววีนัฐดา  แก้วโท   กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. นางศรนรารัตน์  แก้วคุ้มภัย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
   ๑. วางแผนด าเนินงานจัดกิจกรรม เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
  ๒. จัดท าแผนโครงการและปฏิทินงาน        
  ๓. จัดระบบข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน เพ่ือให้บริการต่อสาธารณะ 
  ๔. ประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะ จากผู้มาขอรับบริการ 
  ๕. ต้อนรับผู้มาเยี่ยมดูงานโรงเรียน  มาประชุม โดยประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ๖. ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
๑๐. งานโภชนาการ 

๑. นางสาววีนัฐดา                แก้วโท            หัวหน้างาน 
๒. นางสาวชลลดา                ยวงใย             กรรมการ 
๓. นางสาวอัญชลี                 สายมุนตรี กรรมการ 
๔. นางสุชีนันท์                    ณ จันทร์          กรรมการและเลขานุการ  

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
  ๑. จัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการประจ าปีของงานโภชนาการ 

/2. จัดหาผู้ประกอบร้านจ าหน่ายอาหาร ... 
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  ๒. จัดหาผู้ประกอบร้านจ าหน่ายอาหาร ในศูนย์อาหารโรงเรียนสารวิทยา 
  ๓. ควบคุมดูแลร้านจ าหน่ายอาหาร ให้ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน ว่าด้วยการควบคุมผู้น า 
                  อาหารเข้ามาจ าหน่ายในโรงเรียน   ควบคุมดูแลคุณภาพและราคาของอาหาร  เป็นกรรมการ    
                  พิจารณาด าเนินการร้านจ าหน่ายอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการและราคาที่เหมาะสม 
           ๔. จัดท าทะเบียนประวัติ ผู้ที่เข้ามาจ าหน่ายอาหารในโรงเรียน 
             ๕. ติดตาม ดูแล ป้องกันพาหะน าโรค ให้พ่อค้า-แม่ค้า  จัดให้มีที่ครอบอาหาร 
  ๖. จัดท าป้ายนิเทศ ให้ความรู้เรื่องโภชนาการ แก่นักเรียนและครูทราบ  มีคติเตือนใจเชิญชวนให้    
                  บริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 
             ๗. จัดให้มีการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร 
  ๘. ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
๑๑. งานอนามัยโรงเรียน 

๑. นางสาวธนภรณ์  ไพบูลย์   หัวหน้างาน 
๒. นางสาวสุกัญญา  สุขเจริญ   กรรมการ 
๓. นางสาวกนกวรรณ  อันบุรี   กรรมการ 
๔. นางสาวพิมลมาศ           ปัญญาสัย  กรรมการ 
๕. นายกฤตเมธ   สายทองแก้ว  กรรมการ 
๗. นางสาวณัฐติยา    สะนารี   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ  
  ๑. จัดหา จัดซื้อ  การให้บริการการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และส่งเสริมสุขาภิบาลในโรงเรียน 
  ๒. จัดท าแผนโครงการ และปฏิทินการปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน 
  ๓. จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์การรักษาพยาบาลให้พร้อม และใช้งานได้ทันที 
  ๔. บริการ การจ่ายยา ปฐมพยาบาลให้พร้อม และใช้งานได้ทันที 
  ๕. บริการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแก่บุคลากรในโรงเรียน 
  ๖. จัดท ารายงานอุบัติเหตุเป็นรายเดือน 
  ๗. จัดท าสถิติผู้ป่วยประจ าสัปดาห์  ประจ าเดือน 
  ๘. ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
๑๒. งานประกันอุบัติเหตุ 
 ๑. นางสาวปัทมา หนองโกมล หัวหน้างาน 
 ๒. นางสาวณัทธมวันทน์  ภู่สุนทรเกียรติ กรรมการ 
 ๓. นางธมนวรรณ ชุตินธรานนท์           กรรมการ 
 ๔. นางสาวณัฐติญา  สะนารี กรรมการและเลขานุการ 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ  
  ๑. จัดหาบริษัทประกันอุบัติเหตุ 
  ๒. จัดท าแผนโครงการการประกันอุบัติเหตุโรงเรียน 
  ๓. บริการ และการเบิกจ่ายให้กับนักเรียนกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ 
  ๔. จัดท ารายงานอุบัติเหตุเป็นรายเดือน 

/5. ประสานงาน ... 
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  ๕. ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
๑๓. งานโสตทัศนศึกษา 

     ๑. นางสาวจิราภรณ์  ปกรณ ์   หัวหน้างาน 
       ๒. นายเมธี   รัษฎานุกูล  กรรมการ 

๓. ว่าที่ร้อยตรีมหิธร  ธิติปวัตน์  กรรมการ 
๔. นางศรนรารัตน์  แก้วคุ้มภัย  กรรมการ 
๕. นายกิตติธัช   กายสะอาด  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าทีแ่ละความรับผิดขอบ 
  ๑. วางแผนและด าเนินงานโสตทัศนศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการให้      
                 รวดเร็วและถูกต้อง 
  ๒. จัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการประจ าปี ของงานโสตทัศนศึกษา 
  ๓. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิตรวมทั้งการใช้    
                 เทคโนโลยีที่เหมาะสมมี คุณภาพ และมีประสิทธิภาพ              
             ๔. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการผลิตสื่อ  วีดีทัศน์ และอ่ืนๆ 
  ๕. ก าหนดระเบียบการใช้ การบ ารุงรักษาเพ่ือให้เกิดความคงทนถาวรและปลอดภัยในการใช้งาน 
  ๖. จัดท าเอกสารเผยแพร่รายชื่อสื่อ เพ่ือสะดวกในการบริการ 
  ๗. บันทึกเสียง ถ่ายภาพวิดีโอเทป เพ่ือการประชาสัมพันธ์และแสดงผลงานของนักเรียน 
  ๘. ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
๑๔. งานนักพัฒนา  

     ๑. นายทองหยด  สังข์สุวรรณ  หัวหน้างาน 
     ๒. นางสมหมาย  รอดมา   กรรมการ      
       ๓. นายสมเกียรติ  พฤษสุภี   กรรมการ  

  ๔. นางสาวสุนทร  แสงถึก   กรรมการ 
  ๕  นายชญานิน   คะอะรัญ  กรรมการ 
  ๖. นางสาวจิตรา  ถึกนาค   กรรมการ 

 ๗. นางสาวเกษร  สมพงษ ์   กรรมการ  
        ๘. นางบังอร   สีแก้ว   กรรมการ 

 ๙. นางสาวสุนีย์ภัคค์  โตเสถียร  กรรมการ 
 ๑๐.นางสว่าง   นาแว่น   กรรมการ 
 ๑๑.นางบัวพันธ์   ตรวจมรรคา  กรรมการ 
 ๑๒.นายธนิก   บุญกัน   กรรมการ  
 ๑๓.นางเสาวนีย์  เพ็งสุข   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าทีแ่ละความรับผิดขอบ  
  ๑. ดูแล รับผิดชอบ นักพัฒนา รักษาการณ์ งานอัดส าเนา และลูกจ้างชั่วคราวให้ด าเนินงานเป็นไป    
                 ตามสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการให้    
                 รวดเร็วและถูกต้อง 

/2. รับมอบงาน ... 
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   ๒. รับมอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงาน 
  ๓. วางแผนด าเนินการให้งานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จโดยรวดเร็วและถูกต้อง 
  ๔. ประสานงานกับหน่วยงาน กลุ่มงานอ่ืนๆ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๕. จัดหา อ านวยความสะดวกแก่กลุ่มบริหารงานต่างๆ ตามท่ีขอความร่วมมือ 
  ๖. ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
๑๕. งานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา งานมูลนิธิสารวิทยา  

๑. นายโสภณ   จุ้ยจิตร   หัวหน้างาน 
๒. นางวัลวิภา    เพ็งประสพ  กรรมการ    
๓. นายธันวา   เดชะศิริ   กรรมการ 
๔. นางสาวจิราภรณ์  ปกรณ ์   กรรมการ 
๕. นางสุภาวดี   วิรัตน์   กรรมการ 
๖. นางสาวกันยาพร  ท าด ี   กรรมการ 
7. นางสาวณัฐธิชา  ธนามี   กรรมการ 
8. นางสาวนภวรรณ  นาคอุไร   กรรมการและเลขานุการ  
๙. นางสาวณัฐชา  มะโนรัตน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าทีแ่ละความรับผิดขอบ    
 ๑. ด าเนินการด้านงานเอกสารและงานการเงินที่ เกี่ยวข้องกับสมาคมผู้ปกครองฯและ            
      มูลนิธิสารวิทยาให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ตามระเบียบที่สมาคมฯ หรือมูลนิธิได้ก าหนดไว้  
  ๒. ประสานการด าเนินการกิจกรรมต่างๆ  การประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียนต่อกรรมการสมาคม   
                  ผู้ปกครองฯและมูลนิธิฯ และหรือกิจกรรมของสมาคมฯ หรือมูลนิธิฯ ต่อฝ่าย/งาน/กลุ่มบริหาร    
                  ต่างๆ ในโรงเรียน 
  ๓. ด าเนินการเกี่ยวกับการรับรองและดูแลการประชุมของสมาคมฯ หรือมูลนิธิให้มีความพร้อม 
                  และเรียบร้อย รวมถึงการด าเนินการในส่วนต่างๆ ที่ทางสมาคมฯ หรือมูลนิธิฯให้ด าเนินการ 
 ๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
๑๖. งานโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์)  

  ๑. นางสาววนัสนันท์  ค าแสน   หัวหน้างาน 
  ๒. นายโสภณ   จุ้ยจิตร   กรรมการ 
  ๓. นางสาวพัฒตวรรณ  สีเลา   กรรมการ  
  ๔. นางสาวนภวรรณ  นาคอุไร   กรรมการ 
  ๕. นางสาวณัฐชา  มะโนรัตน์  กรรมการ 
  ๖. นางสาวอุไรวัลย์  สมร   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าทีแ่ละความรับผิดขอบ    
  ๑. ดูแลและด าเนินการในด้านต่างๆ  กิจกรรม และงบประมาณของนักเรียนในโครงการ     
                  โรงเรียนอุปถัมภ์ให้เกิดความเรียบร้อยและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ สพฐ. ก าหนด 
  ๒. รายงานและประสานการด าเนินการต่างๆ กับฝ่าย/งาน/กลุ่มที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินการมีความ    
                          เรียบร้อย 
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
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๑๗. งานธนาคารโรงเรียนสารวิทยา 
        ๑. นางสาวเจนจิรา  แอ่งบัวใหญ่  หัวหน้างาน 
         ๒. นางสาวกันยาพร  ท าดี    กรรมการ 

      ๓. นางสาวกฤษดาพร     แซ่เวียน   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าทีแ่ละความรับผิดขอบ   
 ๑. ก ากับ ดูแล การด าเนินงานตามโครงการพิเศษต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามระเบียบ   
                  ข้อบังคับ และวัตถุประสงค ์
  ๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของโครงการพิเศษต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย 
                  ความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค ์
           ๓. ก ากับ ดูแล และรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการพิเศษต่างๆ ให้ผู้อ านวยการโรงเรียน        
                  และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
   ๔. ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
           ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
๑๘. งานสนามสอบ 
         ๑. นางสาววนัสนันท์  ค าแสน            หัวหน้างาน 

๒. นางวัลวิภา   เพ็งประสพ  กรรมการ 
๓. นายเจนรบ   แผ่นทอง  กรรมการ 
๔. นายกฤตเมธ   สายทองแก้ว  กรรมการ  
๕. นางสาวจิราภรณ์  ปกรณ ์   กรรมการ 
๖. นางสาวกัญญารัตน์  อาโรโจ   กรรมการ 
๗. นางสาวชลลดา  ยวงใย   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าทีแ่ละความรับผิดขอบ   
 ๑. ด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่มาติดต่อขอใช้สถานที่เป็นสนามสอบ 
 ๒. ก ากับ ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ 
 ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามนโยบายของสนามสอบ  
 4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย     
๑๙. งานสนามสอบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ๑. นางสาววนัสนันท์  ค าแสน   หัวหน้างาน 

๒. นายเจนรบ   แผ่นทอง  กรรมการ 
๓. นางสาวจิราภรณ์  ปกรณ ์   กรรมการ 

 ๔. นางสาวกัญญารัตน์  อาโรโจ   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าทีแ่ละความรับผิดขอบ     
 ๑. ด าเนินการ ประสานงานกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  ๒. ก ากับ ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ 
 ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามนโยบายของสนามสอบ 
 4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

๒๐.งานสวัสดิการจัดเลี้ยงและรับรอง 
๑. นางสาววีนัฐดา แก้วโท   หัวหน้างาน 
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๒. นางสาวนภวรรณ  นาคอุไร   กรรมการ 
๓. นางสาวณัฐดา   สาสกุล   กรรมการ  
๔. นางสาวกนกวรรณ   อันบุรี   กรรมการ 
๕. นางสาววนัสนันท์   ถิ่นรัตน์   กรรมการ 
๖. นางสุชีนันท์    ณ จันทร์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าทีแ่ละความรับผิดขอบ   
  ๑. ด าเนินการวางแผน จัดเตรียมอุปกรณ์การจัดเลี้ยงและรับรองภายใน/ภายนอก 
   ๒. จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่มภายในงาน 
   ๓. ควบคุมดูแล ประสานงานเพ่ือความเรียบร้อยภายในงาน 
   4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
๒๑.งานดูแลตึกอาคารสถานที่ 
 อาคาร ๑ ๑. นายกิตติพัทธ์  สุขลิ้ม    หัวหน้าอาคาร 
   ๒. นางสาวเสาวลักษณ์  สภานนท์ กรรมการ 
   ๓. นางสาวสุพัตรา  อินทร์ศร กรรมการ 
 อาคาร ๒ ๑. นางสาวรัตติยากร  เสลจุล           หัวหน้าอาคาร 
   ๒. นางสาวประภาวดี  เจริญจิตร       กรรมการ 
         อาคาร ๓ ๑. นางธมนวรรณ  ชุตินธรานนท์           หัวหน้าอาคาร 
   ๒. นางสาวนภวรรณ   นาคอุไร             กรรมการ 
   ๓. นายชุมพล  เทพสูงเนิน                กรรมการ 
 อาคาร ๔ ๑. นางวัลวิภา  เพ็งประสพ                หัวหน้าอาคาร 
   ๒. นางสาวนุชจิรา  ทะมานนท์                กรรมการ 
   ๓. นางสาวดาวเรือง  เกณฑ์สาคู                กรรมการ 
 อาคาร ๕ ๑. นายธีระวัฒน์  สีหาบุญลี                 หัวหน้าอาคาร 
   ๒. นายวิชิต                 จีนพวด                   กรรมการ 
 อาคาร ๙ ๑. นายโสภณ  จุ้ยจิตร      หัวหน้าอาคาร 
   ๒. นางสาวอุไรวัลย์  สมร                       กรรมการ 
                        ๓. นายเมธี  รัษฎานุกูล                กรรมการ 
หน้าทีแ่ละความรับผิดขอบ   
   ๑. ก ากับ ดูแลตรวจสอบความเรียบร้อยของนักเรียนให้ปลอดภัยในอาคารเรียนและหากพบเห็น    
                  การช ารุดของอุปกรณ์หรือระบบสาธารณูปโภคให้ประสานหรือแจ้งซ่อมได้ที่หัวหน้าอาคารสถานที ่
           ๒. ก ากับ ดูแลให้ผู้ใช้อาคารเรียนให้ดูแลประหยัดพลังงาน 
   ๓. เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อหัวหน้างานอาคารสถานที่กลุ่มบริหารทั่วไป 
   4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
๒๒. งานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 

 ๑. นางสาวสุกัญญา            สุขเจริญ    หัวหน้างาน 
 ๒. นางสาวทิพรวี          เตชะหงษา  กรรมการ 
 ๓. นางสาวพิมลมาศ          ปัญญาสัย   กรรมการ 
 ๔. นายอาภากร            แสนอินทร ์ กรรมการ 
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 ๕. นายกฤตเมธ สายทองแก้ว   กรรมการ 
 ๖. นางสาวกนกวรรณ    อันบุรี            กรรมการ 
 ๗. นางสาวธนภรณ์  ไพบูลย์             กรรมการและเลขานุการ 

หน้าทีแ่ละความรับผิดขอบ   
   ๑. จัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการประจ าปี ของงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 
   ๒. ประสานงานกับสถาบันสุขภาวะเขตเมือง 
   ๓. ประชุม อบรม ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน 
   ๔. จัดการแข่งขันหรือประกวด นักเรียนหรือครูที่มีสุขภาพดีในโรงเรียน 
   ๕. ประเมินผลและสรุปผลโครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 
   6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
๒๓. งาน WEBSITE โรงเรียน 
           ๑. นางสาวอักษราภัค สิทธิพรรัตนมณี   หัวหน้างาน 
           ๒. นางสาวจิราภรณ์ ปกรณ ์   กรรมการ 
           ๓. นางศรนรารัตน์ แก้วคุ้มภัย   กรรมการ 
 ๔. นายกิตติธัช กายสะอาด   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าทีแ่ละความรับผิดขอบ     
   ๑. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน  
    ๒. ขึ้นประกาศของโรงเรียนให้นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอกทราบ 
    ๓. ประชาสัมพันธ์ ประกาศ ค าสั่ง การจัดซื้อ จัดจ้าง และกิจกรรมอ่ืนๆ 
    ๔. ออกแบบ จัดท าเว็บไซต์ ของโรงเรียนสารวิทยา 
    ๕. ควบคุมการลงข่าว รูปภาพ  
    ๖. สนับสนุน เผยแพร่ ผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากร ผ่านทางเว็บไซต์ 
    ๗. ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
    ๘. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
๒๔. งานดูแลบ้านพักราชการของโรงเรียน (แฟลต) 
  ๑. นางสุรีรัตน์ สะสุนทร   หัวหน้างาน 
  ๒. นายเจนรบ แผ่นทอง   กรรมการ 
  ๓. นางเสาวนีย์ เพ็งสุข   กรรมการ   
  ๔. นายกฤตเมธ     สายทองแก้ว   กรรมการ 
  ๕. นางสาวชลลดา ยวงใย                    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าทีแ่ละความรับผิดขอบ   
  ๑. ก ากับ ดูแล และพิจารณา จัดคนเข้าพักตามความจ าเป็นเหมาะสม 
  ๒. ควบคุมดูแลบ้านพัก ทั้งภายในและภายนอก ให้สะอาดเรียบร้อย ห้ามต่อเติม ดัดแปลง          
          รื้อถอนใดๆ   ของอาคารบ้านพักก่อนได้รับอนุญาต 
              ๓. ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

                         ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 

สั่ง  ณ  วันที่  31  พฤษภาคม  พ.ศ.2565 

 
(นายนโรดม  นรินทร์รัมย์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสารวิทยา 
 


