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ข้อมูลพืน้ฐานโรงเรียนสารวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญลักษณต์ราประจ าโรงเรยีนสารวิทยา 

ตราประจำ  ส.ย.  ข้อกำหนด ความปรากฏเป็นกลอนอักษรสาร 
“พระมหาพิชัยมงกุฏ” รัตน์ชัชวาล  คือทหารกาลเก่าเราสืบมา 
“กรอบกระหนก”ลายไทยวิไลสม    เป็นวงกลม “ล้อม ส.ย.”ส่อภาษา 
จะทะนถุนอมกล่อมวิญญา  ลูกส.ย.ยืนค่าว่าเป็นไทย 
พร้อมสมบัติกิริยาวาจายึด ความประพฤติพร้อมสมบ่มนิสัย 
ลูกที่นี่ลูกส.ย.ส่อสายใย  ด้วยจิตใจไกรกล้าอ่าทะนง 
สีเขียวขาวคมขำหนุนนำจิต  แนวสนิทมวลพลังดังประสงค์ 
“สีเขียว” บอกงอกงามอร่ามทรง  ดุจไพรพงพรรณชาติยามพรรษกาล 
“ขาว” บริสุทธิ์ดุจผ้ามาเรียงผืน  เราพร้อมยืนให้ย่ิงค่ามหาศาล 
ประจงขัดขจัดปราบสาธารณ์  แล้วเจิมจารศรีไสวให้งามตา 
พร้อมส่ือใย ส.ย. ส่อสัญลักษณ์  จงประจักษ์จิตมั่นหมั่นรักษา 

“เรียนดี มีวินัย ใจนักกีฬา”  “ผู้มีวิชาเด่นได้ในหมู่ชน”  
 

ปรัชญาประจำโรงเรียนสารวิทยา 

สุวิชฺโช ว ชเนสุโต  แปลว่า  ผู้มีวิชาดีเป็นคนเด่นในหมู่ชน 
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สิ่งที่ควรเคารพบูชา 

พระศากยะมุนีศรีสาระ 

พระพุทธรูปประจ า
โรงเรียนสารวทิยา 

 

ศาลพระพรหมเทวา 
 

 

สีประจำโรงเรียนสารวิทยา 

เขียว - ขาว 

 

สีเขียว  หมายถึง  ความสดชื่น ความอุดมสมบูรณ์ทางวิทยาการ 

และความเข็มแข็งมีระเบียบวินัย 

สีขาว   หมายถึง  ความบริสุทธิ์ดุจคุณธรรมที่ลูกสารวิทยาทุกคนยึดม่ัน 

 
ดอกไม้ประจำโรงเรียนสารวิทยา 

  

ดอกสาละ 
 สิ่งที่ควรเคารพบูชา 

พระศากยะมุนีศรีสาระ 

พระพุทธรูปประจ า
โรงเรียนสารวทิยา 

 

ศาลพระพรหมเทวา 
 

 

สีประจำโรงเรียนสารวิทยา 

เขียว - ขาว 

 

สีเขียว  หมายถึง  ความสดชื่น ความอุดมสมบูรณ์ทางวิทยาการ 

และความเข็มแข็งมีระเบียบวินัย 

สีขาว   หมายถึง  ความบริสุทธิ์ดุจคุณธรรมที่ลูกสารวิทยาทุกคนยึดม่ัน 

 
ดอกไม้ประจำโรงเรียนสารวิทยา 

  

ดอกสาละ 
 ดอกสาละ

พระศากยะมุนีศรีสาระ ศาลพระพรหมเทวา

4
คู่มือการปฏิบัติราชการ โรงเรียนสารวิทยา
ตามคำาสั่งโรงเรียนสารวิทยา ที่ ๑๑๘/๒๕๖๓

สิ่งที่ควรเคารพบูชา



5
คู่มือการปฏิบัติราชการ โรงเรียนสารวิทยา
ตามคำาสั่งโรงเรียนสารวิทยา ที่ ๑๑๘/๒๕๖๓

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนสารวิทยา 

สถานที่ตั้ง ๒๓๙๘/๙๖  ถนนพหลโยธิน  แขวงเสนานิคม  

 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร   ๑๐๙๐๐ 

อักษรย่อ ส.ย. 

วันสถาปนาโรงเรียน ๑ กรกฎาคม ๒๔๘๗ 

ที่ดิน  ๓๑ ไร่ 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระศากยมุนีศรีสาระ 

ปรัชญาโรงเรียน สุวิชฺโช ว ชเนสุโต ผู้มีวชิาดี เป็นคนเด่นในหมู่ชน 

อัตลักษณ์โรงเรียนสารวิทยา “ประพฤติดี มีความรู้ รักษ์สิ่งแวดล้อม” 

เอกลักษณ์โรงเรียนสารวิทยา ถิ่นสวนสวยโรงเรียนงาม 

วัฒนธรรมองค์กร ๑. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 

 ๒. มีความรักและภาคภูมิใจในองค์กร 

 ๓. มีความเคารพต่อผู้อาวุโสและยึดถือเป็นแบบอย่าง 

วาระแห่งปี พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ตามเกณฑ์ OBECQA 

สัญลักษณ์-ตราประจำโรงเรียน พระมหาพิชัยมงกุฏ มีตรา ส.ย.อยู่ใต้ พระมหาพิชัยมงกุฎ                                 

สีประจำโรงเรียน เขียว-ขาว 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกสาละ 

แผนชั้นเรียน   ๑๒/๑๒/๑๒/๑๓/๑๒/๑๒ (๗๓ ห้องเรียน) 

ผู้ก่อตั้งโรงเรียน   พ.อ. พระวิทยาสารรณยุต เจ้ากรมวิทย์ฯ 

ผู้บริจาคที่ดิน   กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 

ผู้บริหารโรงเรียนคนแรก  นางสำรวย อุณหเลขกะ 

ผู้บริหารโรงเรียน   นายประวัติ สุทธิประภา 
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ประวัติโรงเรียนสารวิทยา 

 พ.ศ. ๒๔๘๔ ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ โรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดพระนคร และธนบุรีต้องหยุดทำ
การสอนจึงเป็นเหตุให้บรรดาบุตรธิดาของข้าราชการและคนงานในกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกไม่สามารถจะหา
ที่เรียนได้ ที่ประชุมข้าราชการและคนงานกรมวิทยาศาสตร์ มีมติเห็นพ้องต้องกันว่า ควรจัดตั้งโรงเรียนข้ึน
ภายในกรมวิทยาศาสตร์เพ่ือทำการสอนเด็กเหล่านั้นจึงได้ดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียนต่อกระทรวงศึกษาธิการ
 ดังนั้น เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ พ.อ. พระวิทยาสารรณยุต เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ จึงได้
ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนเป็นการภายในโดยใช้เรือนแถวนายทหารหมายเลข ๙-๑๐ เป็นสถานที่ทำการสอน 
โดยมี พ.ต. ขุนบัญญัติทิพ โกมุท เป็นเจ้าของ และผู้จัดการ นางสำรวย อุณหะเลขกะ เป็นครูทำการสอนอยู่ใน
ความอุปการะของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกและได้เริ่มทำการสอน เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๗ 

พ.ศ. ๒๔๘๙ สงครามโลกครั ้งที ่ ๒ สงบลง พ.อ.จักรายุทธวิชัย หงสกุล (ยศขณะนั้น) เจ้ากรม
วิทยาศาสตร์ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนต่อกระทรวงศึกษาธิการและได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนราษฎร์เป็นการ
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติให้ชื่อว่า  “โรงเรียนสารวิทยา” สอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่
ชั้นประถมปีที่ ๑-๔ ประเภทสามัญ (ก่อนการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๔๙๔) อนุญาตให้รับ
นักเรียนได้ ๑๒๕ คนและใช้บริเวณแผนกที่ ๖ กรมช่างแสง ถนนพหลโยธินและบ้านพักหมายเลข ๙-๑๐ เป็น
ที่ตั้งของโรงเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น ๒๗ คน รับนักเรียนทั่วไป มีครูทำการสอน ๓ คน พ.ท.ขุนจรัส พนาวสาน 
เป็นเจ้าของโรงเรียนโดยมี ร.อ.สุวัสตร์  ปัทมานนท์ เป็นผู้จัดการและนางจำเนียร เอี่ยมบุญฤทธิ์ เป็นครูใหญ่ 
โรงเรียนได้ดำเนินการสอนเรื่อยมาจนถึงปี ๒๔๙๐ จึงได้ขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีครูทำการสอน ๙ 
คน โดยเปิดสอนแบบสหศึกษา 

พ.ศ. ๒๔๙๘ โรงเรียนได้ขยายการรับนักเรียนจนถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ กระทรวงศึกษาธิการได้
รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล และอนุญาตให้เป็นหน่วยสมทบสอบ และทำการสอบไล่ได้เองทุกชั้น 

             ต่อมาวันที่  ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๐ โรงเรียนสารวิทยาได้เปลี่ยนชื่อใหม่ เปน็ “โรงเรียนกองทัพบก
อุปถัมภ์สารวิทยา” และมีนางวนิดา   ปิ่นเพชร เป็นครูใหญ่แทน นางจำเนยีร เอ่ียมบุญฤทธิ์  

พ.ศ. ๒๕๐๓ โรงเรียนได้เปิดทำการสอนนักเรียนเตรียมปีที่ ๑ แผนกวิทยาศาสตร์และปี พ.ศ. ๒๕๐๔  

ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นเตรียมปีที่ ๒ 

วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สารวิทยา ได้รับโอนเข้าสังกัดกรม
สามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนสารวิทยา” นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ จนถึงปัจจุบัน 
และ  วันที่ ๑ กรกฎาคม เป็นวันสถาปนาโรงเรียน     

 

 

 

ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน 
 

 ๑. นายสำราญ   ดีมงคล        อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสารวิทยาพ.ศ.๒๕๑๙-   
                          ๒๕๒๑ และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๙ 
 ๒. นายณรงค์       กาญจนานนท์  พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๔ 
 ๓. นางสาวภาณี   การุณยะวนิช  พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๕ 
 ๔. นายอัศวิน       วรรณวินเวศร์  พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๗ 
 ๕. นางสาวผ่องศรี  บัวประชุม  พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๓ 
 ๖. นายประวิทย์      พฤทธิกุล    พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๕ 
 ๗. นายสรายุทธ       ฟูทรัพย์นิรันดร์     พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๑ 
 ๘. นายพชรพงศ์  ตรีเทพา  พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ และ 
    พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 
 ๙. นายราชวัตร สว่างรักษ์  พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙ 
 ๑๐. นายประวัติ สุทธิประภา  พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงปัจจุบัน 
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ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน 
 

 ๑. นายสำราญ   ดีมงคล        อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสารวิทยาพ.ศ.๒๕๑๙-   
                          ๒๕๒๑ และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๙ 
 ๒. นายณรงค์       กาญจนานนท์  พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๔ 
 ๓. นางสาวภาณี   การุณยะวนิช  พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๕ 
 ๔. นายอัศวิน       วรรณวินเวศร์  พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๗ 
 ๕. นางสาวผ่องศรี  บัวประชุม  พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๓ 
 ๖. นายประวิทย์      พฤทธิกุล    พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๕ 
 ๗. นายสรายุทธ       ฟูทรัพย์นิรันดร์     พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๑ 
 ๘. นายพชรพงศ์  ตรีเทพา  พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ และ 
    พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 
 ๙. นายราชวัตร สว่างรักษ์  พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙ 
 ๑๐. นายประวัติ สุทธิประภา  พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงปัจจุบัน 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน  

คณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนสารวิทยา 

  ๑.        นายสมชาติ                     จงสุวณิชย์        ประธานกรรมการ 
  ๒.        นายราชวัตร                    สว่างรักษ์    รองประธานกรรมการ คนที่ ๑ 
  ๓.        นายยงยุธ                       เหลี่ยมมุกดา     รองประธานกรรมการ คนที่ ๒ 
  ๔.        พลตำรวจตรี  ศรายุธ         พูลธัญญะ      กรรมการ 
  ๕.        นายยอดยิ่ง                     เอกะสกุล      กรรมการ 
  ๖.        นายนิสัย                        บุญนำกิจสวัสดิ ์     กรรมการ 
  ๗.        นายอนุกูล                      ทองสุโชติ       กรรมการ 
  ๘.        นายประกิจ                     เหล่าเกียรติโสภณ     กรรมการ 
  ๙.        นางปวีณา                      ศิริภาพ      กรรมการ 
  ๑๐.      สิบเอกหญิง ปาริชาติ         หมดมณทิล      กรรมการ 
  ๑๑.      นางสิรินิติ                      ไทยภักด ี      กรรมการและเหรัญญิก 
  ๑๒.      นายสมชาย                    ตั้งประพฤติดี    กรรมการและเลขานุการ 

 

   
๑. นายวราวุธ             ตีระนันทน ์ ประธานกรรมการ 
๒. นายนิวัตร             นาคะเวช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. น.อ. พงษ์สุวรรณ    ศรีสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นางสาวอิสริยา       พรหมสงฆ ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. ว่าที ่ร.ต. จราวุฒ ิ   อำนักมณ ี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. นางสิรินธร            สินจินดาวงศ ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายฉัตรชัย           พรหมเลิศ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๘. นายปิยะ              คำตา่ย กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
๙. นางสาวเกด           รามโกมุท กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 

๑๐. นายบัญชา            เทียมเพชร กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
๑๑. นายธันวา              เดชะศิริ กรรมการผู้แทนครู 
๑๒. พระมหาปริญณภัสทร์    รุจิธมโม กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
๑๓. พระมหาจามร        พรหมจาโร กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
๑๔. นายประวัติ            สุทธิประภา กรรมการและเลขานุการ 
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ตารางแสดง  จำนวนครูโรงเรียนสารวิทยา  จำแนกตามกลุม่สาระการเรียนรู้และเพศ 

 

 
ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

เพศ 

ชาย หญิง รวม 

บริหาร ๒ ๓ ๕ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน ๑ ๕ ๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๕ ๙ ๑๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ ๕ ๑๗ ๒๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ ๕ ๑๖ ๒๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ๖ ๙ ๑๕ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ ๒ ๗ ๙ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๕ ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี 
และเทคโนโลย ี

๕ ๘ ๑๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๕ ๒๖ ๓๑ 
รวม ๓๙ ๑๐๕ ๑๔๔ 

 

๓

๖

๖

๓

๙

๒๓

๔๑ ๑๐๓ ๑๔๔
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คู่มือการปฏิบัติราชการ โรงเรียนสารวิทยา
ตามคำาสั่งโรงเรียนสารวิทยา ที่ ๑๑๘/๒๕๖๓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
๑.งานสำนักงานกลุ่มบริหาร
วิชาการ 
๒.งานบริหารกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
๓.งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
๔.งานวัดผล  ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียนรู ้
๕.งานวิจัยพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา 
๖.งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
๗.งานพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
๘.งานนิเทศการศึกษา 
๙.งานแนะแนวการศึกษา 
๑๐.งานประสาน  ส่งเสริมและ
สนับสนุน  งานวิชาการแก่ 
ครอบครัว  ชุมชน  องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันอื่นที่  
จัดการศึกษาในระบบนอก  
ระบบ และตามอัธยาศัย 
๑๑.งานการรับนักเรียน 
๑๒.งานทะเบียนนักเรียนและ
จัดทำสำมโนนักเรียน 
๑๓.งานพัฒนาระบบเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ 
๑๔.งานห้องสมุด 
๑๕.สมาคมศิษย์เก่าสาร
วิทยา 
16.งานอื่นๆ ตามที่
ผู้อำนวยการมอบหมาย 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
๑.งานสำนักงานกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
๒.งานจัดต้ัง  เสนอขอและ
จัดสรรงบประมาณ 
๓.งานตรวจสอบ  ติดตาม  
ประเมินผลและรายงานการใช้
เงินและการดำเนินงาน 
๔.งานระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา 
๕.งานบริหารการเงิน 
๖.งานบริหารการบัญชี 
๗.งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ 
๘.งานจัดทำข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 
๙.งานตรวจสอบภายใน 
๑๐.งานจัดระบบควบคุม
ภายในหน่วยงาน 
๑๑.งานพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๒.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๓.งานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๑๔.งานอื่น ๆ ตามที่
ผู้อำนวยการมอบหมาย 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๑.งานสำนักงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
๒.งานวางแผนอัตรากำลังและ
การกำหนดตำแหน่ง 
๓.งานสรรหา  บรรจุ  แต่งต้ัง  
ลงเวลา  ลา และการออกจาก
ราชการ 
๔.งานทะเบียนประวัติและ
บำเหน็จความชอบ 
๕.งานวินัยและการรักษาวินัย 
๖.งานพัฒนาบุคลากรและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ 
๗. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
๘.งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
๙.งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 
๑๐.งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
๑๑.งานระดับชั้น  คณะสี  และ
ครูที่ปรึกษา 
๑๒.งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งเสพติด  โรคเอดส์และ
อบายมุข 
๑๓.งานวินัยและความ
ประพฤตนิักเรยีน 
๑๔.งานประสานและพัฒนา
เครือข่ายการศกึษา 
๑๕.งานเครือ่ข่ายผู้ปกครอง
สารวิทยา 
๑๖.งานอื่น ๆ ตามที่
ผู้อำนวยการมอบหมาย 
 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
1.งานสำนกังานกลุ่ม
บริหารทั่วไป 
2.งานธุรการ 
3.งานอาคารสถานทีแ่ละ
สิ่งแวดลอ้ม 
4.งานประชาสมัพันธ ์
5.งานยานพาหนะและ
บริการสาธารณะ 
6.งานสัมพันธ์ชุมชน 
7.งานโภชนาการ 
8.งานอนามยัโรงเรยีน 
9.งานสวัสดกิาร 
10.งานโสตทัศนศึกษา 
11.งานนักพฒันา 
12.งานสมาคมผู้ปกครอง
และครูสารวทิยา 
13.งานมูลนธิิสารวทิยา 
14.งานอื่นๆตามที่
ผู้อำนวยการมอบหมาย 
 

คณะกรรมการ 
สำนักงานผู้อำนวยการ 

คณะกรรมการ 
บริหารงบประมาณ 

คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล 

คณะกรรมการ
บริหารทั่วไป 

ผู้เรยีน 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสารวิทยา 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมผู้ปกครองและครูสารวิทยา สมาคมศิษย์เก่าสารวิทยา 

มูลนธิิสารวิทยา เครือข่ายผู้ปกครองสารวิทยา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ 

สำนักงานผู้อำนวยการ 
๑.งานสำนักงาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
๒.งานแผนงาน 
๓.งานสารสนเทศ 
๔.งานสมาคมผู้บริหาร 
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ 
๕.งานอื่น ๆตามที่
ผู้อำนวยการมอบหมาย 
 

คณะกรรมการ 
บริหารวิชาการ 
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เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนสารวิทยา (ส.ย.) 
 
 
 

 
น้ำใจเราชาวสาระนะน้องพ่ี 
ย่อมยินดีพลีจิตคิดเกื้อหนุน 

สามัคคีมีพลังใจเราตั้งหวังเจือจุน 
เราอบอุ่นด้วยรักมั่นกันและกัน 

 
การศึกษาแม้จะยากลำบากยิ่ง 

ก็หากริ่งเกรงใดฤาไหวหวั่น 
เรียนเราเรียน เล่นเราเล่น มุ่งให้เห็นเป็นวารวัน 

หมั่นจะหมั่น หมายจะหมายไม่ยอมพ่ายแพ้ 
 

** แม้เราจะเหนื่อย แม้เราจะหนักก็จักสู้ 
เพื่อให้ความรู้สืบเสาะเป็นเบาะแส 

คำครูร่ำพร่ำเตือนไม่เชือนแช 
ผิดจะแก้ให้ต้องทำนองความ (ซ้ำ) ** 

 
เพ่ือศักดิ์ศรีสาระประจักษ์ท่ัว 

ขอวางตัวพลีตัวเองไม่เกรงขาม 
ขอกตัญญูตาวาจางาม 

ประกาศความเกรียงไกรให้ระบือลือลั่นรัว 
 

เพ่ือศักดิ์ศรีสาระประจักษ์ท่ัว 
ขอวางตัวพลีตัวเองไม่เกรงขาม 

ขอกตัญญูตาวาจางาม 
                                        จงดลนามเราให้เฟื่องกระเดื่องเอยไชโย ไชโย                        ฟังเพลงได้ที่ 

                                                                                       

 

 

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนสารวิทยา (ส.ย.) 
 
 
 

 
น้ำใจเราชาวสาระนะน้องพ่ี 
ย่อมยินดีพลีจิตคิดเกื้อหนุน 

สามัคคีมีพลังใจเราตั้งหวังเจือจุน 
เราอบอุ่นด้วยรักมั่นกันและกัน 

 
การศึกษาแม้จะยากลำบากยิ่ง 

ก็หากริ่งเกรงใดฤาไหวหวั่น 
เรียนเราเรียน เล่นเราเล่น มุ่งให้เห็นเป็นวารวัน 

หมั่นจะหมั่น หมายจะหมายไม่ยอมพ่ายแพ้ 
 

** แม้เราจะเหนื่อย แม้เราจะหนักก็จักสู้ 
เพื่อให้ความรู้สืบเสาะเป็นเบาะแส 

คำครูร่ำพร่ำเตือนไม่เชือนแช 
ผิดจะแก้ให้ต้องทำนองความ (ซ้ำ) ** 

 
เพ่ือศักดิ์ศรีสาระประจักษ์ท่ัว 

ขอวางตัวพลีตัวเองไม่เกรงขาม 
ขอกตัญญูตาวาจางาม 

ประกาศความเกรียงไกรให้ระบือลือลั่นรัว 
 

เพ่ือศักดิ์ศรีสาระประจักษ์ท่ัว 
ขอวางตัวพลีตัวเองไม่เกรงขาม 

ขอกตัญญูตาวาจางาม 
                                        จงดลนามเราให้เฟื่องกระเดื่องเอยไชโย ไชโย                        ฟังเพลงได้ที่ 

                                                                                       

 

 

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนสารวิทยา (ส.ย.) 
 
 
 

 
น้ำใจเราชาวสาระนะน้องพ่ี 
ย่อมยินดีพลีจิตคิดเกื้อหนุน 

สามัคคีมีพลังใจเราตั้งหวังเจือจุน 
เราอบอุ่นด้วยรักมั่นกันและกัน 

 
การศึกษาแม้จะยากลำบากยิ่ง 

ก็หากริ่งเกรงใดฤาไหวหวั่น 
เรียนเราเรียน เล่นเราเล่น มุ่งให้เห็นเป็นวารวัน 

หมั่นจะหมั่น หมายจะหมายไม่ยอมพ่ายแพ้ 
 

** แม้เราจะเหนื่อย แม้เราจะหนักก็จักสู้ 
เพื่อให้ความรู้สืบเสาะเป็นเบาะแส 

คำครูร่ำพร่ำเตือนไม่เชือนแช 
ผิดจะแก้ให้ต้องทำนองความ (ซ้ำ) ** 

 
เพ่ือศักดิ์ศรีสาระประจักษ์ท่ัว 

ขอวางตัวพลีตัวเองไม่เกรงขาม 
ขอกตัญญูตาวาจางาม 

ประกาศความเกรียงไกรให้ระบือลือลั่นรัว 
 

เพ่ือศักดิ์ศรีสาระประจักษ์ท่ัว 
ขอวางตัวพลีตัวเองไม่เกรงขาม 

ขอกตัญญูตาวาจางาม 
                                        จงดลนามเราให้เฟื่องกระเดื่องเอยไชโย ไชโย                        ฟังเพลงได้ที่ 
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ท�าเนียบบุคลากร
โรงเรียนสารวิทยา
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ตามคำาสั่งโรงเรียนสารวิทยา ที่ ๑๑๘/๒๕๖๓



14
คู่มือการปฏิบัติราชการ โรงเรียนสารวิทยา
ตามคำาสั่งโรงเรียนสารวิทยา ที่ ๑๑๘/๒๕๖๓
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ตามคำาสั่งโรงเรียนสารวิทยา ที่ ๑๑๘/๒๕๖๓
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คู่มือการปฏิบัติราชการ โรงเรียนสารวิทยา
ตามคำาสั่งโรงเรียนสารวิทยา ที่ ๑๑๘/๒๕๖๓
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ตามคำาสั่งโรงเรียนสารวิทยา ที่ ๑๑๘/๒๕๖๓
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ตามคำาสั่งโรงเรียนสารวิทยา ที่ ๑๑๘/๒๕๖๓
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คู่มือการปฏิบัติราชการ โรงเรียนสารวิทยา
ตามคำาสั่งโรงเรียนสารวิทยา ที่ ๑๑๘/๒๕๖๓
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ตามคำาสั่งโรงเรียนสารวิทยา ที่ ๑๑๘/๒๕๖๓
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คู่มือการปฏิบัติราชการ โรงเรียนสารวิทยา
ตามคำาสั่งโรงเรียนสารวิทยา ที่ ๑๑๘/๒๕๖๓

 
คำสั่งโรงเรียนสารวิทยา 

ที ่เว้นไว้ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติงานตามโครงสร้างบริหารงานโรงเรียนสารวิทยา  

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  
________________________ 

                   เพื่อให้การบริหารงานโรงเรียนสารวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างมีระบบ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๒๗  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้ 
คณะกรรมการอำนวยการ   
 ๑. นายประวัติ  สุทธิประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา  
 ๒. นางสุรีรัตน์              สะสุนทร    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 ๓. นางสาวอารีรัตน์ พูลเจริญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 4. นางสาวศรประภา สิริภัทรวิช รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  
 5. นายพงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
หน้าที ่  ให้คำปรึกษาเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
คณะกรรมการดำเนินงาน 
 1. นางสาวราตร ี เหล่าหะเกียรติ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 2. นางสาววิชณ ี เปรมประยูร ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 3. นางสาวสนธิกาญจน์  แสงมณี  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 4. นางสาวปิยะมาศ เลิศความเพียร ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 5. นางสาวพัฒตวรรณ สีเลา  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 6. นางนิธิวด ี  แพรวัฒนะสุข ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 7. นางสาวเยาวลักษณ์ วงศ์สิงห์  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 8. นางสาวนภวรรณ   นาคอุไร     ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป   
 9. นางสาวจรรจิรา  ฤทธิชัย   ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 10.นายธันวา  เดชะศิริ  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 11.นางสาวพัชรีย์ สว่างวงษ์     ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 12.นางสาวธัญทิพย์ อริยอัครพงษ์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 13.นายศุภวัฒน ์ คัมภิรานนท์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 14.นางรุ่งเพ็ชร์  สร่องศรี  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 15.นายถนอมศักดิ์ ทองประเทือง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
หน้าที ่ 1. วางแผน ประสานงานให้ฝ่ายต่างๆ ดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

ที่ ๑๑๘/๒๕๖๓
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คู่มือการปฏิบัติราชการ โรงเรียนสารวิทยา
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งานสำนักงานผู้อำนวยการ 
  1. นายปภังกร  จันทร์หอม  หัวหน้าสำนักงาน 
  2. นางสาวณัฐธยาน ์ กุลสิริวงศธร  กรรมการ 
  3. นางสาวกมลรัตน์  ฤทธิชัย  กรรมการ 
  4. นางสาวสุกัญญา  สุขภาค กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่  1. ประสานงานระหว่างฝ่ายงานต่างๆของโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 
  2. ดูแลบุคลากรที่เข้าพบท่านผู้อำนวยการโรงเรียน 
  3. บันทึกตารางงานของท่านผู้อำนวยการโรงเรียน 
  4. ดูแลเอกสารแฟ้มเสนอท่านผู้อำนวยการ และส่งคืนกับฝ่ายงานต่างๆ 
  5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
    
กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน 

    1. งานแผนงาน 
 ๑. นางสาวศิรธันย ์ สามเชียง หัวหน้างาน 
 2. นายวรางค ์ สุจริต กรรมการ 
 3. นางพรประภา วัฒนะกูล กรรมการ 
 4. นางสาวชนินทร์พร  โพทิพยวงศ์ กรรมการ 
  5. นางสาวธัญชนก ถาวรศรีสกุล กรรมการ 
  ๖. นายธนายุต กุคำวงษ์ กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที ่ ๑. จัดทำธรรมนูญโรงเรียน  
 ๒. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา  

๓. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
๔. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานตามโครงการประจำปี 
๕. ควบคุมการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
๖. จัดทำรายงานความก้าวหน้า 
๗. จัดทำการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 
๘. จัดทำรายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
๙. การติดตามตรวจสอบจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ 
๑๐.ประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษา 
๑๑.ประเมินผลการจัดกิจกรรมประจำปีการศึกษา 
๑๒.จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)  สิ้นปีการศึกษา   

 ๑๓.ประเมินความพึงพอใจตามแผนปฏิบัติการ 
 14.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

2. งานสารสนเทศ 
 ๑. นางสาวสุนิสา วาริน  ห้วหน้างาน 
 ๒. นางสาวประนอม สิงห์โต  กรรมการ 
 ๓. นางสาวเสาวลักษณ์ สภานนท์  กรรมการ 

งานส�านักงานผู้อ�านวยการ

กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน
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 ๔. นายพิชชาญ สุขประเสริฐ  กรรมการ 
 ๕. นางศรานตา กฤษฎาสิมะ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. จัดทำสารสนเทศพ้ืนฐานประจำปีการศึกษาทั้ง 2 ภาคเรียน 

๒. จัดทำสารสนเทศประจำปีการศึกษา 
๓. ออกแบบและรวมรวมข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา 
๔. รายงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา (EMIS) 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

 

 

 



24
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บุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ภาระงาน/หน้าที่ผดิชอบ 
๑.  นางสาวศรประภา        สิริภัทรวิช รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวชิาการ 
๒.  นางสาวพทัธนนัท์        เลิศความเพียร ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
๓.  นางสาวพฒัตวรรณ      สีเลา ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
๔.  นางนิธิวดี                 แพรวฒันะสุข ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
๕.  นางสาวเยาวลักษณ์     วงศส์ิงห์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
๖.  นางสาววนัสนันท์        คำแสน หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๗.  นางสาวดาวเรือง         เกณฑ์สาค ู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๘.  นางสาวอรนนัท์          จันทร์ประภาพ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
๙.  นางสาววนิดา            หลากจติร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐.  นางสาวสุรีพร            ศรีขวัญเมือง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑๑.  นางสิรินิติ                 ไทยภักดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๑๒.  นางสาวทพิรวี            เตชะหงษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๑๓.  นางสาววนีัฐดา           แก้วโท หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๑๔. นายกิตติพัทธ์             สุขลิ้ม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๑๔.  นางสาวสุพัตรา          อินทร์ศร หัวหน้างานแนะแนว 
๑๕.  นายธีรวฒุิ                เพ็ญบญุ หัวหน้างานห้องสมุด 
๑๖.  นางสาวธนิสรา          ภูไ่พบลูย์ หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจนี ระดับ ม. ตน้และ ม.ปลาย 
๑๗.  นางสาวประภาวดี       เจริญจติร หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ GIFTED ระดับ ม. ต้น 
๑๘.  นางสาวขนษิฐา          ผลาธัญญะ หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ระดับ ม. ต้น 
๑๙.  นางสาวสุณิสา           สอาดศรี หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาเกาหลี ระดบั ม. ปลาย 
๒๐.  นางสาวพรสุริยุ          วงศ์ใหญ ่ งานสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ 
๒๑.  นายเดียร์                 สุขเพ็ชร ี หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาญีปุ่่น ระดบั ม. ปลาย 

งานสำรวจการจัดการเรียนการสอน 
๒๒.  นางสาวธัญธร           เวชวิทยาขลัง หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาฝรั่งเศส ระดับ ม. ปลาย 
๒๓.  นางสาวลดาวลัย์        กันธมาลา หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย 
๒๔.  นางสาวพรพิมล         จงรักวิทย์ หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ GIFTED ระดับ ม. ปลาย 

กิจกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูผู้ช่วยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒๕.  นางสาวเฉลิมศรี         เกตุจำปา หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารวชิาการ/งานจัดจา้ง,จัดซ่อมคุรุภัณฑ์ 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 
กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET และ GAT/PAT ระดับชัน้ ม.๖ 
กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร “ลูกเขียว-ขาว” ระดับชัน้ ม.๓และ ม.๖ 
งานบริการเอกสารสิ่งพิมพ์/กิจกรรมห้องอัดสำเนา 

๒๖.  นายโสภณ               จุ้ยจิตร กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ระดับชั้น ม.๓ 
กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร “ลูกเขียว-ขาว” ระดับชัน้ ม.๓ และ ม.๖ 

๒๗.  นางรุ่งเพ็ขร              สร่องศรี กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ระดับชัน้ ม.๔ 

ขอบข่ายภาระงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนสารวิทยา 
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ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ภาระงาน/หน้าที่ผดิชอบ 
๒๘.  นางสาวภัครนนัท์        โปธา กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการสอบ GAT/PAT ระดับชัน้ ม.๕ 
๒๙.  นางสาวเยาวลักษณ์     วงศส์ิงห์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการสอบ สอวน.ระดบัม.ต้น 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 
กิจกรรมลดเวลาเรียน – เพิ่มเวลารู้/ กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

๓๐.  นางจีรนันท์              ธำรงวิศว กิจกรรมวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กิจกรรมจัดทำประมวลรายวิชาทุกรายวิชา/ การประเมินหลักสตูรสถานศึกษา 

๓๑.  นายวชิชวทิย์            จัวนาน การสร้าง/พฒันาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยทีางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
การอบรม/พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยทีางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
งานทะเบียนนักเรียนและฐานข้อมูลนักเรียนด้วยโปรแกรม  
Secondary Grading System 
การจัดทำข้อมูลผลการเรียน (กระดาษคำตอบและซ่อมบำรุง),งานห้อง Resource  

๓๒.  นายจตุพร                ใจหาญ กิจกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน/อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน 
๓๓.  นางสาวธนัย์ชนก        อรัญญิก กิจกรรมการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (IS) 

กิจกรรม ๑ ห้องเรียน ๑ โครงงานสาธารณประโยชน์ 
๓๔.  นายธีรวฒุิ                เพ็ญบญุ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
๓๕.  นางสาวไพลนิ           ชยามาศ กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา 

กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง/ กิจกรรมบูรณาการศาสตร์พระราชา 
๓๖.  นางสาวสาวิตรี          เนานะมะบัติ 

 
แผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมประกวดและแข่งขันทักษะความรู้ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้/งานกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน 

๓๗.  นายชัยณรงค ์        ทรายทอง 
 

กิจกรรมการจัดนิทรรศการ SARA Open House 
กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 

๓๘.  นางสาวพรสุริยุ          วงศ์ใหญ่ กิจกรรมการจัดนิทรรศการ SARA Open House 
๓๙.  นางสาวนิรชา            สุวรรณมณี กิจกรรมการนิเทศภายในของครูผู้สอนภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มสาระการ

เรียนรู ้
๔๐.  นางสาวอนัญญา        วนัทยานันท์ งานจัดทำตารางเรียนตารางสอน 
๔๑.  นายธเนศ                วิริยะมนตรี กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
๔๒.  นางสาวพทัธนนัท์      เลิศความเพียร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร/ งานบริหารสำนักงานวิชาการ 

งานการรับนักเรียน รอบทั่วไป/งานนิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชพี 
๔๓.  นางสาวดวงพร          เถอะจ๋า วัสดุของใช้สำนักงาน/งานหนงัสอืเรียนฟรี ๑๕ ปี 
๔๔.  นางสาวอัจฉราภรณ์    บุญขวัญ งานสำรวจการจัดการเรียนการสอน 
๔๕.  นางสาวชนิกานต์        ศรีนรา งานจัดสอนแทน 
๔๖.  นางสาวพฒัตวรรณ     สีเลา งานการรับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ 
๔๗.  นางอรจิรา               ปฏนินทว์านชิ หัวหน้างานทะเบียน – วัดผล/งานตรวจสอบวุฒิการศึกษา 

งานจัดทำและจัดซื้อแบบรายงานผลการสอบ 
๔๘.  นายกฤษฎา              วสิิฐสัทธาพงษ ์ จัดเตรียมฐานข้อมูลรายงานผลการเรียน 
๔๙.  นายกัมปนาท            สมชาต ิ งานจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริม (เรียนซ้ำรายวิชา) 
๕๐.  นางนิธิวดี                แพรวัฒนะสุข งานปรับปรุงห้องสำนักงานทะเบียนวัดผล/งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
๕๑.  นายประพจน์            อังคเรืองรัตนา กิจกรรมคุณภาพห้องเรียน 
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กลุ่มบริหารวิชาการ

	 นางสาวศรประภา		สิริภัทรวิช	 รองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
	 ๑.	 ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ	 ส�านักงานคณะกรรมการสถานศึกษา	

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
	 ๒.		 จัดระบบและพัฒนาการบริหารงานวิชาการโดยจัดองค์กร	จ�าแนกงาน	พรรณนางาน	มอบหมาย

งาน	และพัฒนาองค์กร
	 ๓.		 เตรียมความพร้อมด้านต่าง	ๆ	ได้แก่	หลักสูตร	เอกสารประกอบ	ระเบียบการต่าง	ๆ	อาคาร	สถานที่	

สื่อ	วัสดุอุปกรณ์	เทคโนโลยี	เอกสาร	งบประมาณ	ความพร้อมของครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้หลักสูตร	โดยแนวทางการด�าเนินการห้องเรียนคุณภาพ

	 ๔.		 พัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน	ให้มีสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้	พัฒนาสื่อและกระบวนการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและประเทศชาติ

	 ๕.		 บริหารการใช้หลักสูตร	 วางแผนการน�าหลักสูตรสู่ห้องเรียน	 วางแผนทั่วไป	 จัดท�าแผนงาน	
โครงการ	ปฏิทินการปฏิบัติงาน	ตารางการปฏิบัติงานต่าง	ๆ 	ตารางสอน	ด�าเนินงานต่าง	ๆ 	ตามแผน	
และประเมินผลการด�าเนินงาน

	 ๖.	 จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ	จุดหมาย	สมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน	คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
มาตรฐานการเรียนรู้	 การคิดวิเคราะห์	 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โดยกระบวนการผู้เรียนเป็นส�าคัญ	

	 ๗.		 ส่งเสริมพัฒนาครู	 บุคลากรทุกฝ่ายให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับสภาพเปลี่ยนแปลง 
ของสังคม	จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 ๘.		 บริการข้อมูลการเรียนแก่ผู้ปกครอง	ชุมชุน	อ�านวยความสะดวก	ทั้งการประชุมและการประสานงาน
โดยบุคคล

	 ๙.	 ประสานงานต่าง	ๆ	กับหน่วยงานภายใน	และภายนอกโรงเรียน
	 ๑๐.	บ�ารุงขวัญ	ก�าลังใจ	และสวัสดิการของบุคลากร
	 ๑๑.	ด�าเนินการให้มีผู้รับผิดชอบ	ควบคุม	ตรวจสอบการปฏิบัติงาน	โดยจัดท�าค�าสั่งปฏิบัติงาน	ประชุม	

มอบหมายงาน	ติดตามด้วยตนเองหรือผ่านผู้รับมอบหมาย
	 ๑๒.	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้แก่ครู	 ด้านเทคนิคการจัดการเรียนรู้	

การออกแบบการจัดท�าหน่วยการเรียนรู้	แผนการจัดการเรียนรู้	แนวคิดใหม่	ๆ	ในการจัดการศึกษา
	 ๑๓.	ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของครูทุกด้าน	 ได้แก่	 การจัดท�าเอกสารแผนการจัดการเรียนรู	้ 

สื่อการเข้าสอน	การวัดประเมินผล	
	 ๑๔.	ส�ารวจสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอน	และหาวิธีแก้ไขปัญหา	อย่างต่อเนื่อง
	 ๑๕.	ตักเตือน	ลงโทษ	ต่อการปฏิบัติงานที่ถูกละเลยหรือปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง	เพื่อให้เกิดการพัฒนางาน
	 ๑๖.	ควบคุมดูแลบุคลากรและการปฏิบัติงานในส�านักงานกลุ่มบริหารวิชาการให้เกิดความเรียบร้อย	

สามารถให้บริการทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
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	 ๑๗.	ประเมินและสรุปผลการด�าเนินงานในส�านักงานกลุ่มบริหารวิชาการให้เกิดความเรียบร้อย	
สามารถให้บริการทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

	 ๑๘.	ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา	ปีงบประมาณละ	๒	ครั้ง

	 ๑๙.	ประเมินและสรุปผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริหารวิชาการ	 ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติ
งานโรงเรียนมัธยมศึกษา	 พ.ศ.๒๕๕๒	 และเกณฑ์ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก	 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 ๒๐.	ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่ผู้อ�านวยการมอบหมาย

๑. คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ
	 ๑.		 นางสาวศรประภา	 สิริภัทรวิช	 รองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
	 ๒.		 นางสาวพัทธนันท์	 เลิศความเพียร	 ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
	 ๓.		 นางสาวพัฒตวรรณ	 สีเลา	 ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
	 ๔.		 นางนิธิวดี	 แพรวัฒนะสุข	 ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
	 ๕.		 นางสาวเยาวลักษณ์	 วงศ์สิงห์	 ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
หน้าที่		 ๑.		 หมายเลข	๒-๕	ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ	เมื่อรองผู้อ�านวยการกลุ่ม

บริหารวิชาการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
	 ๒.		 ประสานงาน	บริหาร	ก�ากับ	ดูแล	ติดตาม	ช่วยเหลือ	พัฒนา	การด�าเนินงานของงานวัดผลประเมินผล	

งานเทียบโอนผลการศึกษา	การตรวจข้อสอบ	
	 ๓.		 ติดต่อ	ประสานงานกับหน่วยงานต่าง	ๆ	ทั้งภายในและภายนอกกลุ่มบริหารวิชาการ
	 ๔.		 ประชาสัมพันธ์	เผยแพร่ข่าวสาร	บทความของงานต่าง	ๆ	ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง	เพื่อสร้างความเข้าใจ	

เพิ่มความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก
	 ๕.		 จัดท�าแผนงบประมาณ	 และรวบรวมโครงการ	 แผนปฏิบัติงานและปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ของงานต่าง	 ๆ	 โดยประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	 หัวหน้างานต่าง	 ๆ	 เพื่อเสนอ 
ของงบประมาณประจ�าปีตลอดจนกับกับดูแลติดตาม	 ประเมินผล	 สรุปการปฏิบัติงานของ 
งานทะเบียนงานประเมินผล	งานเทียบโอนผลการศึกษา	การตรวจข้อสอบ

	 ๖.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่ผู้อ�านวยการและรองผู้อ�านวยการมอบหมาย

๒. คณะกรรมการด�าเนินงานกลุ่มบริหารวิชาการ
	 ๑.		 นางสาวศรประภา	 สิริภัทรวิช	 ประธานกรรมการ
	 ๒.		 นางสาวพัทธนันท์	 เลิศความเพียร	 รองประธานกรรมการ
	 ๓.		 นางสาวพัฒตวรรณ	 สีเลา	 รองประธานกรรมการ	
	 ๔.		 นางนิธิวดี	 แพรวัฒนะสุข	 รองประธานกรรมการ	 	
	 ๕.		 นางสาวเยาวลักษณ์	 วงศ์สิงห์	 รองประธานกรรมการ
	 ๖.		 นางสาวดาวเรือง	 เกณฑ์สาคู	 กรรมการ
	 ๗.		 นางสาวสุรีพร	 ศรีขวัญเมือง	 กรรมการ
	 ๘.		 นางสาววนิดา	 หลากจิตร	 กรรมการ
	 ๙.		 นางสาวอรนันท์	 จันทร์ประภาพ	 กรรมการ
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	 ๑๐.	นายกิตติพัทธ์	 สุขลิ้ม	 กรรมการ
	 ๑๑.	นางสาวทิพรวี	 เตชะหงษา	 กรรมการ
	 ๑๒.	นางสิรินิติ	 ไทยภักดี	 กรรมการ
	 ๑๓.	นางสาววีนัฐดา	 แก้วโท	 กรรมการ
	 ๑๔.	นางสาววนัสนันท์	 ค�าแสน	 กรรมการ
	 ๑๕.	นางสาวสุพัตรา	 อินทร์ศร	 กรรมการ	
	 ๑๖.	นายธีรวุฒิ	 เพ็ญบุญ	 กรรมการ
	 ๑๗.	นางสาวขนิษฐา	 ผลาธัญญะ	 กรรมการ
	 ๑๘.	นางสาวธนิสรา	 ภู่ไพบูลย์	 กรรมการ
	 ๑๙.	นางสาวประภาวดี	 เจริญจิตร	 กรรมการ
	 ๒๐.	นางสาวพรพิมล	 จงรักวิทย์	 กรรมการ
	 ๒๑.	นายวิชชวิทย์	 จัวนาน	 กรรมการ
	 ๒๒.	นางสาวนิรชา		 สุวรรณมณี	 กรรมการ
	 ๒๓.	นางสาวธันย์ชนก	 อรัญญิก	 กรรมการ
	 ๒๔.	นางสาวสุณิสา	 สอาดศรี	 กรรมการ
	 ๒๕.	นายชัยณรงค์	 ทรายทอง	 กรรมการ
	 ๒๖.	นายเดียร์	 สุขเพ็ชรี	 กรรมการ
	 ๒๗.	นางสาวอนัญญา	 วันทยานันท์	 กรรมการ
	 ๒๘.	นางสาวไพลิน	 ชยามาศ	 กรรมการ
	 ๒๙.	นางสาวดวงพร	 เถอะจ๋า	 กรรมการ
	 ๓๐.	นางสาวสาวิตรี	 เนานะมะบัติ	 กรรมการ
	 ๓๑.	นางสาวลดาวัลย์	 กันธมาลา	 กรรมการ
	 ๓๒.	นางจีรนันท์	 ธ�ารงวิศว	 กรรมการ
	 ๓๓.	นายธเนศ	 วิริยะมนตรี	 กรรมการ
	 ๓๔.	นายธาราดล	 สิงห์สูงเนิน	 กรรมการ
	 ๓๕.	นางสาวพรสุริยุ	 วงศ์ใหญ่	 กรรมการ
	 ๓๗.	นายกฤษฎา	 วิสิทสัทธาพงศ์	 กรรมการ
	 ๓๘.	นางอรจิรา	 ปฏินนท์วานิช	 กรรมการและเลขานุการ
	 ๓๙.	นางสาวเฉลิมศรี	 เกตุจ�าปา	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่		 ๑.		 ประชุมระดมความคิด	ให้ค�าปรึกษา	ข้อมูล	ข้อเสนอแนะ	ในการก�าหนดวิสัยทัศน์	จัดท�านโยบาย

และแผนให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
	 ๒.		 ให้ความเห็นข้อเสนอแนะในการด�าเนินการ	แผนงาน	โครงการ	ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์	พันธกิจ	

เป้าประสงค์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรมใหม่	ๆ
	 ๓.		 ส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานของกลุ่มบริหารวิชาการให้เจริญก้าวหน้า	 ทันสมัย	 และ 

เป็นสากล
	 ๔.		 ส่งเสริม	สนับสนุนให้บุคลากรของกลุ่มบริหารวิชาการได้พัฒนางานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่
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	 ๕.		 ประสานงาน	 บริหาร	 ก�ากับ	 ดูแล	 ติดตาม	 ช่วยเหลือ	 พัฒนา	 การด�าเนินงานของกลุ่มบริหาร
วิชาการ	 งานควบคุมการผลิตเอกสาร	 งานพัสดุวิชาการ	 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้	 งานนิสิต/
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	งานนิเทศ	และงานการท�าข้อตกลงกับสถานศึกษา	(MOU)

	 ๖.		 ประชาสัมพันธ์	เผยแพร่ข่าวสาร	บทความของงานต่าง	ๆ 	ให้แก้ผู้ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อสร้างความเข้าใจ	
ความร่วมมือทั้งภายในภายนอก

	 ๗.		 ด�าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา	 ให้เป็นไปตามนโยบายของ
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	และคณะกรรมการสถานศึกษา	

	 ๘.		 พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา	 ให้มีสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้	พัฒนาสื่อและกระบวนการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและสิ่งแวดล้อม

	 ๙.		 บริหารการใช้หลักสูตร	 วางแผนการน�าหลักสูตรสู่ห้องเรียน	 จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง 
กับจุดมุ่งหมาย	 สมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน	 คุณลักษณะอันพึงประสงค์	 มาตรฐานการเรียนรู้	 
การคิดวิเคราะห์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

	 ๑๐.	บริการข้อมูลการเรียนแก่ผู้ปกครอง	ชุมชน
	 ๑๑.	ประสานงานต่าง	ๆ	กับหน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียน
	 ๑๒.	ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย	

๓. งานส�านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
	 ๑.		 นางสาวเฉลิมศรี	 เกตุจ�าปา	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางสาวพัทธนันท์	 เลิศความเพียร	 กรรมการ
	 ๓.		 นางสาวพัฒตวรรณ	 สีเลา	 กรรมการ
	 ๔.		 นางสาวเยาวลักษณ์	 วงศ์สิงห์	 กรรมการ
	 ๕.		 นางนิธิวดี	 แพรวัฒนะสุข	 กรรมการ	
	 ๖.		 นางอรจิรา	 ปฏินนท์วานิช	 กรรมการ
	 ๗.		 นายวิชชวิทย์	 จัวนาน	 กรรมการ
	 ๘.		 นายกัมปนาท	 สมชาติ	 กรรมการ
	 ๙.		 นางสาวสุประวีณ์	 นักท�านา	 กรรมการ
	 ๑๐.	นางสาวพรพิมล	 จงรักวิทย์	 กรรมการและเลขานุการ	
	 ๑๑.	นางสาวกัญญาลักษณ์	 ผริตะโกมล	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่	 ๑.		 ก�ากับ	 ดูแล	 งานสารบรรณ	 ลงทะเบียนรับ	 -	 ส่งหนังสือราชการ	 น�าเสนอหนังสือราชการ	 

ส�าเนาหนังสือราชการแจ้งให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อปฏิบัติ	 แยกประเภทหนังสือ	 
ท�าทะเบียนเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่	 จัดเก็บรักษาหนังสือราชการ	บริการค้นหาหนังสือราชการ	
ประสานหน้ากลุ่ม	สาระการเรียนรู้	หัวหน้างาน	และครูที่เกี่ยวกับงานให้บริการทางวิชาการ

	 ๒.		 ก�ากับ	 ดูแลแผนงานวิชาการ	 จัดท�าแผนงาน	 โครงการ	 กลุ่มบริหารวิชาการ	 การเก็บข้อมูล	 
สถิติการปฏิบัติงานด้านต่าง	ๆ	ในการจัดท�าโครงการ	แผนปฏิบัติการ	ปฏิทินวิชาการ	ด�าเนินงาน
ด้านงบประมาณ	ประสานงานกับแผนงานโรงเรียน	จัดสรรงบประมาณ

	 ๓.	 การสอนซ่อมเสริม	การท�าสมุดรายงานประจ�าตัวนักเรียน	ประสานงานวัดผลจัดท�าคะแนนสอบย่อย
และปลายภาค	การตรวจทานผลการสอบการด�าเนินการสอบแก้ตัว	ติดตามผลการเรียน	ตรวจสอบ	
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การจบหลักสูตรของนักเรียนชั้น	ม.๓	และ	ม.๖	ร่วมกับหัวหน้าระดับชั้น	รวบรวมข้อมูล	ประเมิน
ผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานระดับชั้นด้านวิชาการ	 ส่งรองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหาร
วิชาการและน�าผลการประเมินมาปรับปรุงงานวิชาการของโรงเรียน

	 ๔.		 ควบคุม	 ดูแล	 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อัดส�าเนาเอกสารในการจัดท�าเอกสารการให้บริการ
และงานทั่วไปในส�านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

	 ๕.		 ควบคุมดูแลงานพัสดุวิชาการ	 สั่งซื้อกระดาษและอุปกรณ์ในการจัดท�าเอกสาร	 จัดซ่อมเครื่องใช้
ในส�านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ	 เบิกจ่ายตรวจเช็ค	 วัสดุ	 อุปกรณ์	 ให้เพียงพอที่จะเบิกจ่าย	 
ดูแลรักษา	ซ่อมบ�ารุง	เครื่องใช้ในส�านักงาน	เช่น	เครื่องถ่ายเอกสารสีและขาวด�า	เครื่องอัดส�าเนา	
เครื่องเรียงเอกสารและเย็บเอกสาร	 เครื่องท�าลายเอกสาร	 เครื่องสแกนเอกสาร	 ควบคุมการใช้
วัสดุ	ส�านักงานกลุ่มบริหารวิขาการ	ให้เป็นไปอย่างประหยัดและถูกต้องตามระเบียบราชการ	

	 ๖.		 ปฏิบัติงานอื่น	ๆ	ที่ได้รับมอบหมาย

๓.๑ งานสารบรรณกลุ่มบริหารวิชาการ
	 ๑.		 นางสาวเยาวลักษณ์	 วงศ์สิงห์	 	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางสาวพัทธนันท์	 เลิศความเพียร	 	 กรรมการ
	 ๓.		 นางสาวพัฒตวรรณ	 สีเลา	 	 กรรมการ
	 ๔.		 นางสาวเฉลิมศรี	 เกตุจ�าปา	 	 กรรมการ
	 ๕.		 นางสาวพรพิมล	 จงรักวิทย์	 	 กรรมการ
	 ๖.		 นางสาวดวงพร	 เถอะจ๋า	 	 กรรมการและเลขานุการ
	 ๗.		 นางสาวกัญญาลักษณ์	 ผริตะโกมล	 	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่	 ๑.		 ก�ากับ	ดูแล	งานสารบรรณ	ลงทะเบียน-ส่งหนังสือราชการ
	 ๒.		 น�าเสนอหนังสือราชการ	ส�าเนาหนังสือราชการแจ้งให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อปฏิบัติ
	 ๓.		 แยกประเภทหนังสือ	ท�าทะเบียนเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่	 จัดเก็บรักษาหนังสือราชการ	บริการ

ค้นหาหนังสือราชการ
	 ๔.		 ประสานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	หัวหน้างาน	และครูที่เกี่ยวกับการให้บริการทางวิชาการ
	 ๕.		 ปฏิบัติงานอื่น	ๆ	ที่ได้รับมอบหมาย

๓.๒ งานพัสดุกลุ่มบริหารวิชาการ
	 ๑.		 นางสาวดวงพร	 เถอะจ๋า	 	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางสาวพรพิมล	 จงรักวิทย์	 	 กรรมการ
	 ๓.		 นางสาวกัญญาลักษณ์	 ผริตะโกมล	 	 กรรมการ
	 ๔.		 นางสาวเฉลิมศรี	 เกตุจ�าปา	 	 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่	 ๑.		 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ภายในกลุ่มบริหารวิชาการ	 สั่งซ้ือกระดาษและอุปกรณ์ในการจัดท�าเอกสาร

ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
	 ๒.		 จัดซ่อมเครื่องใช้ในส�านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ	ตรวจเช็ค	อุปกรณ์	ให้เพียงพอต่อการเบิกจ่าย
	 ๓.		 ดูแลรักษา	 ซ่อมบ�ารุง	 เครื่องใช้ส�านักงาน	 เช่น	 เครื่องถ่ายเอกสารสีและขาวด�า	 เครื่องอัดส�าเนา	

เครื่องเรียงเอกสารและเย็บเอกสาร	เครื่องท�าลายเอกสาร
	 ๔.		 ควบคุมการใช้วัสดุอุปกรณ์ส�านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ	ให้เป็นไปอย่างประหยัด
	 ๕.		 ปฏิบัติงานอื่น	ๆ	ที่ได้รับมอบหมาย
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๓.๓ งานควบคุมเอกสาร บริการและอนุมัติสิ่งพิมพ์
	 ๑.		 นางสาวเฉลิมศรี	 เกตุจ�าปา	 	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางสาวพัทธนันท์	 เลิศความเพียร	 	 กรรมการ
	 ๓.		 นางสาวพัฒตวรรณ	 สีเลา	 	 กรรมการ
	 ๔.		 นางสาวเยาวลักษณ์	 วงศ์สิงห์	 	 กรรมการ
	 ๕.		 นางเสาวนีย์	 เพ็งสุข	 	 กรรมการ
	 ๖.		 นางสาวพรพิมล	 จงรักวิทย์	 	 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่	 ๑.		 ก�ากับ	 ดูแล	 ควบคุมการผลิตเอกสาร	 อนุมัติสิ่งพิมพ์	 ให้บริการอัดส�าเนาเอกสารต่าง	 ๆ	 ควบคุม

ดูแลกระดาษ	มาสเตอร์	หมึกพิมพ์	และผงหมึกถ่ายเอกสาร
	 ๒.		 ดูแล	บ�ารุงรักษา	เครื่องอัดส�าเนาและเครื่องถ่ายเอกสารให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
	 ๓.	 ติดตามข้อมูล	ท�าสถิติการใช้กระดาษ	มาสเตอร์	หมึกพิมพ์และผงหมึกถ่ายเอกสารให้เป็นปัจจุบัน
	 ๔.		 เข้าเล่มเอกสารตามค�าสั่งของโรงเรียน	 สรุปการใช้กระดาษถ่ายเอกสาร	 กระดาษอัดส�าเนา	 หมึก	

และมาสเตอร์ให้ตรงกับจ�านวนจริงที่ใช้
	 ๕.		 ปฏิบัติงานอื่น	ๆ	ที่ได้รับมอบหมาย

๓.๔ งานบันทึกการเรียนการสอนและงานจัดสอนแทน
	 ๑.		 นายเดียร์	 สุขเพ็ชรี	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางสาวชนิกานต์	 ศรีนรา	 กรรมการ
	 ๓.		 นางสาวอัจฉราภรณ์	 บุญขวัญ	 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่		 ๑.		 จัดท�าเล่มบันทึกการเรียนการสอนและท�าสรุปรายงานประจ�าเดือน
	 ๒.		 จัดท�าเล่มบันทึกการสอนแทนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และท�าสรุปรายงานประจ�าเดือน
	 ๓.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ที่ได้รับมอบหมาย	

๔. งานแผนงานและงานสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ
	 ๑.		 นางสาวสาวิตรี	 เนานะมะบัติ	 หัวหน้างาน	 	
	 ๒.		 นางสาวกัญญารัตน์	 อาโรโจ	 กรรมการ
	 ๓.		 นายพิชาชาญ	 สุขประเสริฐ	 กรรมการ
	 ๔.		 นางสาวระพีพรรณ	 นวลผ่อง	 กรรมการ
	 ๕.		 นายกฤษฎา	 วิสิฐสัทธาพงศ์	 กรรมการ
	 ๖.		 นางสาวเยาวลักษณ์	 วงศ์สิงห์	 กรรมการ
	 ๗.		 นางสาวพัทธนันท์	 เลิศความเพียร	 กรรมการ
	 ๘.		 นายวิชิต	 จีนพวด	 กรรมการ
	 ๙.		 นางสาวสุนิสา	 วาริน	 กรรมการ
	 ๑๐.	นางสาวอรอนงค์	 องค์นาม	 กรรมการ
	 ๑๑.	นายณัฐพล	 มั่นเรือง	 กรรมการ
	 ๑๒.	นางสาวสุกัญญา	 สุขเจริญ	 กรรมการ
	 ๑๓.	นายอาภากร	 แสนอินทร์	 กรรมการ
	 ๑๔.	นางสาวชลดา	 ยวงใย	 กรรมการ
	 ๑๕.	นายญาณภัทร	 พุกอ่อน	 กรรมการ
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	 ๑๖.	นางสาววิภาพร	 อ�าพันกาญจน์	 กรรมการ
	 ๑๗.	นางสาวสุพัตรา	 อินทร์ศร	 กรรมการ
	 ๑๘.	นางสาวสุวิมล	 จันต๊ะสุรินทร์	 กรรมการ	 	
	 ๑๙.	นายอนุศาสน์	 ตาเสน	 กรรมการ
	 ๒๐.	นายธีรวุฒิ	 เพ็ญบุญ	 กรรมการ
	 ๒๑.	นายวราวุธ	 ช�้าเกตุ	 กรรมการ
	 ๒๒.	นางสาวพรสุริยุ	 วงศ์ใหญ่	 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่	 ๑.		 จัดท�าแผนงบประมาณ	และรวบรวมโครงการ	แผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานของงานต่าง	ๆ 
	 ๒.		 ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	 หัวหน้างานต่าง	ๆ	 เพื่อเสนอของบประมาณประจ�าปี

ตลอดจนก�ากับ	ดูแล	ติดตาม	ประเมินผล	
	 ๓.		 ด�าเนินงานด้านงบประมาณ	 ประสานงานกับงานแผนงานโรงเรียนจัดสรรงบประมาณให้แก	่

หน่วยงานในกลุ่มบริหารวิชาการ
	 ๔.		 หมายเลข	 ๒๒	 จัดท�ารูปเล่มสารสนเทศประจ�าปีจ�านวน	 ๒	 เล่ม	 ส่งท่ีห้องแผนงานโรงเรียน 

และที่กลุ่มบริหารวิชาการ
	 ๕.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ที่ได้รับมอบหมาย

๕. งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้
	 ๑.		 นางสาวดาวเรือง	 เกณฑ์สาคู	 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ	ภาษาไทย
	 ๒.		 นายธนภัทร	 บุญศรีวงษ์	 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ	ภาษาไทย
	 ๓.		 นางสาวสุวิมล	 จันต๊ะสุรินทร์	 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ	ภาษาไทย
	 ๔.	 นางสาวสุรีพร	 ศรีขวัญเมือง	 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ	สังคมศึกษา	ฯ
	 ๕.		 นายธีระวัฒน์	 สีหาบุญลี	 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ	สังคมศึกษาฯ
	 ๖.	 นายธเนศ	 วิริยะมนตรี		 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ	สังคมศึกษาฯ	
	 ๗.		 นายประพจน์	 อังคเรืองรัตนา		 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ	สังคมศึกษาฯ	
	 ๘.		 นางสาววนิดา	 หลากจิตร	 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ	วิทยาศาสตร์
	 ๙.		 นางสาวพัฒตวรรณ	 สีเลา	 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ
	 ๑๐.	นายชัยณรงค์	 ทรายทอง	 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ
	 ๑๑.	นางสาวลดาวัลย์	 กันธมาลา	 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ
	 ๑๒.	นางสาวอรนันท์	 จันทร์ประภาพ	 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ	คณิตศาสตร์
	 ๑๓.	นางสาวปัทมา	 ประพฤติงามพงศา	 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ	คณิตศาสตร์
	 ๑๔.	นางสาวกฤษณา	 ช�านาญ	 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ	คณิตศาสตร์
	 ๑๕.	นายกิตติพัทธ์	 สุขลิ้ม	 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ	ภาษาต่างประเทศ
	 ๑๖.	นายทวิตย์	 วรรณชัยมงคล	 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ	ภาษาต่างประเทศ
	 ๑๗.	นางพรประภา	 วัฒนะกูล	 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ	ภาษาต่างประเทศ
	 ๑๘.	นางสาวประวิดา	 จันดี	 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ	ภาษาต่างประเทศ
	 ๑๙.	นางสาวทิพรวี	 เตชะหงษา	 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ	สุขศึกษาและพลศึกษา
	 ๒๐.	นางสาวเฉลิมศรี	 เกตุจ�าปา	 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ	สุขศึกษาฯ
	 ๒๑.	นายไตรรัตน์	 ศรีจิตรแจ่ม	 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ	สุขศึกษาฯ
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	 ๒๒.	นางสิรินิติ	 ไทยภักดี	 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ	ศิลปะ
	 ๒๓.	นายณัฐพล	 มั่นเรือง	 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ	ศิลปะ	
	 ๒๔.	นางสาวธันย์ชนก	 อรัญญิก	 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ	ศิลปะ
	 ๒๕.	นางสาววีนัฐดา	 แก้วโท	 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ	การงานอาชีพฯ
	 ๒๖.	นางอรุณรัตน์	 คัมภีรพจน์	 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ	การงานอาชีพฯ
	 ๒๗.	นางพิชญ์สินี	 ค�าแก้ว	 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ	การงานอาชีพฯ
	 ๒๘.	นางสาววนัสนันท์	 ค�าแสน	 หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
	 ๒๙.นางสาวกัญญารัตน์	 อาโรโจ	 รองหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
	 ๓๐.	นางสาวสุพัตรา	 อินทร์ศร	 หัวหน้างานแนะแนว
	 ๓๑.	นายธีรวุฒิ	 เพ็ญบุญ	 หัวหน้างานห้องสมุด
หน้าที่		 ก�ากับดูแลการด�าเนินงานและบริหารงานของกลุ ่มสาระการเรียนรู้และการยกระดับผลสัมฤทธิ ์
	 นักเรียนทุกระดับชั้น	ได้แก่	
	 ๑.		 จัดท�าอัตราก�าลัง	จัดครูเข้าสอน	และจัดครูสอนแทน
	 ๒.		 ก�ากับและตรวจสอบการจัดท�าโครงการสอน	แผนการจัดการเรียนรู้	และเอกสาร	ประกอบการเรียน

การสอน
	 ๓.		 ก�ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
	 ๔.		 ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้
	 ๕.		 จัดหาและจัดท�าสื่อการเรียนรู้
	 ๖.		 การนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้	เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน
	 ๗.		 ก�ากับและตรวจสอบวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
	 ๘.		 ก�ากับดูแลจัดสอนซ่อมเสริม	การเรียนซ�้า	ของครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
	 ๙.		 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู	เพื่อพัฒนางานภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้	
	 ๑๐.	ดูแลห้องศูนย์วิชากลุ่มสาระการเรียนรู้
	 ๑๑.	ประสานงานและประชาสัมพันธ์ข่าวสารระหว่างกลุ่มบริหารวิชาการกับนักเรียน
	 ๑๒.	ดูแลนักเรียนให้มีความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ	(O-NET	ม.๓	ม.๖)
	 ๑๓.	สรุป/ประเมินผล/รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี
		 ๑๔.	ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย

๖. งานนิเทศการศึกษา
	 ๑.		 นางสาวนิรชา	 สุวรรณมณี		 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางสาวดาวเรือง	 เกณฑ์สาคู	 กรรมการ
	 ๓.		 นางสาวสุรีพร	 ศรีขวัญเมือง	 กรรมการ
	 ๔.		 นางสาววนิดา	 หลากจิตร	 กรรมการ
	 ๕.		 นางสาวอรนันท์	 จันทร์ประภาพ	 กรรมการ
	 ๖.		 นายกิตติพัทธ์	 สุขลิ้ม	 กรรมการ
	 ๗.		 นางสาวทิพรวี	 เตชะหงษา	 กรรมการ
	 ๘.		 นางสิรินิติ	 ไทยภักดี	 กรรมการ
	 ๙.		 นางสาววีนัฐดา	 แก้วโท	 กรรมการ
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	 ๑๐.	นางสาวสุพัตรา	 อินทร์ศร	 กรรมการ
	 ๑๑.	นางสาววนัสนันท์	 ค�าแสน	 กรรมการ	
	 ๑๒.	นางสาวพรพิมล	 จงรักวิทย์	 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่		 ๑.		 สร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการ

ท�างานร่วมกันใช้เหตุผลในการนิเทศ	เป็นการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน
	 ๒.		 จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของส�านักงานเขตพื้นที	่

การศึกษา
	 ๓.		 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพครูเพื่อเพิ่มพูนความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการสอน

ใหม่ๆ	เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
	 ๔.		 จัดกิจกรรมนิเทศภายในระหว่างกลุ่มสาระฯ	 และสรุปผลการด�าเนินงานนิเทศภายในเสนอ 

ฝ่ายบริหาร
	 ๕.		 จัดกิจกรรมนิเทศการเรียนการสอนครูผู้ช่วย	และสรุปผลการด�าเนินงานเสนอฝ่ายบริหาร
	 ๖.		 ประเมินผล	สรุปผลการนิเทศการศึกษาประจ�าปี	พร้อมจัดเก็บข้อมูล	จัดท�าแฟ้มให้สามารถค้นหา

ข้อมูลได้
	 ๗.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย

๗. งานนิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	 ๑.		 นางสาวพัทธนันท์	 เลิศความเพียร	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางสาวดาวเรือง	 เกณฑ์สาคู	 กรรมการ
	 ๓.		 นางสาวสุรีพร	 ศรีขวัญเมือง	 กรรมการ
	 ๔.		 นางสาววนิดา	 หลากจิตร	 กรรมการ
	 ๕.		 นางสาวอรนันท์	 จันทร์ประภาพ	 กรรมการ
	 ๖.		 นายกิตติพัทธ์	 สุขลิ้ม	 กรรมการ
	 ๗.		 นางสาวทิพรวี	 เตชะหงษา	 กรรมการ
	 ๘.		 นางสิรินิติ	 ไทยภักดี	 กรรมการ
	 ๙.		 นางสาววีนัฐดา	 แก้วโท	 กรรมการ
	 ๑๐.	นางสาววนัสนันท์	 ค�าแสน	 กรรมการ
	 ๑๑.	นางสาวสุพัตรา	 อินทร์ศร	 กรรมการ	
	 ๑๒.	นายธีรวุฒิ	 เพ็ญบุญ	 กรรมการ
	 ๑๓.	นายกฤษฎา	 วิสิฐสัทธาพงศ์	 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่  ๑.		 พัฒนานิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
	 ๒.		 ปฐมนิเทศนิสิต/นักศึกษาก่อนเริ่มฝึกปฏิบัติงาน	ดูแลการลงเวลาของนิสิต/นักศึกษา	เก็บรวบรวม

ประวัตินิสิต/นักศึกษาฝึกสอน
	 ๓.	 ร่วมประชุมสัมมนากับสถาบัน	 ติดตามแนะน�าและประสานงานกับครูพ่ีเลี้ยง	 และอาจารย์นิเทศ

ของมหาวิทยาลัย
	 ๔.		 ก�าหนดหน้าที่ให้นิสิต/นักศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามค�าสั่งและงานอื่น	ๆ	ที่โรงเรียนมอบหมาย
	 ๕.		 ท�าหนังสือส่งนิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกลับสถาบันเมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงาน
	 ๖.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย
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๘. งานรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
	 ๑.		 นางสาวพัฒตวรรณ	 สีเลา	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางสาวเยาวลักษณ์	 วงศ์สิงห์	 กรรมการ
	 ๓.		 นางสาวเฉลิมศรี	 เกตุจ�าปา	 กรรมการ
	 ๔.		 นางสาวพรพิมล	 จงรักวิทย์	 กรรมการ
	 ๕.		 นางสาวชนิกานต์	 ศรีนรา	 กรรมการ
	 ๖.		 นายชัยณรงค์	 ทรายทอง	 กรรมการ
	 ๗.		 นางอรจิรา	 ปฏินนท์วานิช	 กรรมการ	
	 ๘.	 นายวิชชวิทย์	 จัวนาน	 กรรมการ
	 ๙.		 นายกัมปนาท	 สมชาติ	 กรรมการ
	 ๑๐.	นางสาวสุประวีณ์	 นักท�านา	 กรรมการ
	 ๑๑.	นางสาวประภาวดี	 เจริญจิตร	 กรรมการ
	 ๑๒.	นางสาวขนิษฐา	 ผลาธัญญะ	 กรรมการ
	 ๑๓.	นางสาวสุณิสา	 สอาดศรี	 กรรมการ
	 ๑๔.	นางสาวธนิสรา	 ภู่ไพบูลย์	 กรรมการ
	 ๑๕.	นางสาวธัญธร	 เวชวิทยาขลัง	 กรรมการ
	 ๑๖.	นายเดียร์	 สุขเพ็ชรี	 กรรมการ
	 ๑๗.	นายธันวา	 เดชะศิริ	 กรรมการ
	 ๑๘.	นายจตุพร	 ใจหาญ	 กรรมการ
	 ๑๙.	นางสาวลดาวัลย์	 กันธมาลา	 กรรมการ
	 ๒๐.	นางสาวอักษราภัค	 สิทธิพรรัตนมณี	 กรรมการ
	 ๒๑.	นางสาวจิราภรณ์	 ปกรณ์	 กรรมการ
	 ๒๒.	นายกิตติธัช	 กายสะอาด	 กรรมการ
	 ๒๓.	นางสาวสุพัตรา		 อินทร์ศร	 กรรมการ
	 ๒๔.	นางสาววิภาภร	 อ�าพันกาญจน์	 กรรมการ
	 ๒๕.	นางสาวภัครนันท์	 โปธา	 กรรมการ	
	 ๒๖.	ส.อ.หญิงปาริชาติ	 หมดมณทิล	 กรรมการ
	 ๒๗.	นายธาราดล	 สิงห์สูงเนิน	 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 	 ๑.	 ประสานการด�าเนินงานการแบ่งเขตพื้นที่บริการร่วมกันกับโรงเรียนอื่น	ๆ	และเขตพื้นที่การศึกษา
	 ๒.		 ก�าหนดแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนโดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
	 ๓.		 ด�าเนินการรับสมัครนักเรียนตามแผนที่ก�าหนด
	 ๔.		 ประสานงานและร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถ่ิน	 ชุมชน	 ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียน 

ที่มีปัญหาในการเข้าเรียน
	 ๕.		 ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ�านวยการโรงเรียน
	 ๖.		 ปฏิบัติงานอื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย
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๙. งานรับนักเรียนห้องเรียนปกติ
	 ๑.		 นางสาวพัทธนันท์	 เลิศความเพียร	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางสาวนิธิวดี	 แพรวัฒนะสุข	 กรรมการ
	 ๓.		 นางสาวเยาวลักษณ์	 วงศ์สิงห์	 กรรมการ
	 ๔.		 นางสาวเฉลิมศรี	 เกตุจ�าปา	 กรรมการ
	 ๕.		 นางสาวพรพิมล	 จงรักวิทย์	 กรรมการ
	 ๖.		 นางสาวดวงพร	 เถอะจ๋า	 กรรมการ
	 ๗.		 นางสาวชนิกานต์	 ศรีนรา	 กรรมการ
	 ๘.		 นายชัยณรงค์	 ทรายทอง	 กรรมการ
	 ๙.		 นางอรจิรา	 ปฏินนท์วานิช	 กรรมการ
	 ๑๐.	นายวิชชวิทย์	 จัวนาน	 กรรมการ	
	 ๑๑.	นายกัมปนาท	 สมชาติ	 กรรมการ
	 ๑๒.	นายจตุพร	 ใจหาญ	 กรรมการ
	 ๑๓.	นางสาวลดาวัลย์	 กันธมาลา	 กรรมการ
	 ๑๔.	นางสาวจิราภรณ์	 ปกรณ์	 กรรมการ
	 ๑๕.	นายกิตติธัช	 กายสะอาด	 กรรมการ
	 ๑๖.	นางสาวอักษราภัค	 สิทธิพรรัตนมณี	 กรรมการ
	 ๑๗.	นางสาวสุพัตรา		 อินทร์ศร	 กรรมการ
	 ๑๘.	นางสาววิภาภร	 อ�าพันกาญจน์	 กรรมการ
	 ๑๙.	นางสาวภัครนันท์	 โปธา	 กรรมการ
	 ๒๐.	ส.อ.หญิงปาริชาติ	 หมดมณทิล	 กรรมการ
	 ๒๑.	นายธันวา	 เดชะศิริ	 กรรมการ
	 ๒๒.	นายธเนศ	 วิริยะมนตรี	 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่		 ๑.		 ประสานการด�าเนินงานการแบ่งเขตพื้นที่บริการร่วมกันกับโรงเรียนอื่น	ๆ	และเขตพื้นที่การศึกษา
	 ๒.		 ก�าหนดแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนโดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
	 ๓.		 ด�าเนินการรับสมัครนักเรียนตามแผนที่ก�าหนด
	 	 -		การด�าเนินการรับนักเรียนระดับชั้น	ม.๓	(เดิม)	ต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๔
	 	 -		การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๑	,	๔	
	 	 -		การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๑	,	๔
	 	 -		รับยื่นค�าร้อง	เพื่อจัดหาที่เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๑	(เฉพาะนักเรียนในพื้นที่)
	 ๔.		 ประสานงานและร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถ่ิน	 ชุมชน	 ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียน 

ที่มีปัญหาในการเข้าเรียน
	 ๕.		 ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ�านวยการโรงเรียน
	 ๖.		 ปฏิบัติงานอื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย
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๑๐. งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
	 ๑.		 นายธเนศ	 วิริยะมนตรี	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นายธีระวัฒน์	 สีหาบุญลี	 กรรมการ
	 ๓.		 นางสาวเฉลิมศรี	 เกตุจ�าปา	 กรรมการ
	 ๔.		 นางสาวสุนิสา	 วาริน	 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่		 ๑.		 วางแผนการวิจัยและพัฒนางานของโรงเรียน
	 ๒.		 ก�ากับ	นิเทศ	ติดตามการจัดท�างานวิจัย
	 ๓.		 ศึกษา	วิเคราะห์	ความจ�าเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสอนและการบริหาร	วิชาการ
	 ๔.		 จัดเตรียมแหล่งข้อมูลทางวิชาการ	 ประชาสัมพันธ์	 จัดอบรมครูให้ความรู้ด้านการวิจัยในชั้นเรียน	

รวมทั้งการผลิตและการใช้สื่อให้กับครูและบุคลากร	 เพื่อพัฒนางานวิจัยและสื่อการเรียนการสอน
รูปแบบต่างๆ

	 ๕.		 จัดท�าสรุปผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน	เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
	 ๖.		 จัดท�าโครงการหาทุนสนับสนุนบุคลากรของโรงเรียน	ท�าวิจัย	ผลิตสื่อ	พัฒนาสื่อ
	 ๗.		 ประสานความร่วมมือในการผลิต	จัดหา	พัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเรียน

การสอนการพัฒนางานวิจัยและพัฒนา	หน่วยงานอื่น	ๆ	
	 ๘.		 จัดหาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี	สื่อ	งานวิจัยทางการศึกษา	เพื่อให้ครูผู้สอนได้พัฒนางานวิจัย
	 ๙.		 ปฏิบัติตามนโยบายของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	๒	และของโรงเรียน
	 ๑๐.	ให้ค�าปรึกษาแก่บุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการท�าวิจัย
		 ๑๑.	ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อฝ่ายบริหาร
		 ๑๒.	สรุป/ประเมินผล/รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี
	 ๑๓.	ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๑. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
	 ๑.		 นางจีรนันท์	 ธ�ารงวิศว	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางสาววนัสนันท์	 ค�าแสน	 กรรมการ
	 ๓.		 นางสาวดาวเรือง	 เกณฑ์สาคู	 กรรมการ
	 ๔.		 นางสาวพัชรีย์	 สว่างวงษ์	 กรรมการ
	 ๕.		 นางสาวอรนันท์	 จันทร์ประภาพ	 กรรมการ
	 ๖.		 นางมาริสา	 ม่วงกล�่า	 กรรมการ
	 ๗.		 นางสาววนิดา	 หลากจิตร	 กรรมการ
	 ๘.		 นางสาวสาวิตรี	 เนานะมะบัติ	 กรรมการ
	 ๙.		 นายวิชชวิทย์	 จัวนาน	 กรรมการ
	 ๑๐.	นางสาวทิพรวี	 เตชะหงษา	 กรรมการ
	 ๑๑.	นางสาวธิดา	 ทองแย้ม	 กรรมการ
	 ๑๒.	นางสิรินิติ	 ไทยภักดี	 กรรมการ
	 ๑๓.	นางสาวธันย์ชนก	 อรัญญิก	 กรรมการ
	 ๑๔.	นางสาววีนัฐดา	 แก้วโท	 กรรมการ
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	 ๑๕.	นายกิตติพัทธ์	 สุขลิ้ม	 กรรมการ
	 ๑๖.	นางสาวนิรชา	 สุวรรณมณี	 กรรมการ
	 ๑๗.	นางสาวสุพัตรา	 อินทร์ศร	 กรรมการ
	 ๑๘.	ส.อ.หญิงปาริชาติ	 หมดมณทิล	 กรรมการ
	 ๑๙.	นางสาวสุรีพร	 ศรีขวัญเมือง	 กรรมการ
	 ๒๐.	นางสาวเจนจิรา	 แอ่งบัวใหญ่	 กรรมการ
	 ๒๑.	นางสาวสุณิสา	 สอาดศรี	 กรรมการ
	 ๒๒.	นายเดียร์	 สุขเพ็ชรี	 กรรมการ
	 ๒๓.	นางสาวลดาวัลย์	 กันธมาลา	 กรรมการ
	 ๒๔.	นางสาวธัญธร	 เวชวิทยาขลัง	 กรรมการ
	 ๒๕.	นางสาวพรพิมล	 จงรักวิทย์	 กรรมการ	
	 ๒๖.	นางสาวประภาวดี	 เจริญจิตร	 กรรมการ
	 ๒๗.	นายธีรวุฒิ	 เพ็ญบุญ	 กรรมการ
	 ๒๘.	นายธเนศ	 วิริยะมนตรี	 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่		 ๑.		 วางแผนการด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษา	กระบวนการเรียนรู้การสอนให้เหมาะสมกับ

ความสามารถของนักเรียนแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
	 ๒.		 ก�าหนด	 และปรับโครงสร้างเวลาเรียนให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	 โดยมีความสอดคล้องกับ	

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
	 ๓.	 จัดให้มีรายวิชาต่าง	 ๆ	 ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สาระการเรียนรู ้

ท้องถ่ิน	 สาระพื้นฐาน	 รวมทั้งสาระเพิ่มเติมตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาของผู้เรียน	ผู้ปกครอง	ชุมชน	สังคม	

	 ๔.		 วางแผนจัดกิจกรรมชมรม	“ลดเวลาเรียน	เพิ่มเวลารู้”	ที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน
	 ๕.		 ก�าหนดสิ่งที่ต้องการประเมินในการอ่าน	 คิดวิเคราะห์	 และเขียน	 คุณลักษณะอันพึงประสงค์	

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	พร้อมเกณฑ์การประเมิน	และแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน
	 ๖.		 จัดท�าหลักสูตร	 มีองค์ประกอบ	 คือความน�า	 วิสัยทัศน์ห้องเรียนพิเศษ	 โครงสร้างเวลาเรียน 

ของห้องเรียนพิเศษ	 ค�าอธิบายรายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
พุทธศักราช	๒๕๕๑

	 ๗.		 ประสานงานในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้
	 ๘.		 รวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาหลักสูตรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ส�าหรับครู
		 ๙.		 จัดท�าเอกสารหลักสูตร	เพื่อเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง
	 ๑๐.	จัดให้มีการวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
	 ๑๑.	ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๒. งานโครงการห้องเรียนพิเศษ
		 ๑.		 นางสาวพัฒตวรรณ	 สีเลา	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางสาวขนิษฐา	 ผลาธัญญะ		 หัวหน้าห้องเรียน	MEP
	 ๓.		 นางสาวณัฐธยาน์	 กุลสิริวงศธร	 รองหัวหน้าห้องเรียน	MEP
	 ๔.		 นางสาวอนัญญา	 วันทยานันท์	 รองหัวหน้าห้องเรียน	MEP
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	 ๕.		 นางสาวประภาวดี	 เจริญจิตร	 หัวหน้าห้องเรียน	GIFTED	ม.ต้น
	 ๖.		 นางสาวณัฐมน	 ทองค�า	 รองหัวหน้าห้องเรียน	GIFTED	ม.ต้น
	 ๗.		 นางสาวกฤษณา	 ช�านาญ	 รองหัวหน้าห้องเรียน	GIFTED	ม.ต้น
	 ๘.		 นางสาวพรพิมล	 จงรักวิทย์	 หัวหน้าห้องเรียน	GIFTED	ม.ปลาย
	 ๙.		 นางธีราภรณ์	 พฤกษ์พงศ์พันธ์	 รองหัวหน้าห้องเรียน	GIFTED	ม.ปลาย
	 ๑๐.	นางสาวณัทธมวันทน์	 ภู่สุนทรเกียรติ	 รองหัวหน้าห้องเรียน	GIFTED	ม.ปลาย
	 ๑๑.	นางสาวสุณิสา	 สอาดศรี	 หัวหน้าห้องเรียนเกาหลี	 เข้มข้น
	 ๑๒.	นางสาวกฤษฎาพร	 แซ่เวียน	 รองหัวหน้าห้องเรียนภาษาเกาหลีเข้มข้น
	 ๑๓.	นางสาวธนิสรา	 ภู่ไพบูลย์	 หัวหน้าห้องเรียนภาษาจีนเข้มข้น
	 ๑๔.	นางสาวดวงพร	 เถอะจ๋า	 รองหน้าห้องเรียนภาษาจีนเข้มข้น
	 ๑๕.	นางสาวลดาวัลย์	 กันธมาลา	 หัวหน้าห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์
	 ๑๖.	นางสาวพัฒตวรรณ	 สีเลา	 รองหัวหน้าห้องเรียนวิทยาศาสตร์และ
	 	 	 	 	 คอมพิวเตอร์
	 ๑๗.	นายสุรชัย	 ศรีชัยชนะ	 รองหัวหน้าห้องเรียนวิทยาศาสตร์และ
	 	 	 	 	 คอมพิวเตอร์
	 ๑๘.	นายเดียร์	 สุขเพ็ชรี	 หัวหน้าห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น
	 ๑๙.	นางสาวอัจฉราภรณ์	 บุญขวัญ	 รองหัวหน้าห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น
	 ๒๐.	นางสาวธัญธร	 เวชวิทยาขลัง	 หัวหน้าห้องเรียนภาษาฝรั่งเศส
	 ๒๑.	นางสาวธัญชนก	 ถาวรศรีสกุล	 รองหัวหน้าห้องเรียนภาษาฝรั่งเศส
	 ๒๒.	นายธาราดล	 สิงห์สูงเนิน	 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่	 ๑.		 ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินงานตามนโยบายห้องเรียนพิเศษ/หลักสูตรพิเศษ
	 ๒.		 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการให้แก่นักเรียน	 บุคลากรทางการศึกษา	 ผู้ท่ีเก่ียวข้อง	

ในการอบรม	สัมมนา	ประชุมเชิงปฏิบัติการ	และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
	 ๓.		 จัดหาครู	 บุคลากร	 ผู้มีความสามารถตรงตามสาขาที่เปิดโครงการพิเศษ	 มาสอนนักเรียนใน

โครงการ
	 ๔.		 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ	จัดให้มีการวัดคุณภาพเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
	 ๕.		 จัดหาสื่อ	อุปกรณ์	เทคโนโลยีต่าง	ๆ	ที่ทันสมัย	มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม

ในโครงการ
		 ๖.		 สนับสนุน	 ส่งเสริม	 ให้ผู ้เรียนที่มีความรู้ความสามารถสูงได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติม 

ตามความเหมาะสม
	 ๗.		 แก้ปัญหาผู้เรียนที่ไม่ประสบความส�าเร็จในโครงการให้มีที่เรียนตามความสามารถที่เหมาะสม
	 ๘.		 สรุปประเมินผลการด�าเนินงานเป็นรูปเล่มทุกๆภาคเรียน	เพื่อน�าเสนอฝ่ายบริหาร
	 ๙.		 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ
	 ๑๐.	สรุป/ประเมินผล/รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี
	 ๑๑.	ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย
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๑๓. งานการสอน IS (INDEPENDENT STUDY), หน้าที่พลเมือง, โครงงาน, สาธารณประโยชน์

๑๓.๑ งานการสอน IS
	 ๑.		 นางสาวธันย์ชนก	 อรัญญิก	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางสาวพัทธนันท์	 เลิศความเพียร	 กรรมการ
	 ๓.		 นางสาวพัฒตวรรณ	 สีเลา	 กรรมการ
	 ๔.		 นางสาวเยาวลักษณ์	 วงศ์สิงห์	 กรรมการ
	 ๕.		 นายปภังกร	 จันทร์หอม	 กรรมการ
	 ๖.		 นางสาวภัครนันท์	 โปธา	 กรรมการ
	 ๗.		 นายธาราดล	 สิงห์สูงเนิน	 กรรมการและเลขานุการ

๑๓.๒ งานการสอนหน้าที่พลเมือง 
	 ๑.		 นายธีระวัฒน์	 สีหาบุญลี	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางกนกลักษณ์	 แท่งทอง	 กรรมการ
	 ๓.		 นายวิชิต	 จีนพวด	 กรรมการ
	 ๔.		 นางสาวสุนิสา	 วาริน	 กรรมการ
	 ๕.		 นางสาวอุไรวัลย์	 สมร	 กรรมการ
	 ๖.		 นางสาวไพลิน	 ชยามาศ	 กรรมการ
	 ๗.		 นายธเนศ	 วิริยะมนตรี	 กรรมการ
	 ๘.		 นางสาวสุรีย์พร	 ศรีขวัญเมือง	 กรรมการและเลขานุการ

๑๓.๓ งานโครงงานสาธารณประโยชน์
	 ๑.		 นางสาวธันย์ชนก	 อรัญญิก	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นายณัฐพล	 สุดหอม	 กรรมการ
	 ๓.		 นายปภังกร	 จันทร์หอม		 กรรมการ
	 ๔.		 นายโสภณ	 จุ้ยจิตร	 กรรมการ	
	 ๕.		 นางรุ่งเพ็ชร์	 สร่องศรี	 กรรมการ
	 ๖.		 นางสาวภัครนันท์	 โปธา	 กรรมการ
	 ๗.		 นางสาวเฉลิมศรี	 เกตุจ�าปา		 กรรมการ
	 ๘.		 นางสาวพัฒตวรรณ	 สีเลา	 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่		 ๑.		 วางแผนการจัดการสอน	 IS	หน้าที่พลเมือง	และการจัดโครงงานสาธารณประโยชน์ตามโครงการ

โรงเรียนมาตรฐานสากลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
	 ๒.		 วางแผนจัดครูสอน	 IS	 และจัดครูที่ปรึกษารับผิดชอบวิชาหน้าท่ีพลเมือง	 และโครงงาน	

สาธารณประโยชน์	 เพื่อให้การจัดกิจกรรมการสอน	 IS	 หน้าที่พลเมือง	 และโครงงาน	
สาธารณประโยชน์บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดหลักสูตรและมีคุณภาพเป็นไปตาม	
มาตรฐานสากล

		 ๓.		 ก�าหนดระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผลการเรียน	 IS	 หน้าที่พลเมือง	 และ	 โครงงาน	
สาธารณประโยชน์
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	 ๔.		 ก�ากับดูแลการจัดการเรียนการสอน	 IS	 หน้าท่ีพลเมือง	 และโครงงานสาธารณประโยชน์ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดหลักสูตรและมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล

	 ๕.		 ด�าเนินการจัดนิทรรศการน�าเสนอผลงาน	 IS	 ของนักเรียนและสรุปผลการด�าเนินงานเสนอ 
ฝ่ายบริหาร

		 ๖.		 จัดเก็บข้อมูล	 สรุปผลการด�าเนินงานให้เป็นระบบและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ�านวยการ
โรงเรียน

	 ๗.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๔. งานนิทรรศการวิชาการ
	 ๑.		 นายชัยณรงค์	 ทรายทอง	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางสาวดาวเรือง	 เกณฑ์สาคู	 กรรมการ
	 ๓.		 นางสาวสุรีพร	 ศรีขวัญเมือง	 กรรมการ
	 ๔.		 นางสาววนิดา	 หลากจิตร	 กรรมการ
	 ๕.		 นางสาวอรนันท์	 จันทร์ประภาพ	 กรรมการ
	 ๖.		 นายกิตติพัทธ์	 สุขลิ้ม	 กรรมการ
	 ๗.		 นางสาวทิพรวี	 เตชะหงษา	 กรรมการ
	 ๘.		 นางสิรินิติ	 ไทยภักดี	 กรรมการ
	 ๙.		 นางสาววีนัฐดา	 แก้วโท	 กรรมการ
	 ๑๐.	นางสาววนัสนันท์	 ค�าแสน	 กรรมการ
	 ๑๑.	นางสาวสุพัตรา	 อินทร์ศร	 กรรมการ	
	 ๑๒.	นายธีรวุฒิ	 เพ็ญบุญ	 กรรมการ
	 ๑๓.	นางสาวขนิษฐา	 ผลาธัญญะ	 กรรมการ
	 ๑๔.	นางสาวธนิสรา	 ภู่ไพบูลย์	 กรรมการ
	 ๑๕.	นางสาวประภาวดี	 เจริญจิตร	 กรรมการ
	 ๑๖.	นางสาวพรพิมล	 จงรักวิทย์	 กรรมการ
	 ๑๗.	นางสาวสุณิสา	 สอาดศรี	 กรรมการ
	 ๑๘.	นายเดียร์	 สุขเพ็ชรี	 กรรมการ
	 ๑๙.	นางสาวลดาวัลย์	 กันธมาลา	 กรรมการ
	 ๒๐.	นางสาวพรสุริยุ	 วงศ์ใหญ่	 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่		 ๑.		 ประสานงานการด�าเนินงานกับทุกฝ่าย	 ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้และภายในระดับช้ันเรียน	

เพื่อให้การจัดนิทรรศการวิชาการ	เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
		 ๒.		 อ�านวยความสะดวกในการจัดหา	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
		 ๓.		 จัดท�าประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณ	และเบิกจ่ายงานพัสดุ
	 ๔.		 จัดเก็บข้อมูล	 สรุปผลการด�าเนินงานให้เป็นระบบและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ�านวยการ

โรงเรียน
	 ๕.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย
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๑๕. งานส่งเสริมศาสตร์พระราชา
	 ๑.		 นางสาวไพลิน	 ชยามาศ	 	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางสาวอุไรวัลย์	 สมร	 กรรมการ
	 ๓.		 นางสาวสุนิสา	 วาริน	 กรรมการ
	 ๔.		 นางสาวณัฐณิชา	 จันทฤทธิ์	 กรรมการ
	 ๕.		 นางสาวชารียา	 แสงแก้ว	 กรรมการ
	 ๖.		 นางสาวอรุณรัตน์	 คัมภีรพจน์	 กรรมการ
	 ๗.		 นางสุชีนันท์	 ณ	จันทร์	 กรรมการ
	 ๘.		 นางสาวมาริสา	 สายค�าพา	 กรรมการ
	 ๙.		 นายธเนศ	 วิริยะมนตรี	 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่		 ๑.		 ประชุมระดมความคิด	 ให้ค�าปรึกษาข้อมูล	 ข้อเสนอแนะ	 ร่วมออกแบบวางแผนการขับเคลื่อน

ศาสตร์พระราชาให้บรรลุวัตถุประสงค์
	 ๒.		 วางแผนด�าเนินการจัดกิจกรรม	ติดตาม	นิเทศ	ควบคุมและอ�านวยความสะดวก
	 ๓.		 ประชาสัมพันธ์	เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา
		 ๔.		 สรุปผลการด�าเนินงาน	รวบรวมจัดท�าแฟ้มผลการปฏิบัติงานกิจกรรมการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา
	 ๕.		 จัดเก็บข้อมูล	 สรุปผลการด�าเนินงานให้เป็นระบบและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ�านวยการ

โรงเรียน
	 ๖.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๖. งานตามนโยบาย
	 ๑.		 นางสาวเยาวลักษณ์	 วงศ์สิงห์	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางสาวดาวเรือง	 เกณฑ์สาคู	 กรรมการ
	 ๓.		 นางสาวสุรีพร	 ศรีขวัญเมือง	 กรรมการ
	 ๔.		 นางสาววนิดา	 หลากจิตร	 กรรมการ
	 ๕.		 นางสาวอรนันท์	 จันทร์ประภาพ	 กรรมการ
	 ๖.		 นายกิตติพัทธ์	 สุขลิ้ม	 กรรมการ
	 ๗.		 นางสาวทิพรวี	 เตชะหงษา	 กรรมการ
	 ๘.		 นางสิรินิติ	 ไทยภักดี	 กรรมการ
	 ๙.		 นางสาววีนัฐดา	 แก้วโท	 กรรมการ
	 ๑๐.	นางสาวสุพัตรา	 อินทร์ศร	 กรรมการ	
	 ๑๑.	นายธีรวุฒิ	 เพ็ญบุญ	 กรรมการ
	 ๑๒.	นางสาววนัสนันท์	 ค�าแสน	 กรรมการ
	 ๑๓.	นายธาราดล	 สิงห์สูงเนิน	 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑.		 ประชุมระดมความคิด	ให้ค�าปรึกษา	ข้อมูล	ข้อเสนอแนะ	ในการก�าหนดวิสัยทัศน์	จัดท�าโครงการ

ตามนโยบายและก�าหนดแผนให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
	 ๒.		 วางแผนด�าเนินการจัดกิจกรรม	 ติดตาม	 ควบคุมอ�านวยความสะดวกดูแลให้ประสบความส�าเร็จ	

และมีประสิทธิภาพ
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	 ๓.		 ประชาสัมพันธ์	 เผยแพร่ข่าวสาร	 ของหน่วยงานต้นสังกัด	 ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจ	 เพิ่มเติม 
ความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก

	 ๔.		 จัดเก็บข้อมูล	 สรุปผลการด�าเนินงานให้เป็นระบบและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ�านวยการ
โรงเรียน

	 ๕.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๗. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
	 ๑.		 นางสาววนัสนันท์	 ค�าแสน	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางสาวกัญญารัตน์	 อาโรโจ	 กรรมการ	
	 ๓.		 นายอธิพงศ์	 โชคเคล้าลาภ	 กรรมการ
	 ๔.		 นายพิชาชาญ	 สุขประเสริฐ	 กรรมการ
	 ๕.		 นายธาราดล	 สิงห์สูงเนิน	 กรรมการ
	 ๖.		 นางสาวพัฒตวรรณ	 สีเลา	 กรรมการ	
	 ๗.		 นางสาวธณัฐฐา	 สว่างรักษ์	 กรรมการ
	 ๘.		 นายคมสันต์	 ค�าผง	 กรรมการ
	 ๙.		 นายอาณาจักร	 แท่งทอง	 กรรมการ
	 ๑๐.	นายณัฐพล	 สุดหอม	 กรรมการ
	 ๑๑.	นางสาวธันย์ชนก	 อรัญญิก	 กรรมการ
	 ๑๒.	นางสาวชนิกานต์	 ศรีนรา	 กรรมการ
	 ๑๓.	นางสาวสุวิมล	 จันต๊ะสุรินทร์	 กรรมการ
	 ๑๔.	นางสาวอรอนงค์	 องค์นาม	 กรรมการ
	 ๑๕.	นายธนภัทร	 บุญศรีวงษ์	 กรรมการ
	 ๑๖.	นายอนุศาสน์	 ตาเสน	 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่		 ๑.		 จัดท�าแผนงาน	โครงการ	งบประมาณ	และปฏิทินปฏิบัติงานของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
	 ๒.		 จัดเตรียมบุคลากรที่จะช่วยด�าเนินงานกิจกรรมโดยร่วมมือกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง	ๆ
	 ๓.		 จัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ	 -	 เนตรนารี	 โดยจัดอัตราก�าลังครูให้เหมาะสมพร้อมทั้ง	

สนับสนุนให้จัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้	ส่งเสริมกิจกรรมเสริมความรู้	ความสามารถของนักเรียน
	 ๔.		 จัดกิจกรรมตามความสนใจตามความถนัดของผู้เรียนในรูปกิจกรรมชุมนุม	 และดูแลควบคุม 

ให้กิจกรรมต่าง	ๆด�าเนินตามโครงการที่ตั้งไว้ด้วยความเรียบร้อย
	 ๕.		 รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๔	ที่สนใจกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารและจัดบุคลากร	

ดูแลนักศึกษาวิชาทหารทั้ง	๓	ชั้นปี
	 ๖.		 ประสานงานกับหน่วยงานอื่น	ๆ	เพื่อให้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด�าเนินไปด้วยดี
	 ๗.		 ติดตาม	 ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ	 -	 เนตรนารี	 กิจกรรมชมรม	 กิจกรรม

นักศึกษาวิชาทหาร	เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	
	 ๘.		 สรุป/ประเมินผล/รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี
	 ๙.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย
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๑๘. งานส�านักงานทะเบียนวัดผล
	 ๑.		 นางอรจิรา	 ปฏินนท์วานิช	 นายทะเบียน	/	หัวหน้างานวัดผล
	 ๒.		 นายวิชชวิทย์	 จัวนาน	 เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผล
	 ๓.		 นายกัมปนาท	 สมชาติ	 เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผล
	 ๔.		 นางนิธิวดี	 แพรวัฒนะสุข	 กรรมการและเลขานุการ	
	 ๕.		 นางสาวสุประวีณ์	 นักท�านา	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 ๖.		 นายธนกร	 นามวงษ์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่		 ๑.		 ส่งเสริมพัฒนาระบบและเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ด้านต่างๆ	 แก่ครูและ

บุคลากรของสถานศึกษา
	 ๒.		 ให้ค�าปรึกษา	 ติดตาม	 ก�ากับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม

หลักวิชาการและแนวทางที่สถานศึกษาก�าหนดไว้
	 ๓.		 ตรวจสอบ	 กลั่นกรอง	 ปรับปรุงคุณภาพ	 วิธีการ	 เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ 

สถานศึกษา
	 ๔.		 รวบรวม	ตรวจสอบ	และประมวลผลการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
	 ๕.		 ด�าเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้กับผู้เรียนที่ร้องขอ	ประมวลผลและตัดสินผลการเทียบโอน
	 ๖.		 ตรวจสอบและสรุปข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนรายบุคคลแต่ละชั้นปี	 และเมื่อจบการศึกษา	 

เพื่อเสนอรายช่ือผู้มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์	 ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ	
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ	 และเสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินและอนุมัติผล
การเลื่อนชั้นเรียนและจบการศึกษาแต่ละระดับ

	 ๗.		 จัดท�าเอกสารหลักฐานการศึกษา
	 ๘.		 จัดท�าแผนงานของงานทะเบียนให้สอดคล้องกับแผนงานของโรงเรียน
	 ๙.		 จัดท�าแบบฟอร์ม	แบบค�าร้องต่าง	ๆ	ที่ใช้ในงานทะเบียน	เช่น	แบบค�าร้องขอเปลี่ยนชื่อ	ชื่อสกุล	

แบบค�าร้องขอ	ปพ.ต่าง	ๆ	แบบค�าร้องขอลาออก	แบบค�าร้องขอใบรับรอง	และจัดท�าแบบฟอร์มต่าง	ๆ	
เกี่ยวกับการวัดผลการศึกษา

	 ๑๐.	จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับการรับมอบตัวนักเรียนใหม่	 ด�าเนินการเกี่ยวกับการรับมอบตัวนักเรียน	
ให้เลขประจ�าตัวนักเรียน	พิมพ์รายชื่อนักเรียนใหม่	 แยกเป็นห้อง	 ตรวจหลักฐานการรับมอบตัว
นักเรียน

	 ๑๑.	จัดท�าทะเบียนประวัติของนักเรียนในสมุดทะเบียนประวัตินักเรียนให้เป็นปัจจุบันเสมอ	 จัดระบบ
การเก็บรักษาที่ดี	ปลอดภัย	และจัดระบบการบริการที่ดี

	 ๑๒.	สรุป/ประเมินผล/รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี
	 ๑๓.	ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่โรงเรียนมอบหมาย

๑๘.๑ งานคลังข้อสอบ
	 ๑.		 นางนิธิวดี	 แพรวัฒนะสุข	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นายวิชชวิทย์	 จัวนาน	 กรรมการ
	 ๓.		 นายกัมปนาท	 สมชาติ	 กรรมการ
	 ๔.		 นางสาวสุประวีณ์		 นักท�านา	 กรรมการ
	 ๕.		 นางอรจิรา	 ปฏินนท์วานิช	 กรรมการและเลขานุการ
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หน้าที่	 ๑.		 วางแผนการด�าเนินงานเกี่ยวกับข้อสอบข้อสอบภายในและข้อสอบระดับชาติ
	 ๒.		 น�าข้อสอบเข้าสู่คลังข้อสอบในเว็บไซต์ของโรงเรียน
	 ๓.		 จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยข้อสอบระบบออนไลน์	

๑๘.๒ งานวัดผลการสอบภายในโรงเรียน
	 ๑.		 นางนิธิวดี	 แพรวัฒนะสุข	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางสาวดาวเรือง	 เกณฑ์สาคู	 กรรมการ	
	 ๓.		 นางสาวสุรีพร	 ศรีขวัญเมือง	 กรรมการ
	 ๔.		 นางสาววนิดา	 หลากจิตร	 กรรมการ
	 ๕.		 นางสาวอรนันท์	 จันทร์ประภาพ	 กรรมการ
	 ๖.		 นายกิตติพัทธ์	 สุขลิ้ม	 กรรมการ
	 ๗.		 นางสาวทิพรวี	 เตชะหงษา	 กรรมการ
	 ๘.		 นางสิรินิติ	 ไทยภักดี	 กรรมการ
	 ๙.		 นางสาววีนัฐดา	 แก้วโท	 กรรมการ
	 ๑๐.	นายวิชชวิทย์	 จัวนาน	 กรรมการ
	 ๑๑.	นายกัมปนาท	 สมชาติ	 กรรมการ
	 ๑๒.	นางสาวสุประวีณ์	 นักท�านา	 กรรมการ
	 ๑๓.	นางอรจิรา	 ปฏินนท์วานิช	 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่	 ๑.		 ก�ากับ	ดูแล	การอัดส�าเนาข้อสอบ	และการบรรจุซองข้อสอบโดยประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดท�าข้อสอบ	
	 ๒.		 รวบรวมและรายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ
	 ๓.		 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมทดลองสอบคัดเลือกเข้า	 ม.๑	 เผยแพร่ข่าวสารต่าง	 ๆ	 ให้แก ่

ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
	 ๔.		 ด�าเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทดลองสอบคัดเลือกเข้า	ม.๑	(Pre-ม.๑)
	 ๕.		 ด�าเนินการจัดสอบตามวันเวลาและสถานที่ก�าหนดของกิจกรรมทดลองสอบคัดเลือกเข้า	ม.๑
	 ๖.		 ปฏิบัติงานอื่น	ๆ	ที่ได้รับมอบหมาย

๑๘.๓ งานวัดผลการสอบจากหน่วยงานภายนอก
	 ๑.		 นางสาวเยาวลักษณ์	 วงศ์สิงห์	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางนิธิวดี	 แพรวัฒนะสุข	 กรรมการ
	 ๓.		 นางสาวพัฒตวรรณ	 สีเลา	 กรรมการ
	 ๔.	นางสาวพัทธนันท์	 เลิศความเพียร	 กรรมการ
	 ๕.	นางสาวเฉลิมศรี	 เกตุจ�าปา	 กรรมการ
	 ๖.	นางสาวพรพิมล	 จงรักวิทย์	 กรรมการ
	 ๗.	นายวิชชวิทย์	 จัวนาน	 กรรมการ
	 ๘.	นางอรจิรา	 ปฏินนท์วานิช	 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่		 ๑.		 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการสอบ
	 ๒.		 วางแผนการด�าเนินงานการจัดสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานการสอบภายนอก
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	 ๓.		 ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มในการจัดบุคลากรมาเป็นกรรมการการสอบ
	 ๔.		 ก�ากับ	ติดตาม	ดูแลการสอบให้เป็นไปตามระเบียบการสอบและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๑๘.๔ งานอัดส�าเนาและเก็บรักษาข้อสอบ
	 ๑.		 นางนิธิวดี	 แพรวัฒนะสุข	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางสาวดาวเรือง	 เกณฑ์สาคู	 กรรมการ	
	 ๓.		 นางสาวสุรีพร	 ศรีขวัญเมือง	 กรรมการ
	 ๔.		 นางสาววนิดา	 หลากจิตร	 กรรมการ
	 ๕.		 นางสาวอรนันท์	 จันทร์ประภาพ	 กรรมการ
	 ๖.		 นายกิตติพัทธ์	 สุขลิ้ม	 กรรมการ
	 ๗.		 นางสาวทิพรวี	 เตชะหงษา	 กรรมการ
	 ๘.		 นางสิรินิติ	 ไทยภักดี	 กรรมการ
	 ๙.		 นางสาววีนัฐดา	 แก้วโท	 กรรมการ
	 ๑๐.	นายกัมปนาท	 สมชาติ	 กรรมการ
	 ๑๑.	นายวิชชวิทย์	 จัวนาน	 กรรมการ
	 ๑๒.	นางสาวสุประวีณ์	 นักท�านา	 กรรมการ
	 ๑๓.	นางอรจิรา	 ปฏินนท์วานิช	 กรรมการและเลขานุการ
	 ๑๔.นางเสาวนีย์	 เพ็งสุข	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่		 ๑.		 ก�ากับ	ดูแล	การจัดท�าข้อสอบ	บริหารการออกข้อสอบ	การจัดต้นฉบับข้อสอบ	เฉลยข้อสอบ
	 ๒.		 จัดพิมพ์	จัดท�าเอกสารรวบรวมข้อสอบทุกครั้ง
	 ๓.		 รวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อสอบ
	 ๔.		 ส�าเนาข้อสอบ	ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท�าข้อสอบ
	 ๕.		 เก็บรักษาข้อสอบ	ควบคุมดูแลการท�าข้อสอบ	จัดเก็บ	เบิก-จ่าย	ข้อสอบ

๑๙. งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
	 ๑.		 นางนิธิวดี	 แพรวัฒนะสุข	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางสาวดาวเรือง	 เกณฑ์สาคู	 กรรมการ	
	 ๓.		 นางสาวสุรีพร	 ศรีขวัญเมือง	 กรรมการ
	 ๔.		 นางสาววนิดา	 หลากจิตร	 กรรมการ
	 ๕.		 นางสาวอรนันท์	 จันทร์ประภาพ	 กรรมการ
	 ๖.	นายกิตติพัทธ์	 สุขลิ้ม	 กรรมการ
	 ๗.	นางสาวเฉลิมศรี	 เกตุจ�าปา	 กรรมการและเลขานุการ
	 ๘.	นายโสภณ	 จุ้ยจิตร	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 ๙.		 นางสาวภัครนันท์	 โปธา	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่	 ๑.		 ประชุมวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
	 ๒.		 ประสานงาน	ติดต่อวิทยากร	เพื่อด�าเนินการจัดสอนในวิชา	๕	กลุ่มสาระการเรียนรู้
	 ๓.		 ด�าเนินการจัดการเรียนการสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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๒๐. งานทะเบียนนักเรียนและจัดท�าประวัตินักเรียน
	 ๑.		 นางอรจิรา	 ปฏินนท์วานิช	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางนิธิวดี	 แพรวัฒนะสุข	 กรรมการ
	 ๓.		 นายกัมปนาท	 สมชาติ	 กรรมการ
	 ๔.	 	นางสาวสุประวีณ์	 นักท�านา	 กรรมการ
	 ๕.		 นายวิชชวิทย์	 จัวนาน	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ 	 ๑.		 ท�าหน้าที่นายทะเบียนของโรงเรียน
	 ๒.		 จัดท�าแบบค�าร้องต่าง	ๆ	ที่ใช้ในงานทะเบียน
	 ๓.		 รับผิดชอบการลงทะเบียนและการเปลี่ยนแผนการเรียนรายวิชาที่เรียน
	 ๔.		 บันทึกและออกหลักฐานผลการเรียน	จัดเก็บและรักษาเอกสาร
	 ๕.		 ตรวจสอบหลักฐานผลการเรียนและตรวจสอบวุฒิการศึกษา
	 ๖.		 จัดท�าสถิติข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนและจ�านวนนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา
	 ๗.		 จัดท�าและบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักเรียนให้เป็นระบบลงในฐานข้อมูลของงานทะเบียน

วัดผล	ตลอดจนตรวจสอบ	และจัดเก็บเอกสารการมอบตัว
	 ๘.		 นิเทศระเบียนและแนวปฏิบัติงานทะเบียน
	 ๙.		 ติดตามนักเรียนที่ไม่จบหลักสูตรและการแก้ไข
	 ๑๐.	ลงทะเบียนรายวิชาเรียน
	 ๑๑.	จัดท�าแบบรายงานผลการเรียนของผู้จบหลักสูตร
	 ๑๒.	จัดท�าระเบียนแสดงผลการเรียน
	 ๑๓.	ปฏิบัติงานอื่น	ๆ	ที่ได้รับมอบหมาย	 	 	 	 	 	

๒๑. งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนรู้
	 ๑.		 นายวิชชวิทย์	 จัวนาน	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางอรจิรา	 ปฏินนท์วานิช	 กรรมการ	 	
	 ๓.		 นายกัมปนาท	 สมชาติ	 กรรมการ
	 ๔.		 นางสาวสุประวีณ์	 นักท�านา	 กรรมการ
	 ๕.		 นางนิธิวดี	 แพรวัฒนะสุข	 กรรมการและเลขานุการ
	 ๖.		 นางจีรนันท์	 ธ�ารงวิศว	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่		 ๑.		 ประสานงานกับครูที่เกี่ยวข้อง	ครูผู้สอนและติดตามนักเรียนที่มีปัญหาการจบหลักสูตร
	 ๒.		 ตรวจสอบผลการเรียนที่จบช่วงชั้นและด�าเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย 

หลักฐาน	การประเมิน	ผลการเรียนเพื่อเสนอขออนุมัติการจบแต่ละช่วงชั้น
	 ๓.		 เป็นหัวหน้าด�าเนินการจัดท�า	GPA	และ	PR	ของโรงเรียน
	 ๔.		 ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
	 ๕.		 จัดท�าแผนและปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการวัดผลและประเมินผลของโรงเรียน
	 ๖.		 จัดท�าระเบียบการวัดและประเมินผลการเทียบโอนผลการเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียน
	 ๗.		 ควบคุมและด�าเนินการวัดผล	 ประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล

พุทธศักราช	๒๕๔๕	และระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล	พุทธศักราช	๒๕๕๒
	 ๘.		 จัดท�าหลักฐานทางการศึกษา	ปพ.๕	และ	ปพ.๖
	 ๙.		 จัดท�าเอกสารแบบฟอร์มใบค�าร้องต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล
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๒๒. งานจัดท�าตารางสอน
	 ๑.		 นางนิธิวดี	 แพรวัฒนะสุข	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางอรจิรา	 ปฏินนท์วานิช	 กรรมการ
	 ๓.		 นางสาวสุรีพร	 ศรีขวัญเมือง	 กรรมการ
	 ๔.		 นายธีระวัฒน์	 สีหาบุญลี	 กรรมการ
	 ๕.		 นางสาวดาวเรือง	 เกณฑ์สาคู	 กรรมการ
	 ๖.		 นายธนภัทร	 บุญศรีวงษ์	 กรรมการ
	 ๗.		 นางสาววนิดา	 หลากจิตร	 กรรมการ
	 ๘.		 นางนิภาวรรณ	 การุญ	 กรรมการ
		 ๙.		 นางสาวอรนันท์	 จันทร์ประภาพ	 กรรมการ
	 ๑๐.	นางสาวกฤษณา	 ช�านาญ	 กรรมการ
	 ๑๑.	นายกิตติพัทธ์	 สุขลิ้ม	 กรรมการ
	 ๑๒.	นางพรประภา	 วัฒนะกูล	 กรรมการ
	 ๑๓.	นางสาววีนัฐดา	 แก้วโท	 กรรมการ
	 ๑๔.	นางสาวอรุณรัตน์	 คัมภีร์พจน์	 กรรมการ
	 ๑๕.	นางสิรินิติ	 ไทยภักดี	 กรรมการ
	 ๑๖.	นายณัฐพล	 มั่นเรือง	 กรรมการ
	 ๑๗.	นางสาวณัฐดา	 สาสกุล	 กรรมการ
	 ๑๘.	นางสาวทิพรวี	 เตชะหงษา	 กรรมการ	
	 ๑๙.	นางสาวเฉลิมศรี	 เกตุจ�าปา	 กรรมการ
	 ๒๐.	นางสาวธิดา	 ยิ้มแย้ม	 กรรมการ
	 ๒๑.	นางสาวสุพัตรา	 อินทร์ศร	 กรรมการ
	 ๒๒.	นางสาวภัครนันท์	 โปธา	 กรรมการ
	 ๒๓.	นางสาววนัสนันท์	 ค�าแสน	 กรรมการ
	 ๒๔.	นายธีรวุฒิ	 เพ็ญบุญ	 กรรมการ	
	 ๒๕.	นางสาวอนัญญา	 วันทยานันท์	 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่		 ๑.		 จัดท�าตารางสอนครูและนักเรียนและตารางการใช้อาคารเรียน
	 ๒.		 ตรวจสอบการใช้ตารางสอนของครูและนักเรียนให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
	 ๓.		 จัดท�าเล่มตารางสอนครูและเล่มตารางเรียนนักเรียนเพื่อมอบให้ฝ่ายต่างๆและผู้เกี่ยวข้อง
	 ๔.		 ประเมินผลการใช้ตารางสอนของครูและนักเรียน	สรุปเสนอฝ่ายบริหาร
	 ๕.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๓. งานพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศและนวัตกรรม
	 ๑.		 นายวิชชวิทย์	 จัวนาน	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางสาวลดาวัลย์	 กันธมาลา	 กรรมการ
	 ๓.		 นางสาวดาวเรือง	 เกณฑ์สาคู	 กรรมการ
	 ๔.		 นางสาวสุรีพร	 ศรีขวัญเมือง	 กรรมการ
	 ๕.		 นางสาววนิดา	 หลากจิตร	 กรรมการ
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	 ๖.		 นางสาวอรนันท์	 จันทร์ประภาพ	 กรรมการ
	 ๗.		 นายกิตติพัทธ์	 สุขลิ้ม	 กรรมการ
	 ๘.		 นางสาวทิพรวี	 เตชะหงษา	 กรรมการ
	 ๙.		 นางสิรินิติ	 ไทยภักดี	 กรรมการ
	 ๑๐.	นางสาววีนัฐดา	 แก้วโท	 กรรมการ
	 ๑๑.	นางสาวสุพัตรา	 อินทร์ศร	 กรรมการ
	 ๑๒.	นางสาววนัสนันท์	 ค�าแสน	 กรรมการ	
	 ๑๓.	นายพงษ์ศักดิ์	 บัวหุ่ง	 กรรมการ
	 ๑๔.	นางสาวอักษราภัค	 สิทธิพรรัตนมณี	 กรรมการ
	 ๑๕.	นางสาวจิราภรณ์	 ปกรณ์	 กรรมการ
	 ๑๖.	นายจตุพร	 ใจหาญ	 กรรมการ	
	 ๑๗.	นายสุรชัย	 ศรีชัยชนะ	 กรรมการ
	 ๑๘.	นายวราวุธ	 ช�้าเกตุ	 กรรมการ
	 ๑๙.	นายกิตติธัช	 กายสะอาด	 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่		 ๑.		 ศึกษา	 วิเคราะห์	 ความจ�าเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสอนและการบริหาร	

วิชาการ
	 ๒.		 จัดอบรมให้ความรู้ครูผู้สอนในการจัดท�าสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน	
	 ๓.		 ส่งเสริม	สนับสนุนให้ครูผลิตสื่อ	พัฒนาสื่อ	และนวัตกรรมการเรียนการสอน
	 ๔.		 ประสานความร่วมมือในการผลิต	 จัดหา	 พัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อใช้ใน 

การเรียนการสอน	การพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา	และหน่วยงานอื่น	ๆ	
	 ๕.		 จัดท�าทะเบียนสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
	 ๖.		 ดูแลห้อง	Resource	
	 ๗.		 สรุป/ประเมินผล/รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี
	 ๘.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๔. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
	 ๑.		 นายชัยณรงค์	 ทรายทอง	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางสาวดาวเรือง	 เกณฑ์สาคู	 กรรมการ
	 ๓.		 นางสาวสุรีพร	 ศรีขวัญเมือง	 กรรมการ
	 ๔.		 นางสาววนิดา	 หลากจิตร	 กรรมการ
	 ๕.		 นางสาวอรนันท์	 จันทร์ประภาพ	 กรรมการ
	 ๖.		 นายกิตติพัทธ์	 สุขลิ้ม	 กรรมการ
	 ๗.		 นางสาวทิพรวี	 เตชะหงษา	 กรรมการ
	 ๘.		 นางสิรินิติ	 ไทยภักดี	 กรรมการ
	 ๙.		 นางสาววีนัฐดา	 แก้วโท	 กรรมการ
	 ๑๐.	นางสาวสุพัตรา	 อินทร์ศร	 กรรมการ
	 ๑๑.	นางสาววนัสนันท์	 ค�าแสน	 กรรมการ	
	 ๑๒.	นางสาวดวงพร	 เถอะจ๋า	 กรรมการและเลขานุการ	
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หน้าที่		 ๑.		 ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการพัฒนาศูนย์วิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้สื่อ	
เทคโนโลยี

	 ๒.		 วางแผนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่าง	ๆ	ภายในโรงเรียนโดยด�าเนินการให้มีและดูแลรักษาให้อยู่ใน
สภาพเรียบร้อยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

	 ๓.		 ส่งเสริมให้มีการจัดหาเอกสาร	สิ่งพิมพ์	ฯลฯ	ไว้ในแหล่งเรียนรู้ต่าง	ๆ
	 ๔.		 ส่งเสริมการจัดป้ายนิเทศอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ
	 ๕.		 รวบรวมและจัดท�าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ต่าง	 ๆ	 และจัดท�าเป็นคู่มือส�าหรับครูและนักเรียนได้ใช้	

ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า
	 ๖.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๕. งานแนะแนวการศึกษา
	 ๑.		 นางสาวสุพัตรา		 อินทร์ศร	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางสาววิภาภร	 อ�าพันกาญจน์		 กรรมการ	
	 ๓.		 นางสาวภัครนันท์	 โปธา	 กรรมการ
	 ๔.		 นางอรจิรา	 ปฏินนท์วานิช	 กรรมการ
	 ๕.		 ส.อ.หญิงปาริชาติ	 หมดมณทิล	 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่		 ๑.		 บริการให้ค�าปรึกษาแก่นักเรียนในด้านพฤติกรรม	การศึกษา	การประกอบอาชีพ
		 ๒.		 ด�าเนินการจัดหากองทุนกู้ยืม	(กยศ.)
	 ๓.		 บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและอาชีพ
	 ๔.		 ประสานงานกับองค์กรต่างๆ	เพื่อจัดหางานให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน
	 ๕.		 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพื่ออาชีพ	ศึกษาต่อในระดับสูง
	 ๖.		 จัดท�าแผนงาน	โครงการ	ปฏิทินปฏิบัติงานของงานแนะแนว
	 ๗.		 จัดระบบระเบียนสะสม	และระเบียนพฤติกรรมของนักเรียนทุกคน
	 ๘.		 จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา	 โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน	
	 ๙.		 ตรวจสอบบุคลิกภาพของนักเรียนและหาทางแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ตามหลักการ	แนะแนว
	 ๑๐.	จัดการเรียนรู้รายวิชาแนะแนว
	 ๑๑.	จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้(LD)
	 ๑๒.	รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการให้ค�าแนะน�าแก่ครูที่ปรึกษาในการแก้ปัญหา
		 ๑๓.	ประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับ 

สถานศึกษาหรือเครือข่ายการแนะแนว
	 ๑๔.	ให้บริการสารสนเทศด้านการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
		 ๑๕.	ให้ค�าปรึกษาแก่นักเรียนที่ประสบปัญหาด้านการเรียนและปัญหาส่วนตัว
		 ๑๖.	ด�าเนินการจัดหาทุนการศึกษา	 ด�าเนินการบริการเกี่ยวกับทุนการศึกษา	 ก�ากับ	 ติดตามดูแลให้	

นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบของการรับทุนการศึกษา
	 ๑๗.	ติดตามการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบการศึกษาของโรงเรียน๗
		 ๑๘.	ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย



51
คู่มือการปฏิบัติราชการ โรงเรียนสารวิทยา
ตามคำาสั่งโรงเรียนสารวิทยา ที่ ๑๑๘/๒๕๖๓

๒๖. งานประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่ครอบครัว ชุมชน องค์กร หน่วยงาน
 และสถานศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
	 ๑.		 นางอรจิรา	 ปฏินนท์วานิช	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางจีรนันท์	 ธ�ารงวิศว	 กรรมการ
	 ๓.		 นางสาวดาวเรือง	 เกณฑ์สาคู	 กรรมการ
	 ๔.		 นางสาววนิดา	 หลากจิตร	 กรรมการ
	 ๕.		 นางสาวอรนันท์	 จันทร์ประภาพ	 กรรมการ
	 ๖.		 นายกิตติพัทธ์	 สุขลิ้ม	 กรรมการ
	 ๗.		 นางสาวทิพรวี	 เตชะหงษา	 กรรมการ
	 ๘.		 นางสิรินิติ	 ไทยภักดี	 กรรมการ	
	 ๙.		 นางสาววีนัฐดา	 แก้วโท	 กรรมการ
	 ๑๐.	นางสาวสุพัตรา	 อินทร์ศร	 กรรมการ
	 ๑๑.	นางสาววนัสนันท์	 ค�าแสน	 กรรมการ
	 ๑๒.	นายธีรวุฒิ	 เพ็ญบุญ	 กรรมการ
	 ๑๓.	นายธันวา	 เดชะศิริ	 กรรมการ
	 ๑๔.	นางสาวสุรีพร	 ศรีขวัญเมือง	 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่		 ๑.		 ศึกษาและส�ารวจความต้องการสนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน
	 ๒.		 จัดให้ความรู้	 เสริมสร้างความคิดและเทคนิคทักษะทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพและ

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	
	 ๓.		 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียน
	 ๔.		 ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล	ครอบครัว	ชุมชนและสถานศึกษาอื่น
	 ๕.		 ให้บริการด้านข้อมูลในการจัดการศึกษาในระบบ	นอกระบบ	และตามอัธยาศัย
	 ๖.		 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับหน่วยงานหรือองค์กรต่าง	ๆ
	 ๗.		 จัดเก็บข้อมูลและสรุปผลการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบ
	 ๘.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่โรงเรียนมอบหมาย

๒๗. งานห้องสมุด
	 ๑.		 นายธีรวุฒิ	 เพ็ญบุญ	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางสาวธัญธร	 เวชวิทยาขลัง	 กรรมการ
	 ๓.		 นายวราวุธ	 ช�้าเกตุ	 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่	 ๑.		 ก�าหนดแผน	 โครงการ	 การด�าเนินงานของห้องสมุดให้สอดคล้องกับนโยบาย	 และวัตถุประสงค์

ของโรงเรียน	พร้อมทั้งควบคุมงบประมาณของห้องสมุดโรงเรียน
	 ๒.		 จัดบรรยากาศของสถานที่	 สภาพแวดล้อม	 และการบริการให้สามารถชักจูงบุคลากรในสถาน

ศึกษาให้เห็นประโยชน์และเข้ามาใช้ประโยชน์ให้มาก
	 ๓.		 จัดหาเอกสาร	สารสาร	หนังสือ	และสิ่งพิมพ์อื่น	ๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้

และความบันเทิง	 โดยค�านึงถึงความเหมาะสมและความต้องการของบุคลากรในสถานศึกษา 
เป็นส�าคัญ	
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		 ๔.		 ส่งเสริมนักเรียนและครูให้ศึกษาค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ต่าง	ๆ 	ภายนอกโรงเรียนโดยการจัด	ทัศนศึกษา
ตามสถานที่ต่าง	ๆ	

	 ๕.		 จัดหาวัสดุสารนิเทศ	 พร้อมทั้งให้บริการและจัดกิจกรรมเพื่อให้ครูและนักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า
ประกอบการเรียนการสอน

	 ๖.		 จัดให้มีวัสดุ	 ครุภัณฑ์	 และเครื่องอ�านวยความสะดวกที่จ�าเป็นเพียงพอ	 เพื่อรักษา	 และซ่อมแซม	
บ�ารุงรักษา	เอกสาร	และสิ่งพิมพ์	

	 ๗.		 ก�าหนดระเบียบการใช้ห้องสมุด
	 ๘.		 จัดหมวดหมู่หนังสือและท�าบัตรรายการ	ซ่อมแซมสิ่งพิมพ์ที่ช�ารุด
	 ๙.		 พิจารณาคัดเลือกวัสดุที่ช�ารุดหรือสิ้นสภาพ	เพื่อจ�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.	ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๘. งานศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ของ สพม.๒ (เฉพาะกรรมการในโรงเรียน)
		 ๑.		 นางสาวทิพรวี	 เตชะหงษา	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นายพรชัย	 เกตุฉาย	 กรรมการ
	 ๓.		 นายไตรรัตน์	 ศรีจิตรแจ่ม	 กรรมการ
	 ๔.		 นางสาวธนภรณ์	 ไพบูลย์	 กรรมการ
	 ๕.		 นางสาวธิดา	 ทองแย้ม	 กรรมการ
	 ๖.		 นายอาภากร	 แสนอินทร์	 กรรมการ
	 ๗.		 นางสาวสุชินันท์	 งามสมชนม์	 กรรมการ
	 ๘.		 นางสาวกนกวรรณ	 อันบุรี	 กรรมการ
	 ๙.		 นางสาวสุกัญญา	 สุขเจริญ	 กรรมการและเลขานุการ
	 ๑๐.	นางสาวเฉลิมศรี	 เกตุจ�าปา	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่	 ๑.		 ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินงานตามนโยบายของศูนย์ฯ
	 ๒.		 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการให้แก่นักเรียน	บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง	

ในด้านการสัมมนา	อบรม	ประชุมเชิงปฏิบัติการและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
	 ๓.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย
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บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ที ่                  ชื่อ - นามสกุล งานที่รับผิดชอบ 
๑. นางสาวอารีรัตน์ พูลเจริญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
๒. นางสาวราตรี เหล่าหะเกียรติ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ/งานการเงิน 
๓. นางสาวสนธิกาญจน์ แสงมณ ี ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ/งานควบคุมภายใน 
๔. นางสาววิชณี เปรมประยูร ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ/งานประกันคุณภาพฯ 
๕. นางสาวณัทธมวันทน์ ภู่สุนทรเกียรติ หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์ 
๖. นางสาววนิดา หลากจิตร เจ้าหน้าที่การเงิน 
๗. นายญาณภัทร พุกอ่อน เจ้าหน้าที่การเงิน 
๘. นางสาวภัครนันท์ โปทา เจ้าหน้าที่การเงิน 
๙. นางสาวนิรชา สุวรรณมณี งานตรวจสอบภายใน 
๑๐. นางสาวอนัญญา วันทยานันท์ งานตรวจสอบภายใน 
๑๑. นางกนกลักษณ์ แท่งทอง งานสำนักงาน 
๑๒. นางสาวจิดาภา โสภณธรรมบาล งานสำนักงาน 
๑๓. นางสาวอำไพพรรณ เชษฐสุรกุล เจ้าหน้าที่การเงิน 
๑๔. นางสาวศริิรัตน์ กะการดี งานพัสดุและสินทรัพย์ 
๑๕. นายเอกชัย สุวรรณศรี งานพัสดุและสินทรัพย์ 
๑๖. นางสาวนันทการณ ์ เกตุลา งานสำนักงาน 

 

 

ขอบข่ายภาระงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
โรงเรียนสารวิทยา 

 



55
คู่มือการปฏิบัติราชการ โรงเรียนสารวิทยา
ตามคำาสั่งโรงเรียนสารวิทยา ที่ ๑๑๘/๒๕๖๓

กลุ่มบริหารงบประมาณ
 
	 นางสาวอารีรัตน์		พูลเจริญ	 รองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
	 ๑.		 ปฏิบัติงานในฐานะรองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
	 ๒.		 บริหารจัดการในการจัดท�าแผนงาน/งาน/โครงการ
	 ๓.		 ร่วมก�าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน	ก�ากับดูแลและตัดสินใจ
	 ๔.		 นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ
	 ๕.		 ประสานงานกับทุกกลุ่มบริหารในการวางแผนพัฒนางานในกลุ่มบริหารงบประมาณให้เป็นไป

ตามวิสัยทัศน์และนโยบายโรงเรียน
	 ๖.		 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาทุกคนในโรงเรียนปีงบประมาณละ	๒	ครั้ง
	 ๗.		 สรุป/รายงาน/ประเมินผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ
	 ๘.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่ผู้อ�านวยการมอบหมาย
๑. คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ
	 ๑.		 นางสาวอารีรัตน์	 พูลเจริญ	 รองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
	 ๒.		 นางสาวราตรี	 เหล่าหะเกียรติ	 ผูช่้วยรองผูอ้�านวยการกลุม่บรหิารงบประมาณ
	 ๓.		 นางสาววิชณี	 เปรมประยูร	 ผูช่้วยรองผูอ้�านวยการกลุม่บรหิารงบประมาณ
	 ๔.		 นางสาวสนธิกาญจน์	 แสงมณี	 ผูช่้วยรองผูอ้�านวยการกลุม่บรหิารงบประมาณ
หน้าที่ 	 ๑.		 วางแผนการจัดท�าแผนงานโรงเรียน	ให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 ๒.		 ก�ากับนิเทศและติดตาม	ประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ
	 ๓.		 เป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการด�าเนินงานกลุ่มบริหารงบประมาณ	 ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย	

ความถูกต้อง	เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
		 ๔.		 ประสานงานกับฝ่ายต่าง	ๆ	เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ
	 ๕.		 ส่งเสริมกิจกรรมต่าง	ๆ	ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน	เกี่ยวกับชุมชน	และด้านอื่น	ๆ	ตามความ

เหมาะสม
	 ๖.		 จัดสวัสดิการแก่	นักเรียน	ครูและบุคลากรทางการศึกษา
	 ๗.		 ก�ากับ	 ดูแล	 การปฏิบัติงานบุคลากรในกลุ่มบริหารงบประมาณ	 และรายงานผลการปฏิบัติงาน

ของกลุ่มบริหารงบประมาณต่อผู้อ�านวยการโรงเรียน
	 ๘.		 ประสานงานกับกลุ่มบริหารต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 ๙.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่ผู้อ�านวยการมอบหมาย

๒. คณะกรรมการด�าเนินงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
	 ๑.		 นางสาวอารีรัตน์	 พูลเจริญ	 ประธานกรรมการ
	 ๒.		 นางสาวราตรี	 เหล่าหะเกียรติ	 รองประธานกรรมการ
	 ๓.		 นางสาววิชณี	 เปรมประยูร	 รองประธานกรรมการ
	 ๔.		 นางสาวสนธิกาญจน์		 แสงมณี	 รองประธานกรรมการ
	 ๕.		 นางสาววนิดา	 หลากจิตร	 กรรมการ
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	 ๖.		 นางสาวดาวเรือง	 เกณฑ์สาคู	 กรรมการ
	 ๗.	 นายณัฐพล	 มั่นเรือง	 กรรมการ
	 ๘.	 นางสาวนิรชา	 สุวรรณมณี	 กรรมการ
	 ๙.	 นางสาวอนัญญา	 วันทยานันท์	 	 กรรมการ
	 ๑๐.	นายธนภัทร	 บุญศรีวงศ์	 กรรมการ
	 ๑๑.	นายอธิพงศ์	 โชคเคล้าลาภ	 กรรมการ
	 ๑๒.	นางสาวสุพัตรา	 อินทร์ศร	 กรรมการ
	 ๑๓.	นางสาวจิดาภา		 โสภณธรรมภาณ	 กรรมการ
	 ๑๔.	นางสาวกนกลักษณ์	 แปงปางใส	 กรรมการ
	 ๑๕.	นางสาวลดาวัลย์	 กันธมาลา	 กรรมการ
	 ๑๖.	นางนิภาวรรณ	 การุญ	 กรรมการ
	 ๑๗.	นางสาวณัฐมน	 ทองค�า	 กรรมการ
	 ๑๘.	นางสาวณัทธมวันทน์	 ภู่สุนทรเกียรติ	 กรรมการและเลขานุการ
	 ๑๙.	นางสาวอ�าไพพรรณ		 เชษฐสุรกุล	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	
	 ๒๐.	นางสาวศิริรัตน์		 กะการดี	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	
	 ๒๑.	นางสาวนันทการณ์	 เกตุลา	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	
หน้าที่ ๑.		 วางแผนด�าเนินงานและพัฒนาเกี่ยวกับงานบริหารงบประมาณ	ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
	 ๒.		 จัดระบบเอกสารของกลุ่มบริหารงบประมาณ	 ด�าเนินงานธุรการ	 งานสารบรรณ	หนังสือราชการ	

หนังสือรับ-ส่ง	ของทางราชการ
	 ๓.		 จัดท�าแผนปฏิบัติการ	และข้อมูลสารสนเทศ	ประจ�าปีของโรงเรียนและกลุ่มบริหารงบประมาณ
	 ๔.		 ติดตามประเมินผลโครงการต่าง	ๆ	ของกลุ่มบริหารงบประมาณ
	 ๕.		 ด�าเนินการจัดซื้อ	จัดจ้าง	ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อ	-	จัดจ้าง	พ.ศ.๒๕๖๐
	 ๖.		 ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 ๗.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่โรงเรียนมอบหมาย

๓. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
	 ๑.		 นางสาววิชณี	 เปรมประยูร	 รองหัวหน้างาน
	 ๒.		 นายอธิพงศ์	 โชคเคล้าลาภ	 กรรมการ
	 ๓.		 นางสาวรพีพรรณ	 นวลผ่อง	 กรรมการและเลขานุการ
	 ๔.		 นายธนภัทร	 บุญศรีวงษ์	 หัวหน้างาน
หน้าที่	 ๑.		 จัดท�ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
	 ๒.		 รวบรวมแบบประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
	 ๓.		 รวบรวม	/	จัดเก็บข้อมูลเอกสารตามมาตรฐาน
	 ๔.		 จัดท�าเล่ม	SAR	ประจ�าปีการศึกษา
	 ๕.		 ด�าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา	และรับการติดตามตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ
	 ๖.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
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๔. งานการเงิน
	 ๑.		 นางสาวราตรี	 เหล่าหะเกียรติ	 หัวหน้างานการเงินและบัญชี
	 ๒.		 นายญาณภัทร	 พุกอ่อน	 รองหัวหน้างานการเงิน
	 ๓.		 นางสาวจิดาภา	 โสภณธรรมภาณ	 เจ้าหน้าที่การเงิน
	 ๔.		 นางสาวภัครนันท์	 โปธา	 เจ้าหน้าที่การเงิน
	 ๕.		 นางสาววนิดา		 หลากจิตร	 เจ้าหน้าที่การเงิน
	 ๖.		 นางนิภาวรรณ	 การุญ	 เจ้าหน้าที่การเงิน
	 ๗.		 นางสาวณัฐมน	 ทองค�า	 เจ้าหน้าที่การเงิน
	 ๘.		 นางสาวอ�าไพพรรณ		 เชษฐสุรกุล	 เจ้าหน้าที่การเงิน
หน้าที่	 ๑.		 ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท�างบประมาณ	
	 ๒.		 ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ	ท�าเบิกจ่ายเงินเดือน	เงินค่าจ้าง	ลูกจ้างประจ�า	เงินสวัสดิการต่างๆ	

เช่น	ค่าเช่าบ้าน	เงินค่ารักษาพยาบาล	เงินค่าการศึกษาบุตร	ตรวจหลักฐานการเบิกจ่าย	
	 ๓.		 ลงทะเบียนคุม	งบประมาณทุกประเภท
	 ๔.		 การเก็บรักษาเอกสารการเงิน	 มีคณะกรรมการ	 การเก็บรักษาเงินและการเก็บเงิน	 โดยปฏิบัติ 

ถูกต้องตามระเบียบน�าส่งให้ผู้อ�านวยการ	ลงนามในรายงานคงเหลือประจ�าวันเป็นปัจจุบันทุกวัน
	 ๕.		 ควบคุมดูแลการรับ	 -	จ่ายเงินงบประมาณ	และนอกงบประมาณทุกประเภท	ท�าทะเบียนคุมการ

เก็บเงิน	 การออกใบเสร็จรับเงินทุกประเภทและเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน	 จัดท�าบัญชีงบประมาณ
และนอกงบประมาณทุกประเภท	ควบคุมการใช้ใบเสร็จ	เก็บเอกสารทะเบียนรับ	-	จ่าย	ท�ารายงาน	
เงินคงเหลือประจ�าวัน	 สมุดบัญชีเงินสด	ทะเบียนคุมเงินทุกประเภท	 เช่น	ทะเบียนคุมเงินรายได้
สถานศึกษา	 ทะเบียนคุมเงินอุดหนุน	 เป็นต้น	 และทะเบียนคุมสัญญายืม	 ทะเบียนคุมเงินฝาก
ธนาคารประเภทกระแสรายวันของบัญชีทุกประเภท	 จัดท�างบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ประเภทกระแสรายวัน	จัดท�าทะเบียนคุมการรับเงินรายตัวนักเรียน

	 ๖.	 จัดท�ารายการเพื่อน�าส่งงบเดือนไปยัง	 ส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน	 และส�านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต	๒	 ได้แก่	 รายงานประเภทเงินคงเหลือ	 รายงานเงินคงเหลือประจ�าวัน	
รายการการรับ	-	จ่าย	เงินรายได้สถานศึกษา	รายการจ่าย	เงินรายได้สถานศึกษา	รายการจ่ายเงิน
อุดหนุน	งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

	 ๗.		 จัดท�าหลักฐานการเงินให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน	เก็บไว้เป็นระบบ	และปลอดภัย
	 ๘.		 สรุป/ประเมิน/รายงานผลการด�าเนินงาน
	 ๙.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่โรงเรียนมอบหมาย

๔.๑ งานตรวจสอบภายใน
		 ๑.		 นางนิภาวรรณ	 การุณ	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางสาวอนัญญา		 วันทยานันท์	 กรรมการ
	 ๓.		 นางสาวนิรชา		 สุวรรณมณี	 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 	 ๑.		 จัดท�าการตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจ�าวัน
	 ๒.		 ตรวจสอบรายการออกใบเสร็จรับเงินและตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน	 ตรวจสอบรายการขออนุมัติ

เบิกจ่ายเงินทุกประเภท
	 ๓.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
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๔.๒ งานสารสนเทศกลุ่มบริหารงบประมาณ
	 ๑.		 นางสาวกนกลักษณ์	 แปงปางใส	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางสาวอนัญญา		 วันทยานันท์	 กรรมการ
	 ๓.		 นางสาวนิรชา		 สุวรรณมณี	 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่	 ๑.		 จัดท�าสารสนเทศกลุ่มบริหารงบประมาณประจ�าปีการศึกษา
	 ๒.		 สรุป/ประเมิน/รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี
	 ๓.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่โรงเรียนมอบหมาย

๔.๓ งานพัสดุ
	 ๑.		 นางสาวณัทธมวันทน์	 ภู่สุนทรเกียรติ	 หัวหน้างานพัสดุ
	 ๒.		 นางสาวดาวเรือง	 เกณฑ์สาคู	 เจ้าหน้าที่พัสดุ
	 ๓.		 นายณัฐพล	 มั่นเรือง	 เจ้าหน้าที่พัสดุ
	 ๔.		 นางสาวณัฐณิชา	 จันทฤทธิ์	 เจ้าหน้าที่พัสดุ
	 ๕.		 นางสาวอักษราภัค	 สิทธิพรรัตนมณี	 เจ้าหน้าที่พัสดุ
	 ๖.		 นายกฤษฎา	 วิสิฐสัทธาพงศ์	 เจ้าหน้าที่พัสดุ
	 ๗.		 ว่าที่ร้อยตรีมหิธร		 ธิติปวัตน์	 เจ้าหน้าที่พัสดุ	
	 ๘.		 นางสาวศิริรัตน์		 กะการดี	 เจ้าหน้าที่พัสดุ
หน้าที่	 ๑.		 ด�าเนินการทางพัสดุตามพระราชบัญญัติจัดซื้อ	-	จัดจ้าง	ปี	พ.ศ.๒๕๖๐
	 ๒.		 วางแผนตามความต้องการใช้พัสดุ/งานของโครงการแผนงาน	
	 ๓.		 การจัดหาพัสดุ	วิธีการได้มาซึ่งพัสดุและบริการเพื่อใช้ในราชการ
	 ๔.		 จัดท�าทะเบียนพัสดุ	ครุภัณฑ์
	 ๕.		 ควบคุมพัสดุ	ครุภัณฑ์และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อ	-	จัดจ้าง	ปี	พ.ศ.๒๕๖๐
	 ๖.		 รักษา	ตรวจสอบ	ซ่อมแซมพัสดุ	-	ครุภัณฑ์	ให้คงสภาพมีใช้งานได้เสมอ
	 ๗.		 สรุป/ประเมินผล/รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี
	 ๘.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่โรงเรียนมอบหมาย

๔.๔ งานควบคุมภายใน
	 ๑.		 นางสาวสนธิกาญจน์		 แสงมณี	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางสาวลดาวัลย์	 กันธมาลา	 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่	 ๑.		 จัดวางระบบการควบคุมภายในสถานศึกษาตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย

ก�าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน	พ.ศ.๒๕๔๔
	 ๒.		 จัดท�าหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน	(แบบ	ปอ.๑)
	 ๓.		 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(แบบ	ปอ.๒)
	 ๔.		 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	(แบบ	ปอ.๒)
	 ๕.		 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(แบบ	ปย.๑)
	 ๖.		 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน	(แบบ	ปย.๒)
	 ๗.		 สรุป/ประเมินผล/รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี
	 ๘.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
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๕. งานส�านักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
	 ๑.		 นางนิภาวรรณ	 การุณ	 หัวหน้าส�านักงาน
	 ๒.		 นางสาวจิดาภา	 โสภณธรรมภาณ	 กรรมการ
	 ๓.		 นางสาวณัฐมน	 ทองค�า	 กรรมการ
	 ๔.		 นางสาวกนกลักษณ์	 แปงปางใส	 กรรมการและเลขานุการ
		 ๕.		 นางสาวนันทการณ์	 เกตุลา	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	
หน้าที่		 ๑.		 ประสานงานระหว่างฝ่ายงานต่างๆของโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน
	 ๒.		 ดูแลบุคลากรที่เข้าพบท่านรองผู้อ�านวยการโรงเรียน
	 ๓.		 บันทึกตารางงานของท่านรองผู้อ�านวยการโรงเรียน
	 ๔.		 ดูแลเอกสารแฟ้มเสนอท่านรองผู้อ�านวยการ	และส่งคืนกับฝ่ายงานต่างๆ
	 ๕.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
	 ๖.		 เปิดด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของส�านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
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คู่มือการปฏิบัติราชการ โรงเรียนสารวิทยา
ตามคำาสั่งโรงเรียนสารวิทยา ที่ ๑๑๘/๒๕๖๓

กลุ่มบริหารงานบุคคล
 

	 		 	นายพงษ์ศักดิ์		บัวหุ่ง		 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

หน้าที่และความรับผิดชอบ
	 ๑.		 ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
	 ๒.		 บริหารจัดการในการจัดท�าแผนงาน/งาน/โครงการ
	 ๓.		 ร่วมก�าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน	ก�ากับดูแลและตัดสินใจแก้ปัญหาในกลุ่มบริหารงานบุคคล
	 ๔.		 นิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล
	 ๕.		 ประสานงานกับทุกกลุ่มบริหารในการวางแผนพัฒนางานในกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม	

วิสัยทัศน์และนโยบายโรงเรียน
	 ๖.		 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปีงบประมาณละ	๒	ครั้ง
	 ๗.		 สรุป/ประเมินผล/รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี
	 ๘.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่ผู้อ�านวยการมอบหมาย

๑. คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล
	 ๑.		 นายพงษ์ศักดิ์	 บัวหุ่ง		 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล	
	 ๒.		 นางสาวธัญทิพย์	 อริยอัครพงษ์	 ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล	
	 ๓.		 นายศุภวัฒน์	 คัมภิรานนท์		 ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
	 ๔.		 นางรุ่งเพ็ชร์	 สร่องศรี	 ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
	 ๕.		 จ่าสิบเอกถนอมศักดิ์	 ทองประเทือง	 ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่	 ๑.		 ประชุมวางแผนการจัดท�าแผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคล	 ให้สอดคล้องกับนโยบายของส�านักงาน	

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	๒	และกระทรวงศึกษาธิการ
	 ๒.		 นิเทศและติดตาม	ประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล
	 ๓.		 เป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล	 ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง

และเรียบร้อย
	 ๔.		 ประสานงานกับฝ่ายต่าง	ๆ	เพื่อให้บริการที่ดีแก่นักเรียน	ครูและบุคลากรทางการศึกษา
	 ๕.		 ส่งเสริมกิจกรรมต่าง	ๆ	ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน	เกี่ยวกับชุมชน	และด้านอื่น	ๆ	ตามความ

เหมาะสม
	 ๖.		 ก�ากับ	 ดูแล	 บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล	 และรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหาร 

งานบุคคลต่อผู้อ�านวยการโรงเรียน
	 ๗.		 ประสานงานกับกลุ่มบริหารต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 ๘.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่ผู้อ�านวยการมอบหมาย

๒. คณะกรรมการด�าเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
	 ๑.		 นายพงษ์ศักดิ์	 บัวหุ่ง	 ประธานกรรมการ
	 ๒.		 นางสาวธัญทิพย์	 อริยอัครพงษ์	 รองประธานกรรมการ
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คู่มือการปฏิบัติราชการ โรงเรียนสารวิทยา
ตามคำาสั่งโรงเรียนสารวิทยา ที่ ๑๑๘/๒๕๖๓

	 ๓.		 นายศุภวัฒน์	 คัมภิรานนท์		 รองประธานกรรมการ
	 ๔.		 นางรุ่งเพ็ชร์	 สร่องศรี	 รองประธานกรรมการ
	 ๕.		 จ่าสิบเอกถนอมศักดิ์	 ทองประเทือง	 รองประธานกรรมการ
		 ๖.		 นางสาววิภา		 มณีเนตร		 กรรมการ
		 ๗.		 นายพิทักษ์	 ชินสีห์		 กรรมการ
	 ๘.		 นายณัฐพล	 สุดหอม	 กรรมการ
	 ๙.		 นายปภังกร	 จันทร์หอม	 กรรมการ
	 ๑๐.	นายโสภณ	 จุ้ยจิตร	 กรรมการ
	 ๑๑.	นางสาวภัครนันท์	 โปธา	 กรรมการ
	 ๑๒.	นางสาวเฉลิมศรี	 เกตุจ�าปา	 กรรมการ
	 ๑๓.	นางจุฑามาศ	 พัฒนชู	 กรรมการ
	 ๑๔.	นางสาวอุไรวัลย์	 สมร	 กรรมการ
	 ๑๕.	นางสาวชนิกานต์	 ศรีนรา	 กรรมการ
	 ๑๖.	นางสาวไพลิน	 ชยามาศ	 กรรมการ
	 ๑๗.	นางสาวจิดาภา	 โสภณธรรมภาณ	 กรรมการ
	 ๑๘.	นายวิชิต	 จีนพวด	 กรรมการ
	 ๑๙.	นายอธิพงศ์	 โชคเคล้าลาภ	 กรรมการ
		 ๒๐.	นายประพจน์	 อังคเรืองรัตนา	 กรรมการ
		 ๒๑.	นายวันฮัซราฟี	 แวหะมะ	 กรรมการ
	 ๒๒.	นางธีราภรณ์	 พฤกษ์พงศ์พันธ์	 กรรมการ
	 ๒๓.	นายธีรวุฒิ	 เพ็ญบุญ	 กรรมการ
	 ๒๔.	นางมาริสา	 ม่วงกล�่า	 กรรมการ
		 ๒๕.	นางสาวสุภาลักษณ์	 อุตตะมะ	 กรรมการ
	 ๒๖.	นางสาวนันท์นภัส	 วิรัตภัทธิรากร	 กรรมการ
	 ๒๗.	นางสาวภัณฑิรา	 กัณหาไชย		 กรรมการ
	 ๒๘.	นางสาวนันท์นภัส	 วิรัตภัทธิรากร	 กรรมการ
	 ๒๙.	นางสาวกัญญาทิพ	 มัคเจริญ	 กรรมการ
	 ๓๐.	นางสาวอรอนงค์	 องค์นาม	 กรรมการและเลขานุการ	
	 ๓๑.	นางสาวสุภัทรา	 ศรีสมบัติ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 ๓๒.	นางสาวตรีรัก	 บุญเติม	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 ๓๓.	นายธนกฤติ	 แก้วกาบิน	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่	 ๑.		 ก�าหนดนโยบาย	วางแผนงาน	โครงการ	กิจกรรมของกลุ่มบริหารงานบุคคล
	 ๒.		 พิจารณาจัดสรรงบประมาณของกลุ่มบริหารงานบุคคลร่วมกับกลุ่มบริหารอื่น
	 ๓.		 ควบคุมดูแล	 นิเทศ	 ติดตามการด�าเนินงานของบุคลากรให้ปฏิบัติงานไปตามระเบียบข้อบังคับ 

ของสถานศึกษา
	 ๔.		 ส่งเสริมระเบียบวินัย	คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
	 ๕.		 ประสานงานติดต่อสมาคมผู้ปกครองนักเรียน	 สมาคมศิษย์เก่า	 คณะกรรมการสถานศึกษา	 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
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คู่มือการปฏิบัติราชการ โรงเรียนสารวิทยา
ตามคำาสั่งโรงเรียนสารวิทยา ที่ ๑๑๘/๒๕๖๓

		 ๖.		 สรุป/ประเมินผล/รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี
	 ๗.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่โรงเรียนมอบหมาย

๓. งานส�านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
	 ๑.		 นางสาวอรอนงค์	 องค์นาม	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางสาวกัญญาทิพ	 มัคเจริญ	 กรรมการ
	 ๓.		 นางสาวสุภัทรา	 ศรีสมบัติ	 กรรมการ	 	
	 ๔.		 นายธนกฤติ	 แก้วกาบิน	 กรรมการ
	 ๕.		 นางสาวตรีรัก	 บุญเติม	 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่  ๑.		 งานธุรการประจ�ากลุ่มบริหารงานบุคคล
	 ๒.		 รับ-ส่งหนังสือ	บันทึกข้อความ	ร่างหนังสือ	ท�าค�าสั่ง
	 ๓.		 จัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล/คู่มือนักเรียน
	 ๔.		 ให้การต้อนรับผู้มาติดต่องานอย่างเป็นกัลยาณมิตร
	 ๕.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่โรงเรียนมอบหมาย

๔. งานบุคลากร 
	 ๑.		 นางสาวธัญทิพย์		 อริยอัครพงษ์	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นายพงษ์ศักดิ์	 บัวหุ่ง	 	 กรรมการ
		 ๓.		 นางธีราภรณ์	 พฤกษ์พงศ์พันธ์	 	 กรรมการ
	 ๔.		 นางสาวนันท์นภัส	 วิรัตภัทธิรากร	 	 กรรมการ
	 ๕.		 นางสาวสุภาลักษณ์	 อุตตะมะ	 	 กรรมการ
	 ๖.		 นางสาวภัณฑิรา	 กัณหาไชย		 	 กรรมการ
	 ๗.	 นางสาวสุภัทรา	 ศรีสมบัติ	 	 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 	 ๑.		 แนะน�า	 เผยแพร่และด�าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นไปตาม

ระเบียบของทางราชการ
	 ๒.		 จัดท�าแผนงาน/งาน/โครงการด้านอัตราก�าลังและการก�าหนดต�าแหน่งภายในโรงเรียนและ

ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานภายนอก
	 ๓.		 ด�าเนินการด้านงานสรรหา	 บรรจุ	 แต่งตั้ง	 การลาและการออกจากราชการ	 ประสานการจัดสรร	

อัตราก�าลังเพื่อบรรจุแต่งตั้งทดแทนอัตราที่ว่าง
	 ๔.		 ควบคุม	 จัดท�าสถิติและรายงานเก่ียวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา
	 ๕.		 ด�าเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์	การจัดท�าทะเบียนประวัติ
	 ๖.		 ให้ค�าแนะน�า	 อ�านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเรื่องต่างๆ	 เช่น	 การขอมีบัตร

ข้าราชการ	 ใบประกอบวิชาชีพ	 การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ	 การขอเปลี่ยนต�าแหน่ง	 การขอมี
และขอเลื่อนวิทยฐานะ	 การออกหนังสือรับรอง	 การขอรับเงินบ�าเหน็จบ�านาญ	และเงินทดแทน	
เป็นต้น

	 ๗.		 ด�าเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

	 ๘.		 ส่งเสริมระเบียบวินัย	จรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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คู่มือการปฏิบัติราชการ โรงเรียนสารวิทยา
ตามคำาสั่งโรงเรียนสารวิทยา ที่ ๑๑๘/๒๕๖๓

	 ๙.		 สรุป/ประเมินผล/รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี
	 ๑๐.	ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่โรงเรียนมอบหมาย

๕. งานส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในสถานศึกษา
	 ๑.	 นายประพจน์	 อังคเรืองรัตนา	 หัวหน้างาน
	 ๒.	 นางสาวชารียา	 แสงแก้ว	 รองหัวหน้างาน	 	 	
	 ๓.		 นายชัยณรงค์	 ทรายทอง	 กรรมการ
	 ๔.		 นางสาวภัครนันท์	 โปธา	 กรรมการ
	 ๕.		 นางจุฑามาศ	 พัฒนชู	 กรรมการ
	 ๖.		 นางสาวชนิกานต์	 ศรีนรา	 กรรมการ
	 ๗.	 นางสาวอุไรวัลย์	 สมร	 กรรมการ	
	 ๘.	 นางสาวไพลิน	 ชยามาศ	 กรรมการ
	 ๙.	 นางสาวจิดาภา	 โสภณธรรมภาณ	 กรรมการ
	 ๑๐.	นายวิชิต	 จีนพวด	 กรรมการ
	 ๑๑.	นางสาวดวงพร	 เถอะจ๋า	 กรรมการ
	 ๑๐.	นางสาวสุภัทรา	 ศรีสมบัติ		 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่		 ๑.		 เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียนในการด�าเนินกิจกรรม
	 ๒.		 ส่งเสริมระเบียบวินัยให้แก่คณะกรรมการนักเรียนให้เป็นแบบเดียวกัน
	 ๓.		 ส่งเสริมการท�างานของคณะกรรมการนักเรียนตามหลักประชาธิปไตย
	 ๔.		 วางแผนร่วมกับครูที่เกี่ยวข้อง	จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน	ประธานคณะสี	ประธานระดับชั้น	

ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
	 ๕.		 ด�าเนินการตามแผนปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย
	 ๖.		 ส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับประสบการณ์ด้านกระบวนการประชาธิปไตยอย่างหลากหลาย
	 ๗.		 จัดท�าสรุป	ประเมินผล	แฟ้มสะสมงานเสนอต่อฝ่ายบริหาร
	 ๘.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่โรงเรียนมอบหมาย

๖. งานส่งเสริมกิจกรรมสารวัตรนักเรียน
	 ๑.		 นายพิทักษ์	 ชินสีห์	 หัวหน้างาน
	 ๒.	 นางจุฑามาศ	 พัฒนชู	 กรรมการ
	 ๓.	 นางสาวชนิกานต์	 ศรีนรา	 กรรมการ
	 ๔.	 นางสาวอุไรวัลย์	 สมร	 กรรมการ
	 ๕.		 นางสาวไพลิน	 ชยามาศ	 กรรมการ
	 ๖.	 นางสาวจิดาภา	 โสภณธรรมภาณ	 กรรมการ
	 ๗.	 นายวิชิต	 จีนพวด	 กรรมการ
	 ๘.	 นางสาวตรีรัก	 บุญเติม	 กรรมการ
	 ๙.		 นายธนกฤติ	 แก้วกาบิน	 กรรมการและเลขานุการ	
หน้าที่	 ๑.		 เป็นที่ปรึกษาให้สารวัตรนักเรียนในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยครู
	 ๒.		 ส่งเสริมระเบียบวินัยให้แก่สารวัตรนักเรียนให้เป็นแบบเดียวกัน
	 ๓.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
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๗. งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
	 ๑.		 นายศุภวัฒน์	 คัมภิรานนท์	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นายณัฐพล	 สุดหอม		 กรรมการ
	 ๓.		 นายธีรวุฒิ	 เพ็ญบุญ	 กรรมการ	 	
	 ๔.		 นางสาวกนกลักษณ์	 แปงปางใส		 กรรมการ
	 ๕.		 นายปภังกร	 จันทร์หอม	 กรรมการ
	 ๖.		 นางสาวจิดาภา	 โสภณธรรมภาณ	 กรรมการ
	 ๗.		 นางสาวนุชจิรา	 ทะมานนท์	 กรรมการ
	 ๘.		 นายโสภณ	 จุ้ยจิตร	 กรรมการ	
	 ๙.		 นางอรุณรัตน์	 คัมภีรพจน์	 กรรมการ
	 ๑๐.	นางสาวสุวิมล	 จันต๊ะสุรินทร์	 กรรมการ	 	
	 ๑๑.	นางรุ่งเพ็ชร์	 สร่องศรี	 กรรมการ
	 ๑๒.	นางสาวศิรธันย์	 สามเชียง	 กรรมการ	
	 ๑๓.	นายธนภัทร	 บุญศรีวงษ์	 กรรมการ
	 ๑๔.	นางสาวภัครนันท์	 โปธา	 กรรมการ
	 ๑๕.	นางสาวประจบ	 แสงสีบับ	 กรรมการ
	 ๑๖.	นายธันวา	 เดชะศิริ	 กรรมการ
	 ๑๗.	นางสาวเฉลิมศรี	 เกตุจ�าปา	 กรรมการ
	 ๑๘.	นายธเนศ	 วิริยะมนตรี	 กรรมการ
	 ๑๙.	นางสาวธณัฐฐา	 สว่างรักษ์	 กรรมการ
	 ๒๐.	นางจุฑามาศ	 พัฒนชู	 กรรมการ
	 ๒๑.	นางสาวอุไรวัลย์	 สมร	 กรรมการ
	 ๒๒.	นางสาวชนิกานต์	 ศรีนรา	 กรรมการ
	 ๒๓.	นางสาวไพลิน	 ชยามาศ	 กรรมการ
	 ๒๔.	นายวิชิต	 จีนพวด	 กรรมการ
	 ๒๕.	จ่าสิบเอกถนอมศักดิ์	 ทองประเทือง	 กรรมการ
	 ๒๖.	นายอธิพงศ์	 โชคเคล้าลาภ	 กรรมการ
	 ๒๗.	นายวันฮัซราฟี	 แวหะมะ	 กรรมการ
	 ๒๘.	นายทวิตย์	 วรรณชัยมงคล	 กรรมการ
		 ๒๙.	นายธนกฤติ	 แก้วกาบิน	 กรรมการและเลขานุการ	
หน้าที่ 	 ๑.		 ปฏิบัติงานประสาน	อ�านวยความสะดวก	สนับสนุนการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา/หัวหน้าระดับ
	 ๒.		 ปฏิบัติงานด้านนโยบายบริหารให้งานด�าเนินการไปอย่างเป็นระบบเป็นแนวทางเดียวกัน
	 ๓.		 ด�าเนินการแก้ไขปัญหานักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบวินัย
	 ๔.		 ด�าเนินการตามแผน/โครงการร่วมกับครูที่ปรึกษา
	 ๕.		 นิเทศ	ติดตาม	ตรวจสอบและประเมินผลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา
	 ๖.		 จัดท�าข้อมูลสารสนเทศ	ภาพกิจกรรม	ประมวลผลงานของระดับชั้นน�าเสนอในแต่ละภาคเรียน
	 ๗.		 จัดการประชุมที่ปรึกษาในรูปแบบต่างๆให้เกิดความเข้าใจการท�างานตรงกัน



67
คู่มือการปฏิบัติราชการ โรงเรียนสารวิทยา
ตามคำาสั่งโรงเรียนสารวิทยา ที่ ๑๑๘/๒๕๖๓

	 ๘.		 ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในระดับชั้นเพื่อเสนอความดีความชอบ
	 ๙.		 สรรหาคัดกรองนักเรียนดีเด่นเพื่อเสนอรับเกียรติบัตรและเป็นตัวแทนในกิจกรรมต่างๆ
	 ๑๐.	จัดท�าแนวปฏิบัติในการจัดระเบียบวินัยนักเรียนให้เป็นแบบเดียวกัน	 การเข้าแถวเคารพธงชาติ	

พิธีการหน้าเสาธง	การตรวจระเบียบการแต่งกาย	การมาโรงเรียน	ฯลฯ
	 ๑๑.	จัดท�าแนวปฏิบัติการลงโทษนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
	 ๑๒.	ประสานงานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนที่มีปัญหาเพื่อแก้ไขโดยด่วน
	 ๑๓.	ส่งเสริมงานระดับชั้นและงานคณะสีให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
	 ๑๔.	ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่โรงเรียนมอบหมาย

๘. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด เอดส์และอบายมุข
	 ๑.		 นายวันฮัซราฟี	 แวหะมะ	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นายอธิพงศ์	 โชคเคล้าลาภ	 กรรมการ
	 ๓.		 นายปภังกร	 จันทร์หอม	 กรรมการ
	 ๔.		 นายโสภณ	 จุ้ยจิตร	 กรรมการ
	 ๕.		 นางรุ่งเพ็ชร์	 สร่องศรี	 กรรมการ
	 ๖.		 นางสาวภัครนันท์	 โปธา	 กรรมการ	
	 ๗.		 นางสาวเฉลิมศรี	 เกตุจ�าปา	 กรรมการ
	 ๘.		 นางจุฑามาศ	 พัฒนชู	 กรรมการ
	 ๙.		 นางสาวอุไรวัลย์	 สมร	 กรรมการ
	 ๑๐.	นางสาวชนิกานต์	 ศรีนรา	 กรรมการ
	 ๑๑.	นางสาวไพลิน	 ชยามาศ	 กรรมการ
	 ๑๒.	นางสาวจิดาภา	 โสภณธรรมภาณ	 กรรมการ
	 ๑๓.	นายวิชิต	 จีนพวด	 กรรมการ
	 ๑๔.	นายณัฐพล	 มั่นเรือง	 กรรมการ	
	 ๑๕.	นายวีระ	 ศรีจั่น	 กรรมการ
	 ๑๖.	นายณัฐพล	 สุดหอม	 กรรมการ
	 ๑๗.	นายธนกฤติ	 แก้วกาบิน	 กรรมการและเลขานุการ
	 ๑๘.	นางสาวตรีรัก	 บุญเติม	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 ๑๙.นางสาวสุภัทรา	 ศรีสมบัติ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่	 ๑.		 จัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	 ๒.		 จัดการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
	 ๓.		 จัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันของนักเรียน
	 ๔.		 รณรงค์	ป้องกันและต่อต้านโรคเอดส์
	 ๕.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่โรงเรียนมอบหมาย

๙. งานประสานและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง
	 ๑.		 นางรุ่งเพ็ชร์	 สร่องศรี	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นายพิทักษ์	 ชินสีห์	 กรรมการ
	 ๓.		 นางสาวเฉลิมศรี	 เกตุจ�าปา	 กรรมการ
	 ๔.		 นายณัฐพล	 สุดหอม	 กรรมการ
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	 ๕.		 นายโสภณ	 จุ้ยจิตร	 กรรมการ
	 ๖.		 นางรุ่งเพ็ชร์	 สร่องศรี	 กรรมการ
	 ๗.		 นางสาวภัครนันท์	 โปธา	 กรรมการ
	 ๘.		 นายปภังกร	 จันทร์หอม	 กรรมการและเลขานุการ
	 ๙.		 นางมาริสา	 ม่วงกล�่า	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 ๑๐.	นางสาวตรีรัก	 บุญเติม	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่	 ๑.		 วางแผนจัดการเลือกตั้งเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับ
	 ๒.		 ประสานงานการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองในทุกระดับชั้น
	 ๓.		 จัดท�างานปฏิทินงานเครือข่ายผู้ปกครองโดยประสานกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

ระดับโรงเรียน
	 ๔.		 น�าเสนอปัญหาพฤติกรรมนักเรียนต่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง	 เป็นข้อมูลจัดกิจกรรม

เพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหา
	 ๕.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่โรงเรียนมอบหมาย

๑๐. งานรักษาความปลอดภัย
	 ๑.		 นายพิทักษ์	 ชินสีห์	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นายพรชัย	 เกตุฉาย	 กรรมการ
	 ๓.		 นายไตรรัตน์	 ศรีจิตรแจ่ม	 กรรมการ
	 ๔.		 นายธีรวุฒิ	 เพ็ญบุญ	 กรรมการ
		 ๕.		 นายอธิพงศ์	 โชคเคล้าลาภ	 กรรมการ
	 ๖.		 นางสาวสุวิมล	 จันต๊ะสุรินทร์	 กรรมการ
	 ๗.		 นางสาวศิรธันย์	 สามเชียง	 กรรมการ
	 ๘.		 นายธนภัทร	 บุญศรีวงษ์	 กรรมการ
	 ๙.		 นายกิตติพัทธ์	 สุขลิ้ม	 กรรมการ
	 ๑๐.	นายธเนศ	 วิริยะมนตรี	 กรรมการ
	 ๑๑.	นางสาวธณัฐฐา	 สว่างรักษ์	 กรรมการ
	 ๑๒.	นางสาวธัญทิพย์	 อริยอัครพงษ์	 กรรมการ
	 ๑๓.	นางสาวอรอนงค์	 องค์นาม	 กรรมการ
	 ๑๔.	นายศุภวัฒน์	 คัมภิรานนท์	 กรรมการ
	 ๑๕.	จ่าสิบเอกถนอมศักดิ์	 ทองประเทือง	 กรรมการ
	 ๑๖.	นางสาวกัญญาทิพ	 มัคเจริญ	 กรรมการ	
	 ๑๗.	นางสาวสุภัทรา	 ศรีสมบัติ	 กรรมการและเลขานุการ
	 ๑๘.	นางสาวตรีรัก	 บุญเติม	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 ๑๙.	นายวีระ	 ศรีจั่น	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ 	 ๑.		 จัดเวรยามรักษาการณ์ทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืน	(ครูชายและครูหญิง)
	 ๒.		 ประสานกลุ่มบริหารทั่วไปอ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวร
	 ๓.		 ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนให้มีความปลอดภัยทุกด้าน
	 ๔.		 สรุป	ประเมิน	ผลเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
	 ๕.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
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๑๑. งานแผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
	 ๑.		 นางสาวธัญทิพย์	 อริยอัครพงษ์	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นายพงษ์ศักดิ์	 บัวหุ่ง	 กรรมการ
	 ๓.		 นายศุภวัฒน์	 คัมภิรานนท์	 กรรมการ
	 ๔.		 นายณัฐพล	 สุดหอม	 กรรมการ
	 ๕.		 นางสาวสุภาลักษณ์	 อุตตะมะ	 กรรมการ
	 ๖.		 นางสาวสุภัทรา	 ศรีสมบัติ	 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 	 ๑.		 ประสานการท�าแผนปฏิบัติการของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของโรงเรียน

ให้เป็นไปตามนโยบายของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา	
ขั้นพื้นฐาน	ฯลฯ

	 ๒.		 ประสานงานกับงานแผนงานของโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องในการด�าเนินงานกิจกรรมตามโครงการ
	 ๓.		 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนและจัดท�าสารสนเทศของกลุ่มบริหารงานบุคคล
	 ๔.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่โรงเรียนมอบหมาย

๑๒. งานพัสดุ
	 ๑.		 นางสาวอรอนงค์	 องค์นาม	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางธีราภรณ์	 พฤกษ์พงศ์พันธ์	 กรรมการ
	 ๓.		 นางสาวสุภัทรา	 ศรีสมบัติ	 กรรมการ
	 ๔.		 นางสาวกัญญาทิพ	 มัคเจริญ	 กรรมการ
	 ๕.		 นางสาวตรีรัก	 บุญเติม	 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่  ๑.		 จัดส�ารวจพัสดุของกลุ่มบริหารงานบุคคล	เพื่อจัดเสนอผู้บริหาร
	 ๒.		 จัดซื้อ	จัดจ้างพัสดุ	ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
	 ๓.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่โรงเรียนมอบหมาย

๑๓. งานระบบคะแนนความประพฤตินักเรียนและระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารผู้ปกครอง
	 ๑.		 นายณัฐพล	 สุดหอม	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นายธีรวุฒิ	 เพ็ญบุญ	 กรรมการ
	 ๓.		 นายปภังกร	 จันทร์หอม	 กรรมการ
	 ๔.		 นายโสภณ	 จุ้ยจิตร	 กรรมการ
	 ๕.		 นางรุ่งเพ็ชร์	 สร่องศรี	 กรรมการ
	 ๖.		 นางสาวภัครนันท์	 โปธา	 กรรมการ
	 ๗.		 นางสาวเฉลิมศรี	 เกตุจ�าปา	 กรรมการ
	 ๘.		 นางสาวตรีรัก	 บุญเติม	 กรรมการ
	 ๙.		 นายธนกฤติ	 แก้วกาบิน	 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่	 ๑.		 ประสานงานกับหัวหน้าระดับบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
		 ๒.		 ปรับปรุงพัฒนาระบบคะแนนพฤติกรรมนักเรียน	
		 ๓.		 บริการข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน
	 ๔.		 ด�าเนินงานเรื่องการมีประวัติคะแนนพฤติกรรมนักเรียน
	 ๕.		 ด�าเนินงานระบบลงเวลานักเรียนและระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารผู้ปกครอง
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คู่มือการปฏิบัติราชการ โรงเรียนสารวิทยา
ตามคำาสั่งโรงเรียนสารวิทยา ที่ ๑๑๘/๒๕๖๓

	 ๖.		 ออกใบรับรองความประพฤติและใบรับรองนักเรียน
	 ๗.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่โรงเรียนมอบหมาย

๑๔. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม ๑๒ ประการ
	 ๑.		 จ่าสิบเอกถนอมศักดิ์	 ทองประเทือง	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางจุฑามาศ	 พัฒนชู	 กรรมการ
	 ๓.		 นายพิทักษ์	 ชินสีห์	 กรรมการ
	 ๔.		 นายณัฐพล	 สุดหอม	 กรรมการ
	 ๕.		 นายปภังกร	 จันทร์หอม	 กรรมการ
	 ๖.		 นายโสภณ	 จุ้ยจิตร	 กรรมการ
	 ๗.		 นางรุ่งเพ็ชร์	 สร่องศรี	 กรรมการ
	 ๘.		 นางสาวภัครนันท์	 โปธา	 กรรมการ
	 ๙.		 นางสาวเฉลิมศรี	 เกตุจ�าปา	 กรรมการ
	 ๑๐.	นางสาวชนิกานต์	 ศรีนรา	 กรรมการ
	 ๑๑.	นางสาวอุไรวัลย์	 สมร	 กรรมการ
	 ๑๒.	นางสาวไพลิน	 ชยามาศ	 กรรมการ	 	
	 ๑๓.	นางสาวจิดาภา	 โสภณธรรมภาณ	 กรรมการ
	 ๑๔.	นายวิชิต	 จีนพวด	 กรรมการ
	 ๑๕.	นายประพจน์	 อังคเรืองรัตนา	 กรรมการ
	 ๑๖.	นายวันฮัซราฟี	 แวหะมะ	 กรรมการ
	 ๑๗.	คณะกรรมการนักเรียน	 	 กรรมการ
	 ๑๘.	สารวัตรนักเรียน	 	 กรรมการ
	 ๑๙.	นางสาวสุภัทรา	 ศรีสมบัติ	 กรรมการ
	 ๒๐.	นางสาวตรีรัก	 บุญเติม	 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่	 ๑.		 ปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรมของนักเรียน
	 ๒.		 รายงานสรุปผลการด�าเนินงาน
	 ๓.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่โรงเรียนมอบหมาย

๑๕. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
	 ๑.		 นางมาริสา	 ม่วงกล�่า	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางอรจิรา	 ปฏินนท์วานิช	 รองหัวหน้างาน
	 ๓.		 นางสาวสุพัตรา	 อินทร์ศร	 รองหัวหน้างาน	
	 ๔.		 นางสาววิภา	 มณีเนตร	 กรรมการ
	 ๕.		 นางวัลวิภา	 เพ็งประสพ	 กรรมการ
	 ๖.		 นางสาววิภาภร	 อ�าพันกาญจน์	 กรรมการ
	 ๗.		 สิบเอกหญิงปาริชาติ	 หมดมณทิ	 กรรมการ
	 ๘.		 นายวิชชวิทย์	 จัวนาน	 กรรมการ
	 ๙.		 นายณัฐพล	 สุดหอม	 กรรมการ
	 ๑๐.	นายปภังกร	 จันทร์หอม	 กรรมการ
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คู่มือการปฏิบัติราชการ โรงเรียนสารวิทยา
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	 ๑๑.	นายโสภณ	 จุ้ยจิตร	 กรรมการ	 	
	 ๑๒.	นางรุ่งเพ็ชร์	 สร่องศรี	 กรรมการ
	 ๑๓.	นางสาวเฉลิมศรี	 เกตุจ�าปา	 กรรมการ
	 ๑๔.	นางสาวปาวาริศา	 สมาฤกษ์	 กรรมการ
	 ๑๕.	นางสาววีร์สุดา	 จันทโชติ	 กรรมการ
	 ๑๖.	นางสาวภัณฑิรา	 กัณหาไชย		 กรรมการและเลขานุการ
	 ๑๗.	นางสาวภัครนันท์	 โปธา	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 ๑๘.	นางสาวตรีรัก	 บุญเติม	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ 	 ๑.		 ปฏิบัติงานในฐานะเป็นบุคลากรหลักในการด�าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
	 ๒.		 ประสานงานระหว่างคณะกรรมการอ�านวยการ	 คณะกรรมการด�าเนินงานและหน่วยงานอื่นๆ	 

ที่เกี่ยวข้อง
	 ๓.		 จัดเอกสาร	 เครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินงานและรับผิดชอบจัดประชุมช้ีแจงและการฝึกอบรมให้

ความรู้แก่บุคลากร
	 ๔.	 จัดการประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกันอย่างน้อย 

เดือนละ	๑	ครั้ง
	 ๕.	 รายงานสรุปผลการด�าเนินงาน
	 ๖.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่โรงเรียนมอบหมาย

๑๖. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
	 ๑.		 นายณัฐพล	 สุดหอม	 	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นายพิทักษ์	 ชินสีห์	 	 กรรมการ
	 ๓.		 นายศุภวัฒน์	 คัมภิรานนท์	 	 กรรมการ
	 ๔.		 นายปภังกร	 จันทร์หอม	 	 กรรมการ
	 ๕.		 นายโสภณ	 จุ้ยจิตร	 	 กรรมการ
	 ๖.		 นางรุ่งเพ็ชร์	 สร่องศรี	 	 กรรมการ
	 ๗.		 นางสาวภัครนันท์	 โปธา	 	 กรรมการ
	 ๘.	 นางสาวเฉลิมศรี	 เกตุจ�าปา	 	 กรรมการ	 	
	 ๙.	 นางจุฑามาศ	 พัฒนชู	 	 กรรมการ
	 ๑๐.	นางสาวชนิกานต์	 ศรีนรา	 	 กรรมการ
	 ๑๑.	นางสาวอุไรวัลย์	 สมร	 	 กรรมการ
	 ๑๒.	นางสาวไพลิน	 ชยามาศ	 	 กรรมการ
	 ๑๓.	นางสาวจิดาภา	 โสภณธรรมภาณ	 	 กรรมการ
	 ๑๔.	นายวิชิต	 จีนพวด	 	 กรรมการ	 	
	 ๑๕.	จ่าสิบเอกถนอมศักดิ์	 ทองประเทือง	 	 กรรมการ
	 ๑๖.	นายธนกฤติ	 แก้วกาบิน	 	 กรรมการ
	 ๑๗.	นางสาวตรีรัก	 บุญเติม	 	 กรรมการ
	 ๑๘.	นางสาวปาวาริศา	 สมาฤกษ์	 	 กรรมการและเลขานุการ
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หน้าที่	 ๑.		 ศึกษาคู่มือการด�าเนินงานสถานศึกษาสีขาว	ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
	 ๒.		 ประชุม	 ปรึกษาหารือ	 วางแผน	 ก�าหนดข้ันตอนการด�าเนินงาน	 กระบวนการด�าเนินงาน	 แนวทาง 

การด�าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียนสารวิทยา
	 ๓.		 ให้ค�าปรึกษาแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ	รวมถึงคณะกรรมการนักเรียน
	 ๔.		 ประสานงานกับทุกฝ่ายและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 ๕.		 ปฎิบัติหน้าที่อี่นๆ	ตามที่โรงเรียนมอบหมาย

๑๗. งานระดับชั้น
๑๗.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
	 ๑.		 นายณัฐพล	 สุดหอม	 หัวหน้าระดับ
	 ๒.		 นายธีรวุฒิ	 เพ็ญบุญ	 รองหัวหน้าระดับ
	 ๓.		 นางสาวกนกลักษณ์	 แปงปางใส	 รองหัวหน้าระดับ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑     

ห้อง ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒ คณะสี

ม.๑/๑ นางสาวราตรี	เหล่าหะเกียรติ นายวราวุธ	ช�้าเกตุ เหลือง	-	โกษาเหล็ก

ม.๑/๒ นายพิทักษ์	ชินสีห์ นางสาวอรอนงค์	องค์นาม ชมพู	-	พันท้ายนรสิงห์

ม.๑/๓ นายพิชาชาญ	สุขประเสริฐ นางสาวธิดา	ทองแย้ม ส้ม	-	พหลพลพยุหเสนา

ม.๑/๔ นายเมธี	รัษฎานุกูล นางสาวอักษราภัค	สิทธิพรรัตนมณี แดง	-	สีหราชเดโช

ม.๑/๕ นางสาวธัญทิพย์	อริยอัครพงษ์ นายกฤษฎา	วิสิฐสัทธาพงศ์ ฟ้า	-	พิบูลสงคราม

ม.๑/๖ นางสาวสุรีพร	ศรีขวัญเมือง นางสาวภัณฑิรา	กัณหาไชย ม่วง	-	รณยุต

ม.๑/๗ นายณัฐพล	สุดหอม นางสาวกมลรัตน์	ฤทธิชัย เหลือง	-	โกษาเหล็ก

ม.๑/๘ นายธีรวุฒิ	เพ็ญบุญ นางสาวปาวาริศา	สมาฤกษ์ ชมพู	-	พันท้ายนรสิงห์

ม.๑/๙ นางกนกลักษณ์	แท่งทอง นางสุชีนันท์	ณ	จันทร์ ส้ม	-	พหลพลพยุหเสนา

ม.๑/๑๐ นางสาวธนิสรา	ภู่ไพบูลย์ นางสาวปัทมา	ประพฤติงามพงศา แดง	-	สีหราชเดโช

ม.๑/๑๑ นางธีราภรณ์	พฤกษ์พงศ์พันธ์ ฟ้า	-	พิบูลสงคราม

ม.๑/๑๒ นางสาวณัฐธยาน์	กุลสิริวงศธร นางสาวณัฐณิชา	จันทฤทธิ์ ม่วง	-	รณยุต
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ตามคำาสั่งโรงเรียนสารวิทยา ที่ ๑๑๘/๒๕๖๓

๑๗.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
	 ๑.		 นายปภังกร	 จันทร์หอม	 หัวหน้าระดับ
	 ๒.		 นางสาวจิดาภา	 โสภณธรรมภาณ	 รองหัวหน้าระดับ
	 ๓.		 นางสาวนุชจิรา	 ทะมานนท์	 รองหัวหน้าระดับ

ห้อง ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒ ครูที่ปรึกษาคนที่ ๓ คณะสี

ม.๒/๑ นางสาวนุชจิรา	ทะมานนท์ ม่วง	-	รณยุต

ม.๒/๒ นางอรจิรา	ปฏินนท์วานิช นางสาวชนินทร์พร		โพทิพยวงศ์ นางสาววีร์สุดา	จันทโชติ

ม.๒/๓ นางสาวกัญญารัตน์	อาโรโจ นางสาวกฤษณา	ช�านาญ ชมพู	-	พันท้ายนรสิงห์

ม.๒/๔ นายอธิพงศ์	โชคเคล้าลาภ นางสาวระพีพรรณ	นวลผ่อง ส้ม	-	พหลพลพยุหเสนา

ม.๒/๕ นางสาวชารียา	แสงแก้ว นายอาภากร	แสนอินทร์ แดง	-	สีหราชเดโช

ม.๒/๖ นางสาวณัฐดา	สาสกุล นางสาวชลลดา	ยวงใย ฟ้า	-	พิบูลสงคราม

ม.๒/๗ นายปภังกร	จันทร์หอม ม่วง	-	รณยุต

ม.๒/๘ นางสาวจิดาภา	โสภณธรรมภาณ นางสาววนัสนันท์	ถิ่นรัตน์ เหลือง	-	โกษาเหล็ก

ม.๒/๙ นายวิชิต	จีนพวด นายวิชชวิทย์	จัวนาน ชมพู	-	พันท้ายนรสิงห์

ม.๒/๑๐ นางสาวสุภาลักษณ์	อุตตะมะ ส้ม	-	พหลพลพยุหเสนา

๑๗.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
	 ๑.		 นายโสภณ	 จุ้ยจิตร	 หัวหน้าระดับ
	 ๒.		 นางอรุณรัตน์	 คัมภีรพจน์	 รองหัวหน้าระดับ
	 ๓.		 นางสาวสุวิมล	 จันต๊ะสุรินทร์	 รองหัวหน้าระดับ

ห้อง ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒ คณะสี

ม.๓/๑ นางมาริสา	ม่วงกล�่า นายสุรชัย	ศรีชัยชนะ เหลือง	-	โกษาเหล็ก

ม.๓/๒ นางสาววิภา	มณีเนตร นางสาวลดาวัลย์	กันธมาลา ชมพู	-	พันท้ายนรสิงห์

ม.๓/๓ นางสิรินิติ	ไทยภักดี นางสาวชนิกานต์	ศรีนรา ฟ้า	-	พิบูลสงคราม

ม.๓/๔ นางสาววิภาภร	อ�าพันกาญจน์ นางสาวสุวิมล	จันต๊ะสุรินทร์ ส้ม	-	พหลพลพยุหเสนา

ม.๓/๕ นางวัลวิภา	เพ็งประสพ นายธาราดล	สิงห์สูงเนิน ม่วง	-	รณยุต

ม.๓/๖ นายโสภณ	จุ้ยจิตร นางสาวกัญญาทิพ	มัคเจริญ แดง	-	สีหราชเดโช

ม.๓/๗ นางสาวสนธิกาญจน์	แสงมณี นางสาวธนภรณ์	ไพบูลย์ เหลือง	-	โกษาเหล็ก

ม.๓/๘ นายทวิตย์	วรรณชัยมงคล นางสาวสุนิสา	วาริน ชมพู	-	พันท้ายนรสิงห์

ม.๓/๙ นางอรุณรัตน์	คัมภีรพจน์ นายประพจน์	อังคเรืองรัตนา ฟ้า	-	พิบูลสงคราม

ม.๓/๑๐ นางจุฑามาศ	พัฒนชู นางสาวดวงพร	เถอะจ๋า ส้ม	-	พหลพลพยุหเสนา

ม.๓/๑๑ จ่าสิบเอกถนอมศักดิ์	ทองประเทือง ว่าที่	ร.ต.	มหิธร	ธิติปวัฒน์ ม่วง	-	รณยุต

ม.๓/๑๒ นางสาวอนัญญา	วันทยานันท์ นางสาวสาวิตรี	เนานะมะบัติ แดง	-	สีหราชเดโช
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คู่มือการปฏิบัติราชการ โรงเรียนสารวิทยา
ตามคำาสั่งโรงเรียนสารวิทยา ที่ ๑๑๘/๒๕๖๓

๑๗.๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
	 ๑.		 นางรุ่งเพ็ชร์	 สร่องศรี	 หัวหน้าระดับ	 	
	 ๒.		 นางสาวศิรธันย์	 สามเชียง	 รองหัวหน้าระดับ
	 ๓.		 นายธนภัทร	 บุญศรีวงษ์	 รองหัวหน้าระดับ

ห้อง ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒ คณะสี

ม.๔/๑ นางสาวเสาวลักษณ์	สภานนท์ นางสาวพรทิพา	จันทะรี ชมพู	-	พันท้ายนรสิงห์

ม.๔/๒ นางสาวสุณิสา	สอาดศรี นางสาวประวิดา	จันที ฟ้า	-	พิบูลสงคราม

ม.๔/๓ นายเดียร์	สุขเพ็ชรี นางสาวจิราภรณ์	ปกรณ์ ส้ม	-	พหลพลพยุหเสนา

ม.๔/๔ นางสาวธัญชนก	ถาวรศรีสกุล นางสาวกฤษดาพร	แซ่เวียน แดง	-	สีหราชเดโช

ม.๔/๕ นายพรชัย	เกตุฉาย นางสาวกนกวรรณ	อันบุรี เหลือง	-	โกษาเหล็ก

ม.๔/๖ นางสาวจรรจิรา	ฤทธิชัย นายชัยณรงค์	ทรายทอง ม่วง	-	รณยุต

ม.๔/๗ นายธีระวัฒน์	สีหาบุญลี นางธมนวรรณ	ชุตินธรานนท์ ชมพู	-	พันท้ายนรสิงห์

ม.๔/๘ นางสาววิชณี	เปรมประยูร นางพิชญ์สินี		ค�าแก้ว ฟ้า	-	พิบูลสงคราม

ม.๔/๙ นางนิธิวดี	แพรวัฒนะสุข สิบเอกหญิงปาริชาติ	หมดมณทิล ส้ม	-	พหลพลพยุหเสนา

ม.๔/๑๐ นางสาวอุไรวัลย์	สมร นายศุภวัฒน์	คัมภิรานนท์ แดง	-	สีหราชเดโช

ม.๔/๑๑ นางสาวรัตติยากร	เสลจุล นางสาวศิรธันย์	สามเชียง เหลือง	-	โกษาเหล็ก

ม.๔/๑๒ นางสาวพัฒตวรรณ		สีเลา นางสาวสุกัญญา	สุขเจริญ ม่วง	-	รณยุต

ม.๔/๑๓ นางสาวประภาวดี	เจริญจิตร นายธนภัทร	บุญศรีวงษ์ แดง	-	สีหราชเดโช

๑๗.๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
	 ๑.		 นางสาวภัครนันท์	 โปธา	 หัวหน้าระดับ	 	
	 ๒.		 นางสาวประจบ	 แสงสีบับ	 รองหัวหน้าระดับ
	 ๓.		 นายธันวา	 เดชะศิริ	 รองหัวหน้าระดับ

ห้อง ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒ คณะสี

ม.๕/๑ นางนิภาวรรณ	การุญ นางสาวสุชินันท์	งามสมชนม์ ฟ้า	-	พิบูลสงคราม

ม.๕/๒ นายกิตติพัทธ์	สุขลิ้ม นางสาวมาริสา	สายค�าพา ส้ม	-	พหลพลพยุหเสนา

ม.๕/๓ นางสาวดาวเรือง	เกณฑ์สาคู  	แดง	-	สีหราชเดโช

ม.๕/๔ นายกิตติธัช	กายสะอาด นายญาณภัทร	พุกอ่อน เหลือง	-	โกษาเหล็ก

ม.๕/๕ นางสาวธัญธร	เวชวิทยาขลัง นายไตรรัตน์	ศรีจิตรแจ่ม ม่วง	-	รณยุต

ม.๕/๖ นางจีรนันท์	ธ�ารงวิศว นายวันฮัซราฟี	แวหะมะ ชมพู	-	พันท้ายนรสิงห์

ม.๕/๗ นางสาวประจบ	แสงสีบับ นางสาวนภวรรณ	นาคอุไร ฟ้า	-	พิบูลสงคราม

ม.๕/๘ นายกัมปนาท	สมชาติ นายพงษ์ศักดิ์	บัวหุ่ง ส้ม	-	พหลพลพยุหเสนา
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คู่มือการปฏิบัติราชการ โรงเรียนสารวิทยา
ตามคำาสั่งโรงเรียนสารวิทยา ที่ ๑๑๘/๒๕๖๓

ม.๕/๙ นายธันวา	เดชะศิริ นางสาวภัครนันท์	โปธา แดง	-	สีหราชเดโช

ม.๕/๑๐ นายคมสันต์	ค�าผง นายชุมพล	เทพสูงเนิน เหลือง	-	โกษาเหล็ก

ม.๕/๑๑ นางสาวเยาวลักษณ์	วงศ์สิงห์ นางสาวไพลิน	ชยามาศ ม่วง	-	รณยุต

ม.๕/๑๒ นางสาวนันท์นภัส	วิรัตน์ภัทธิรากร นางคมคาย	มากบัว ชมพู	-	พันท้ายนรสิงห์

๑๗.๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
	 ๑.		 นางสาวเฉลิมศรี	 เกตุจ�าปา	 หัวหน้าระดับ	
	 ๒.		 นายธเนศ	 วิริยะมนตรี	 รองหัวหน้าระดับ	
	 ๓.		 นางสาวธณัฐฐา	 สว่างรักษ์	 รองหัวหน้าระดับ	

ห้อง ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑ ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒ คณะสี

ม.๖/๑ นางสาววีนัฐดา	แก้วโท นางสาวนิรชา	สุวรรณมณี ส้ม	-	พหลพลพยุหเสนา

ม.๖/๒ นางสาววนัสนันท์	ค�าแสน นายณัฐพล	มั่นเรือง แดง	-	สีหราชเดโช

ม.๖/๓ นางสาวอัจฉราภรณ์	บุญขวัญ นางสาวทิพรวี	เตชะหงษา เหลือง	-	โกษาเหล็ก

ม.๖/๔ นายจตุพร	ใจหาญ นางสาวเฉลิมศรี	เกตุจ�าปา ม่วง	-	รณยุต

ม.๖/๕ นางสาวพัชรีย์	สว่างวงษ์ นางพรประภา	วัฒนะกูล ชมพู	-	พันท้ายนรสิงห์

ม.๖/๖ นางสาวธณัฐฐา	สว่างรักษ์ นางสาวพรสุริยุ	วงศ์ใหญ่ ฟ้า	-	พิบูลสงคราม

ม.๖/๗ นายธเนศ	วิริยะมนตรี นางสาวอรนันท์	จันทร์ประภาพ ส้ม	-	พหลพลพยุหเสนา

ม.๖/๘ นางศรานตา	กฤษฎาสิมะ นายอาณาจักร	แท่งทอง แดง	-	สีหราชเดโช

ม.๖/๙ นางสาวพรพิมล	จงรักวิทย์ นางสาวประนอม	สิงห์โต เหลือง	-	โกษาเหล็ก

ม.๖/๑๐ นางสาวสุพัตรา	อินทร์ศร นายวรางค์	สุจริต ม่วง	-	รณยุต

ม.๖/๑๑ นางสาวพัทธนันท์	เลิศความเพียร นางสาวธันย์ชนก	อรัญญิก ชมพู	-	พันท้ายนรสิงห์

ม.๖/๑๒ นางสาววนิดา	หลากจิตร นางสาวณัทธมวันทน์	ภู่สุนทรเกียรติ ฟ้า	-	พิบูลสงคราม

หน้าที่		 ๑.	 ประสานงานในการท�างานร่วมทั้งกลุ่มบริหารทั้ง	๔	กลุ่ม
	 ๒.	 ด�าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางที่ก�าหนดคือ	การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล	 โดย

การรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล	 จัดท�าข้อมูลให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบันการคัดกรอง	
นักเรียน	 วิเคราะห์ข้อมูล	 จ�าแนกจัดกลุ่มผู้เรียน	 เช่น	 กลุ่มเด็กมีความสามารถพิเศษ	 กลุ่มปกติ	
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาต้องการการช่วยเหลือโดยเร่งด่วน	 (จ�านวนกลุ่มและเกณฑ์ในการคัด	
กรองอยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียน)	 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน	 โดยจัดกิจกรรม	 โครงการ	 โครง
งาน	 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง	 รักและเห็นคุณค่าในตนเอง	 มีทักษะในการด�ารงชีวิต	
การป้องกันและแก้ไขปัญหา	 ดูแลช่วยเหลือ	 ให้ค�าปรึกษากรณี	 ปัญหาท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อน	 ท้ัง
เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม	 การส่งต่อ	 กรณีปัญหาของนักเรียนซับซ้อน	 ให้ส่งต่อไปยังครู	
แนะแนว	ฝ่ายปกครอง	หรือผู้มีทักษะ	ความสามารถตรงกับลักษณะปัญหา
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		 ๓.		 พัฒนาตนเองด้านองค์ความรู้ทางจิตวิทยาการแนะแนวและการให้การปรึกษา
		 ๔.		 ติดต่อผู้ปกครองเมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเกิน	๓	วัน	หรือมีเหตุไม่พึงประสงค์
	 ๕.		 บริหารงานในห้องเรียนตามระบบธรรมาภิบาล
		 ๖.		 บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและประเมินผลรายงานส่งหัวหน้าระดับ
	 ๗.	 งานอื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๘. งานคณะสี
	 ๑.		 จ่าสอบเอกถนอมศักดิ์	 ทองประเทือง	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางจุฑามาศ	 พัฒนชู	 หัวหน้าคณะพหลพลพยุหเสนา
	 ๓.		 นายธเนศ	 วิริยะมนตรี	 รองหัวหน้าคณะพหลพลพยุหเสนา
	 ๔.		 นางสาววีนัฐดา	 แก้วโท	 รองหัวหน้าคณะพหลพลพยุหเสนา
	 ๕.		 นายอธิพงศ์	 โชคเคล้าลาภ	 รองหัวหน้าคณะพหลพลพยุหเสนา
	 ๖.		 นางสาวกนกลักษณ์	 แปงปาง	 รองหัวหน้าคณะพหลพลพยุหเสนา
	 ๗.		 นางสาวอุไรวัลย์	 สมร	 หัวหน้าคณะสีหราชเดโช
	 ๘.		 นางสาววนัสนันท์	 ค�าแสน	 รองหัวหน้าคณะสีหราชเดโช
	 ๙.		 นายอาณาจักร	 แท่งทอง	 รองหัวหน้าคณะสีหราชเดโช
	 ๑๐.	นางสาวไพลิน	 ชยามาศ	 หัวหน้าคณะรณยุต
	 ๑๑.	นางสาวสุรีพร	 ขวัญเมือง	 รองหัวหน้าคณะรณยุต
	 ๑๒.	นางสาวณัฐณิชา	 จันทฤทธิ์	 รองหัวหน้าคณะรณยุต
	 ๑๓.	นางสาวเยาวลักษณ์	 วงศ์สิงห์	 รองหัวหน้าคณะรณยุต
	 ๑๔.	นางสาวชนิกานต์	 ศรีนรา	 หัวหน้าคณะพิบูลสงคราม
	 ๑๕.	นางสาวณัฐดา	 สาสกุล	 รองหัวหน้าคณะพิบูลสงคราม
	 ๑๖.	นางสาวประวิดา	 จันที	 รองหัวหน้าคณะพิบูลสงคราม
	 ๑๗.	นางอรุณรัตน์	 คัมภีร์พจน์	 รองหัวหน้าคณะพิบูลสงคราม
	 ๑๘.	นางสาวจิดาภา	 โสภณธรรมภาณ	 หัวหน้าคณะโกษาเหล็ก
	 ๑๙.	นางสาววนัสนันท์	 ถิ่นรัตน์	 รองหัวหน้าคณะโกษาเหล็ก
	 ๒๐.	นางมาริสา	 ม่วงกล�่า	 รองหัวหน้าคณะโกษาเหล็ก
	 ๒๑.	นายณัฐพล	 สุดหอม	 รองหัวหน้าคณะโกษาเหล็ก
	 ๒๒.	นายวิชิต	 จีนพวด	 หัวหน้าคณะพันท้ายนรสิงห์
	 ๒๓.	นายธีระวัฒน์	 สีหาบุญลี	 รองหัวหน้าคณะพันท้ายนรสิงห์
	 ๒๔.	นางสาวกัญญารัตน์	 อาโรโจ	 รองหัวหน้าคณะพันท้ายนรสิงห์
	 ๒๕.	นางสาวสุนิสา	 วาริน	 รองหัวหน้าคณะพันท้ายนรสิงห์
	 ๒๖.	นายวันฮัซราฟี	 แวหะมะ	 กรรมการและเลขานุการ
	 ๒๗.	นางสาวตรีรัก	 บุญเติม	 ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่	 ๑.		 ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรตามจุด	ตามค�าสั่งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจ�าวัน
	 ๒.		 ดูแลความเรียบร้อยนักเรียนที่อยู่ในคณะสี
	 ๓.		 ให้ค�าปรึกษาแก่นักเรียนในคณะสี	
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	 ๔.		 ให้ความร่วมมือในการท�ากิจกรรมต่าง	ๆของคณะสี
	 ๕.		 งานอื่น	ๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๙. งานกิจกรรม TO BE NUMBER ONE
	 ๑.		 นางอรุณรัตน์	 คัมภีรพจน์	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางจุฑามาศ	 พัฒนชู	 กรรมการ
	 ๓.		 นางสาวอุไรวัลย์	 สมร	 กรรมการ
	 ๔.		 นางสาวชนิกานต์	 ศรีนรา	 กรรมการ
	 ๕.		 นางสาวไพลิน	 ชยามาศ	 กรรมการ
	 ๖.		 นางสาวจิดาภา	 โสภณธรรมภาณ	 กรรมการ
	 ๗.		 นายวิชิต	 จีนพวด	 กรรมการ
	 ๘.		 นายพงษ์ศักดิ์	 บัวหุ่ง	 กรรมการและเลขานุการ
	 ๙.		 นางสาวสุภัทรา	 ศรีสมบัติ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่	 ๑.		 ให้ค�าแนะน�าปรึกษา	ติดตาม	ช่วยเหลือและสนับสนุนการด�าเนินงานของชมรม	TO	BE	NUMBER	

ONE	ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
	 ๒.		 งานอื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๐. งานกีฬาภายในสาละเกมส์
	 ๑.		 จ่าสิบเอกถนอมศักดิ์	 ทองประเทือง	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นายพิทักษ์	 ชินสีห์	 กรรมการ
	 ๓.		 นายอธิพงศ์	 โชคเคล้าลาภ	 กรรมการ
	 ๔.		 นายศุภวัฒน์	 คัมภิรานนท์	 กรรมการ
	 ๕.		 นายกิตติพัทธ์	 สุขลิ้ม	 กรรมการ
	 ๖.		 นายณัฐพล	 สุดหอม	 กรรมการ
	 ๗.		 นายปภังกร	 จันทร์หอม	 กรรมการ
	 ๘.		 นายโสภณ	 จุ้ยจิตร	 กรรมการ
	 ๙.		 นางรุ่งเพ็ชร์	 สร่องศรี	 กรรมการ
	 ๑๐.	นางสาวภัครนันท์	 โปธา	 กรรมการ
	 ๑๑.	นางสาวเฉลิมศรี	 เกตุจ�าปา	 กรรมการ
	 ๑๒.	นางจุฑามาศ	 พัฒนชู	 กรรมการ
	 ๑๓.	นางสาวอุไรวัลย์	 สมร	 กรรมการ	 	
	 ๑๔.	นางสาวชนิกานต์	 ศรีนรา	 กรรมการ
	 ๑๕.	นางสาวไพลิน	 ชยามาศ	 กรรมการ
	 ๑๖.	นางสาวจิดาภา	 โสภณธรรมภาณ	 กรรมการ			
	 ๑๗.	นายวิชิต	 จีนพวด	 กรรมการ
	 ๑๘.	นางสาวทิพรวี	 เตชะหงษา	 กรรมการ
	 ๑๙.	นายพรชัย	 เกตุฉาย	 กรรมการ
	 ๒๐.	นายไตรรัตน์	 ศรีจิตรแจ่ม	 กรรมการ
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	 ๒๑.	นางสาวสุกัญญา	 สุขเจริญ	 กรรมการ
	 ๒๒.	นางสาวธนภรณ์	 ไพบูลย์	 กรรมการ
	 ๒๓.	นางสาวสุชินันท์	 งามสมชนม์	 กรรมการ	 	
	 ๒๔.	นางสาวกนกวรรณ	 อันบุรี	 กรรมการ
	 ๒๕.	นายวันฮัซราฟี	 แวหะมะ	 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่	 ๑.		 วางแผนด�าเนินงานการจัดงานกีฬาภายในสาละเกมส์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
	 ๒.		 ประสานงาน	 กับฝ่ายที่เก่ียวข้องในการจัดงานกีฬาภายในสาละเกมส์เพ่ือให้การด�าเนินงาน 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
	 ๓.		 งานอื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย

		 ทั้งน้ี	 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติตามค�าสั่งของโรงเรียนและหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
					 	 สั่ง	ณ	วันที่	๑	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓		

(นายประวัติ	สุทธิประภา)																																			
ผู้อ�านวยการโรงเรียนสารวิทยา
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บุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
       
 
   
                    
 
 
 
 
 
 
     
    
 
     
 
 
 
     
 
 
         
 
 
     
 

 

นายธนัวา  เดชะศิริ 

กลุ่มงานอาคารสถานที่ 
นางสาวพชัรีย์  สวา่งวงษ ์

กลุ่มงานสัมพันธช์ุมชน 
นางสาวจรรจิรา  ฤทธชิัย 

กลุ่มงานบริการในโรงเรียน  
นางสาวนภวรรณ  นาคอุไร 

กลุ่มงานอำนวยการทัว่ไป 
 

งานประกันอุบัติเหต ุ
นางสาวปัทมา  ประพฤติงามพงศา 

งานโครงการโรงเรียนอุปถมัภ ์
นางสาววนัสนันท์  คำแสน 

  
 

งานแผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
นางสาวประวิดา  จันที 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา 
นายประวัติ  สุทธิประภา 

 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
นางสุรีรัตน์  สะสุนทร 

 

งานโภชนาการ 
นางสาววนีัฐดา  แก้วโท งานมลูนิธสิารวิทยา 

นางสาวพชัรีย์  สวา่งวงษ ์

งานสมาคมผูป้กครองและ
ครูโรงเรียนสารวิทยา 

นางสาวพชัรีย์  สวา่งวงษ์
          

ครูโรงเรียนสารวิทยา 
 

งานประชาสัมพันธ์ 
นางสาวกัญญารัตน์ อาโรโจ 

งานสัมพันธช์ุมชน 

นายกิตติพัทธ์  สุขลิ้ม 
 งานโสตทัศนศึกษา 

นางสาวจิราภรณ์  ปกรณ์ 

งานสิ่งแวดล้อม 

นางสาวรัตติยากร  เสลจุล 

งานนักพัฒนา 

นายวนิัย  อยู่คง 

งานยานพาหนะ 
นางสาวนุชจิรา  ทะมานนท์ 

 

งานอาคารสถานที่ 
นายธนัวา  เดชะศิริ 

 

งานอนามัยโรงเรียน    
  นางวลัวิภา  เพ็งประสบ 

 

นางส 

 

งานสวัสดิการออมทรัพย์ครู
นางสาวจรรจิรา  ฤทธชิัย 

 

งาน มสธ. 
นางสาววนัสนันท์  คำแสน 

 
 

งานสนามสอบ 
นางสาวนุชจิรา  ทะมานนท์ 

 

งานธนาคารออมสิน 
นางสาวประจบ  สีบบั 

 
 

งานสำนักงานทั่วไป 
นางสาวนภวรรณ  นาคอุไร 

 

งานสารบรรณโรงเรียน 
   นางสาวกฤษณา ชำนาญ 

 

งานสวัสดิการจัดเลี้ยงและรบัรอง     
นางสาวณัฐดา  สาสกุล 

งานสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป 
นางสาวกฤษดาพร  แซ่เวียน 
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กลุ่มบริหารทั่วไป
 
	 นางสุรีรัตน์	สะสุนทร	 รองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารทั่วไปหน้าที่และความรับผิดชอบ
	 ๑.		 ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
	 ๒.		 บริหารจัดการในการจัดท�าแผนงาน/งาน/โครงการ
	 ๓.		 ร่วมก�าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน	ก�ากับดูแลและตัดสินใจแก้ปัญหาในกลุ่มบริหารทั่วไป
	 ๔.		 นิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารทั่วไป
	 ๕.		 ประสานงานกับทุกกลุ่มบริหารในการวางแผนพัฒนางานในกลุ่มบริหารทั่วไปให้เป็นไปตาม 

วิสัยทัศน์และนโยบายโรงเรียน
	 ๖.		 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปีงบประมาณละ	๒	ครั้ง
	 ๗.		 สรุป/ประเมินผล/รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี
	 ๘.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่ผู้อ�านวยการมอบหมาย

๑. คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป
	 ๑.		 นางสุรีรัตน์	 สะสุนทร	 รองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
		 ๒.		 นายธันวา	 เดชะศิริ	 ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
		 ๓.		 นางสาวจรรจิรา		 ฤทธิชัย	 ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
	 ๔.		 นางสาวพัชรีย์	 สว่างวงษ์		 ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
		 ๕.		 นางสาวนภวรรณ		 นาคอุไร		 ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
หน้าที่ 	 ๑.		 วางแผนการจัดท�าแผนงานโรงเรียน	ให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 ๒.		 ก�ากับนิเทศและติดตาม	ประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารทั่วไป
	 ๓.		 เป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการด�าเนินงานกลุ่มบริหารทั่วไป	 ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง	

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
	 ๔.		 ประสานงานกับฝ่ายต่าง	ๆ	เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ
	 ๕.		 ส่งเสริมกิจกรรมต่าง	ๆ 	ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน	เกี่ยวกับชุมชน	และด้านอื่น	ๆ 	ตามความ

เหมาะสม
	 ๖.		 จัดสวัสดิการแก่	นักเรียน	ครูและบุคลากรทางการศึกษา
	 ๗.		 ก�ากับ	 ดูแล	 การปฏิบัติงานบุคลากรในกลุ่มบริหารท่ัวไป	 และรายงานผลการปฏิบัติงานของ 

กลุ่มบริหารทั่วไปต่อผู้อ�านวยการโรงเรียน
	 ๘.		 ประสานงานกับกลุ่มบริหารต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 ๙.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่ผู้อ�านวยการมอบหมาย

๒. คณะกรรมการด�าเนินงานกลุ่มบริหารทั่วไป
	 ๑.		 นางสุรีรัตน์	 สะสุนทร	 ประธานกรรมการ
		 ๒.		 นายธันวา	 เดชะศิริ	 รองประธานกรรมการ
		 ๓.		 นางสาวจรรจิรา		 ฤทธิชัย	 รองประธานกรรมการ	
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	 ๔.		 นางสาวพัชรีย์	 สว่างวงษ์		 รองประธานกรรมการ
	 ๕.		 นางสาวนภวรรณ		 นาคอุไร		 รองประธานกรรมการ
	 ๖.		 นางสาวประวิดา		 จันที	 กรรมการ
	 ๗.		 นางสาวกฤษณา	 ช�านาญ	 กรรมการ
		 ๘.		 นางสาวรัติยากร		 เสลจุล		 กรรมการ
	 ๘.		 นางสาวกัญญารัตน์	 อาโรโจ	 กรรมการ
	 ๙.		 นางสาวนุชจิรา	 ทะมานนท์	 กรรมการ
	 ๑๐.	นางสาววีนัฐดา	 แก้วโท		 กรรมการ
	 ๑๑.	นางสาววัลวิภา		 เพ็งประสพ		 กรรมการ
		 ๑๒.	นางสาวปัทมา	 ประพฤติงามพงศา	 กรรมการ
		 ๑๓.	นางสาวจิราภรณ์	 ปกรณ์		 กรรมการ
		 ๑๔.	นายวินัย		 อยู่คง	 กรรมการ
	 ๑๕.	นางสาววนัสนันท์	 ค�าแสน	 กรรมการ
	 ๑๖.	นางสาวประจบ	 แสงสีบับ	 กรรมการ
	 ๑๗.	นางสาวณัชชา	 มะโนรัตน์	 กรรมการ
	 ๑๘.	นางสาววนัสนันท์	 ถิ่นรัตน์	 กรรมการ
	 ๑๙.	นายชุมพล	 เทพสูงเนิน	 กรรมการ
	 ๒๐.	นางสาวณัฐดา	 สาสกุล	 กรรมการและเลขานุการ	
หน้าที่ 	 ๑.	 ประชุมวางแผนการจัดท�าแผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป	 ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน	

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	๒	และกระทรวงศึกษาธิการ
	 ๒.		 นิเทศและติดตาม	ประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารทั่วไป
	 ๓.		 เป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการกลุ่มบริหารท่ัวไป	 ในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความถูกต้อง	 และ

เรียบร้อย
	 ๔.		 ประสานงานกับฝ่ายต่าง	ๆ	เพื่อให้บริการที่ดีแก่นักเรียน	ครูและบุคลากรทางการศึกษา
	 ๕.		 ส่งเสริมกิจกรรมต่าง	ๆ	ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน	เกี่ยวกับชุมชน	และด้านอื่น	ๆ	ตามความ

เหมาะสม
	 ๖.		 ให้บริการด้านสวัสดิการแก่	นักเรียน	ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอย่างทั่วถึง
	 ๗.		 ก�ากับ	 ดูแล	 บุคลากรในกลุ่มบริหารทั่วไป	 และรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารทั่วไป 

ต่อผู้อ�านวยการโรงเรียน
	 ๘.		 ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 ๙.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่โรงเรียนมอบหมาย

๓. งานแผนงาน/โครงการ
		 ๑.		 นางสาวประวิดา		 จันที	 หัวหน้างาน
		 ๒.		 นางสาวกฤษดาพร		 แซ่เวียน	 กรรมการ
	 ๓.		 นางสาวณัฐชา		 มะโนรัตน์		 กรรมการและเลขานุการ	
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หน้าที่ 	 ๑.		 วางแผนการจัดท�าแผนงาน	โครงการของกลุ่มบริหารทั่วไป
	 ๒.		 ติดตามการปฏิบัติงาน,	ประเมินงานตามโครงการ	แผนงานของกลุ่ม	
	 ๓.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่โรงเรียนมอบหมาย	

๔. งานสารสนเทศ
		 ๑.		 นางสาวกฤษดาพร		 แซ่เวียน	 หัวหน้างาน
		 ๒.		 นางสาวณัฐชา		 มะโนรัตน์		 กรรมการ
	 ๓.		 นางสาวศรนรารัตน์		 แก้วคุ้มภัย	 กรรมการและเลขานุการ	
หน้าที่ 	 ๑.		 วางแผนการจัดท�างานสารสนเทศของกลุ่มบริหารทั่วไป
	 ๒.		 ติดตามการปฏิบัติงาน,	สรุปงานตามโครงการ	แผนงานของกลุ่ม	
	 ๓.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่โรงเรียนมอบหมาย	

๕. งานสารบรรณโรงเรียน
	 ๑.		 นางสาวกฤษณา	 ช�านาญ	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางสุภาวดี	 วิรัตน์	 กรรมการ	
	 ๓.		 นางสาวแคทลียา	 เครือรอด	 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่	 ๑.		 วางแผนด�าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ	รวดเร็วและถูกต้อง
	 ๒.		 ลงทะเบียนหนังสือภายใน	ลงทะเบียนหนังสือภายนอก	และลงทะเบียนค�าสั่ง	 	
	 ๓.		 ลงทะเบียนรับหนังสือภายนอก	 และพิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดและให้ด�าเนินการ 

แจ้งกลุ่มงานนั้น	ๆ	ให้ทราบ
	 ๔.		 พิจารณาหนังสือ	เพื่อสรุปสาระส�าคัญ	น�าเสนอผู้บริหารโรงเรียน
	 ๕.		 แจ้งเรื่องด่วน	แก่กลุ่มงาน	/	กลุ่มสาระฯ	/	หน่วยงานต่างๆ	เพื่อด�าเนินการให้ทันเวลา
	 ๖.		 จัดท�าทะเบียนคุมเอกสาร	 ที่ต้องโต้-ตอบ	 และติดตามผลการกรอกข้อมูล	 ของกลุ่มสาระฯ	 

กลุ่มงาน	/	งานอื่น	ๆ	เพื่อจัดส่งให้ตรงตามก�าหนดเวลา
	 ๗.		 จัดท�าหนังสือรับรองสภาพความเป็นครูและบุคลากรอื่น	ๆ
	 ๘.		 รวบรวมค�าสั่งการบรรจุแต่งตั้ง	 การขอกลับเข้ารับราชการ	 ลาออก	 ช่วยราชการ	 โอนย้าย	 

ถึงแก่กรรม	
	 ๙.		 ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 ๑๐.	จัดท�าระเบียบวาระการประชุม	รายงานการประชุมครูประจ�าเดือน
	 ๑๑.	ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
	 ๑๒.	ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่โรงเรียนมอบหมาย

๖. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
	 ๑.		 นายธันวา	 เดชะศิริ	 หัวหน้างาน	
	 ๒.		 นางสาวประภาวดี	 เจริญจิตร	 กรรมการ	
	 ๓.		 นักพัฒนาทุกคน	 	 กรรมการ	 	
	 ๔.		 นางสาวชลลดา	 ยวงใย	 กรรมการและเลขานุการ	 	
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หน้าที่	 ๑.		 ดูแล	พัฒนา	ปรับปรุง	ซ่อมบ�ารุงอาคารเรียน	หอประชุม	สนามและระบบสาธารณูปโภค
	 ๒.		 ดูแล	 ปรับปรุง	 และพัฒนาอาคารสถานที่	 สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพท่ีมั่นคง	

ปลอดภัย	เหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์
	 ๓.		 ติดตาม	และตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน	เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า	และเอื้อประโยชน์

ต่อการเรียนรู้
	 ๔.		 ควบคุม	ดูแลติดตาม	การปฏิบัติงานของนักพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
	 ๕.		 ประสานงาน	และอ�านวยความสะดวก	ด้านสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง	ๆ 	ของโรงเรียน	และให้

บริการแก่บุคคลและองค์กรภายนอก
	 ๖.		 ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 ๗.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่โรงเรียนมอบหมาย

๗. งานสิ่งแวดล้อม
	 ๑.		 นางสาวรัติยากร		 เสลจุล	 หัวหน้างาน	
	 ๒.		 นายเมธี		 รัษฎานุกูล	 กรรมการ	
	 ๓.		 นางสาวธมลวรรณ	 ชุตินธรานนท์	 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่	 ๑.		 ดูแล	 ปรับปรุง	 และพัฒนาอาคารสถานที่	 สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพท่ีมั่นคง	

ปลอดภัย	เหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์
	 ๒.		 ติดตาม	และตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน	เพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
	 ๓.		 ควบคุม	ดูแลติดตาม	การปฏิบัติงานของนักพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
	 ๔.		 ประสานงาน	 และอ�านวยความสะดวก	 ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	 และให้บริการแก่บุคคลและ

องค์กรภายนอก
	 ๖.		 ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 ๗.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่โรงเรียนมอบหมาย

๘. 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.		 นางศรนรารัตน์	 แก้วคุ้มภัย	 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่		 ๑.		 ประชาสัมพันธ์ภายใน	 และภายนอกโรงเรียน	 ประสานงานกิจกรรมโรงเรียนกับสื่อมวลชน

ต้อนรับผู้ปกครอง	หรือผู้มาติดต่อราชการกับทางโรงเรียน
	 ๒.		 จัดท�าแผนและโครงการ	และปฏิทินปฏิบัติงานของงานประชาสัมพันธ์
	 ๓.		 วางแผนการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน	 โดยการมีส่วนร่วมของบุคคล	 ชุมชน	 องค์กร	 สถาบัน	

และสื่อมวลชนในท้องถิ่น
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	 ๔.		 จัดท�าวารสารโรงเรียน	เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่าง	ๆ 	ที่เป็นผลงานกิจกรรมของโรงเรียน	ประชาสัมพันธ์
แก่บุคคลภายใน	และภายนอกโรงเรียน

	 ๕.		 สร้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ	โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาสัมพันธ์
	 ๖.		 จัดหาวัสดุอุปกรณ์	เครื่องอ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์
	 ๗.		 ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 ๘.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่โรงเรียนมอบหมาย

๙. งานยานพาหนะและบริการสาธารณะ
	 ๑.		 นางสาวนุชจิรา	 ทะมานนท์	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นายอาภากร	 แสนอินทร์	 กรรมการ
	 ๓.		 นายชุมพล	 เทพสูงเนิน	 กรรมการ
	 ๔.		 นางสาวกนกวรรณ		 อันบุรี	 กรรมการและเลขานุการ	
	 ๕.		 พนักงานขับรถทุกคน	
หน้าที่	 ๑.		 วางแผนด�าเนินงานยานพาหนะ	 และบริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อครูและบุคลากร	

นักเรียน	และโรงเรียน
	 	๒.		วางแผนจัดท�าโครงการงบประมาณการจัดซื้อซ่อมบ�ารุง	 ค่าน�้ามัน	 ค่าเชื้อเพลิง	 การประกันภัย

รถยนต์ของโรงเรียนในแต่ละปี
	 ๓.		 ให้บริการและอ�านวยความสะดวกในการใช้รถยนต์ของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	
	 ๔.		 จัดตารางการใช้รถ	 โดยค�านึงถึงความจ�าเป็นเร่งด่วน	 หรือการขอใช้รถในเส้นทางเดียวกัน	 

เพื่อความประหยัด
	 ๕.		 จัดท�าบัญชีการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง	และรายงานการใช้สิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิง
	 ๖.		 ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 ๗.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่โรงเรียนมอบหมาย	

๑๐. งานสัมพันธ์ชุมชน
	 ๑.		 นางสาวพัชรีย์	 สว่างวงษ์	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางสาวนภวรรณ	 นาคอุไร	 กรรมการ	
		 ๓.		 นางสาวจรรจิรา		 ฤทธิชัย	 กรรมการ
	 ๔.		 นางสาววนัสนันท์	 ค�าแสน	 กรรมการ	
	 ๕.		 นางสาวพัฒตวรรณ		 สีเลา	 กรรมการ
	 ๖.		 นางสาวอุไรวัลย์		 สมร	 กรรมการ
	 ๗.		 นางสาวประวิดา		 จันที		 กรรมการ
	 ๘.	 นางสาวกฤษดาพร		 แซ่เวียน	 กรรมการ
	 ๙.	 นางสาวประจบ		 แสงสีบับ	 กรรมการ
	 ๑๐.	นางสาววัลวิภา		 เพ็งประสพ	 กรรมการและเลขานุการ
		 ๑๑.	นางศรนรารัตน์	 แก้วคุ้มภัย	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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หน้าที่ ๑.		 วางแผนด�าเนินงานจัดกิจกรรม	เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
	 ๒.		 จัดท�าแผนโครงการและปฏิทินงาน	 	 	 	 	 	
	 ๓.		 จัดระบบข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน	เพื่อให้บริการต่อสาธารณะ
	 ๔.		 ประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะ	จากผู้มาขอรับบริการ
	 ๕.		 ต้อนรับผู้มาเยี่ยมดูงานโรงเรียน	มาประชุม	โดยประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 ๖.		 ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 ๗.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่โรงเรียนมอบหมาย

๑๑. งานโภชนาการ
	 ๑.		 นางสาววีนัฐดา	 แก้วโท		 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางสุชีนันท์		 ณ	จันทร์	 กรรมการและเลขานุการ	
หน้าที่	 ๑.		 จัดท�าแผนปฏิบัติงาน	/	โครงการประจ�าปีของงานโภชนาการ
	 ๒.		 จัดหาผู้ประกอบร้านจ�าหน่ายอาหาร	ในศูนย์อาหารโรงเรียนสารวิทยา
	 ๓.		 ควบคุมดูแลร้านจ�าหน่ายอาหาร	 ให้ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน	 ว่าด้วยการควบคุม 

ผู้น�าอาหารเข้ามาจ�าหน่ายในโรงเรียน	 ควบคุมดูแลคุณภาพและราคาของอาหาร	 เป็นกรรมการ	
พิจารณาด�าเนินการร้านจ�าหน่ายอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการและราคาที่เหมาะสม

	 ๔.		 จัดท�าทะเบียนประวัติ	ผู้ที่เข้ามาจ�าหน่ายอาหารในโรงเรียน
		 ๕.		 ติดตาม	ดูแล	ป้องกันพาหะน�าโรค	ให้พ่อค้า-แม่ค้า	จัดให้มีที่ครอบอาหาร
	 ๖.		 จัดท�าป้ายนิเทศ	 ให้ความรู้เรื่องโภชนาการ	 แก่นักเรียนและครูทราบ	 มีคติเตือนใจเชิญชวน 

ให้บริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
	 ๗.		 จัดให้มีการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร
	 ๘.		 ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 ๙.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่โรงเรียนมอบหมาย

๑๒. งานอนามัยโรงเรียน
	 ๑.		 นางสาววัลวิภา		 เพ็งประสพ		 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางสาวสุกัญญา	 สุขเจริญ	 กรรมการ
	 ๓.		 นางสาวธนภรณ์	 ไพบูลย์	 กรรมการ
	 ๔.		 นางสาวกนกวรรณ	 อันบุรี	 กรรมการ
	 	๕.		นายธีระวัฒน์		 สีหาบุญลี		 กรรมการ
	 ๖.		 นางสาวณัฐติยา		 สะนารี	 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่	 ๑.		 จัดหา	จัดซื้อ	การให้บริการการส่งเสริมสุขภาพอนามัย	และส่งเสริมสุขาภิบาลในโรงเรียน
	 ๒.		 จัดท�าแผนโครงการ	และปฏิทินการปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน
	 ๓.		 จัดเครื่องมือ	เครื่องใช้	อุปกรณ์การรักษาพยาบาลให้พร้อม	และใช้งานได้ทันที
	 ๔.	 บริการ	การจ่ายยา	ปฐมพยาบาลให้พร้อม	และใช้งานได้ทันที
	 ๕.		 บริการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแก่บุคลากรในโรงเรียน
	 ๖.		 จัดท�ารายงานอุบัติเหตุเป็นรายเดือน
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	 ๗.		 จัดท�าสถิติผู้ป่วยประจ�าสัปดาห์	ประจ�าเดือน
	 ๘.		 ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 ๙.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่โรงเรียนมอบหมาย

๑๓.งานประกันอุบัติเหตุ
	 ๑.		 นางสาวปัทมา	 ประพฤติงามพงศา	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นายธนภัทร		 บุญศรีวงษ์	 กรรมการ
	 ๓.		 นางสาวณัฐติญา		 สะนารี	 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่	 ๑.		 จัดหาบริษัทประกันอุบัติเหตุ
	 ๒.		 จัดท�าแผนโครงการการประกันอุบัติเหตุโรงเรียน
	 ๓.		 บริการ	และการเบิกจ่ายให้กับนักเรียนกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ
	 ๔.		 จัดท�ารายงานอุบัติเหตุเป็นรายเดือน
	 ๕.		 ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 ๖.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่โรงเรียนมอบหมาย

๑๔. กลุ่มงานบริการทั่วไป
๑๔.๑ งานสวัสดิการออมทรัพย์ครู
	 ๑.		 นางสาวจรรจิรา	 ฤทธิชัย	 ผู้จัดการสวัสดิการออมทรัพย์
	 ๒.		 นางพรรณอุษา	 พัฒนาวิวัฒนพร	 หัวหน้างานทะเบียนหุ้นและเงินปันผล	
	 ๓.		 นางสาวนภวรรณ	 นาคอุไร	 หัวหน้างานบัญชีและการเงิน
	 ๔.		 นายโสภณ	 จุ้ยจิตร	 การเงินและบัญชี	
	 ๕.		 นางนิภาวรรณ	 การุญ	 งานการเงินและบัญชี
	 ๖.		 นางสาวธมนวรรณ	 ชุตินธรานนท์	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผล
	 ๗.		 นางสาวรัตติยากร	 เสลกุล		 เจ้าหน้าที่ทะเบียนคุมเช็คและเลขานุการ
หน้าที่	 ๑.		 ด�าเนินการตามระเบียบของสวัสดิการออมทรัพย์	จนสิ้นวาระประจ�าปี
	 ๒.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่โรงเรียนมอบหมาย

๑๔.๒ งานบริการอุปกรณ์การเรียน
	 ๑.		 นางสาวนภวรรณ	 นาคอุไร		 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางสาววนัสนันท์	 ถิ่นรัตน์	 กรรมการ
	 ๓.		 นางสาวธมนวรรณ	 ชุตินธรานนท์	 กรรมการ	
	 ๔.		 นางสาวรัตติยากร		 เสลกุล		 กรรมการ
		 ๕.		 นายชุมพล	 เทพสูงเนิน	 กรรมการ
	 ๖.		 นางสาวกนกวรรณ	 อันบุรี	 กรรมการ
	 ๗.		 นางสาวณัฐดา		 สาสกุล	 กรรมการและเลขานุการ
		 ๘.	 นางสาวณัฐชา		 มะโนรัตน์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ 	 ๑.		 จัดหาร้านค้าและหรือจ�าหน่ายเครื่องแต่งกาย	 อุปกรณ์การเรียนมาบริการให้แก่นักเรียน	 และ 

ผู้ปกครอง	รวมถึงจัดท�าบัญชีควบคุมสินค้า
	 ๒.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
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๑๕. งานโสตทัศนศึกษา
	 ๑.		 นางสาวจิราภรณ์	 ปกรณ์	 หัวหน้างาน
		 ๒.		 นายเมธี	 รัษฎานุกูล	 กรรมการ
	 ๓.		 นางศรนรารัตน์	 แก้วคุ้มภัย	 กรรมการ
	 ๔.		 นายกิตติธัช	 กายสะอาด	 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่	 ๑.		 วางแผนและด�าเนินงานโสตทัศนศึกษา	 ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการให้รวดเร็ว

และถูกต้อง
	 ๒.		 จัดท�าแผนปฏิบัติงาน	/	โครงการประจ�าปี	ของงานโสตทัศนศึกษา
	 ๓.		 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากร	 ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิตรวมท้ังการใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพ	และมีประสิทธิภาพ	
	 ๔.		 ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการผลิตสื่อ	วีดีทัศน์	และอื่นๆ
	 ๕.		 ก�าหนดระเบียบการใช้	การบ�ารุงรักษาเพื่อให้เกิดความคงทนถาวรและปลอดภัยในการใช้งาน
	 ๖.		 จัดท�าเอกสารเผยแพร่รายชื่อสื่อ	เพื่อสะดวกในการบริการ
	 ๗.		 บันทึกเสียง	ถ่ายภาพวิดีโอเทป	เพื่อการประชาสัมพันธ์และแสดงผลงานของนักเรียน
	 ๘.		 ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 ๙.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่โรงเรียนมอบหมาย

๑๖. งานนักพัฒนา 
	 ๑.		 นายวินัย	 อยู่คง	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นายทองหยด	 สังข์สุวรรณ	 กรรมการ	 	 	
	 ๓.		 นางสมหมาย	 รอดมา	 กรรมการ
	 ๔.		 นายสมเกียรติ	 พฤษสุภี	 กรรมการ
	 ๕.		 นางสาวสุนทร	 แสงถึก	 กรรมการ
	 ๖.		 นายเดือนรุ่ง		 ช้างทอง	 กรรมการ
	 ๗.		 นายอัศวิน	 หมั่นสุจริต	 กรรมการ
	 ๘.		 นางบุญชู	 อยู่คง	 กรรมการ	
	 ๙.		 นางสาวจิตรา	 ถึกนาค	 กรรมการ
	 ๑๐.	นางสาวเกษร	 สมพงษ์	 กรรมการ
	 ๑๑.	นายวันเฉลิม	 ภูเก้าแก้ว	 กรรมการ
	 ๑๒.	นางสาวสุนีย์ภัคค์	 โตเสถียร	 กรรมการ
		 ๑๓.	นางสาวรุ่งอรุณ		 สาสุข		 กรรมการ	
		 ๑๔.	นางเสาวณีย์	 เพ็งสุข	 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่	 ๑.		 ดูแล	รับผิดชอบ	นักพัฒนา	รักษาการณ์	 งานอัดส�าเนา	และลูกจ้างชั่วคราวให้ด�าเนินงานเป็นไป

ตามสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อย	 และเป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการให้รวดเร็ว
และถูกต้อง

	 ๒.		 รับมอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ด�าเนินงาน
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	 ๓.		 วางแผนด�าเนินการให้งานที่ได้รับมอบหมายส�าเร็จโดยรวดเร็วและถูกต้อง
	 ๔.		 ประสานงานกับหน่วยงาน	กลุ่มงานอื่น	ๆ	เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
	 ๕.		 จัดหา	อ�านวยความสะดวกแก่กลุ่มบริหารงานต่าง	ๆ	ตามที่ขอความร่วมมือ
	 ๖.		 ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 ๗.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่โรงเรียนมอบหมาย

๑๗. งานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสารวิทยา งานมูลนิธิสารวิทยา 
	 ๑.		 นางสาวพัชรีย์	 สว่างวงษ์	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางสาวจรรจิรา		 ฤทธิชัย	 กรรมการ
		 ๓.		 นางสาวนภวรรณ	 นาคอุไร	 กรรมการ
		 ๔.		 นายธันวา		 เดชะศิริ		 กรรมการ
		 ๕.		 นางสาวจิราภรณ์	 ปกรณ์	 กรรมการ
	 ๖.		 นายโสภณ	 จุ้ยจิตร	 กรรมการ	
	 ๗.		 นางสาวกนกวรรณ	 อันบุรี	 กรรมการ
	 ๘.		 นายชุมพล	 เทพสูงเนิน	 กรรมการและเลขานุการ
		 ๙.		 นางสาวณัฐชา		 มะโนรัตน์		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ 	 ๑.		 ด�าเนินการด้านงานเอกสารและงานการเงินที่เกี่ยวข้องกับสมาคมผู้ปกครองฯและมูลนิธิสารวิทยา	

ให้ถูกต้อง	เป็นปัจจุบัน	ตามระเบียบที่สมาคมฯ	หรือมูลนิธิได้ก�าหนดไว้	
	 ๒.		 ประสานการด�าเนินการกิจกรรมต่าง	 ๆ	 การประชาสัมพันธ์	 ของโรงเรียนต่อกรรมการสมาคม	 

ผู้ปกครองฯ	และมูลนิธิฯ	และหรือกิจกรรมของสมาคมฯ	หรือมูลนิธิฯ	ต่อฝ่าย/งาน/กลุ่มบริหาร
ต่าง	ๆ	ในโรงเรียน

	 ๓.		 ด�าเนินการเกี่ยวกับการรับรองและดูแลการประชุมของสมาคมฯ	 หรือมูลนิธิให้มีความพร้อม 
และเรียบร้อย	รวมถึงการด�าเนินการในส่วนต่าง	ๆที่ทางสมาคมฯ	หรือมูลนิธิฯให้ด�าเนินการ

	 ๔.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่โรงเรียนมอบหมาย

๑๘. งานโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) 
	 ๑.		 นางสาววนัสนันท์	 ค�าแสน	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางสาวพัชรีย์	 สว่างวงษ์	 กรรมการ
	 ๓.		 นางสาวชลลดา	 ยวงใย	 กรรมการ
	 ๔.		 นางสาวอุไรวัลย์	 สมร	 กรรมการ
	 ๕.		 นางสาวจิราภรณ์	 เปียพรัด	 กรรมการ
	 ๖.		 นางสาวพัฒตวรรณ	 สีเลา	 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 	 ๑.		 ดูแลและด�าเนินการในด้านต่าง	 ๆ	 กิจกรรม	 และงบประมาณของนักเรียนในโครงการโรงเรียน

อุปถัมภ์	ให้เกิดความเรียบร้อยและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่	สพฐ.	ก�าหนด	
		 ๒.		 รายงานและประสานการด�าเนินการต่าง	 ๆ	 กับฝ่าย/งาน/กลุ่มท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้การด�าเนินการ 

มีความเรียบร้อย
	 ๓.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
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๑๙. งานโครงการธนาคารโรงเรียน โรงเรียนสารวิทยา
	 ๑.		 นางสาวประจบ	 แสงสีบับ	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นางสาวกฤษณา	 ช�านาญ		 กรรมการ
	 ๓.		 นางสาวกฤษดาพร		 แซ่เวียน	 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่  ๑.		 ก�ากับ	 ดูแล	 การด�าเนินงานตามโครงการพิเศษต่าง	 ๆ	 ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามระเบียบ	 

ข้อบังคับ	และวัตถุประสงค์
	 ๒.		 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของโครงการพิเศษต่าง	ๆ	เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย	และบรรลุตามวัตถุประสงค์
	 ๓.		 ก�ากับ	 ดูแล	 และรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการพิเศษต่าง	 ๆ	 ให้ผู้อ�านวยการโรงเรียน 

และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
	 ๔.		 ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 ๕.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่โรงเรียนมอบหมาย

๒๐. งานสนามสอบ
		 ๑.		 นางสาวพัชรีย์		 สว่างวงษ์	 หัวหน้างาน
		 ๒.		 นางสาววนัสนันท์		 ค�าแสน		 กรรมการ
	 ๓.		 นายธันวา		 เดชะศิริ	 กรรมการ
		 ๔.		 นางสาวชลลดา		 ยวงใย		 กรรมการ
	 ๕.		 นางสาวจิราภรณ์		 ปกรณ์		 กรรมการ
	 ๖.		 นางสาวนุชจิรา		 ทะมานนท์	 กรรมการและเลขานุการ

๒๑. งานสนามสอบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
		 ๑.		 นางสาววนัสนันท์		 ค�าแสน	 หัวหน้างาน
	 ๒.		 นายธันวา		 เดชะศิริ	 กรรมการ
	 ๓.		 นางสาวจิราภรณ์		 ปกรณ์		 กรรมการ
	 ๔.		 นายอธิพงศ์		 โชคเค้าลาภ	 กรรมการและเลขานุการ

๒๒. งานสวัสดิการจัดเลี้ยงและรับรอง
	 ๑.		 นางสุรีรัตน์	 สะสุนทร	 ประธานกรรมการ
	 ๒.		 นางสาวนภวรรณ	 นาคอุไร	 กรรมการ
	 ๓.		 นางสาวณัฐดา		 สาสกุล	 กรรมการ
	 ๔.		 นางสาวกนกวรรณ		 อันบุรี	 กรรมการ
	 ๕.		 นางสาววนัสนันท์		 ถิ่นรัตน์	 กรรมการ
	 ๖.		 นางสุชีนันท์		 ณ	จันทร์	 กรรมการ
	 ๗.		 นางสาววีนัฐดา		 แก้วโท	 กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่	 ๑.		 ด�าเนินการวางแผน	จัดเตรียมอุปกรณ์การจัดเลี้ยง	และรับรองภายใน/ภายนอก
	 ๒.		 จัดเตรียมอาหาร	เครื่องดื่มภายในงาน
	 ๓.		 ควบคุมดูแล	ประสานงานเพื่อความเรียบร้อยภายในงาน



91
คู่มือการปฏิบัติราชการ โรงเรียนสารวิทยา
ตามคำาสั่งโรงเรียนสารวิทยา ที่ ๑๑๘/๒๕๖๓

๒๓. 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
	 	 	 ๓.		นายสุรชัย		 ศรีชัยชนะ		 กรรมการ
		 อาคาร	๓	 ๑.		นางสิรินิติ		 ไทยภักดี		 หัวหน้าอาคาร
	 	 	 ๒.		นางสาวกมลรัตน์		 ฤทธิชัย		 กรรมการ
	 	 	 ๓.	 นายชุมพล		 เทพสูงเนิน	 กรรมการ
	 อาคาร	๔	 ๑.		นางสาววัลวิภา		 เพ็งประสพ	 หัวหน้าอาคาร
	 	 	 ๒.		นางสาวนุชจิรา	 ทะมานนท์	 กรรมการ
	 	 	 ๓.		นางสาวดาวเรือง		 เกณฑ์สาคู	 กรรมการ
	 อาคาร	๕	 ๑.		นายธีระวัฒน์	 สีหาบุญลี	 หัวหน้าอาคาร
	 	 	 ๒.		นายวิชิต		 จีนพวด		 กรรมการ
	 	 	 ๓.		นางสาวชลลดา	 ยวงใย		 กรรมการ
	 อาคาร	๙	 ๑.		นางสาวพัชรีย์	 สว่างวงษ์	 หัวหน้าอาคาร
	 	 	 ๒.		นางสาวอุไรวัลย์		 สมร	 กรรมการ
		 	 	 ๓.		นายเมธี		 รัษฎานุกูล		 กรรมการ
หน้าที่	 ๑.		 ก�ากับ	ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนให้ปลอดภัยในอาคารเรียน
	 ๒.		 ก�ากับ	 ดูแลความสะอาดของห้องเรียนในอาคารเรียนโดยให้สรุปรายงานให้ทางโรงเรียนทราบ

โดยผ่านกลุ่มบริหารทั่วไป
	 ๓.		 ก�ากับ	ดูแลให้ผู้ใช้อาคารเรียนให้ดูแลประหยัดพลังงาน
	 ๔.		 เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกลุ่มบริหารทั่วไป
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