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อาจารยใหญ
คณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน ปการศึกษา 2550คณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน ปการศึกษา 2550



รศ.ดร.ดารณี  อุทัยรัตนกิจ
อาจารยใหญ



รศ.สมจิตร  วัฒนคุลัง

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา



โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

รศ.บริบูรณสุข   บัญชรเทวกุล



โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

รศ.เสารรัตน  ภัทรฐิตินันท

ฝายวิชาการและวิจัย



โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

ผศ.นลินี  วิริยะวฒันะ
ฝายกิจการนักเรียน



โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

ผศ.สุรีพันธ  เกียนวัฒนา
ฝายราชการสวนกลาง



ผศ.กรรณิการ  ลมิพะสุต

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

ประธานคณะกรรมการดําเนนิงาน
โครงการการศึกษาพหุภาษา



งานวิชาการระดบัประถมศึกษา

ผศ.ดร.ปรียา บญุญสิริ

ประธาน               รองประธาน

ผศ.ดร.ศศิธร  จางภากร



งานวิชาการระดบัมัธยมศกึษา

รศ.ประวิทย  แซเตีย ผศ.สุมาลี เกษรวนิชวัฒนา

ประธาน              รองประธาน



ผศ.ดร.วินัย  ดาํสุวรรณ รศ.ประทมุ  อตัชู

งานสงเสริมการวิจัย

ประธาน

งานฝกประสบการณวิชาชีพครู

ประธาน



งานศึกษาเด็กประถมศึกษา

ผศ.อําพวรรณ ทิวไผงาม รศ.วิชัย  พาณิชยสวย

ประธาน             รองประธาน



งานศึกษาเด็กมัธยมศึกษา

ผศ.อํานาจ  รุจิราวรรณ ผศ.มาลนิท  อทิธิรส

ประธาน                   รองประธาน



ผศ.รังสรรค  โสวัณณะ ผศ.ยุพาพร  ทองตั้ง

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และกจิกรรมนักเรียน งานพัฒนากีฬา

ประธาน ประธาน



งานราชการสวนกลาง งานทะเบียนและประมวลผล

ผศ.ผลทาน  ศรีณรงค ผศ.วิภาทิพย  อรรถไชยพัฒน

รองประธาน หัวหนา



สํานักงานบริหาร

หัวหนา เลขานกุาร

 อ.รัชน ี ศรีเสน ผศ.จิตรา  วนิชานันท

 งานวิเทศสัมพันธ



เลขานุการ
คณะกรรมการบริหารฯ

ผศ.ระวีวรรณ  พวงวิจิตร ผศ.เพ็ญนภา   แสงสระศรี

ผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารฯ



โครงสรางงานโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศนูยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ปการศกึษา 2551



โรงเรียน

โครงการ
การศึกษาพหุภาษา

โครงการ
การศึกษานานาชาติ

ฝายงาน
กิจการ
พิเศษ

งานวิชาการ
ประถมศึกษา

งานวิชาการ
มัธยมศึกษา

งานสนับสนุน
วิชาการ

งานสงเสริม
การวิจัย

งานฝกประสบ
การณวิชาชีพครู

งานศกึษาเด็ก
ประถมศึกษา

งานศกึษาเด็ก
มัธยมศึกษา

งานสนับสนนุ
กิจการนกัเรียน

งานทํานุ
บํารุง
ศิลป
วัฒนธรรม
และกิจกรรม
นักเรียน

งาน
พัฒนา
กีฬา

งาน
ธุรการ

งาน
บริการ
กลาง

-งาน
 กิจการพเิศษ

-งานประกัน
คุณภาพ

- งาน
วิเทศสัมพันธ

-งานทะเบยีน
 และประมวลผล
- งานเลขานุการ ฝายบรหิาร

-งานเครือขาย
 วิชาการ
-งานฝกอบรม
-งานสงเสริม
 ความถนัด
-งานบริการศึกษาดงูาน
-งานสมาคมผูปกครอง
 และครูฯ
-งานสมาคมนักเรียนเกา

-งานอาคารสถานที่
-งานรปภ.
-งานยานพาหนะ
-งานพัสดุ
-งานโสตทัศน
 ศึกษากลาง
-งานบริการ
 คอมพิวเตอร
-งานผลิตเอกสาร
 และตาํรา
-งานโภชนาการ
-งานคลินิกสุขภาพ
-งานสหกรณ
 ทดลอง

-งาน
 สารบรรณ
-งานบุคลากร
-งานขอมูล
 งบประมาณ
-งานการเงิน
-งานประชา
 สัมพันธ

-งานสงเสริม
 ศิลปวัฒนธรรม
-งานพัฒนา
 ดนตร-ีนาฏศิลป
-งานชมรม

-ศูนยบริการ
 จิตวิทยาและ
 แนะแนว

-งานประจําชั้น
-งานกิจกรรม
 พัฒนาผูเรียน
(ชวงชั้นที3่
 และ4)
• กิจกรรมสนทนา
ยามเชาและ

 ทักษะชวีิต
• กิจกรรม
อิสระพัฒนาตน

• กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมนักศึกษา
 วิชาทหาร

-งานประจําชั้น
-งานกิจกรรม
 พัฒนาผูเรียน
(ชวงชั้นที1่
 และ2)
• กิจกรรมสนทนา
ยามเชาและ

 ทักษะชวีิต
• กิจกรรม
อิสระพัฒนาตน

• กิจกรรมลูกเสือ
และผูทําเพ็ญ
ประโยชน

•กิจกรรมทักษะ
 การศึกษา
 คนควา

-งานฝกประสบ
 การณวิชาชพีครู
 นิสิต คณะศึกษา
 ศาสตร มก.
-งานฝกประสบ
 การณวิชาชพีครู
 นิสิต มก.
-งานฝกประสบ
 การณวิชาชพีครู
 นิสิตตางสถาบัน

-งานวจิัย
 สถาบัน
-งานสงเสริม
 การวจิัยของ
 บุคลากร
-งานเผยแพร
 ผลงานวจิัย

-หองสมุดและศูนย
 สื่อการเรยีนรู
-ศูนยวิจัยการ
 ศึกษาเพื่อเด็กที่
 ตองการความ
 ชวยเหลือ
 พเิศษ
-ศูนยวัดและ
 ประเมินผล
-ศูนยเทคโนโลยี
 สื่อสารสารสนเทศ

-งานสอนตาม
 กลุมสาระการ
 เรยีนรูชวงชั้น
 ที่3และ4

-งานสอนตาม
 กลุมสาระการ
 เรยีนรูชวงชั้น
 ที่1และ2
-กิจกรรม
 บูรณาการ
 วิชาการ

ฝายวิชาการ
และวิจัย

ฝายราชการ
สวนกลาง

ฝายบริการวิชาการ
และสัมพันธชุมชน

ฝาย
งาน

บริหาร

ฝายกิจการนักเรียน



-งานฝกประสบ
 การณวิชาชพีครู
 นิสิต คณะศึกษา
 ศาสตร มก.
-งานฝกประสบ
 การณวิชาชพีครู
 นิสิต มก.
-งานฝกประสบ
 การณวิชาชพีครู
 นิสิตตางสถาบัน

-งานวิจัยสถาบัน
-งานสงเสรมิ
 การวิจัยของ
 บุคลากร
-งานเผยแพร
 ผลงานวิจัย

-หองสมุดและศนูย
 สื่อการเรียนรู
-ศูนยวิจัยการ
 ศึกษาเพื่อเด็กที่
 ตองการความ
 ชวยเหลือ
 พิเศษ
-ศูนยวัดและ
 ประเมินผล
-ศูนยเทคโนโลยี
 สื่อสารสารสนเทศ

-งานสอนตาม
 กลุมสาระการ
 เรียนรูชวงชั้น
 ที่3และ4

-งานสอนตาม
 กลุมสาระการ
 เรียนรูชวงชั้น
 ที่1และ2
-กิจกรรม
 บูรณาการ
 วิชาการ

งานวิชาการ
ประถมศึกษา

งานวิชาการ
มัธยมศึกษา

งานสนับสนนุ
วิชาการ

งานสงเสริม
การวิจัย

งานฝกประสบ
การณวิชาชพีครู

ฝายวิชาการและวิจัย



ฝายกิจการนกัเรียน

งานศึกษาเด็ก
ประถมศึกษา

งานศึกษาเด็ก
มัธยมศึกษา

งานสนับสนนุ
กิจการนกัเรยีน

งานทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรมและ
กิจกรรมนกัเรียน

งานพัฒนากีฬา

-งานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
-งานพัฒนาดนตรี-นาฏศิลป
-งานชมรม

- ศูนยบริการจิตวิทยา
และ แนะแนว

-งานประจําชั้น
-งานกิจกรรม
 พัฒนาผูเรียน
(ชวงชั้นที่3และ4)

• กิจกรรมสนทนา
ยามเชาและทักษะชีวิต

• กิจกรรมอิสระ
พัฒนาตน

• กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมนักศึกษา
 วิชาทหาร

-งานประจําชั้น
-งานกิจกรรม
 พัฒนาผูเรียน
(ชวงชั้นที่1และ2)

• กิจกรรมสนทนา
ยามเชาและทักษะชีวิต

• กิจกรรมอิสระพัฒนาตน
• กิจกรรมลูกเสอื
และผูทําเพ็ญประโยชน

•กิจกรรมทักษะ
 การศึกษาคนควา



ฝายราชการสวนกลาง

งานธุรการ งานบริการกลาง

-งานอาคารสถานที่
-งานรปภ.
-งานยานพาหนะ
-งานพัสดุ
-งานโสตทัศนศึกษากลาง
-งานบรกิารคอมพิวเตอร
-งานผลิตเอกสารและตํารา
-งานโภชนาการ
-งานคลินิกสุขภาพ
-งานสหกรณทดลอง

-งานสารบรรณ
-งานบุคลากร
-งานขอมูล
งบประมาณ
-งานการเงนิ
-งาน
ประชาสัมพันธ



ฝายบริการวิชาการ
และสัมพันธชุมชน

-งานเครือขายวิชาการ
-งานฝกอบรม
-งานสงเสริมความถนัด
-งานบริการศึกษาดูงาน
-งานสมาคมผูปกครองและครูฯ
-งานสมาคมนกัเรียนเกา



ฝาย
งานบริหาร
- งานประกันคุณภาพ
- งานวิเทศสัมพันธ
- งานทะเบียน
และประมวลผล

-งานเลขานุการ 
ฝายงานบริหาร

ฝายงาน
กจิการพิเศษ
- งานกิจการพิเศษ


