
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนสนุทโรเมตตาประชาสรรค ์

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำ ปทุมธำนี 
กระทรวงศกึษำธกิำร 

พรรณนางาน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 



คำนำ 

  

 การวางแผนในการบริหารงานในสถานศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญ ทำให้สถานศึกษามีศักยภาพและเกิด

ประสิทธ ิภาพบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธ ิการ                              

ดังนั้น พรรณนางานเล่มนี้ได้กำหนดขอบข่ายของงานแต่ละกลุ่มบริหารงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของ

บุคลากรเพื่อให้การดำเนินงานแต่ละกลุ่มบริหารงานเป็นไปตามความเรียบร้อย โดยจำแนกแต่ละกลุ่ม

บริหารงานดังนี้ 

๑) กลุ่มบริหารวิชาการ 

๒) กลุ่มบริหารงบประมาณ 

๓) กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและงานบุคคล 

๔) กลุ่มบริหารท่ัวไป 

สถานศึกษาจะเจริญก้าวหน้า นักเรียนจะประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับบุคลากรท่ีร่วมมือ ร่วมไป 

ปฏิบัติงาน ผู้บริหารหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บุคลากรทุกท่านจะปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็ม

ความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนและสถานศึกษา 

 

 

 

(นางสาวรัตนวดี โมรากุล) 

                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
 
  

                                  
คำส่ังโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 

ท่ี     102 / ๒๕๖5 
เรื่อง  แต่งต้ังบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษา 

------------------------------------- 
เพื่อให้กระบวนการบริหารงานราชการของโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพมากขึ ้น เป็นผลดีต่อการศึกษาของชาติโดยส่วนรวม อาศัยความตาม
มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๓  และอำนาจท ี ่ ไ ด ้ ร ั บมอบหมายจากสำน ั ก ง านคณะกรรมการการศ ึ กษาข ั ้ นพ ื ้นฐาน                           
ท่ี ๑/๒๕๔๖ ส่ัง ณ วันท่ี ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง การบังคับบัญชาข้าราชการครูและลูกจ้างประจำใน
สถานศึกษา จ ึงแต ่งต ั ้ งบุคลากรให ้ปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี ่ ในฝ ่ายต ่างๆ ของโรงเร ียน  ในภาคเร ียนที ่  1                             
ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังนี้ 
๑. กลุ่มบริหารวิชาการ  

๑) นายสราวุทธ            สินธุโร  ครู   หัวหน้ากลุ่ม 
๒) นางสาวธันย์ชนก จักษุกิจ  ครู   ผู้ช่วย 
๓) นางสาววรวลัญช์    จำรูญหิน ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๔) นางสาวศิรกานต์ พันธมาศ ครูพิเศษ   ผู้ช่วย 
5) นางวรรณเฉลิม   คุ้มรักษา ครู   ผู้ช่วย 
6) นางสาวภัทรวดี ฝ่ายอุประ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

๒. กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ๑) นางมนัสนันท์   แสงนาค  ครู   หัวหน้ากลุ่ม 
 ๒) นางสาววรรณธิดา  ไพรศรี  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
 ๓) นางสาวจิรนันท์  ใยเพ็ง  ครู   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
๓. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและบริหารงานบุคคล   
 ๑) นางแววตา    คลังหิรัญ ครู   หัวหน้ากลุ่ม 

๒) นายทศวรรษ           ไวพิชากร ครูพิเศษ   ผู้ช่วย 
 ๓) นายศรุติวงศ์  ลาภวงศ์ ครู ครู   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
 
๔. กลุ่มบริหารท่ัวไป 



 ๑) นางบุญเสมอ  ปิตินานนท์ ครู   หัวหน้ากลุ่ม 
 ๒) นางวรรณภา  ภู่ทรัพย์  พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
 ๓) นางสาวจิรัติพร เอี่ยมม ิ  เจ้าหน้าท่ีธุรการ  ผู้ช่วย 
 ๔) นางสาวจินตรา  ฐานสมบูรณ์ ครู   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
๕. กำหนดช่ัวโมงปฏิบัติการของครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชั่วโมงปฏิบัติงาน 
นายสราวุทธ        สินธุโร หัวหน้ากลุ่ม ๑๐ ช่ัวโมง 
นางบุญเสมอ       ปิตินานนท์ หัวหน้ากลุ่ม ๑๐ ช่ัวโมง 
นางแววตา          คลังหิรัญ  หัวหน้ากลุ่ม ๑๐ ช่ัวโมง 
นางสาวมนัสนันท์  แสงนาค หัวหน้ากลุ่ม ๑๐ ช่ัวโมง 
นางสาวภัทรวดี   ฝ่ายอุประ ผู้ช่วยและเลขานุการ ๘ ช่ัวโมง 
นางสาวศรุติวงศ์    ลาภวงศ์ ผู้ช่วยและเลขานุการ ๘ ช่ัวโมง 
นางสาวจิรนันท์     ใยเพ็ง ผู้ช่วยและเลขานุการ ๘ ช่ัวโมง 
นางสาวจินตรา     ฐานสมบูรณ์ ผู้ช่วยและเลขานุการ ๘ ช่ัวโมง 
นางสาวธันย์ชนก    จักษุกิจ ผู้ช่วย ๖ ช่ัวโมง 
นางสาววรวลัญช์   จำรูญหิน ผู้ช่วย ๖ ช่ัวโมง 
นางสาวศิรกานต์    พันธมาศ ผู้ช่วย ๖ ช่ัวโมง 
นางสาวจิรัติพร   เอี่ยมม ิ ผู้ช่วย ๖ ช่ัวโมง 
นางวรรณเฉลิม     คุ้มรักษา ผู้ช่วย ๖ ช่ัวโมง 
นางวรรณภา   แสนยะบุตร ผู้ช่วย ๖ ช่ัวโมง 
นายทศวรรษ       ไวพิชากร ผู้ช่วย ๖ ช่ัวโมง 
นางสาววรรณธิดา  ไพรศรี ผู้ช่วย ๖ ช่ัวโมง 

 

 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งทำหน้าที่เต็มกำลังความสามารถให้ศึกษาเอกสาร ขอบข่ายในหน้าที่และปรึกษา
คณะทำงานในฝ่ายตนเพื่อจัดสรรงานตามความเหมาะสม พร้อมท้ังช่วยแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นให้สำเร็จลง
ด้วยด ี

 

 

 

 



 
 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี  5 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส่ัง  ณ  วันท่ี   5 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

              

 

        (นางสาวรัตนวดี โมรากุล) 
                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 

 
 
หมายเหตุ ถ้าท่านประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำส่ังนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำส่ังต่อท่านผู้อำนวยการ
ภายใน ๑๕ วัน ต้ังแต่รับคำส่ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

คำส่ังโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 
ท่ี  103 / ๒๕๖5 

เรื่อง  แต่งต้ังบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษาและกำหนดหน้าท่ีบุคลากรของโรงเรียน 
------------------------------------- 

เพื่อให้กระบวนการบริหารงานราชการของโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นผลดีต่อการศึกษาของชาติโดยส่วนรวม และการดำเนินงานของ
บุคลากรของโรงเรียนฝ่ายต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วมีประสิทธิภาพและชัดเจน อาศัยความ
ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๓ และอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๑/๒๕๔๖ สั่ง ณ 
วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง การบังคับบัญชาข้าราชการครูและลูกจ้างประจำในสถานศึกษา จึง
แต่งตั ้งและกำหนดหน้าที ่บ ุคลากรของโรงเร ียน ได้ปฏิบ ัต ิหน ้าที ่และร ับผิดชอบในกลุ ่มต ่าง  ๆ                              
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5     ดังเอกสารแนบท้ายคำส่ังนี้ 

ให้บุคลากรของโรงเรียนทุกคนถือปฏิบัติให้เคร่งครัด และทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่าง
เต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีต่อการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายทุก
ประการ 

ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

ส่ัง ณ วันท่ี 5 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖5  
 

 

       (นางสาวรัตนวดี โมร  ากุล) 
                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 

 
หมายเหตุ ถ้าท่านประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำส่ังนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำส่ังต่อท่านผู้อำนวยการ
ภายใน ๑๕ วัน ต้ังแต่รับคำส่ัง 

 
 
 



 
ขอบข่ายและภาระงานของการบริหารกลุ่มต่าง ๆ 

๑. กลุ่มบริหารวิชาการ 
สายงานของกลุ่มบริหารวิชาการ 

๑) นายสราวุทธ            สินธุโร  ครู   หัวหน้ากลุ่ม 
๒) นางสาวธันย์ชนก จักษุกิจ  ครู   ผู้ช่วย 
๓) นางสาววรวลัญช์    จำรูญหิน ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๔) นางสาวศิรกานต์ พันธมาศ ครูพิเศษ   ผู้ช่วย 
5) นางวรรณเฉลิม   คุ้มรักษา ครู   ผู้ช่วย 
6) นางสาวภัทรวดี ฝ่ายอุประ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 
หน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มบริหารวิชาการ 

๑)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๒)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
๓)  การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
๔)  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๕)  การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๖)  การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
๗)  การนิเทศการศึกษา 
๘)  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๙) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
๑๐) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
๑๑) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ี

จัดการศึกษา 
๑๒) การรับนักเรียน 
๑๓) การจัดทำสำมะโนผู้เรียน 
๑๔) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๕) งานวิชาการอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษากำหนด 

 
 
 

       
 
 



 
-๓- 

๒. กลุ่มบริหารงบประมาณ 
สายงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ๑) นางมนัสนันท์   แสงนาค  ครู   หัวหน้ากลุ่ม 
 ๒) นางสาววรรณธิดา  ไพรศรี  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
 ๓) นางสาวจิรนันท์  ใยเพ็ง  ครู   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
หน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

๑) การจัดทำและเสนอของบประมาณ 

๒) การจัดสรรงบประมาณ 
๓) การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 

๔) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
๕) การบริหารการเงิน 

๖) การบริหารบัญชี 
๗) การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
๘) งานงบประมาณอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษากำหนด 
๑๕) งานยานพาหนะ 
๒๗) งานจัดเก็บขยะ และกำจัดขยะ 
 

๓. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและบริหารงานบุคคล 
สายงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 ๑) นางแววตา    คลังหิรัญ ครู   หัวหน้ากลุ่ม 

๒) นายทศวรรษ           ไวพิชากร ครูพิเศษ   ผู้ช่วย 
 ๓) นายศรุติวงศ์  ลาภวงศ์ ครู ครู   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
หน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

๑) งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 

๒) งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๓) งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
๔) งานกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า 
๕) งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

๖) งานกิจการนักเรียนอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษากำหนด 
๗) การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 

๘) การสรรหาและการบรรจุแต่งต้ัง 
๙) การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 



๑๐) วินัยและการรักษาวินัย 
๑๑) การออกจากราชการ 
๑๒) การจัดระบบควบคุมภายใน 
๑๓) งานบุคคลอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษากำหนด 
 

๔. กลุ่มบริหารท่ัวไป 
สายงานของกลุ่มบริหารท่ัวไป 
 ๑) นางบุญเสมอ  ปิตินานนท์ ครู   หัวหน้ากลุ่ม 
 ๒) นางวรรณภา  ภู่ทรัพย์  พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
 ๓) นางสาวจิรัติพร เอี่ยมม ิ  เจ้าหน้าท่ีธุรการ  ผู้ช่วย 
 ๔) นางสาวจินตรา  ฐานสมบูรณ์ ครู   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
หน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายบริหารท่ัวไป 

๑) การดำเนินงานธุรการ 

๒) งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๓) งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

๔) การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา      

๕) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 

๖) การส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารท่ัวไป 
๗) การจัดสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

๘) การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
๙) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
๑๐) การส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงานและ

สถาบัน สังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 
๑๑) งานประสานราชการกับเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอื่น 
๑๒) งานบริการสาธารณะ 
๑๓) งานประชาสัมพันธ์ 
๑๔) ทุนการศึกษา 
๑๕) เปิด-ปิด อาคารเรียน ๑ เปิดเวลา ๐๖.๐๐ น. ปิด ๑๘.๐๐ น. 
๑๖) พนักงานขับรถของโรงเรียน 
๑๗) งานความสะอาดห้องน้ำครูชาย-หญิง 
๑๘) งานทำความสะอาดห้องน้ำนักเรียนชาย-หญิง 
๑๙) งานซ่อมแซมไฟฟ้าของโรงเรียน       
๒๐) งานเวรยามกลางคืน และกลางวันในวันหยุดตามตารางเวร 



๒๑) งานทำความสะอาดอาคารเรียน  
๒๒) งานซ่อมแซมประปาโรงเรียน 
๒๓) งานตัดหญ้าบริเวณโรงเรียน 
๒๔) งานตัดแต่งต้นไม้ของโรงเรียน 
๒๕) งานท่ีไม่ได้ระบุไว้ในงานอืน่  

          
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 
เรื่อง                  หน้า 
คำนำ 
แต่งต้ังบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษาและกำหนดหน้าท่ีบุคลากรของโรงเรียน 
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 
กลุ่มบริหารวิชาการ           2 
แผนผังโครงสร้างการบริหารวิชาการ         3 
ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ          4 
บทบาทหน้าท่ีงานวิชาการ           5 
กลุ่มบริหารงบประมาณ                  11 
แผนผังโครงสร้างการบริหารงบประมาณ                12 
ขอบข่ายการบริหารงบประมาณ                 13 
บทบาทหน้าท่ีงานงบประมาณ                 13 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและงานบุคคล               16 
แผนผังโครงสร้างการบริหารงานกิจการนักเรียน               17 
แผนผังโครงสร้างการบริหารงานบุคคล                18 
ขอบข่ายการบริหารงานกิจการนักเรียน                19 
บทบาทหน้าท่ีงานกิจการนักเรียน                 20 
ขอบข่ายการบริหารงานบุคคล                 21 
บทบาทหน้าท่ีงานบริหารงานบุคคล                22
กลุ่มบริหารงารทั่วไป                  24
แผนผังโครงสร้างการบริหารท่ัวไป                   25
ขอบข่ายการบริหารงานท่ัวไป                 26
บทบาทหน้าท่ีงานบริหารงานท่ัวไป                  
            
                        
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิ/โครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

รักษาราชการการแทนผู้อำนวยการ

โรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานกิจการและงานบุคคล การบริหารทัว่ไป 

นายสราวุทธ     สินธุโร  หัวหน้ากลุ่ม 
นางสาวภัทรวดี  ฝ่ายอุประ ผู้ช่วย 
นางสาวธันย์ชนก  จักษุกิจ  ผู้ช่วย 
นางสาววรวลัญช์ จำรูญหิ   ผู้ช่วย 
นางสาวศิรกานต์ พันธมาศ ผู้ช่วย 
นางวรรณเฉลิม คุ้มรักษา   ผู้ช่วย 
 

 

นางมนัสนันท์ แสงนาค  หัวหน้ากลุ่ม 
นางสาวจิรนันท์ ใยเพ็ง    ผู้ช่วย 
นางสาววรรณธิดา ไพรศรี ผู้ช่วย 

 

นางแววตา คลังหิรัญ  หัวหน้ากลุ่ม 
นายศรุติวงศ์ ลาภวงศ์   ผู้ช่วย 
นายทศวรรษ ไวพิชากร ผู้ช่วย 

 

นางบุญเสมอ ปิติตานนท์  หัวหน้ากลุ่ม 
นางสาวจินตรา ฐานสมบูรณ์    ผู้ช่วย 
นางวรรณภา แสนยะบุตร    ผู้ช่วย 
นางสาวจิรัติพร เอ่ียมมิ       ผู้ช่วย    
นายบุญส่ง  สนใจยิ่ง          ผู้ช่วย 

 

๑)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

๒)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

๓)  การวัดผล ประเมินผล และเทยีบโอน

ผลการเรียน 

๔)  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๕)  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยทีางการศึกษา 

๖)  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

๗)  การนิเทศการศึกษา 

๘)  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

๙) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่

ชุมชน 

๑๐) การประสานความร่วมมือในการ

พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 

๑๑) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ

แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ

สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

๑๒) การรับนักเรียน 

๑๓) การจัดทำสำมะโนผู้เรียน 

๑๔) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๕) งานวิชาการอ่ืน ๆ ที่สถานศึกษา

กำหนด 

 

๑) การจัดทำและเสนอของบประมาณ 

๒) การจัดสรรงบประมาณ 

๓) การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และ

รายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 

๔) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ

การศึกษา 

๕) การบริหารการเงิน 

๖) การบริหารบัญชี 

๗) การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

๘) งานงบประมาณอ่ืน ๆ ที่สถานศึกษา

กำหนด 

 

 
 

๑) งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 

๒) งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๓) งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

๔) งานกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า 

๕) งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

๖) งานกิจการนักเรียนอ่ืน ๆ ที่สถานศึกษา

กำหนด 

๗) การวางแผนอัตรากำลังและกำหนด

ตำแหน่ง 

๘) การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 

๙) การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการ 

๑๐) วินัยและการรักษาวินัย 

๑๑) การออกจากราชการ 

๑๒) การจัดระบบควบคุมภายใน 

๑๓) งานบุคคลอ่ืนๆตามที่สถานศึกษา

กำหนด 
 

๑) การดำเนินงานธุรการ 

๒) งานเลขานุการคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓) งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล

สารสนเทศ 

๔) การประสานและพัฒนาเครือข่าย

การศึกษา 

๕) การจัดระบบการบริหารและพัฒนา

องค์กร 

๖) การส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ 

งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป 

๗) การจัดสถานที่และสภาพแวดล้อม 

๘. การส่งเสริมและประสานงานการศึกษา

ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

๙. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

๑๐. การส่งเสริม สนับสนุน และ

ประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน 

องค์กรหน่วยงานและสถาบัน สังคมอ่ืนที่จัด

การศึกษา 

๑๑. งานประสานราชการกับเขตพ้ืนที่

การศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 

๑๒. งานบริการสาธารณะ 

๑๓. งานประชาสัมพันธ์ 

๑๔. ทุนการศึกษา 

๑๕. งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืน  

 

 



๑ 

 
         

 

สร้างคุณธรรม    นำความรู้   อยู่อย่างพอเพียง 

 

 

 

     ๑. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน มุ่งสู่มาตรฐานสากล 
๒. พัฒนาส่ือนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๓. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ให้สูงขึ้น 
๔. ปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ และมีลักษณะอันพึง

ประสงค์ตามหลักสูตร รักษ์ความเป็นไทย โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕. ขับเคล่ือนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ยุค Thailand 4.0 
๖. สร้างความแข็งแกร่งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
๗. พัฒนาบุคลากรครูให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล                 

ในรูปแบบท่ีหลากหลายให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๘. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแหล่งการ

เรียนรู้ 
๙.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 

 

 

 

๑. ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมจริยธรรม สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม และดำรงชีวิตอยู่                                    
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ มีจรรยาบรรณ และมีคุณภาพตามเกณ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู 

๓. เครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการของโรงเรียน 
๔ .มีการจัดการอย่างเป็นระบบ มุ่งสู๋มาตรฐานสากล 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

วิสัยทัศน์ 
 

เป้าประสงค์ 

พันธกิจ 
 



๒ 

 

 

 

 

  

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 



3 

 

 

นผังโครงสร้างการบริหารวิชาการ   โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผู้อ านวยการโรงเรียน

รักษาราชการการแทนผู้อ านวยการ

การบริหารวิชาการ

นายสราวุทธ  สินธุโร

๑.โรงเรียนคุณภาพชุมชน

๒.โรงเรียนเครือข่าย

๓.การนิเทศการศึกษา

๔.งานวิชาการอื่น ๆ ที่
สถานศึกษาก าหนด

นางสาวภัทรวดี ฝ่ายอุประ

๑.การวัดผล ประเมินผล 

๒.งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๓.งานกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้

๔. งานระบบข้อมูลและ
ประมวลผล SGS

๕. โรงเรียนคุณภาพชุมชน

นางสาวธันย์ชนก จักษุกิจ

๑. การส่งเสริมความรู้ด้าน
วิชาการแก่ชุมชน

๒.การประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น (มทร.)

๓.นายทะเบียน

๔.การรับนักเรียน

๕.การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

๖.การจัดท าส ามะโนผู้เรียน

๗.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

นางสาววรวลัญช์ จ ารูญหิน

๑. การประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น (อาชีวศึกษา)

๒. งานทุนการศึกษา

๓. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา

๔.การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

๕. พัฒนางานแนะแนว

๖. งานชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ PLC

นางสาวศิรกานต์ พันธมาศ

๑.พัฒนางานจัดตารางเรียน
และตารางสอน

๒.งานระบบข้อมูลและ
ประมวลผล SGS

๓.การจัดท าข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียน

๔.งานห้องสมุด

๕.การนิเทศการศึกษา 
(Covid-19)

๕. งานทุนการศึกษา

นางวรรณเฉลิม คุ้มรักษา

๑.DLTV และ DLIT

๒.นักเรียนเรียนร่วม

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน



๔ 

 

ขอบข่ายการบริหารวิชาการ 

๑.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๒.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
๓.  การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
๔.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๕.  การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๖.  การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
๗.  การนิเทศการศึกษา 
๘.  การพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๙. การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
๑๐. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
๑๑. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัด
การศึกษา 
๑๒. การรับนักเรียน 
๑๓. การจัดทำสำมะโนผู้เรียน 
๑๔.งานแนะแนว 
๑๕. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๖. การแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง 
๑๗. งานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
๑๘. งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน 
๑๙. งานวิชาการอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษากำหนด 
 

คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาการ 
๑.ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์  ทำหน้าท่ี ประธานกรรมการ 
๒. นายสราวุทธ            สินธุโร    ทำหน้าท่ี หัวหน้ากลุ่ม 
๓. นางสาวภัทรวดี ฝ่ายอุประ   ทำหน้าท่ี ผู้ช่วย 
๔. นางสาวธันย์ชนก จักษุกิจ    ทำหน้าท่ี ผู้ช่วย 
๕. นางสาววรวลัญช์       จำรูญหิน    ทำหน้าท่ี ผู้ช่วย 
๖.นางสาวศิรกานต์        พันธมาศ    ทำหน้าท่ี ผู้ช่วย 
๗. นางวรรณเฉลิม  คุ้มรักษา   ทำหน้าท่ี ผู้ช่วย 
 
 
 



๕ 

 

บทบาทและหนา้ที ่
 เพื่อให้การบริหารงานของฝ่ายวิชาการดำเนินการไปอย่างเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ  เป็นไปตาม
ระเบียบแนวปฏิบัติของทางราชการ  โรงเรียนจัดการบริหารงานฝ่ายวิชาการและกำหนดบทบาทหน้าท่ีของ
บุคคลดังต่อไปนี้ 
๑.คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ  มีหน้าท่ีและรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑  จัดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง  เพื่อให้ข้อเสนอแนะปัญหา  และวิธีแก้ไขเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ของฝ่ายวิชาการ 
 ๑.๒ กำหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานของฝ่ายวิชาการ 
 ๑.๓ ปรับปรุงพัฒนางานของฝ่ายวิชาการให้เจริญก้าวหน้า  พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพ 
 ๑.๔ จัดทำแผนงานฝ่ายวิชาการ 
 
๑.นายสราวุทธ  สินธุโร  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

๑.๑ การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการใหค้วามเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
  - พัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ  
  - จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ 
  - จัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักสูตร 
  - พัฒนาครูทางด้านวิชาการ 
  - จัดวางแผนในการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ / ฝ่าย / งาน 
  - แจ้งข่าวสารการอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  ให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทราบ 
  - ดำเนินการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยจัดบุคลากรเข้าอบรมสัมมนา 
  - จัดนิเทศภายในและขยายผลการอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงานภายในโรงเรียน 
  - จัดให้ไปดูงาน 
  - ติดตามการพัฒนาบุคลากร 
  - สรุปประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
 ๑.๒  การวางแผนงานด้านวิชาการ 
  ๑.๒.๑  วางแผนดำเนินการของฝ่ายวิชาการ 
   -  หาความต้องการและข้อมูลเพื่อจัดทำแผน 
   -  แผนพัฒนา ๕ ปี 
   -  แผนพัฒนาการศึกษาประจำปี 
   -  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
  ๑.๒.๒  งานโครงการดำเนินงานโดย 
   -  ร่วมประชุมอนุมัติโครงการ 
   -  ประสานงานและดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามโครงการ 



๖ 

 

   -  รวบรวมโครงการงานของฝ่ายวิชาการ 
   -  จัดทำสถิติการใช้งบประมาณฝ่ายวิชาการ 
   -  ทำแบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารงานวิชาการ 
 ๑.๓  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
  ๑.๓.๑  จัดทำโครงสร้างการเรียนการสอน 
   -  ศึกษาสำรวจทรัพยากรการศึกษาทุกด้านของโรงเรียน 
   -  กำหนดกลุ่มวิชาเรียนให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักสูตร 
   -  จัดให้ทุกวิชาเรียนมีผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  และแผนการสอน 
  ๑.๓.๒  รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อจัดทำตารางเรียน 
  ๑.๓.๓  จัดการเรียนการสอน 
   -  จัดช้ันเรียน 
   -  จัดครูเข้าสอนตามความสามารถและความถนัด 
  ๑.๓.๔  ควบคุมดูแลการเรียนการสอน 
   -  ควบคุมดูแลการเรียนการสอนให้ได้ผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
   -  ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการเรียนรู ้
   -  ตรวจการเข้าสอนของครู 
   -  จัดครูสอนแทน และสอนซ่อมเสริม 
   -  ศึกษา  ค้นคว้า  ประเมินผล  วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาวิชาการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   -  ดำเนินการจัดหาส่ือการเรียนการสอน  เช่น  วัสดุฝึก  เอกสารประกอบการสอน  
และผลิตส่ือการเรียนการสอน 
   -  ติดต่อประสานงานทางด้านวิชาการ  กับข้าราชการท้ังในและนอกสถานศึกษา 
  ๑.๓.๕  ให้คำปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของครูอาจารย์ 
  ๑.๓.๖  ส่งเสริมให้จัดหาส่ือการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ๑.๔  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
 ๑.๕  การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
 ๑.๖  การนิเทศการศึกษา 
  -  จัดดำเนินการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
  -  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการนิเทศ 
  -  นิเทศงานวิชาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบ  เพื่อปรับปรุง  และพัฒนาการ
เรียนการสอน  การใช้ส่ือการเรียนการสอน  การทำและใช้แผนการสอน 
  -  ศึกษา  ค้นคว้า  ประเมินผล  วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาวิชา
การศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 ๑.๗ งานวิชาการอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 



๗ 

 

๒.นางสาวภัทรวดี ฝ่ายอุประ    ผู้ช่วยการบริหารวิชาการ  มีหน้าท่ีรับผิดชอบดังนี้ 
 ๒.๑  งานพัฒนาผู้เรียน  และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  -  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - ชุมนุม 
   - ค่าย ลูกเสือ – เนตรนารี 
   - การจัดการสอนแนะแนว 
  - แนะแนวการศึกษาท้ังในและนอกสถานท่ี 
  - จัดสอนแทน 
 ๒.๒  การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
  -  สอบราคาและจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร 
 ๒.๓  การวัดผล  ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
  -  ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีการเงิน  ครูท่ีปรึกษา  ครูผู้สอน  และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
  -  ดำเนินการเกี่ยวกับการออกเกียรติบัตร 
  -  จัดหาเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อสอบ 
  -  ให้ความรู้กับครูในการวิเคราะห์ข้อสอบ 
  -  วางระเบียบการวิเคราะห์แล้วจัดเป็นธนาคารข้อสอบ 
  -  เสนอแนะแนวทางการออกข้อสอบให้กับครู  
  -  รวบรวมระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการวัดผลและประเมินการเรียน 
  -  สร้างและปรับปรุงเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียน 
  -  จัดให้มีเอกสาร  แบบฟอร์ม  เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
  -  ดำเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
  -  ตรวจ ปพ. ต่าง ๆ  
  -  จัดทำเอกสารและแบบฟอร์มการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
  -  ประสานงานกับฝ่ายธุรการในการจัดให้นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาแต่ละภาคเรียน 
  -  สำรวจเวลาเรียนของนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  ๘๐   
  -  จัดทำตารางสอบกลางภาคและปลายภาค 
  -  เก็บรวบรวมข้อมูล  สถิติ เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
  -  ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแก้ตัวนักเรียน 
  -  รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านวิชาการ  การเรียนการสอน  ข้อมูลครู  ข้อมูลนักเรียน 
  -  วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนงานวิชาการ 
  -  จัดป้ายนิเทศ  แผนภูมิ  ข้อมูล  สถิติ  กราฟต่าง ๆ ในงานวิชาการ 
  -  ทำรายงานประเมินผลงานฝ่ายวิชาการเสนอผู้บริหาร 
 ๒.๔ โรงเรียนคุณภาพชุมชน 

๒.๕ สรุปวาระการประชุมประจำเดือนของกลุ่มบริหารวิชาการ 
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๒.๖ ลงทะเบียนเรียนและประวัตินักเรียนในระบบ SGS 
 ๒.๗ งานวิชาการอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษากำหนด 
 
๓. นางสาวธันย์ชนก  จักษุกิจ    ผู้ช่วยการบริหารวิชาการ  มีหน้าท่ีรับผิดชอบดังนี้ 
 ๓.๑ จัดทำทะเบียนประวัติ นักเรียนลาออกระหว่างปีหรือจบการศึกษา 
 ๓.๒ ควบคุมดูแลระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) 
 ๓.๓ จัดทำสถิตินักเรียนรายเดือน สถิติการศึกษา สถิติการรับ ติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียนนาน พร้อม
ท้ังออกจดหมายแจ้งหรือเชิญให้ผู้ปกครองทราบนักเรียนท่ีมีผลการเรียนมีปัญหา 
 ๓.๔ รับคำร้องงานทะเบียนนักเรียน และดำเนินปรับปรุงแก้ไขตามคำร้อง 
 ๓.๕ เป็นกรรมการจัดแผนการเรียน การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
พิจารณาและเห็นชอบการเปล่ียนแผนการเรียนในกรณีเปล่ียนแผนการเรียน 
 ๓.๖ จัดทำและตรวจสอบระเบียบแสดงผลการเรียน (รบ.๑ต, รบ.๑บ-ป, ปพ-๑) และต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบให้นักเรียนท่ีจบการศึกษา หรือนักเรียนท่ีประสงค์ขอลาออก 
 ๓.๗ จัดทำรายงานผลการเรียนของผู้ท่ีจบหลักสูตรต่อผู้อำนวยการโรงเรียนและเขตพื้นท่ีการศึกษา
และเก็บไว้ที่โรงเรียน 
 ๓.๘ ดำเนินการจัดทำรายงานข้อมูลลงในโปรแกรมระบบ SGS  
 ๓.๙ จัดทำใบประกาศนียบัตรหรือ ปพ.๒ และทะเบียนคุมหรือ ปพ.๓ 
 ๓.๑๐ ดำเนินการเอกสารรับรองผลการเรียนหรือ ปพ.๗ เอกสารรับรองการเป็นนักเรียน เอกสาร
แสดงผลการเรียนเรียนภาษาอังกฤษ และเอกสารรับรองอื่น ๆท่ีนักเรียนยื่นคำร้องขอ 
 ๓.๑๑ ให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในการตรวจสอบคุณวุฒินักเรียนท่ีจบการศึกษาไป
แล้ว และตรวจสอบหลักฐานคุณวุฒินักเรียนใหม่ท่ีเข้าเรียน 
 ๓.๑๒ ดำเนินการเกี่ยวกับการรับคำร้องต่าง ๆ เช่น การผ่อนผันการเรียนและการหยุดพักการเรียน
เปล่ียนแปลงรายวิชาเรียน ปพ.ต่าง ๆ  
 ๓.๑๓ ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนนักเรียนท่ีย้ายสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และหลักสูตรเดิมกรณีรับย้ายนักเรียนท่ีมีปัญหาจากโรงเรียนอืน่ ๆ พร้อมท้ังแต่งต้ังคณะกรรมการร่วม
พิจารณาหลักฐาน 
 ๓.๑๔ ระบบรายงานการรับนักเรียน 

๓.๑๕ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
  -  มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
  -  การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  -  การจัดทำรายงานประจำปี 
  -  รวมรวมข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านวิชาการ  การเรียนการสอน  ข้อมูลครู  ข้อมูลนักเรียน 
  -  วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล  เพื่อใช้ในการวางแผนงานวิชาการ 
 



๙ 

 

๓.๑๖ งานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา 
๓.๑๗ งานระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการมัธยมศึกษา 
๓.๑๘ งานข้อมูลนักเรียนรายคนเพื่อมีงานทำ 

 ๓.๑๘ งานวิชาการอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๔. นางสาววรวลัญช์  จำรูญหิน ผู้ช่วยการบริหารวิชาการ  มีหน้าท่ีรับผิดชอบดังนี้ 
 ๔.๑  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ในสถานศึกษา 
  -  จัดให้มีการดำเนินการวิเคราะห์การจัดกระบวนการเรียนการสอน  ว่าสอดคล้องกับความ
ต้องการของหลักสูตร 
  -  ดำเนินการวิเคราะห์เกี่ยวกับการเรียนการสอนกิจกรรมตามหลักสูตรของโรงเรียนว่ามี
ข้อบกพร่อง  ข้อดี  ข้อเสียอย่างไร 
  -  วิเคราะห์วิจัย  และพัฒนาการเรียนการสอน 

๔.๒  การพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี 
  -  การพัฒนาส่ือเทคโนโลยีในระบบงานวิชาการ  ในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศวิชาการ 
  -  การพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ ในระบบงานให้ทันสมัย  และให้บริการท่ีรวดเร็ว 
  -  การใช้บริการสืบค้นข้อมูล  ข้อมูลทางวิชาการ  ส่ือนวัตกรรม  เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน  และให้บริการชุมชน  ผู้ปกครอง 

๔.๓ งานแนะแนวการศึกษาท้ังในและนอกสถานท่ี 
๔.๔ งานทุน กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) 
๔.๕ งานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) 
๔.๖ งานวิชาการอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษากำหนด 
 

๕. นางสาวศิรกานต์  พันธมาศ ผู้ช่วยการบริหารวิชาการ  มีหน้าท่ีรับผิดชอบดังนี้ 
 ๕.๑ งานจัดตารางเรียนและตารางสอน 

๕.๒ งานระบบข้อมูลและประมวลผล SGS 

๕.๓ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 

๕.๔ งานห้องสมุด 

๕.๕ การนิเทศการศึกษา (Covid-19) 

๕.๖ งานทุนการศึกษา 

 ๕.๗ งานวิชาการอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษากำหนด 
 
 
 



๑๐ 

 

 
๖. นางวรรณเฉลิม  คุ้มรักษา ผู้ช่วยการบริหารวิชาการ  มีหน้าท่ีรับผิดชอบดังนี้ 

๖.๑ การดำเนินงาน DLTV และ DLIT ติดตามการดำเนินงาน การประเมินผลการใช้งานอย่าง
ต่อเนื่อง 

๖.๒ งานระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (SET) วางแผน จัดกิจกรรมติดตามผลการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สรุปผลการดำเนินการและนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 
๑ ครั้ง 

๖.๓ งานนักศึกษาวิชาทหาร 
๖.๔ งานวิชาการอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษากำหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
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แผนผังโครงสร้างการบริหารงบประมาณ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ถานศ฿กษา 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

การบริหารงบประมาณ 

นางมนัสนันท์  แสงนาค 

 

นางสาวจิรนันท์  ใยเพ็ง 

 
๑. การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอต้ัง

งบประมาณ  เพื่อเสนอต่อสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา 

๒. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้จัดสรร 

๓. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

๔. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้

งบประมาณ 

๕. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

๖. การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย

เก่ียวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 

๗. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

๘. การเบิกเงินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การ

รับเงิน  การเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงิน 

 

๑. การวางแผนพัสดุ 

๒. การกำหนดรูปแบบการรายการหรือคุณ

ลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงิน

งบประมาณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

๓. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการ

จัดหาพัสดุ 

๔. การควบคุมดูแล  บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ 

๕. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

๗. การควบคุมดูแล  บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ 

๘. การจัดหาพัสดุ 

 

 

นางสาววรรณธิดา  ไพรศร ี

๑. การจัดทำบัญชีการเงิน 
๒. การจัดทำรายงานการเงินและงบการเงิน 
๓. การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียน  
และรายงานงานงบประมาณอ่ืน ๆ ที่สถานศึกษา
กำหนด 
๔. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการ
จัดทำ และจัดหาพัสดุ 
๕. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน 

๖. การจัดทำแผนการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่

ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง 

๗. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน 

 

 



๑๓ 

 

 ขอบข่ายการบริหารงบประมาณ 

๑. การจัดทำและเสนอของบประมาณ 
๒. การจัดสรรงบประมาณ 
๓. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 
๔. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
๕. การบริหารการเงิน 
๖. การบริหารบัญชี 
๗. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
๘.งานงบประมาณอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษากำหนด 

 

คณะกรรมการบริหารกลุ่มงบประมาณ 
๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ทำหน้าท่ี  ประธานกรรมการ 
๒. นางมนัสนันท์  แสงนาค   ทำหน้าท่ี  หัวหน้ากลุ่ม 
๓. นางสาววรรณธิดา  ไพรศรี   ทำหน้าท่ี  ผู้ช่วย 
๔. นางสาวจิรนันท์  ใยเพ็ง   ทำหน้าท่ี  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

บทบาทและหนา้ที ่
 เพื่อให้การบริหารงานของฝ่ายบริหารงบประมาณดำเนินการไปอย่างเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ  
เป็นไปตามระเบียบแนวปฏิบัติของทางราชการ  โรงเรียนจัดการบริหารงบประมาณและกำหนดบทบาทหน้าท่ี
ของบุคคลดังต่อไปนี้ 
 
๑. คณะกรรมการบริหารงบประมาณ  มีหน้าท่ีและรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑  จัดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง  เพื่อให้ข้อเสนอแนะปัญหา  และวิธีแก้ไขเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ของการบริหารงานงบประมาณ 
 ๑.๒ กำหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานของการบริหารงานงบประมาณ 
 ๑.๓ ปรับปรุงพัฒนางานของฝ่ายงบประมาณให้เจริญก้าวหน้า  พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ  และมี
ประสิทธิภาพ 
 ๑.๔ จัดทำแผนงานการบริหารงานงบประมาณ 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

๒. นางมนัสนันท์ แสงนาค  หัวหน้าการบริหารงบประมาณ  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ๒.๑  การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอต้ังงบประมาณเพื่อเสนอต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  -  จัดทำแผนโครงการและพิจารณาจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน 

-  วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียน 
-  วิเคราะห์และประสานงานในการจัดทำแผน / โครงการของฝ่าย / งาน/กลุ่มสาระ  ให้ 

สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 
  - วิเคราะห์และปรับปรุงร่างแนวทางการจัดการศึกษา  เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหาร 
โรงเรียน 
  - วิเคราะห์และปรับปรุงร่างแนวทางการจัดการศึกษา  เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหาร 
โรงเรียน 
  - วิเคราะห์ความเหมาะสมและพิจารณาให้ความเห็นในการปรับแก้รายละเอียด ของงาน/  
โครงการของแต่ละฝ่ายตามท่ี ฝ่าย / งาน / กลุ่มสาระ  เสนอ 
  - วิเคราะห์ความเหมาะสมของแบบฟอร์มและเครื่องมือต่าง ๆ ท่ีใช้ในการวางแผน 
  - กำกับ  ติดตาม  แก้ปัญหาการดำเนินงาน / โครงการ ในฝ่าย / งาน / กลุ่มสาระ 
  - วางแผนร่วมกับคณะครู  จัดทำแผนพัฒนา  แผนปฏิบัติการประจำปี 
  - พิจารณาความเหมาะสมของงาน / โครงการ  และงบประมาณ ฝ่าย / งาน / กลุ่มสาระ
ดำเนินการจัดทำเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 ๒.๒  การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 ๒.๓  การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
 ๒.๔  การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  - เก็บรวบรวมข้อมูล  สถิติ  ของฝ่าย / งาน / กลุ่มสาระ 
  - วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผน  ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน 
  - สรุปผลรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
 ๒.๕  การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
  -  จัดทำแบบฟอร์ม  เพื่อควบคุมงานแผนงาน  ของแต่ละฝ่าย / งาน / กลุ่มสาระ 
  -  ตรวจสอบติดตามแผนงานแต่ละฝ่าย /งาน /กลุ่มสาระ 

-  ควบคุมการใช้งบประมาณตามโครงการและสถิติการใช้งบประมาณ 
 ๒.๖  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
 ๒.๗  การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 
 ๒.๘  การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 ๒.๙  การเบิกเงินจากสำนักเขตพื้นท่ีการศึกษา การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
 ๒.๑๐ งานงบประมาณอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษากำหนด 
 
 



๑๕ 

 

๓. นางสาวจิรนันท์  ใยเพ็ง  ผู้ช่วยการบริหารงบประมาณ  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ๓.๑  การจัดทำบัญชีการเงิน 

  -  ควบคุมการจัดทำหลักฐานทางการเงินให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันเก็บไว้ในท่ีปลอดภัย 

 ๓.๒  การจัดทำรายงานการเงินและงบการเงิน 

 ๓.๓  การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียน  และรายงาน 

๓.๔  การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรง 
  - จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน 

- ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเรื่องแผนงาน  กับเขตพื้นท่ีการศึกษา  และกลุ่มโรงเรียน 
  - สรุปแผนงานประจำปีส่งและเผยแพร่เขตพื้นท่ีการศึกษา   

๓.๕  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ 
 - การรายงานเกี่ยวกับงานพัสดุ 

   - การรายงานการปฏิบัติงานพัสดุ 
๓.๖ การวางแผนพัสดุ 

  - ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง  จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้ดำเนินการตามระเบียบทุกขั้นตอนและ
ถูกต้องตามแผนปฏิบัติการ 

๓.๗ หัวหน้าพัสดุโรงเรียน 
๓.๘ งานงบประมาณอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษากำหนด 

๔. นางสาววรรณธิดา  ไพรศรี   ผู้ช่วยการบริหารงบประมาณ  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ๔.๑ การกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้างท่ีใช้เงิน
งบประมาณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๔.๒  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ 
 - ควบคุมการจัดทำบัญชีวัสดุ  และทะเบียนครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ท่ีดินส่ิงก่อสร้างต้องขึ้น

ทะเบียนท่ีราชพัสดุ 
 - การรายงานเกี่ยวกับงานพัสดุ 
 - การรายงานการปฏิบัติงานพัสดุ 
๔.๓  การจัดหาพัสดุ  

 ๔.๔  การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
 ๔.๕  การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ 
  - การตรวจสอบวัสดุถาวร 

๔.๖  งานพัสดุอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษากำหนด 

 



๑๖ 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและ

บริหารงานบุคคล 



๑๗ 

 

แผนผังโครงสร้างการบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ 

การบริหารงานกิจการนักเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางแววตา  คลังหิรัญ นายทศวรรษ  ไวพิชากร 

๑.งานระเบียบวินัยนักเรียน 

๒.งานป้องกันยาเสพติด 

๓.งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๔.งานครูที่ปรึกษา 

๕.งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

๖.งานเครือข่ายผู้ปกครอง 

๗.งานสหกรณ์โรงเรียน 

๑.งานสภานักเรียน 

     - งานประชาธิปไตยในโรงเรียน 

     - งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

     - งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

     - งานเอกสารกิจการนักเรียน 



๑๘ 

 

 
แผนผังโครงสร้างการบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ 

การบริหารงานบุคคล 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑.  การวางแผนอัตรากำลัง 
๒. การดำเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
๓. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๔.  การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
๕.  การรายงานดำเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษ 
๖.  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
๗.  การออกจากราชการ 
 
 

 

๑. บัญชีลงลายมือชื่อปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน พร้อมทั้งนำส่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
๒. การเปลี่ยนตำแหน่งและวิทยฐานะใหสู้งขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศกึษา 
๔. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๕. การจัดระบบการควบคุมภายใน 
๖. การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ 
๗.  การจัดทำบัญชีรายชื่อและใหค้วามเห็นเก่ียวกับการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
๘.  การส่งเสริมและการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
๙. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๑๐. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๑. การลาทุกประเภท 
๑๒. จัดเก็บเอกสารหนังสือราชการที่เข้า-ออกกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๑๓. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะเวลา ๓-๕ ปี 
 

 

นางแววตา คลังหิรัญ 

 

นายศรุติวงศ์  ลาภวงศ ์

 



๑๙ 

 

ขอบข่ายการบริหารงานกิจการนักเรียน 

๑. งานระเบียบวินัยนักเรียน 
๒. งานป้องกันยาเสพติด 
๓. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๔. งานครูท่ีปรึกษา 
๕. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
๖. งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
๗. งานสหกรณ์โรงเรียน 
๘. งานสภานักเรียน 

- งานประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
- งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

     
คณะกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียน 

๑.  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ทำหน้าท่ี  ประธานกรรมการ 
๒.  นางแววตา  คลังหิรัญ  ทำหน้าท่ี  หัวหน้ากลุ่ม 
๓.  นายทศวรรษ           ไวพิชากร      ทำหน้าท่ี  ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 
บทบาทและหนา้ที ่

 เพื่อให้การบริหารงานของการบริหารงานกิจการนักเรียนดำเนินการไปอย่างเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามระเบียบแนวปฏิบัติของทางราชการ  โรงเรียนจัดการบริหารงานท่ัวไปและกำหนดบทบาทหน้าท่ี
ของบุคคลดังต่อไปนี้ 
๑.คณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน  มีหน้าท่ีและรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑  จัดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง  เพื่อให้ข้อเสนอแนะปัญหา  และวิธีแก้ไขเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ของการบริหารกิจการนักเรียน 
 ๑.๒ กำหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานของการบริหารกิจการนักเรียน 
 ๑.๓ ปรับปรุงพัฒนางานของฝ่ายงบประมาณให้เจริญก้าวหน้า  พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ  และมี
ประสิทธิภาพ 
 ๑.๔ จัดทำแผนงานการบริหารกิจการนักเรียน 
๒. นางแววตา  คลังหิรัญ    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ๒.๑  งานกิจการนักเรียน 
  -  วางแผนกำหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษาโดย
สนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน 



๒๐ 

 

-  ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการ 
จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 

- สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข  การส่งเสริมกิจการนักเรียน  เพื่อให้การจัด 
กิจกรรมเกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง 

๑. งานระเบียบวินัยนักเรียน 
๒. งานป้องกันยาเสพติด 
๓. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๔. งานครูท่ีปรึกษา 
๕. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
๖. งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
๗. งานสหกรณ์โรงเรียน 

 ๒.๒ งานกิจการนักเรียนอืน่ ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
๓. นายทศวรรษ  ไวพิชากร ผู้ช่วยการบริหารงานกิจการนักเรียน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ๓.๑  งานสภานักเรียน 
   - งานประชาธิปไตยในโรงเรียน 
    - งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
      - งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
       - งานเอกสารกิจการนักเรียน  

๓.๒ งานกิจการนักเรียนอืน่ ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

ขอบข่ายการบริหารงานบุคคล 

๑. การวางแผนอัตรากำลัง 
๒. การเปล่ียนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. การดำเนินการเกี่ยวกับการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
๔. การลาทุกประเภท 
๕. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๖. การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
๗. การรายงานดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
๘. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
๙ .การออกจากราชการ 
๑๐. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๑. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๒. การจัดระบบการควบคุมภายใน 
๑๓. การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ 
๑๔. การจัดทำบัญชีรายช่ือและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๑๕. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๖. การส่งเสริมและการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
๑๗. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๑๘. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๙. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะเวลา ๓-๕ ปี 
๒๐. การบริหารงานบุคคลอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษากำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ทำหน้าท่ี  ประธานกรรมการ 
๒. นางแววตา  คลังหิรัญ   ทำหน้าท่ี  หัวหน้ากลุ่ม 
๓. นายศรุติวงศ์            ลาภวงศ์             ทำหน้าท่ี  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

บทบาทและหนา้ที ่
 เพื่อให้การบริหารงานของฝ่ายบริหารงานบุคคลและงานกิจการนักเรียนดำเนินการไปอย่างเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามระเบียบแนวปฏิบัติของทางราชการ  โรงเรียนจัดการบริหารงานฝ่ายวิชาการและ
กำหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคคลดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  มีหน้าท่ีและรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑ จัดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง  เพื่อให้ข้อเสนอแนะปัญหา  และวิธีแก้ไขเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ของการบริหารงานท่ัวไป 
 ๑.๒ กำหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานของการบริหารงานฝ่ายบุคคลและงาน
กิจการนักเรียน 
 ๑.๓ ปรับปรุงพัฒนางานของฝ่ายบริหารงานบุคคลและงานกิจการนักเรียนให้เจริญก้าวหน้าพัฒนา
การศึกษาให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๔ จัดทำแผนงานการบริหารงานบุคคลและงานกิจการนักเรียน 
 ๑.๕ งานอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษากำหนด 
๒. นางแววตา คลังหิรัญ หัวหน้ากลุ่มการบริหารงานบุคคล  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

๒.๑  การวางแผนอัตรากำลัง 
๒.๒ การดำเนินการเกี่ยวกับการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
๒.๓  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๒.๔  การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
๒.๕  การรายงานดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
๒.๖  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
๒.๗  การออกจากราชการ 
๒.๘ การบริหารงานบุคคลอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษากำหนด 

๓.  นายศรุติวงศ์  ลาภวงศ์  ผู้ช่วยการบริหารงานบุคคล  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
๓.๑ บัญชีลงลายมือช่ือปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน  
      พร้อมท้ังนำส่งสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
๓.๒ จัดเก็บเอกสารหนังสือราชการท่ีเข้า-ออกกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๓.๓ การเปล่ียนตำแหน่งและวิทยฐานะให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓.๔ การลาทุกประเภท 
๓.๕ การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 



๒๓ 

 

๓.๖ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓.๗ การจัดระบบการควบคุมภายใน 
๓.๘ การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ 
๓.๙  การจัดทำบัญชีรายช่ือและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๓.๑๐  การส่งเสริมและการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
๓.๑๑ การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๓.๑๒ การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓.๑๓ จดบันทึกการประชุม  และจัดทำรายงานประชุม ในการประชุมของกลุ่มงานและ 
        ประชุมครูประจำเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

 



๒๕ 

 

แผนผังโครงสร้างการบริหารทั่วไป   โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การบริหารทัว่ไป 

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ 

นางบุญเสมอ ปิตินานนท์ 

๑. งานนักการภารโรง ๑. งานบริหารทัว่ไป 
๒. งานนักการภารโรง 
๓. งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
๔. งานซ่อมแซมปรับปรุงสถานที ่
๕. งานสาธารณูปโภค 
๖. งานอาคารสถานที่และ 
สิ่งแวดล้อม 

๗. ดแูลอาคาร ๑ 

๘. โครงการอาหารกลางวนั 

นายบุญส่ง  สนใจยิ่ง นางวรรณภา แสนยะบุตร 

๑.. งานพยาบาลลล 
๒.งานปรับภูมิทศัน์. 
๓.ดูแลอาคาร ๓ 
๔.งานห้องเรียนสีขาวฝา่ย
สถานที ่
๕.กำกับดูแลห้องน้ำ 
๖.. ดูแลอาคาร ๓ 

๗.โครงการอาหารกลางวนั 
 

นางสาวจินตรา ฐานสมบูรณ์ 

 

๑. งานพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 
๒. งานบริการสาธารณะ 
๓. งานห้องเรียนสีขาวฝา่ย
กิจกรรม 
๔.งานเอกสารของฝา่ยบริหาร
ทั่วไป 
๕. ดูแลโรงอาหาร 

๖.โครงการอาหารกลางวนั 

นางสาวจิรัติพร  เอี่ยมมิ 

 

๑. งานสารบรรณ 
๒. งานประสานงานราชการ 
๓. งานเสียงตามสาย 
๔. งานอาคารสถานที่ดูแลห้อง
ธุรการ 
๕. ดูแลอาคารเรียน ๒ 

๖.โครงการอาหารกลางวนั 
 



๒๖ 

 

ขอบข่ายการบริหารท่ัวไป 

๑. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
๒. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๓. การดำเนินงานธุรการ 
๔. การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

   ๕. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดต้ัง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา 
๖. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
๗. งานโภชนาการอาหารกลางวัน 
๘. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคลากร ชุมชน องค์กร หน่วยงาน 

    และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 
๙. งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
๑๐. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
๑๑. งานบริการสาธารณะ 
๑๒. งานบริหารท่ัวไปอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษากำหนด 
 

คณะกรรมการบริหารทั่วไป 
๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์  ทำหน้าท่ี ประธานกรรมการ 
๒. นางบุญเสมอ  ปิตินานนทท์  ทำหน้าท่ี หัวหน้าฝ่าย 

๓. นางสาววรณภา  แสนยะบุตร  ทำหน้าท่ี ผู้ช่วย 
๔.นางสาวจิรัติพร เอี่ยมม ิ  ทำหน้าท่ี  ผู้ช่วย 
๕. นายบุญส่ง  สนใจยิ่ง   ทำหน้าท่ี ผู้ช่วย 
๖ .นางสาวจินตรา ฐานสมบรูณ์ ทำหน้าท่ี ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 

บทบาทและหนา้ที ่
 เพื่อให้การบริหารงานของการบริหารท่ัวไปดำเนินการไปอย่างเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ  เป็นไปตาม
ระเบียบแนวปฏิบัติของทางราชการ  โรงเรียนจัดการบริหารท่ัวไปและกำหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคคล
ดังต่อไปนี ้
๑. คณะกรรมการบริหารท่ัวไป มีหน้าท่ีและรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑  จัดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง  เพื่อให้ข้อเสนอแนะปัญหา  และวิธีแก้ไขเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ของการบริหารท่ัวไป 
 ๑.๒ กำหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานของการบริหารงานท่ัวไป 
 ๑.๓ ปรับปรุงพัฒนางานของฝ่ายบริหารท่ัวไปให้เจริญก้าวหน้า  พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ  และ
มีประสิทธิภาพ 



๒๗ 

 

 ๑.๔ จัดทำแผนงานการบริหารท่ัวไป 
๒. นางบุญเสมอ  ปิตินานนท์  หัวหน้าการบริหารท่ัวไป มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ เป็นหัวหน้างานการบริหารท่ัวไป 
 ๒.๒  งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  -รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีจะใช้ในการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  - สนับสนุนข้อมูล  รับทราบหรือดำเนินการตามมติของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  - ดำเนินงานด้านธุรการ ในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  - จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งมติท่ีประชุมให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ 
ดำเนินการหรือถือ ปฏิบัติแล้วแต่กรณี 
  - ประสานงานดำเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ  อนุญาต  ส่ังการ   
เร่งรัด  การดำเนินการและรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ 
 ๒.๓  งานนักการภารโรง 
  - กำกับ  ติดตามการปฏิบัติงานของนักการภารโรง 
 ๒.๔  งานเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดต้ัง  ยุบรวมสถานศึกษา 
  - ประสานเช่ือมโยงประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ของบุคลากร  ชุมชน องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา  
 ๒.๕ งานซ่อมแซม  ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
 ๒.๖ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ๒.๗  งานสาธารณูปโภค 
  - พัฒนางานสาธารณูปโภคและการประหยัดพลังงาน ตรวจสอบการใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้า รณรงค์
การประหยัด รายงานข้อมูลตามท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษากำหนด 
 ๒.๘  ตรวจ ติดตาม กำกับดูแล ให้การนิเทศ อยู่เสมอ และรายงานผู้บริหารสถานศึกษา 

๒.๙ จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้  ความสามารถ  ในการปฏิบัติงานธุรการตาม
ระบบท่ีกำหนดไว้ 

๒.๑๐ งานอาคารสถานท่ี ดูแลอาคาร ๓ 
๒.๑๑ งานดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

  - กำหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานท่ี และสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา 

- บำรุง  ดูแลและพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ใน 
สภาพมั่นคง ปลอดภัย เหมาะสมพร้อมท่ีจะใช้ประโยชน์ 

- ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา  
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู ้



๒๘ 

 

 
- สรุป ประเมินผล และรายงานการใช้อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของ 

สถานศึกษา 
 ๒.๑๒ การจัดกิจกรรมวันสำคัญตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

๒.๑๓ งานการรักษาความปลอดภัย 
  -  จัดทำคู่มือ / ระเบียบ / แนวปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 
  -  จัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการรักษาความปลอดภัย เช่น วิทยุ ไฟฉาย ฯลฯ                                                   
  -  เสนอคำส่ังการอยู่เวรยาม  
  -  จัดระบบการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัย 

๒.๑๔ งานเอกสารของฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 ๒.๑๕ งานสรุปรายงานของฝ่ายบริหารท่ัวไป 

๒.๑๖ งานบริหารท่ัวไปอื่น ๆ ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
๓. นางวรรณภา  แสนยะบุตร  ผู้ช่วยการบริหารทั่วไป มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ๓.๑ งานพยาบาล 
 ๓.๒ งานห้องเรียนสีขาวฝ่ายกิจกรรม 
 ๓.๓ เอกสารฝ่ายบริหารท้ัวไป 
 ๔.๔ งานบริหารท่ัวไปอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษากำหนด 
๔. นางสาวจินตรา  ฐานสมบูรณ์ ผู้ช่วยการบริหารท่ัวไป มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

๔.๑ งานบริการสาธารณะ 
๔.๒ ดูแลท่ีโรงอาหาร 
๔.๓ งานห้องเรียนสีขาวฝ่ายกิจกรรม 
๔.๔ งานห้องเรียนสีขาวฝ่ายสถานท่ี 
๔.๕ เอกสารฝ่ายบริหารท่ัวไป สรุปรายงานของฝ่ายบริหารท่ัวไป  
๔.๖ งานบริหารท่ัวไปอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษากำหนด 

๕. นางสาวจิรัติพร  เอี่ยมมิ ผู้ช่วยการบริหารท่ัวไป มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ๕.๑ งานสารบรรณ 

- รับ – ส่ง  ทะเบียนแยกประเภท  จัดส่งหนังสือเอกสารทางราชการให้งาน/บุคคล 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

- โต้ตอบหนังสือราชการ  รวดเร็วทันเวลาและตรวจสอบความถูกต้อง 
 
- จัดทำบัญชีควบคุมเอกสาร  เก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่สามารถค้นหาได้สะดวก  

 รวดเร็ว 
- ดำเนินการจัดพิมพ์เอกสาร  แบบฟอร์มต่าง ๆ  ท่ีใช้ในราชการ 
- มีการจัดเก็บรักษา  และทำลายหนังสือราชการถูกต้องตามระเบียบ 



๒๙ 

 

- จัดให้มีสมุดบันทึกการตรวจเยี่ยม สมุดนิเทศภายใน/ภายนอก สมุดหมายเหตุรายวัน 
สมุดตรวจราชการ ดูแลให้เป็นปัจจุบัน สามารถใช้งานได้ทันทีท่ีต้องการ 

- รวบรวมข้อมูล  สถิติ  เอกสารหลักฐาน  ระเบียบ  คำส่ัง  และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 
ให้เป็นระบบ เพื่อสะดวก  ในการค้นหา 

- ให้การรับรอง ต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
  - จัดหา Hardware และ Software  ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านธุรการได้ตาม
ระบบท่ีกำหนดไว้  เช่น  โทรศัพท์  โทรสาร  วิทยุส่ือสาร คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

- กำหนดระเบียบ และควบคุมการใช้เครื่องมือส่ือสารภายในกลุ่มงาน   
  - จัดพิมพ์เบอร์โทรศัพท์มือถือของบุคลากร ให้เป็นปัจจุบันและประชาสัมพันธ์ให้ท่ัวถึง 
  - บริหารจัดการห้องสำนักงาน ทำเนียบบุคลากร ป้ายประกาศ พัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็น
ระเบียบ สวยงาม ได้มาตรฐานและส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ จัดห้องประชุมให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ จัด
ตารางการใช้ห้องประชุม ห้องโสตให้เหมาะสม 
 ๕.๒  งานบริการวัสดุอุปกรณ์งานธุรการ 
 ๕.๓  การดำเนินงานธุรการ 
  - ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติท่ี 
เกี่ยวข้อง 

- วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพโดยอาจนำ 
ระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานให้เหมาะสม 
 ๕.๔.๔ งานบริหารท่ัวไปอื่น ๆ ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
๖. นายบุญส่ง  สนใจยิ่ง ผู้ช่วยการบริหารท่ัวไป มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ๖.๑ งานสาธารณูปโภค 
 ๖.๒ งานอาคารสถานท่ี ดูแลอาคารเรียนโดยรวม 
 ๖.๓ งานบริหารท่ัวไปอื่น ๆ ตามท่ีสถานศึกษากำหนด



๓๐ 

 

คณะผู้จัดทำ 

๑. นางสาวรัตนวดี  โมรากุล   ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวศรัณม์รัชต์  ก้องสกุลโชติกา รองผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ 
๓. นายสราวุทธ   สินธุโร   ครู     กรรมการ 
๔. นางบุญเสมอ  ปิตินานนท์  ครู     กรรมการ 
๕. นางมนัสนันท์  แสงนาค  ครู   กรรมการ 
๖. นางแววตา    คลังหิรัญ  ครู     กรรมการ 
๗. นายศรุติวงศ์   ลาภวงศ์  ครู     กรรมการและเลขานุการ 

 

                  ************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 



ตารางสอน ครูสราวุทธ  สินธุโร ภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 

คาบท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-17.40 

จันทร์ 
   

ประชุมฝ่ายบริหาร 
 พ30221 

ม.4/2 , 5/2 
shop 

 
ศาสตร์พระราชา 

  

อังคาร 
ส33101 

ม.6 
shop 

    ง33263 
ม.6/3 
shop 

แนะแนว 
ม.6 

 

พุธ 
ส32101 

ม.5 
shop 

    พ30221 
ม.4/2 , 5/2 

shop 

  

พฤหัสฯ 
  ส31101 

ม.4 
shop 

    
ชุมนุม 

  

ศุกร์ 
  พ23103 

ม.3 
shop 

พ22103 
ม.2 

shop 

 พ21103 
ม.1 

shop 

    

ลงช่ือ........................................................รองผู้อำนวยการ                               ลงช่ือ..................................................................ผู้อำนวยการ        

* คาบคุณธรรม วันอังคาร คาบ 0    * PLC ครู วันพฤหัสบดี เวลา 15.10 – 17.10 น.     



ตารางสอน ครูจิรนันท์  ใยเพ็ง ภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 

คาบท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-17.40 

จันทร์ 
  ค21101 

ม.1/1 
203 

 ค22101 
ม.2/1 
203 

 
ศาสตร์พระราชา 

  

อังคาร 
ค21101 
ม.1/2 
203 

ค21101 
ม.1/1 
203 

   ค33241 
ม.6/2 
203 

แนะแนว 
ม.2 

  

พุธ 
ค23101 
ม.3/1 
203 

ค22101 
ม.2/2 
203 

 ค23101 
ม.3/2 
203 

   

พฤหัสฯ 
ค33241 
ม.6/2 
203 

ค21101 
ม.1/2 
203 

ค22101 
ม.2/2 
203 

 ค23101 
ม.3/2 
203 

  
ชุมนุม 

  

ศุกร์ 
ค22101 
ม.2/1 
203 

   ค23101 
ม.3/1 
203 

    

ลงช่ือ........................................................รองผู้อำนวยการ                               ลงช่ือ..................................................................ผู้อำนวยการ        

* คาบคุณธรรม วันอังคาร คาบ 0    * PLC ครู วันพฤหัสบดี เวลา 15.10 – 17.10 น.     



ตารางสอน ครูธันย์ชนก  จักษุกิจ ภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 

คาบท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-17.40 

จันทร์ 
ค33101 

ม.6 
113 

   ค31201 
ม.4/1 
113 

 
ศาสตร์พระราชา 

  

อังคาร 
  ค32101 

ม.5 
113 

 ค31101 
ม.4 
113 

 แนะแนว 
ม.6 

 

พุธ 
ค33201 
ม.6/1 
113 

   ค32201 
ม.5/1 
113 

ค31201 
ม.4/1 
113 

  

พฤหัสฯ 
  ค32201 

ม.5/1 
113 

 ค33201 
ม.6/1 
113 

  
ชุมนุม 

  

ศุกร์ 
 

การดูแลรักษาใบหน้าและร่างกาย 
      

ลงช่ือ........................................................รองผู้อำนวยการ                               ลงช่ือ..................................................................ผู้อำนวยการ        

* คาบคุณธรรม วันอังคาร คาบ 0    * PLC ครู วันพฤหัสบดี เวลา 15.10 – 17.10 น.     



ตารางสอน ครูวรรณภา ภู่ทรพัย์ ภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค ์

คาบท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-17.40 

จันทร์ 
  ง31101 

ม.4 
304 

   
ศาสตร์พระราชา 

  

อังคาร 
ง22264 

ม.2 
304 

 
ทำอาหาร 

 ง23101 
ม.3 
304 

 แนะแนว 
ม.6 

 

พุธ 
     ง21101 

ม.1 
304 

ลูกเสือ- 
เนตรนารี 

  

พฤหัสฯ 
 

ทำอาหาร 
    

ชุมนุม 
  

ศุกร์ 
ง33264 
ม.6/2 
304 

   
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

  

ลงช่ือ........................................................รองผู้อำนวยการ                               ลงช่ือ..................................................................ผู้อำนวยการ        

* คาบคุณธรรม วันอังคาร คาบ 0    * PLC ครู วันพฤหัสบดี เวลา 15.10 – 17.10 น.     



ตารางสอน ครูศิรกานต์ พันธมาศ ภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค ์

คาบท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-17.40 

จันทร์ 
  พ23101 

ม.3 
113 

พ32102 
ม.5 
115 

 พ33101 
ม.6 
114 

 
ศาสตร์พระราชา 

  

อังคาร 
        แนะแนว 

ม.4 
 

พุธ 
ท33241 
ม.6/2 
202 

ท31101 
ม.4 
113 

 พ31102 
ม.4 
116 

 ลูกเสือ- 
เนตรนารี 

  

พฤหัสฯ 
     ท33241 

ม.6/2 
115 

ท32201 
ม.5/2 
115 

ท32201 
ม.5/2 
115 

  

ศุกร์ 
  พ22101 

ม.2 
113 

    
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

  

ลงช่ือ........................................................รองผู้อำนวยการ                               ลงช่ือ..................................................................ผู้อำนวยการ        

* คาบคุณธรรม วันอังคาร คาบ 0    * PLC ครู วันพฤหัสบดี เวลา 15.10 – 17.10 น.     



ตารางสอน ครูจินตรา ฐานสมบูรณ์ ภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค ์

คาบท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-17.40 

จันทร์ 
ท22101 

ม.2 
202 

 
ทำอาหาร 

   
ศาสตร์พระราชา 

  

อังคาร 
ท23101 

ม.3 
202 

 ท21101 
ม.1 
117 

   แนะแนว 
ม.1 

  

พุธ 
 

ทำอาหาร 
 ท22101 

ม.2 
202 

 ลูกเสือ- 
เนตรนารี 

  

พฤหัสฯ 
ท21101 

ม.1 
202 

ท22101 
ม.2 
202 

   ท23101 
ม.3 
203 

 
ชุมนุม 

  

ศุกร์ 
      

การดูแลรักษาใบหน้าและร่างกาย 
 

ลงช่ือ........................................................รองผู้อำนวยการ                               ลงช่ือ..................................................................ผู้อำนวยการ        
* คาบคุณธรรม วันอังคาร คาบ 0    * PLC ครู วันพฤหัสบดี เวลา 15.10 – 17.10 น.     



ตารางสอน ครูวรรณธิดา ไพรศรี ภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 

คาบท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-17.40 

จันทร์ 
ว32294 
ม.5/2 
114 

ว22182 
ม.2 
114 

   
ศาสตร์พระราชา 

  

อังคาร 
ว32182 

ม.5 
114 

     ว33298 
ม.6/2 
114 

แนะแนว 
ม.5 

 

พุธ 
ว31142 

ม.4 
114 

   ว32294 
ม.5/2 
114 

 ลูกเสือ- 
เนตรนารี 

  

พฤหัสฯ 
  ว33298 

ม.6/2 
114 

    
ชุมนุม 

  

ศุกร์ 
 

ประสิทธิ์-สามัคคี 
        

ลงช่ือ........................................................รองผู้อำนวยการ                               ลงช่ือ..................................................................ผู้อำนวยการ        
* คาบคุณธรรม วันอังคาร คาบ 0    * PLC ครู วันพฤหัสบดี เวลา 15.10 – 17.10 น.     



ตารางสอน ครูวรวลัญช์  จำรูญหิน ภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค ์

คาบท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-17.40 

จันทร์ 
 ว31141 

ม.4 
116 

   ว32222 
ม.5/1 
116 

 
ศาสตร์พระราชา 

  

อังคาร 
  ว31141 

ม.4 
116 

   ว32242 
ม.5/1 
116 

  

พุธ 
ว33245 

ม.6/2 (พิเศษ) 
116 

ว32242 
ม.5/1 
116 

 ว33244 
ม.6/1 
115 

    

พฤหัสฯ 
  ว33244 

ม.6/1 
116 

  ว32222 
ม.5/1 
116 

  

ศุกร์ 
  ว33245 

ม.6/2 (พิเศษ) 
116 

      

ลงช่ือ........................................................รองผู้อำนวยการ                               ลงช่ือ..................................................................ผู้อำนวยการ        

* คาบคุณธรรม วันอังคาร คาบ 0    * PLC ครู วันพฤหัสบดี เวลา 15.10 – 17.10 น.     



ตารางสอน ครูมนัสนันท์ แสงนาค ภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 

คาบท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-17.40 

จันทร์ 
ว32202 
ม.5/1 
115 

 
ประชุมฝ่ายบริหาร 

 ว21201 
ม.1 
202 

 
ศาสตร์พระราชา 

  

อังคาร 
      ว33204 

ม.6/1 
115 

แนะแนว 
ม.5 

 

พุธ 
ว21201 

ม.1 
117 

ว21201 
ม.1 
117 

ว33224 
ม.6/1 
115 

  ว32202 
ม.5/1 
115 

  

พฤหัสฯ 
ว33204 
ม.6/1 
115 

ว33224 
ม.6/1 
115 

   ว33227 
ม.6/2(พิเศษ) 

116 

  
ชุมนุม 

ว33204 
ม.6/1 
115 

 

ศุกร์ 
ว33227 

ม.6/2 (พิเศษ) 
115 

        

ลงช่ือ........................................................รองผู้อำนวยการ                               ลงช่ือ..................................................................ผู้อำนวยการ        

* คาบคุณธรรม วันอังคาร คาบ 0    * PLC ครู วันพฤหัสบดี เวลา 15.10 – 17.10 น.     



ตารางสอน ครูทศวัฒน์ ไวพิชากร ภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค ์

คาบท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-17.40 

จันทร์ 
       

ศาสตร์พระราชา 
  

อังคาร 
ศ20301 

ม.2(เลือก) 
306 

ศ20302 
ม.3(เลือก) 

306 

   ศ30202 
ม.5/2 
306 

  

พุธ 
  ศ30203 

ม.6/2 
306 

 ศ30203 
ม.6/2 
306 

 ลูกเสือ- 
เนตรนารี 

  

พฤหัสฯ 
  ศ30202 

ม.5/2 
306 

 ศ32101 
ม.5 
306 

ศ31101 
ม.4 
306 

 
ชุมนุม 

  

ศุกร์ 
       

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
  

ลงช่ือ........................................................รองผู้อำนวยการ                               ลงช่ือ..................................................................ผู้อำนวยการ        

* คาบคุณธรรม วันอังคาร คาบ 0    * PLC ครู วันพฤหัสบดี เวลา 15.10 – 17.10 น.     



ตารางสอน ครูภัทรวดี ฝ่ายอุประ ภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 

คาบท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-17.40 

จันทร์ 
  ว21101 

ม.1/2 
117 

 ว22101 
ม.2/2 
117 

 
ศาสตร์พระราชา 

  

อังคาร 
ว21101 
ม.1/1 
117 

ว21101 
ม.1/2 
117 

  ว22202 
ม.2 
117 

แนะแนว 
ม.2 

  

พุธ 
ว23101 
ม.3/2 
115 

ว22101 
ม.2/1 
117 

 ว23101 
ม.3/1 
117 

   

พฤหัสฯ 
  ว21101 

ม.1/1 
117 

ว22101 
ม.2/1 
117 

 ว23101 
ม.3/1 
117 

  
ชุมนุม 

  

ศุกร์ 
ว22101 
ม.2/2 
117 

 
ประสิทธิ์-สามัคคี 

 ว23101 
ม.3/2 
117 

    

ลงช่ือ........................................................รองผู้อำนวยการ                               ลงช่ือ..................................................................ผู้อำนวยการ        
* คาบคุณธรรม วันอังคาร คาบ 0    * PLC ครู วันพฤหัสบดี เวลา 15.10 – 17.10 น.     



ตารางสอน ครูบุญเสมอ ปิตินานนท์ ภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค ์

คาบท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-17.40 

จันทร์ 
   

ประชุมฝ่ายบริหาร 
 ง23264 

ม.3 
302 

 
ศาสตร์พระราชา 

  

อังคาร 
     ศ33101 

ม.6 
305 

 แนะแนว 
ม.3 

  

พุธ 
  ศ21101 

ม.1 
305 

      

พฤหัสฯ 
  ง23264 

ม.3 
302 

 ศ22101 
ม.2 
305 

 
ชุมนุม 

  

ศุกร์ 
ศ23101 

ม.3 
305 

 
ทำอาหาร 

   
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

  

ลงช่ือ........................................................รองผู้อำนวยการ                               ลงช่ือ..................................................................ผู้อำนวยการ        

* คาบคุณธรรม วันอังคาร คาบ 0    * PLC ครู วันพฤหัสบดี เวลา 15.10 – 17.10 น.     



ตารางสอน ครูแววตา คลังหิรัญ ภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 

คาบท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-17.40 

จันทร์ 
ส21101 

ม.1 
101 

นักธรรม/
อิสลาม 

 
ประชุมฝ่ายบริหาร 

   
ศาสตร์พระราชา 

หน้าท่ีพลเมือง 
ม.1 

 

อังคาร 
       แนะแนว 

ม.1 
หน้าท่ีพลเมือง 

ม.2 
 

พุธ 
  ง32261 

ม.5/2 
301 

  ส22101 
ม.2 
101 

 หน้าท่ีพลเมือง 
ม.3 

 

พฤหัสฯ 
ส22101 

ม.2 
101 

   ส21101 
ม.1 
101 

 
ชุมนุม 

  

ศุกร์ 
     ส33261 

ม.6/2 
101 

ส33261 
ม.6/2 
101 

  

ลงช่ือ........................................................รองผู้อำนวยการ                               ลงช่ือ..................................................................ผู้อำนวยการ        

* คาบคุณธรรม วันอังคาร คาบ 0    * PLC ครู วันพฤหัสบดี เวลา 15.10 – 17.10 น.     



ตารางสอน ครูวรรณเฉลิม คุ้มรักษา ภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค ์

คาบท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-17.40 

จันทร์ 
  ส32103 

ม.5 
101 

ส23103 
ม.3 
101 

   
ศาสตร์พระราชา 

หน้าท่ีพลเมือง 
ม.6 

 

 

อังคาร 
      ส21103 

ม.1 
303 

แนะแนว 
ม.3 

 หน้าท่ีพลเมือง 
ม.5 

พุธ 
ส22103 

ม.2 
101 

      ลูกเสือ- 
เนตรนารี 

หน้าท่ีพลเมือง 
ม.4 

 

 

พฤหัสฯ 
ส23101 

ม.3 
303 

   ส31103 
ม.4 
303 

  
ชุมนุม 

  

ศุกร์ 
   ส23101 

ม.3 
101 

   
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

  

ลงช่ือ........................................................รองผู้อำนวยการ                               ลงช่ือ..................................................................ผู้อำนวยการ        

* คาบคุณธรรม วันอังคาร คาบ 0    * PLC ครู วันพฤหัสบดี เวลา 15.10 – 17.10 น.     



ตารางสอน ครูศรุติวงศ์  ลาภวงศ์ ภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค ์

คาบท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-17.40 

จันทร์ 
อ23101 

ม.3 
204 

 อ33101 
ม.6 
204 

   
ศาสตร์พระราชา 

  

อังคาร 
อ31101 

ม.4 
204 

อ22101 
ม.2 
204 

 อ21101 
ม.1 
204 

  แนะแนว 
ม.5 

 

พุธ 
 อ22101 

ม.2 
204 

อ23101 
ม.3 
204 

  อ31221 
ม.6/1 ,6/2 

204 

  

พฤหัสฯ 
อ32101 

ม.5 
204 

    อ31221 
ม.6/1 ,6/2 

204 

  

ศุกร์ 
  อ21101 

ม.1 
204 

 อ22202 
ม.2 
204 

    

ลงช่ือ........................................................รองผู้อำนวยการ                               ลงช่ือ..................................................................ผู้อำนวยการ        

* คาบคุณธรรม วันอังคาร คาบ 0    * PLC ครู วันพฤหัสบดี เวลา 15.10 – 17.10 น.     



ตารางสอน รอง ศรัณม์รัชต์ ก้องสกุลโชติกา ภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 

คาบท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-17.40 

จันทร์ 
   

ประชุมฝ่ายบริหาร 
   

ศาสตร์พระราชา 
  

อังคาร 
  ท33101 

ม.6 
202 

 ท32101 
ม.5 
115 

ท32101 
ม.5 
114 

แนะแนว 
ม.3 

  

พุธ 
          

พฤหัสฯ 
   พ21101 

ม.1 
303 

    
 

  

ศุกร์ 
ท21201 

ม.1 
202 

        

ลงช่ือ........................................................รองผู้อำนวยการ                               ลงช่ือ..................................................................ผู้อำนวยการ        

* คาบคุณธรรม วันอังคาร คาบ 0    * PLC ครู วันพฤหัสบดี เวลา 15.10 – 17.10 น.     



ตารางสอน ผอ. รัตนวดี โมรากุล ภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค ์

คาบท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-17.40 

จันทร์ 
ว31101 

ม.4 
117 

  
ประชุมฝ่ายบริหาร 

   
ศาสตร์พระราชา 

  

อังคาร 
  ว23219 

ม.3 (เลือก) 
115 

      

พุธ 
          

พฤหัสฯ 
ว31101 

ม.4 
117 

      
 

  

ศุกร์ 
          

ลงช่ือ........................................................รองผู้อำนวยการ                               ลงช่ือ..................................................................ผู้อำนวยการ        

* คาบคุณธรรม วันอังคาร คาบ 0    * PLC ครู วันพฤหัสบดี เวลา 15.10 – 17.10 น.     


