
 

 

 
 

 
 

คำสั่งโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 
ที่  ๖๖ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
......................................................................... 

 

 อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
กฎกระทรวงว่าด้วยกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๗  
ระเบียบบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๒๗  อำนาจตามความในข้อ ๒๒ 
ข้อ ๒๓ และข้อ ๒๗  แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗  คำสั่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๑๐๙/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เรื่อง การมอบอำนาจ
การปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖  เรื่อง การมอบ
อำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  เพื่อการบริหารจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๕  ให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณภาพ  จึงขอยกเลิกคำสั่งโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ที่ ๗๕ / ๒๕๖๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และคำสั่งอื่นใดที่ขัดแย้งกับ
คำสั่งฉบับนี้  โดยแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  แทนคำสั่งที่ยกเลิก  
ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
 ๑.๑ นายพนมไพร วงษ์คลองเข่ือน ผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นางอรณี จิเหม  รองผู้อำนวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓ นายสุรศักดิ์ เสกสรร  ครู ปฏิบัติหน้าทีผู่้ช่วยผู้อำนวยการ  กรรมการ 
 ๑.๔ นายอนันต์ มณีวิทย์  ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  กรรมการ 
 ๑.๕ นางสาวจรัญญา รักรณรงค์ คร ูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  กรรมการ 
 ๑.๖ นางนงนาถ แดวากม  ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  กรรมการ 
 ๑.๗ นางกาญจน์จุรี หมีดหรน ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๘ นางสาวอัสมา ใบหมาดปันจอ เจ้าหน้าที่ธุรการ     ผู้ช่วยเลขานุการ 
   

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
  ๑. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการโรงเรียนในการบริหารจัดการตามหน้าที่และข้อสั่งการที่
ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบหมายให้ถูต้อง ครบถ้วน ตรงต่อเวลา มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 
  ๒. ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างภารกิจ การดำเนินงาน ปริมาณ คุณภาพ  และสภาพของ
สถานศึกษา 
  ๓. วางแผนออกแบบการจัดระบบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในระบบการทำงานและ
การบริหารงานของสถานศึกษา 
  ๔. นำเสนอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา 
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  ๕. ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการตลอดจนประชาชนทั่วไปทราบ 
  ๖. ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการจัดระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
  ๗. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสถานศึกษา 
  ๘. กำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุมโครงสร้างภารกิจบุคคลเทคโนโลยี  และกล
ยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา 
  ๙. ดำเนินการพัฒนาบุคคลให้ความรู้  ทักษะเจตคติ และความสามารถที่เหมาะสมกับโครงสร้าง
ภารกิจเทคโนโลยี และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
  ๑๐. กำหนดเป้าหมายผลผลิตผลลัพธ์ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานของบุคคล 
  ๑๑. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง 
  ๑๒. นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรและกระบวนการปฏิบัติงาน 
  ๑๓. จัดระบบส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการบริหารงานด้านวิชาการ งบประมาณ 
บุคลากร บริหารทั่วไป และกิจการนักเรียน 
  ๑๔. กำหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุน  และประสานการจัดการศึกษาของบุคคลชุมชน 
องค์กร และหน่วยงานอื่น 
  ๑๕. ให้คำปรึกษาแนะนำส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับ
บุคคลชุมชนองค์กรหน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
  ๑๖. ศึกษาวิเคราะห์แหล่งทรัพยากรบุคคลองค์กรหน่วยงานและท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้การ
สนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 
  ๑๗. จัดทำแผนระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาโดยกำหนดวิธีการแหล่งการ
สนับสนุนเป้าหมายเวลาดำเนินงานและผู้รับผิดชอบ 
  ๑๘. เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
เพ่ือขอความเห็นชอบและดำเนินการในรูปคณะกรรมการ 
  ๑๙. จัดให้มีระบบการประสานงานและเครือข่ายทางการศึกษา 
  ๒๐. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
  ๒๑. ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษาเพื่อแสวงหาความร่วมมือ  ความช่วยเหลือเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนงานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๒๒. ประสานราชการกับเขตพ้ืนที่และหน่วยงานอื่น 
  ๒๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๒. คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 ๒.๑ คณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  ๒.๑.๑ นายพนมไพร วงษ์คลองเขื่อน  ประธานกรรมการ 
  ๒.๑.๒ นางอรณี จิเหม    รองประธานกรรมการ 
  ๒.๑.๓ นายสรุศักดิ์ เสกสรร   กรรมการ 
  ๒.๑.๔ นายอนันต์ มณีวิทย์   กรรมการ 
  ๒.๑.๕ นางกาญจน์จุรี หมีดหรน   กรรมการ 
  ๒.๑.๖ นางนงนาถ แดวากม   กรรมการ 
  ๒.๑.๗ นางสาวจรัญญา รักรณรงค์   กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๑.๘ นางสาวปิยตา คูหามุข   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 มาตรฐานการปฏิบัติงานงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๑. ดำเนินการวางแผน นำแผนสู่การปฏิบัติ ตรวจสอบ กำกับ และติดตาม  การกำหนดมาตรฐาน
ประเด็น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  การ
ตรวจสอบและติดตามคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน  การจัดทำรายงานประจำปี   
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
  ๒. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๓. จัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๔. กำหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ตัวชี้วัดของกระทรวง เป้าหมายความสำเร็จของเขตพื้นที่หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของสำนักงานรับรอง
มาตรฐานการประเมินคณุภาพการศึกษา 
  ๕. วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตาม
เป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา 
  ๖. ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๗. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 ๒.๒ คณะทำงานปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  ๒.๒.๑ นางอรณี จิเหม    ประธานกรรมการ 

๒.๒.๒ นางสาวจรัญญา รักรณรงค์   รองประธานกรรมการ 
  ๒.๒.๓ ครูผู้สอนทุกคน    กรรมการ 
  ๒.๒.๔ ครูที่ปรึกษาทุกคน    กรรมการ 
  ๒.๒.๕ บุคลากรทุกคน    กรรมการ 
  ๒.๒.๖ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกคน กรรมการ 
  ๒.๑.๗ นางสาวปิยตา คูหามุข   กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๒.๘ นายสายัณห์ เอี่ยวเล็ก   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๒.๒.๙ นางสาวสุดารัตน์ โต๊ะหลัง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 มาตรฐานการปฏิบัติงานงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๑. ดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ แผนงาน โครงการ และระบบคุณภาพ  ให้บรรลุตามมาตรฐาน 
ประเด็น ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย  ของโรงเรียน 
  ๒. ดำเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตามตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  ๓. รวบรวมแผนงาน / โครงการของฝ่ายและจากกลุ่มสาระต่าง ๆ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับฝ่าย
วิชาการเพ่ือเสนองบประมาณในปีการศึกษาต่อไป 
  ๔. รวบรวมผลงานครู นักเรียน โรงเรียนไว้เป็นข้อมูลรายงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 ๒.๓ คณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  ๒.๓.๑ นางอรณี จิเหม    ประธานกรรมการ 
  ๒.๓.๒ นางสาวจรัญญา รักรณรงค์   รองประธานกรรมการ 
  ๒.๓.๓ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม  กรรมการ 
  ๒.๓.๔ นางสาวปิยตา คูหามุข   กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๒.๕ นายสายัณห์ เอี่ยวเล็ก   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๒.๒.๖ นางสาวสุดารัตน์ โต๊ะหลัง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  มาตรฐานการปฏิบัติงานงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๑. พัฒนาระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๒. วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนามาตรฐานการศึกษา ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายความสำเร็จของ
สถานศึกษา หลักเกณฑ์การประเมิน  วิธีการประเมิน เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล และเครื่องมือการประเมิน  
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๓. วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  พัฒนาและจัดทำ
คู่มือระบบคุณภาพ  เพ่ือการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา 
  ๔. พัฒนางานระบบการตามแผนและติดตามตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  ๕. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๖. จัดทำรายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) 
  ๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๓. คณะกรรมการควบคุมภายใน  
 ๓.๑ นางอรณี จิเหม     ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นางนงนาถ แดวากม     กรรมการ 
 ๓.๓ นางกาญจน์จุรี หมีดหรน    กรรมการ 
 ๓.๔ นางสุจินันท์ มุกดา     กรรมการ 
 ๓.๕ นางสาวซารีนา หมีนแดง    กรรมการและเลขานุการ 
  

 มาตรฐานการปฏิบัติงานงานควบคุมภายใน 
  ๑. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจของโรงเรียน 
  ๒. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานกำหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง 
  ๓. กำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงานของโรงเรียน 
  ๔. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายใน 
  ๕. ให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายนำมาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการ 
ดำเนินงานตามภารกิจ 
  ๖. ดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่สำนักงานตรวจงานแผ่นดินกำหนด 
  ๗. ประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายในตามมาตรการที่กำหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
  ๘. รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 
  ๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๔. คณะกรรมการตรวจสอบภายในสถานศึกษา  
 ๔.๑ นางนงนาถ แดวากม     ประธานกรรมการ 
 ๔.๒ นายมูฮัมหมัด นาราวัน    กรรมการ 
 ๔.๓ นางพิลาสลักษณ์ ชุมละออง    กรรมการและเลขานุการ 
 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  ๑. ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๒. ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๓. จัดทำ และรายงานข้อมูลข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุง
ระบบบริหาร 
  ๔. รายงานผลการตรวจสอบภายในสถานศึกษาต่อผู้อำนวยการ  และคณะกรรมการสถานศึกษา
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
  ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๕. คณะกรรมการโครงการพิเศษ 
 ๕.๑ นางอรณี จิเหม     ประธานคณะกรรมการ 
 ๕.๒ นายสุรศักดิ์ เสกสรร     กรรมการ 
 ๕.๓ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้    กรรมการ 
 ๕.๔ นายปราโมทย์ มุกดา     กรรมการ 
 ๕.๕ นางสาวจรัญญา รักรณรงค์    กรรมการและเลขานุการ 
 ๕.๖ นางสาวอัสมา ใบหมาดปันจอ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
  ๑. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการโรงเรียนในการบริหารจัดการนโยบายของ สพม.16
โครงการพิเศษ เช่น โรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนสุจริต โรงเรียนคุณธรรม และโรงเรียนรางวัลพระราชทานฯ
ตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และข้อสั่งการ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อเวลา มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
  ๒. กำกับ ติดตาม รายงาน และประสานงานกับหน่วยงานภายใน เขตพ้ืนที่ และหน่วยงานอื่น ๆ 
  ๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

๖. กลุ่มบริหารวิชาการ  
 นางสาวจรัญญา รักรณรงค์    ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑. วางแผนการดำเนินงาน บริหารวิชาการ ให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน 

 ๒. ช่วยเหลือผู้อำนวยการโรงเรียนในการบริหารจัดการงาน ควบคุม กำกับ ติดตาม งานบริหาร
วิชาการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๗. คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
 ๗.๑ นางอรณี จิเหม     ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นางสาวจรัญญา รักรณรงค์    รองประธานกรรมการ 
 ๗.๓ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม   กรรมการ 
 ๗.๔ นายวิรัช พิพัฒน์วรสกุล    กรรมการ 
 ๗.๕ นางอธิตา ดินเตบ     กรรมการ 
 ๗.๖ นางสาวอังคณา วัชรเสรีกุล    กรรมการและเลขานุการ 
 ๗.๗ นางสาวซันมา เกษม     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
  ๑. พิจารณาวางแผน กำหนดนโยบาย  พัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ กำกับติดตามการ
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  ตลอดจนจัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรู้สนองตามความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  ๒. กำหนดนโยบาย มาตรการ  การบริหารงานวิชาการให้เกิดความคล่องตัวรวดเร็วสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความต้องการของนักเรียนและชุมชน ส่งเสริม ประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการในสถานศึกษาและสถานศึกษาอ่ืน 
  ๓. กำกับติดตามการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสอดคล้องกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือพัฒนาตนเอง และการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 
  ๔. ส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่
จัดการศึกษา 
  ๕. ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและของบุคคล  
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถานศึกษาอ่ืนอย่างกว้างขวาง 
  ๖. ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการบริหารวิชาการจัดทำโครงสร้าง
หลักสูตรจัดทำโครงสร้างหลักสูตร และสาระต่างๆ ที่กำหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
เป้าหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและระหว่าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
  ๗. ประสานงานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กำกับ ดูแลการนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม 
  ๘. จัดทำแผนนิเทศ ติดตาม และประเมินการใช้หลักสูตร 

๙. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
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  ๑๐. ส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย 
  ๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๘. งานการจัดการเรียนรู้และพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๘.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  ๘.๑.๑ นางชลิตา นวลออง   หัวหน้า 
  ๘.๑.๒ นางสาวอังคณา วัชรเสรีกุลร  ผู้ช่วย 
  ๘.๑.๓ นางฉารีฝ๊ะ มานะกล้า   ผู้ช่วย 
  ๘.๑.๔ นางปิยนุช หลีเยาว์   ผู้ช่วย  

๘.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๘.๒.๑ นายสายัณห์ เอี่ยวเล็ก   หัวหน้า 
 ๘.๒.๒ นางกาญจน์จุรี หมีดหรน   ผู้ช่วย 
 ๘.๒.๓ นางนงนาถ แดวากม   ผู้ช่วย 
 ๘.๒.๔ นางสาวฐิติยา หมีนฉาด   ผู้ช่วย 
 ๘.๒.๕ นายอัชอรี สุขสง่า    ผู้ช่วย 
 ๘.๒.๖ นางสาวปิยตา คูหามุข   ผู้ช่วย 
 ๘.๒.๗ นายปราโมทย์ มุกดา   ผู้ช่วย 
 ๘.๒.๘ นายไวทยา สายเส็น            ผู้ช่วย 
 ๘.๒.๘ นางสาวสุดารัตน์ โต๊ะหลัง   ผู้ชวย  
๘.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

  ๘.๓.๑ นางจารุวดี ขวัญศรีสุทธิ์   หัวหน้า 
 ๘.๓.๒ นางสุจินันท์ มุกดา    ผู้ช่วย    
 ๘.๓.๓ นางสาวนฏัติยา เนียมไหม   ผู้ช่วย 
 ๘.๓.๔ นางสาวสุนีรัตน์ สุวรรขำ   ผู้ช่วย 
 ๘.๓.๕ นางสาวซารีนา หมีนแดง   ผู้ช่วย 
๘.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ๘.๔.๑ นางสาวสาลินี พรหมมาน   หัวหน้า 
 ๘.๔.๒ นางสาวจรัญญา รักรณรงค์   ผู้ช่วย 
 ๘.๔.๓ นางอธิตา ดินเตบ    ผู้ช่วย 
 ๘.๔.๔ นางฝารีด๊ะ นอมานี   ผู้ช่วย 
 ๘.๔.๕ นางสาวซันมา เกษม   ผู้ช่วย 
 ๘.๔.๖ Mr. Ian Glenn C. Labtic   ผู้ช่วย 
 ๘.๔.๗ Miss Queen Namatovu   ผู้ช่วย 
๘.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ๘.๕.๑ นายรอเซ็ด นารีเปน   หัวหน้า 
 ๘.๕.๒ นายวิรัช พิพัฒน์วรสกุล   ผู้ช่วย 
 ๘.๕.๓ นายสุรศักดิ์ เสกสรร   ผู้ช่วย 
 ๘.๕.๔ นางสาวจุฑารัตน์ คงพูน   ผู้ช่วย 

๘.๕.๕ นางพิลาสลักษณ์ ชุมละออง   ผู้ช่วย 
๘.๕.๖ นายมูฮัมหมัด...  
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๘.๕.๖ นายมูฮัมหมัด นาราวัน   ผู้ช่วย 
 ๘.๕.๗ นายภานุพงษ์ ช่วยพันธ์   ผู้ช่วย 

๘.๕.๘ นายวาริส หลังเมือง   ผู้ช่วย 
๘.๕.๙ นายณัฐกานต์ ลีงาล่าห์   ผู้ช่วย 
๘.๕.๑๐ นายไซดีอาดือลัน กาซาเด็ง  ผู้ช่วย 
๘.๕.๑๑ นายอัฟฟาน หมาดรา   ผู้ช่วย   

๘.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ๘.๖.๑ นายสำเนาว์ บุบผัน   หัวหน้า 
 ๘.๖.๒ นางพรทิพย์ เอ่ียวเล็ก   ผู้ช่วย 
 ๘.๖.๓ นายสุภาพ หวันสู    ผู้ช่วย 
 ๘.๖.๔ นายฤทธิชัย สุขสะปาน   ผู้ช่วย 
 ๘.๖.๕ นายสุรศักดิ์ สตันน๊อด   ผู้ช่วย 
 ๘.๖.๖ นายอภิสิทธิ์ เส็นนิ่ง   ผู้ช่วย 
 ๘.๖.๗ นายอับดลรอหีม อาหลัง   ผู้ช่วย 
 ๘.๖.๘ นางสาวณัฐชา  บิลาอาบู   ผู้ช่วย 
๘.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและการงานอาชีพ   

  ๘.๗.๑ นางปรียาพร แดหวามาลัย   หัวหน้า 
  ๘.๗.๒ นายสรุศักดิ์ จันทจักษุ   ผู้ช่วย 
  ๘.๗.๓ นายอนันต์ มณีวิทย์   ผู้ช่วย 
  ๘.๗.๔ นายชนะ เดชไพบูลย์ศรี   ผู้ช่วย  
 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑. วางแผนการดำเนินงาน และจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มสาระ 
๒. ร่วมกับคณะครูในกลุ่มสาระ วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้เหมาะสมสอดคล้อง

กับสภาพความพร้อมของโรงเรียนและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ของหลักสูตร 

๓. เสนอข้อมูลอัตรากำลังของแต่ละกลุ่มสาระต่อฝ่ายบริหารเพื่อจัดอัตรากำลังเพิ ่ม -ลดให้
เหมาะสมรับผิดชอบสอนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

๔. จัดทำบัญชีข้อมูลการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มสาระ และส่งเสริมให้มีการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๕. พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนด 
๖. รับผิดชอบในการจัดหา สร้าง ซ่อม ผลิตสื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน  และทำ

บัญชีรายการสื่อนวัตกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๗. จัดให้มีการประชุมครูในกลุ ่มสาระ  และบันทึกรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเก็บไว้เป็น

หลักฐาน 
๘. นิเทศภายใน  แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๙. ดำเนินการจัดการเรียนการเรียนรู้ ตามระบบคุณภาพ “ระบบการเรียนรู้” ดำเนินการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน ตามระบบคุณภาพ “ระบบกิจกรรมนักเรียน” ให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา ความต้องการของนักเรียน ชุมชนและท้องถิ่น 
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๑๐. จัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการสอนตามสาระ และหน่วยการเรียนรู้   โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ  
กระบวนการคิด  การจัดการ การเผชิญสถานการณ์  การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา  การเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง  การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง การบูรณาการความรู้ต่าง ๆ ให้
สมดุล ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดี และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรมนำภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  บุคคลในชุมชน ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม  แหล่ง
เรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามเหมาะสม  

๑๑. ดำเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพสอดคล้องกับระบบ
การเรียนรู้ อระบบกิจกรรมนักเรียน  การประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนา
ตนเองและการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 

๑๒. ดำเนินการประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และของ
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถานบันอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง 

๑๓. ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนที ่มีความสามารถพิเศษ  ให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันในทุกระดับ 
  ๑๔. ติดตามการเรียนการสอนและสรุปข้อมูลการเรียนการสอนประจำวันเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับขั้นตอน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ๑๕. จัดทำสารสนเทศ  เตรียมข้อมูล และดำเนินการจัดตารางสอนประจำวิชา ประจำชั้น แต่ละ
ระดับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ 

๑๖. สรุปรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นภาคเรียน 
๑๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๙. งานพัฒนาหลักสูตร 
 ๙.๑ นางสาวจรัญญา รักรณรงค์    หัวหน้า  
 ๙.๒ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้    ผู้ช่วย  
  

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
   ๑. จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรส่งเสริมอาชีพแก่นักเรียน  ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม  

 ๒. จัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน 
สังคม และมุ่งสู่ความเป็นสากล 

 ๓. จัดให้มีวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๔. จัดสอน/ฝึกอบรม ให้แก่นักเรียน ให้มีความสามารถด้านอาชีพ  และส่งเสริมให้นักเรียนได้
พัฒนาด้านอาชีพสู่ภายนอก 

 ๕. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลต่อผู้บริหาร 
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑๐. งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
 ๑๐.๑ นางสาวอังคณา วัชรเสรีกุลร    หัวหน้า 
 ๑๐.๒ นางสาวซันมา เกษม    ผู้ช่วย 
 ๑๐.๓ นางสาวณัฐชา บิลาอาบู    ผู้ช่วย 



- 10 - 
 

 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
   ๑. กำหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒. จัดทำเอกสาร หลักฐาน การศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของ 
สถานศึกษา 
  ๓. วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ ผลการเรียน  

 ๔. จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ในระดับสถานศึกษา และจัดให้มีการซ่อมเสริม 
กรณีท่ีมีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
  ๕. จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
  ๖. จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน เพ่ือใช้ในการ
อ้างอิงตรวจสอบ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
  ๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑๑. งานทะเบียน สำมะโนนักเรียนและการรับนักเรียน 
 ๑๑.๑ นายวิรชั พิพัฒน์วรสกุล    หัวหน้า 
 ๑๑.๒ นางอธิตา ดินเตบ     ผู้ช่วย 
 ๑๑.๓ นางสาวสุดารัตน์ โต๊ะหลัง    ผู้ช่วย  
 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  ๑. จัดทำข้อมูล GPA DMC และโปรแกรมทะเบียนนักเรียนอื่น ๆ ที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด 
  ๒. ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในกรณีสำรวจข้อมูล จำนวนนักเรียนที่จะเข้ารับบริการทาง
การศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา 
  ๓. จัดทำสำมะโนผู้เรียนที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๔. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการสำมะโนผู้เรียน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ๕. วางแผน ประสาน และดำเนินการการรับนักเรียนใหม่ 
  ๖. บันทึกประวัตินักเรียนเข้าใหม่ และแก้ไขเม่ือมีการร้องขอ 
  ๗. ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนกรณีนักเรียนออกกลางคัน  
  ๘. เสนอข้อมูลสารสนเทศการสำมะโนผู้เรียนให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 
  ๙. จัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้ในงานทะเบียน เช่น แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล วัน 
เดือน ปีเกิด  คำร้องขอ รบ. /ปพ.คำร้องขอลาออก   คำร้องขอใบรับรองแบบฟอร์มอ่ืนที่จำเป็น 
  ๑๐. ออกเอกสารแสดงวุฒิทางการศึกษาแก่ผู้จบหลักสูตร  ผู้ที่ลาออกระหว่างปี พร้อมทั้งจัดทำ
ทะเบียนคุมการออกเอกสาร 
  ๑๑. จัดทำแบบรายงานผลการเรียนของผู้ที่จบหลักสูตร (ปพ.1, ปพ.2, ปพ.3) 
  ๑๒. เสนอแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบระเบียนแสดงผลการเรียนและแบบรายงานผลการเรียนของ
ผู้จบหลักสูตร 
  ๑๓. ตรวจสอบรายวิชา, วิชาเลือก, วิชาเพ่ิมเติม, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลงทะเบียนรายภาคแยก
รายวิชาให้ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนและผลการเรียน 
  ๑๔. ตรวจสอบการจบหลักสูตรประจำปีการศึกษา 
  ๑๕. รายงานผลการเรียนทุกชั้น และหลอมรวมผลการเรียนรายวิชาประจำภาคเรียน ประจำปี 
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  ๑๖. เก็บรักษาเอกสาร, หลักฐานทางการศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อความสะดวกและปลอดภัย 
  ๑๗. จัดทำระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับเอกสารทางการเรียนของนักเรียน (ปพ.1 ปพ.7 
หรืออ่ืน ๆ ที่จำเป็น)  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทราบในเอกสารประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ 
  ๑๘. จัดทำทะเบียนและสรุปการย้ายเข้า-ออกการจบและไม่จบหลักสูตรและออกกลางคัน 
  ๑๙. จัดทำรายชื่อนักเรียนประจำภาคเรียนแยกเป็นรายห้อง 
  ๒๐. พิจารณาตรวจสอบผลการเรียนวิชาเรียนแผนการเรียนเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่
ย้ายเข้าระหว่างปี 
  ๒๑. สรุปรายงานผลการเรียน GPA & PR  
  ๒๒. สรุปรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นภาคเรียน 
  ๒๓. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่ย้ายเข้าระหว่างปี 
  ๒๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑๒. งานนิเทศภายใน วิจัย และนวัตกรรม 
 ๑๒.๑ นางจารุวดี ขวัญศรีสุทธิ์    หัวหน้างาน 
 ๑๒.๒ นางนงนาถ แดวากม    ผู้ช่วย 
 ๑๒.๓ นางสาวอังคณา วัชรเสรีกุลร    ผู้ช่วย 
 ๑๒.๔ นางสาวสาลีนี พรหมมาน    ผู้ช่วย 
 ๑๒.๕ นายวิรชั พิพัฒน์วรสกุล    ผู้ช่วย 
 ๑๒.๖ นายปราโมทย์ มุกดา    ผู้ช่วย 
  

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  ๑. สร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เก่ียวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้เรียนและตัวครู 

๒. จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพทั่วถึงและต่อเนื่องเป็นระบบ 
๓. จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด 
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๕. กำหนดแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูและ
กระบวนการเรียนรู้ของผนักเรียน และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

 ๖. ดำเนินการพัฒนาครูให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็น
สำคัญ ในการเรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้น ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด การจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปัญหา และการ
เรียนรู้ในปัญหาที่ตนสนใจ 

๗. ดำเนินการให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 
 ๘. ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม รวบรวม  เผยแพร่ผลการวิจัยสู่สาธารณชน  และส่งเสริมให้นำ

ผลงานการวิจัยไปแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดการศึกษา 
  ๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๑๓. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๑๓.๑ งานลูกเสือ เนตรนาร ี
  ๑๓.๑.๑ นายสุรศักดิ์ เสกสรร   หัวหน้า 
  ๑๓.๑.๒ นายอนันต์ มณีวิทย์   ผู้ช่วย 
   
 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  ๑. วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี ตลอดปีการศึกษา 

 ๒. จัดทำปฏิทิน หรือโครงการสอน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ทุกระดับชั้นที่เรียนลูกเสือ เนตร
นารี ตลอดปีการศึกษา 

 ๓. จัดการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี ให้ถูกต้องกับกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี 
 ๔. วางแผน และนำนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ตามหลักสูตร 
 ๕. จัดให้มีการวัดและประเมินผล ตามหลักกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
 ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๑๓.๒ งานนักศึกษาวิชาทหาร 
  ๑๓.๒.๑ นายสำเนาว์ บุบผัน   หัวหน้า 
  ๑๓.๒.๒ นางสาวสาลีนี พรหมมาน   ผู้ช่วย 
 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
  ๑. รับสมัครนักเรียนที่ประสงค์เรียนนักศึกษาวิชาทหาร 
  ๒. ดูแล และฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหาร 
  ๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  
  ๔ จัดให้นักศึกษาวิชาทหาร ได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
  ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 ๑๓.๓ งานกิจกรรมชุมนุม 
  ๑๓.๓.๑ นางสาวซันมา เกษม   หัวหน้า 
  ๑๓.๓.๒ นางสาวณัฐชา บิลาอาบู   ผู้ช่วย 
 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  ๑. จัดให้นักเรียนได้เลือกเรียนกิจกรรมชุมนุมตามท่ีตนเองต้องการ 
  ๒. จัดทำข้อมูล เอกสารประกอบ ชุมนุมต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันและพร้อมต่อการใช้งาน 

 ๓. จัดให้มีการเรียนการสอนกิจกรรมชุมนุม และมีการวัดและประเมินผลกิจกรรมชุมนุมที่ถูกต้อง 
  ๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  

 ๑๓.๔ งานกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ 
  ๑๓.๔.๑ นายวิรัช พิพัฒน์วรสกุล   หัวหน้า   
  ๑๓.๔.๒ นางสาวซันมา เกษม   ผู้ช่วย 
  ๑๓.๔.๓ นางสาวณัฐชา บิลาอาบู   ผู้ช่วย 
  

  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑. วางแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ตลอดปีการศึกษา 
๒. จัดทำเอกสารประกอบการทำกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
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   ๓. นำนักเรียนทำกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
   ๔. จัดให้มีการวัดและประเมินผลกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
   ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 ๑๓.๕ งานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  ๑๓.๔.๑ นางจารุวดี ขวัญศรีสุทธิ์   หัวหน้า 
  ๑๓.๔.๒ นางสาวปิยตา คูหามุข   ผู้ช่วย 
  ๑๓.๔.๓ นางสาวณัฐชา บิลาอาบู   ผู้ช่วย    
   

  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
   ๑. ทัศนศึกษานอกสถานที่ และศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดสตูล โดยจัด ๒ ครั้ง/คน/ป ี

๒. งานนโยบายที่เกี่ยวกับงานวิชาการ ประกอบด้วย  ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียน
คุณธรรม โรงเรียนสุจริต ฯลฯ 
   ๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มบริหารงบประมาณและเลขานุการผู้อำนวยการ 
 

๑๕. กลุ่มบริหารงบประมาณและเลขานุการผู้อำนวยการ 
 นางกาญจน์จุรี หมีดหรน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและเลขานุการผู้อำนวยการ 
 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑. วางแผนการบริหารงบประมาณของโรงเรียน 

 ๒. ช่วยเหลือผู้อำนวยการโรงเรียนในการบริหารจัดการงาน ควบคุม กำกับ ติดตาม งาน
งบประมาณและเลขานุการผู้อำนวยการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
เกดิประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑๖. คณะกรรมการบริหารงบประมาณและเลขานุการผู้อำนวยการ 
 ๑๖.๑ นายพนมไพร วงษ์คลองเขื่อน   ประธานกรรมการ 
 ๑๖.๒ นางชลิตา นวลออง     กรรมการ 
 ๑๖.๓ นายอัชอรี สุขสง่า     กรรมการ 
 ๑๖.๔ นางปิยนุช หลีเยาว ์    กรรมการ 
 ๑๖.๕ นางปรียาพร แดหวามาลัย    กรรมการ 
 ๑๖.๖ นางกาญจน์จุรี หมีดหรน    กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๖.๗ นางสาวอัสมา ใบหมาดปันจอ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
  ๑. พิจจารณากำหยดยโยบาย มาตรการ  การบริหารงานงบประมาณให้เกิดความคล่องตัว  
โปร่งใส  ตรวจสอบได้  สอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ แนวทางการกระจายอำนาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาและสถานศึกษาตามกฎกระทรวง และชุมชนส่งเสริม ประสานความร่วมมือในการ
พัฒนางานงบประมาณในสถานศึกษา และสถานศึกษาอื่น 
  ๒. กำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล รายงานผลการใช้เงินงบประมาณและรายงานผลการ
ดำเนินงานให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพ
ภายใน เพื่อพัฒนาตนเอง และการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 
  ๓. ส่งเสริม และสนับสนุนงานงบประมาณแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่น
ที่จัดการศึกษา 
  ๔. ประสานความร่วมมือในการการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาและของบุคคล  
ครอบครัว  องค์กร หน่วยงานและสถานศึกษาอ่ืนอย่างกว้างขวาง 
  ๕. ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการบริหารงบประมาณวิเคราะห์กิจกรรม
ตามภารกิจงานที่จะต้องดำเนินการตามมาตรฐาน โครงสร้างสายงานและตามแผนงาน งาน/โครงการของ
สถานศึกษา เพ่ือจัดลำดับความสำคัญและกำหนด งบประมาณ ทรัพยากรของแต่ละสายงาน งาน/โครงการ ให้
เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และวงเงินนอกงบประมาณตามแผนระดมทรัพยากร 
  ๖. ประสานงานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กำกับ ดูแลการใช้เงินงบประมาณให้เป็นไปตาม
กรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ และวงเงินนอกงบประมาณตามแผนระดมทรัพยากร 
  ๗. จัดทำแผนนิเทศ ติดตาม และประเมินการใช้เงินงบประมาณ 
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  ๘. ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่าย ให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินที่ได้รับ 
  ๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

๑๗. งานเลขานุการผู้อำนวยการ 
 ๑๗.๑ นางกาญจน์จุรี หมีดหรน    หัวหน้า 
 ๑๗.๒ นายสำเนาว์ บุบผัน     ผู้ช่วย 
 ๑๗.๓ นางสาวสุนีรัตน์ สุวรรขำ    ผู้ช่วย 
 ๑๖.๔ นางสาวอัสมา ใบหมาดปันจอ   ผู้ช่วย 
 ๑๖.๕ นายวาริส หลังเมือง    ผู้ช่วย 
 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  ๑. ประสานติดตาม และรายงานผลเกี่ยวกับงานตามนโยบาย โครงการพิเศษ  จากหน่วยงานต้น
สังกัด และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอก  และงานที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย 
  ๒. จัดตารางนัดหมาย ตารางการประชุม  ประสานงานกับบุคคล จัดบุคคลเเดินทางเข้าร่วม
ประชุม ร่วมกิจกรรม ตรวจเยี่ยม เยี่ยมเยือน กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก  โดยเตรียมพัสดุที่เกี่ยวข้อง 
งบประมาณ ยานพาหนะ และการบันทึกข้อมูลหักฐานต่าง ๆหรือผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการงาน   
  ๓. รับ ดำเนินการและจัดเก็บหนังสือราชการบันทึกข้อความฯลฯที่เก่ียวข้องกับผู้อำนวยการ  
ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้เป็นหมวดหมู่สะดวกในการค้นหา 
  ๔. ประสานราชการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหวิทยาเขต และการบริหารงานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษา จังหวัดสตูล 
  ๕. ดูแลสำนักงานผู้อำนวยการ ให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ผู้อำนวยการ  ในการไป
ราชการ และให้การต้อนรับแขกที่มาพบหรือติดต่อราชการ 
  ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑๘. งานนโยบายและแผน 
 ๑๘.๑ นางกาญจน์จุรี หมีดหรน    หัวหน้า 
 ๑๘.๒ นางชลิตา นวลออง     ผู้ช่วย 
 ๑๘.๓ นายวาริส หลังเมือง    ผู้ช่วย 
 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ๑. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา (SWOT Analysis) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนบริหารงบประมาณ 
 ๒. วางแผนจัดทำ และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนบริหารงบประมาณ ให้ทันใช้

ในการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ 
 ๓. นำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนบริหารงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อให้ความเห็นชอบในการบริหารงบประมาณ 
 ๔. ควบคุม กำกับ ติดตาม การใช้งบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนบริหารงบประมาณประจำปี 
 ๕. สรุป และรายงานผล การบริหารงบประมาณประจำปี ต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
 ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๑๙. งานพัสดุและสินทรัพย์ 
 ๑๙.๑ นายอัชอรี สุขสง่า     หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 ๑๙.๒ นางสาวสุนีรัตน์ สุวรรขำ    เจ้าหน้าที่ 
 ๑๙.๓ นางฝารีด๊ะ นอมานี     เจ้าหน้าที่ 
 ๑๙.๔ นายวาริส หลังเมือง    เจ้าหน้าที่ 
 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ๑. ดำเนินการจัดซื้อ  จัดจ้าง  จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์  ตรวจรบั  ลงทะเบียนรับผิดชอบ  เก็บรักษา 

ให้ครบขั้นตอน  ให้เป็นไปตามระเบียบ  ถูกต้องเรียบร้อยทุกข้ันตอน  ดำเนินการให้รวดเร็วทันเวลา  ควบคุมดูแล
การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เป็นไปโดยประหยัด  ได้พัสดุที่มีคุณภาพ 

 ๒. ดำเนินการจัดทำบัญชีพัสดุ  และทะเบียนครุภัณฑ์ และดำเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชการพัสดุ  
จัดทำบัญชีวัสดุ  และทะเบียนครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน  ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องดำเนินการข้ึนทะเบียนที่ราชพัสดุ  
หรือมีการลงทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไว้ที่โรงเรียน  ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ดำเนินการให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

 ๓. ติดตามการดูแลปรับซ่อมและบำรุงรักษาพัสดุ  จัดให้มีการวางแผนปฏิบัติการ  มีงานปรับซ่อม
ไว้ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  มีการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับซ่อมและการบำรุงรักษา ควบคุมดูแล
ให้มีการปรับซ่อม  และบำรุงรักษาพัสดุเป็นประจำ  มีการดำเนินการแนะนำวิธีใช้และปรับซ่อมรักษาพัสดุของ
โรงเรียน 

 ๔. ดำเนินการให้มีการตรวจสอบประจำปีและจำหน่ายพัสดุ ควบคุมดูแลบัญชีวัสดุ  ทะเบียน
ครุภัณฑ์  รายงานการตรวจรับ – จ่ายพัสดุประจำปี  รายงานการตรวจสอบวัสดุถาวร  หลักฐานการอนุมัติจำหน่าย
และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดตามให้มีการดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีและตรวจสอบวัสดุถาวร  โดย
ต้องให้รายงานทันกำหนด  ดำเนินการจำหน่ายพัสดุตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ 

 ๕. ดำเนินการจัดทำเอกสาร แนะนำวิธีใช้ การปรับซ่อม หรือระเบียบต่าง ๆ ที่จำเป็น จัดทำแบบ
รายงาน แบบฟอร์มในการจัดซื้อ จัดจ้าง 

๖. ดำเนินการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ แก่บุคลากรตามโครงการ ให้ได้รวดเร็ว ทันกำหนดเวลา 
๗. ควบคุมดูแลการประเมินผลด้านงานพัสดุ มีการจัดทำข้อมูลสถิติเก่ียวกับงานพัสดุ 
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

   

๒๐. งานการเงิน 
 ๒๐.๑ นางปิยนุช หลีเยาว ์    หัวหน้า 
 ๒๐.๒ นางปรียาพร แดหวามาลัย    ผู้ช่วย 
 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ๑. จัดทำหลักฐานการเงินให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย

ควบคุมดูแลรับผิดชอบหลักฐานการเงินต่าง ๆ ทุกรายการให้เป็นปัจจุบัน 
๒. จัดเตรียมเอกสารการเงินและการบัญชี  เพ่ือการตรวจสอบของคณะกรรมการการตรวจสอบ

การเงินและบัญชีของโรงเรียนประจำวัน 
 ๓. การเก็บรักษาเงินและเอกสารการเงิน  มีคณะกรรมการเก็บรักษาและเก็บเงิน  โดยปฏิบัติ

ถูกต้องตามระเบียบที่เก่ียวข้อง นำส่งให้ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามในรายงานเงินคงเหลือประจำวันเป็นปัจจุบัน
ทุกวัน 
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 ๔. การใช้จ่ายเงิน ให้ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงิน  ให้ปฏิบัติตามระเบียบทุกขั้นตอน  ครบทุก
ประเภท   รับผิดชอบการใช้จ่ายเงินต่าง ๆ  

 ๕. ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ 
และการขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ เงินสวัสดิการต่าง ๆ  เช่น เงินช่วยเหลือบุตร เงินค่ารักษาพยาบาล ตรวจ
หลักฐานเบิกจ่ายและลงทะเบียนคุมเงินงบประมาณทุกประเภท 

 ๖. ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงิน ทำทะเบียนคุมการเก็บเงิน เก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน  ทำบัญชี
ควบคุมการใช้ใบเสร็จ เก็บเอกสารการจ่าย ตรวจสอบใบสำคัญ ทำสมุดบัญชีเงินสด รายงานเงินคงเหลือ รายงาน
การรับ – จ่ายเงิน รายงานประเภทเงินคงเหลือ สมุดคู่มือการเบิกจ่ายเงิน  เพ่ือจ่ายในราชการ ทะเบียนคุม
หลักฐานการขอเบิก ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน สมุดคู่มือฝาก  

๗. วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษา  เพ่ือปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ 
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๒๑. งานบัญชี 
 นางชลิตา นวลออง 
  

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน    
  ๑. จัดทำทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินทุกประเภท ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

๒. จัดทำรายงาน และรายงานการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
 ๓. นำเสนอทะเบียนคุมเงินทุกประเภทให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบทุกวัน ที่มีการเคลื่อนไหว

ของระบบบัญชี 
๔. วางแผนการจัดซื้อชุดพละ  กระเป๋านักเรียน  และอุปกรณ์การเรียน 
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  

๒๒. งานระดมทรัพยากร ส่งเสริมรายได้ และการลงทุนเพื่อการศึกษา 
 ๒๒.๑ นางอรณี จิเหม     หัวหน้า 
 ๒๒.๒ นางกาญจน์จุรี  หมีดหรน    ผู้ช่วย 
 ๒๒.๓ นางปิยนุช หลีเยาว ์    ผู้ช่วย 
 ๒๒.๔ นางสาวสุนีรัตน์ สุวรรขำ    ผู้ช่วย 
 ๒๒.๕ นางปรียาพร แดหวามาลัย    ผู้ช่วย 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑. วางแผน รณรงค์ ส่งเสริมการระดมทุนการศึกษา และทุนเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 

 ๒. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ และระบบการรับจ่าย ทุนการศึกษา และการระดมทุนเพ่ือการพัฒนา
การศึกษาให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความโปร่งใส 

 ๓. จัดทำสัญญาว่าจ้างหรือบันทึกข้อตกลง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม 
สินค้า และการบริการ ระหว่างโรงเรียนกับผู้ประกอบการสหกรณ์ร้านค้า โรงอาหาร การหารายได้จากปาล์มน้ำมัน 
และเงินรายได้อ่ืน ๆ 

 ๔. ดำเนินการควบคุม ดูแล กำกับ  ติดตาม  และบริหารจัดการรายได้จากการจำหน่ายอาหาร 
เครื่องดื่ม สินค้า การบริการ ของสหกรณ์ร้านค้า โรงอาหาร รายได้จากปาล์มน้ำมัน และเงินรายได้อ่ืน ๆ 

 ๕. สรุป รายงาน เผยแพร่ และเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนทุนการศึกษา และทุนเพ่ือการพัฒนา
สถานศึกษา โดยความชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๒๓. งานยานพาหนะ 
 ๒๓.๑ นางสาวสุนีรัตน์ สุวรรขำ    หัวหน้า 
 ๒๓.๒ นายอัชอรี สุขสง่า     ผู้ช่วย 
 ๒๓.๒ นายวาริส หลังเมือง    ผู้ช่วย 
 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  ๑. จัดทำทะเบียนการขอใช้ยานพาหนะของโรงเรียน 
  ๒. นำเสนอเพ่ือขออนุญาต การขอใช้ยานพาหนะของโรงเรียน 
  ๓. ดูแล รักษา ซ่อมแซม และควบคุมการใช้ยานพาหนะของโรงเรียน ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ๔. ปฏิบัติงานอื่น ฯ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 

๒๔. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางนงนาถ แดวากม     ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑. วางแผนการดำเนินงาน บริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน 

 ๒. ช่วยเหลือผู้อำนวยการโรงเรียนในการบริหารจัดการงาน ควบคุม กำกับ ติดตาม งานบริหาร
บุคคล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกดิประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

๓. ส่งเสริมการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่ครูและบุคลากรของโรงเรียน 
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  

๒๕. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 ๒๕.๑ นายพนมไพร วงษ์คลองเขื่อน   ประธานกรรมการ 
 ๒๕.๒ นางสาวซารีนา หมีนแดง    กรรมการ   
 ๒๕.๓ นางสาวฐิติยา หมีนฉาด    กรรมการ 
 ๒๕.๔ นางสุจินันท์ มุกดา     กรรมการ 
 ๒๕.๕ นางนงนาถ แดวากม    กรรมการและเลขานุการ 
  

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
  ๑. พิจารณากำหนาดนโยบาย มาตรการ  การบริหารงานบุคคลคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย 
ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ 
ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๒. กำกับ ติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลให้ได้ มาตรฐานและมีคุณภาพ
สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินภายนอก 

๓. ส่งเสริม และสนับสนุนงานบริหารงานบุคคลแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

๔. ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพงานบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาและของ
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถานศึกษาอ่ืนอย่างกว้างขวาง 

๕. ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลบริหารงานให้บรรลุผล
ตามมาตรฐาน  คุณภาพและเป้าหมายที่กำหนดไว้  

๖. ประสานงานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมี
จิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบให้เกิดผลสำเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  ปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  เต็มตามศักยภาพ  โดยยึดมั่น ในระเบียบวินัยจรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 

๗. จัดทำแผนนิเทศ ติดตาม และประเมินการบริหารงานบุคคล 
๘. ปรับปรุง และพัฒนาบริหารงานบุคคลตามความเหมาะสม 
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๒๖. งานบุคลากร 
 ๒๖.๑ นางนงนาถ แดวากม    หัวหน้า 
 ๒๖.๒ นางสาวซารีนา หมีนแดง    ผู้ช่วย 
 ๒๖.๓ นางสาวฐิติยา หมีนฉาด    ผู้ช่วย 
 ๒๖.ถ นายอัฟฟาน หมาดรา    ผู้ช่วย 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  ๑. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ป้ายนิเทศ ครูและบุคลากรของโรงเรียนให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
ครอบคลุม ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน พร้อมต่อการใช้งานได้อย่างหลากหลาย 
  ๒. จัดทำ และแจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงานมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชพี  
และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๓. ดำเนินการจัดให้มีการปฐมนิเทศ ครูและบุคลากร ย้าย บรรจุใหม่ และฝึกประสบการณืวิชาชา
ชีพก่อนการปฏิบัติราชการหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  ๔. ดำเนินการจัดทำข้อมูล ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ และส่งเสริม การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานนะ
ของข้าราชการครู ให้เป็นระบบ และเกิดสัมฤทธิ์ผลตามระยะเวลาของการรับราชการ 
  ๕. ดำเนินงานธุรการ ประสานงาน จัดทำโครงการ ดูแล ช่วยเหลือ เสริมสร้างขวัญกำลังใจ และ
ส่งเสริมสวัสดิการ  ให้กับครูและบุคลากรทุกประภท ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล การ
เบิกจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร เอกสารรับรองเงินรายได้ โครงการทายาท ท.ว. กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมให้
ขวัญกำลังใจต่าง ๆ เป็นต้น 

๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   

๒๗. งานวางแผน สรรหา และบรรจุแต่งตั้ง 
 ๒๗.๑ นางนงนาถ แดวากม    หวัหน้า 
 ๒๗.๒ นางสุจินันท์ มุกดา     ผู้ช่วย 
  

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑. เสนอความต้องการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
๒. ดำเนินการสรรหาและจัดจ้างบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน ตามความต้องการของโรงเรียน  

หรือตามข้อสั่งการของหน่วยงานต้นสังกัด 
 ๓. ดำเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้

ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” ตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
๔. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งครูคณะทำงาน ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด  

 ๕. รายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
แล้วแต่กรณีต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

 ๖. ดำเนินการแต่งตั้ง หรือสั่งให้พ้นจากสภาพการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามอำนาจหน้าที่ ที่กฎหมายกำหนด 

๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๒๘. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ๒๘.๑ นางนงนาถ แดวากม    หัวหน้า 
 ๒๘.๒ นางสุจินันท์ มุกดา     ผู้ช่วย 
 ๒๘.๓ นางสาวซารีนา หมีนแดง    ผู้ช่วย 

๒๘.4 นางสาวฐิติยา หมีนฉาด     ผู้ช่วย 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑. วางแผนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่โรงเรียนกำหนด 
๒. สรุป และเสนอผลการประเมิน ต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 

 ๓. นำผลการประเมินเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล 
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๒๙. งานวินัยและรักษาวินัย 
 ๒๙.๑ นางนงนาถ แดวากม    หัวหน้า 
 ๒๙.๒ นางสุจินันท์ มุกดา     ผู้ช่วย 
 ๒๙.๓ นางสาวซารีนา หมีนแดง    ผู้ช่วย 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑. วางแผนการดำเนินงาน เกี่ยวกับงานวินัย การรักษาวินัย แก่ครูและบุคลากร 
๒. ให้การอบรม เพ่ือให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรของโรงเรียน ในการรักษาวินัย 
๓. จัดทำข้อมูลประวัติทางวินัยแก่ครูและบุคลากรของโรงเรียน 
๔. จัดเตรียมเอกสาร เมื่อมีการให้ดำเนินการทางวินัยแก่ครูและบุคลากรของโรงเรียน 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  

๓๐. งานการลงเวลาปฏิบัติราชการ 
 ๓๐.๑ นางสาวซารีนา หมีนแดง    หัวหน้า 
 ๓๐.๒ นางสาวอัสมา ใบหมาดปันจอ   ผู้ช่วย 
 ๓๐.๓ นายอัฟฟาน หมาดรา    ผู้ช่วย 
  

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  ๑. จัดทำเอกสารการลงเวลาปฏิบัติราชการ 
  ๒. สรุป ข้อมูลการมาปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในแต่ละวัน และนำเสนอผู้อำนวยการ
โรงเรียนรับทราบ 

๓. พัฒนาระบบการลงเวลาในการปฏิบัติงาน ให้เกิดความถูกต้อง และตรงกับความจริงมากท่ีสุด 
 ๔. จัดทำข้อมูลการลา กลั่นกรองการลา และนำเสนอใบลา ของครูและบุคลากร ให้ถูกต้องและ

รวดเร็ว เป็นไปตามระเบียบ 
  ๕. จัดทำร่างคำสั่งการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ และนำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน 
  ๖. จัดทำแบบบันทึกการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ 
  ๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๓๑. งานพัฒนาบุคลากรและการส่งเสริมวิทยฐานะ 
 ๓๑.๑ นางสาวซารีนา หมีนแดง    หัวหน้า 
 ๓๑.๒ นางสาวฐิติยา หมีนฉาด    ผู้ช่วย 
 ๓๑.๓ นางสุจินันท์ มุกดา     ผู้ช่วย 

๓๑.๔ นายณัฐกานต์ ลีงาล่าห์    ผู้ช่วย 
  

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  ๑. วางแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
  ๒. จัดทำข้อมูลการพัฒนาบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน พร้อมต่อการใช้งาน 
  ๓. ดำเนินการส่งครูและบุคลากรเข้ารับการ ประชุม / อบรม / สัมมนา หรือพัฒนา ตามที่
ผู้อำนวยการโรงเรียนสั่งการ 

 ๔. ควบคุมให้มีการรายงานผลการเข้ารับการ ประชุม / อบรม / สัมมนา หรือพัฒนา และสรุป
รายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน อย่างน้อยเดือนละครั้ง 

 ๕. ดำเนินการวางแผน ดำเนินการ ตรวจสอบ ติดตาม และรายงานส่งเสริมข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
  ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  

๓๒. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๓๒.๑ นางสุจินันท์ มุกดา     หัวหน้า 
 ๓๒.๒ นางสาวซารีนา หมีนแดง    ผู้ช่วย 
 ๓๒.๓ นางสาวฐิติยา หมีนฉาด    ผู้ช่วย 

๓๒.๔ นายณัฐกานต์ ลีงาล่าห์    ผู้ช่วย 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  ๑. ปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๒. จัดทำวาระการประชุม และบันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๓. ประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือให้รับทราบการประชุม 
  ๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มบริหารทั่วไป 
 

๓๓. กลุ่มบริหารทั่วไป 
 นายอนันต์ มณีวิทย์    ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
  

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑. วางแผนการดำเนินงานบริหารทั่วไป ให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน 

 ๒. ช่วยเหลือผู้อำนวยการโรงเรียนในการบริหารจัดการงาน ควบคุม กำกับ ติดตาม งานบริหาร
ทั่วไป ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกดิประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
  ๓. ประสานความร่วมมือในการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษาและของบุคคล  ครอบครัว  
องค์กร หน่วยงานและสถานศึกษาอ่ืนอย่างกว้างขวาง 

๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๓๔. คณะกรรมการบริหารทั่วไป 
 ๓๔.๑ นายพนมไพร วงษ์คลองเขื่อน   ประธานกรรมการ 
 ๓๔.๒ นายปราโมทย์ มุกดา    กรรมการ 
 ๓๔.๓ นายสำเนาว์ บุบผัน    กรรมการ 
 ๓๔.๔ นายรอเซ็ด นารีเปน    กรรมการ 
 ๓๔.๕ นายมูฮัมหมัด นาราวัน    กรรมการ 
 ๓๔.๖ นายอนันต์ มณีวิทย์    กรรมการและเลขานุการ         
 ๓๔.๗ นางสาวสาลินี พรหมมาน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
  ๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ และให้คำปรึกษาการบริหารงานทั่วไป ให้เกิดความโปร่งใส ความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล  ชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข้อง เพื่อให้การจัดการศึกษา
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๒. ตรวจสอบ ติดตาม การจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริการบริหารงานอื่น ๆ บรรลุผลตาม
มาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่กำหนดไว้และมีคุณภาพสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการ
ประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือพัฒนาตนเอง และการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 
  ๓. ส่งเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก 
  ๔. ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการบริหารทั่วไปจัดระบบบริหารองค์กร 
ให้บริการบริหารงานอ่ืน ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่กำหนดไว้  
  ๕. ประสานงานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สนับสนุนและการอำนวยการความสะดวกต่างๆ ใน
การให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ  มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
  ๖. จัดทำแผนนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดระบบบริหารองค์กร 
  ๗. ปรับปรุง และพัฒนาการจัดระบบบริหารองค์กร ตามความเหมาะสม 
  ๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๓๕. งานศูนย์วิทยบริการและการประชาสัมพันธ์ 
 ๓๕.๑ นายปราโมทย์ มุกดา    หัวหน้า   
 ๓๕.๒ นางสุจินันท์ มุกดา     ผู้ช่วย 
 ๓๕.๓ นางสาวนัฏติยา เนียมไหม    ผู้ช่วย 
 ๓๕.๔ นายสุรศักดิ์ จันทจักษุ    ผู้ช่วย     
 ๓๕.๕ นายไวทยา สายเส็น    ผู้ช่วย 
 ๓๕.๖ นายชนะ เดชไพบูลย์ศรี    ผู้ช่วย 

๓๕.๖ นายภานุพงษ์ ช่วยพันธ์    ผู้ช่วย 
   

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑. พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน และบุคลากร 

  ๒. พิจารณาเลือก จัดหา จัดเตรียม ทำทะเบียน พัสดุสารนิเทศ สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี  ให้
พอเพียงต่อการสนับสนุนการให้บริการแก่ นักเรียน  คณะครู และบุคลากร  

 ๓. พัฒนาระบบการให้บริการ และดำเนินการด้านโสตทัศนูปกรณ์ การประชาสัมพันธ์ให้มีความ
สะดวกรวดเร็วและทันสมัยอยู่เสมอ   

๖. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 
๗. จัดเก็บสถิติ ประเมิน สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานห้องสมุด 
๘. ดูแลให้มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๙. จดัระบบและให้บริการเทคโนโลยี่ดิจิทัลออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาการศึกษา แก่
นักเรียนและบุคลากร 

 ๑๐. พัฒนาครูและบุคลากร ให้มีมความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการใช้งานพัสดุสารนิเทศ  
สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี่ ที่โรงเรียนมีอยู่  จัดวางระบบคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานด้วยความคล่องตัวต่อการเรียน
การสอน และการบริหารจัดการ  

๑๑. วางแผนการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา  จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเว็บไซต์ สื่อ 
ออนไลน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ หรือสื่ออ่ืน ๆ ให้มีการเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอ 
  ๑๓. ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนา การประชาสัมพันธ์สถานศึกษา 

๑๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๓๖. งานสัมพันธ์ชุมชน 
 ๓๖.๑ นายรอเซ็ด นารีเปน     หัวหน้า 
 ๓๖.๒ นายสุรศักดิ์ เสกสรร     ผู้ช่วย 
 ๓๖.๓ นายมูฮัมหมัด นาราวัน     ผู้ช่วย 
   

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  ๑. วางแผนงาน การดำเนินงานสัมพันธ์ชุมชน 

๒. ประสานงานกับชุมชน ในการเข้าไปร่วมงาน / กิจกรรม ต่าง ๆ กับชุมชนในพ้ืนที่ หรือให้ 
ชุมชนเข้ามาร่วมงาน / กิจกรรม ของโรงเรียน 

๓. ติดตามข้อมูล ข่าวสาร ต่าง ๆ ของชุมชนในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่าง 
โรงเรียนกับชุมชน 

๔. สรุป ประเมินผล และรายงานผล ต่อผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกครั้งที่มีงานหรือกิจกรรม  
ที่ได้ร่วมงานกับชุมชน  และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๓๗. งานอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และการบริการสาธารณะ 
 ๓๗.๑ นายสำเนาว์ บุบผัน     หัวหน้า 
 ๓๗.๒ นายฤทธิชัย สุขสะปาน    ผู้ช่วย 

๓๗.๓ นายโมฮัมหมัด สตันน๊อต    ผู้ช่วย 
 ๓๗.๔ นายอนุรักษ์ ละใบยูโส๊ะ    ผู้ช่วย 
 ๓๗.๕ นายมูฮัมหมัด บุญเหม    ผู้ช่วย 
 ๓๗.๖ นายอับดลรอหีม อาหลัง    ผู้ช่วย 
 ๓๗.๗ นายราวี วงแหวน     ผู้ช่วย 
 ๓๗.๘ นางชลธิชา รอเกตุ     ผู้ช่วย 
  

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  ๑. เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่และบริการของโรงเรียน 
  ๒. ควบคุม ติดตาม ดูแล  การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานอาคารสถานที่และบริการ
ทุกงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน  พร้อมทั้งคอยให้คำปรึกษา  นิเทศและ
ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 
  ๓. ทำหน้าที่กลั่นกรองงาน  ตรวจสอบความถูกต้องงานอาคารสถานที่และบริการทุกงานก่อน
นำเสนอผู้บริหาร  พิจารณาสั่งการหรือลงนาม 
  ๔. จัดทำแผนงานโครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานของงานอาคาร สถานที ่และการบริการสาธารณะ 
ตลอดจนติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 
  ๕. จัดทำงบประมาณ การควบคุมการเบิกจ่าย  การจัดทำบัญชีที่เก่ียวข้องกับงานอาคารสถานที่
และบริการให้เป็นปัจจุบัน 
  ๖. จัดให้มีและบริการสาธารณูปโภค  ประกอยด้วย การบริการน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัย และ
เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน การดูแลโรงเรือน สถานที่เก็บน้ำดื่ม น้ำใช้ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย และการดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นต้น 
  ๗. จัดพื้นที่รับผิดชอบให้แก่นักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ จัดทำร่างคำสั่งผู้ประเมินพ้ืนที่รับผิดชอบ
ในแต่ละวัน ประเมินผลเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประจำทุกเดือน 
  ๘. จัดให้มีระบบจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติการบริการต่าง ๆ แก่ชุมชนองค์กรหน่วยงานอื่น 
  ๙. จัดทำทะเบียนบันทึกข้อมูลในการให้บริการต่อสารธารณะอย่างเป็นระบบ 
  ๑๐. ให้บริการวัสดุ - อุปกรณ์สถานที่แก่สาธารณชนตามความเหมาะสมและศักยภาพของ
โรงเรียน 
  ๑๑. พัฒนาระบบการให้บริการแก่สาธารณชนให้มีประสิทธิภาพเกิดความพึงพอใจต่อผู้มารับ
บริการ 
  ๑๒. ประเมินผลสรุปรายงานการให้บริการต่อผู้อำนวยการโรงเรียนและสาธารณชน 
  ๑๓. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  

๓๘. งานสุขภาพอนามัย 
 ๓๘.๑ นางพรทิพย์ เอี่ยวเล็ก    หัวหน้า 
 ๓๘.๒ นางฉารีฝ๊ะ มานะกล้า    ผู้ช่วย 
 ๓๘.๓ นายอับดลรอหีม อาหลัง    ผู้ช่วย 
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 มาตรฐานการปฏิบัติงาน    
๑. จัดหายาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ไว้ในห้องพยาบาล ให้สามารถใช้ได้อย่างมีคุณภาพ 
๒. จัดห้องพยาบาลให้ถูกสุขลักษณะ ตามมาตรฐาน กรมอนามัย 
๓. จัดทำข้อมูลหรือทะเบียนนักเรียน เพื่อเก็บประวัติสุขภาพของนักเรียน 
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมและให้การบริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน ครู และบุคลากร  

 ๕. ประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขเพ่ือตรวจสุขภาพนักเรียน หรือการให้ความรู้ด้าน
สุขภาพอนามัยแก่นักเรียน 

๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๓๙. งานส่งเสริมการออม 
 นางสาวนัฏติยา เนียมไหม  
 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
  ๑. วางแผนการส่งเสริมการออมให้แก่นักเรียน 
  ๒. ดำเนินการให้นักเรียนทุกคนได้มีการออม และเห็นคุณค่าของการออม 
  ๓. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ในการส่งเสริมการออมให้แก่นักเรียน 
  ๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๔๐. งานความปลอดภัยและวินัยจราจร 
 ๔๐.๑ นายสำเนาว์ บุบผัน     หัวหน้า 
 ๔๐.๒ หัวหน้าช่วงชั้น     ผู้ช่วย 
 ๔๐.๓ หัวหน้าเวรประจำวัน    ผู้ช่วย 
 ๔๐.๔ นายราวี วงแหวน     ผู้ช่วย 
 ๔๐.๕ นายอับดลรอหีม อาหลัง    ผู้ช่วย 

 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
   ๑. กำหนดมาตรการ / จัดระเบียบงานจราจรภายในโรงเรียนให้รัดกุมและมีระเบียบทั้งเวลาปกติ
และช่วงการจัดกิจกรรมในโรงเรียน 
   ๒ ประสานงานกับงานอาคารสถานที่ จัดทำสัญญาณจราจรภายในโรงเรียน 
   ๓. สร้างวินัยในการปฏิบัติตามกฎจราจรและช่วยจัดจราจรในโอกาสต่างๆ 
   ๔. ขึ้นทะเบียนรถรับ- ส่งและรถจักรยานยนต์ที่นำมาโรงเรียน 
   ๕. ประสานงานกับครูเวรประจำวัน / หัวหน้าระดับ / ครูที่ปรึกษา/ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ในการรับ-ส่งนักเรียนที่ประตูโรงเรียน พร้อมทั้งจัดความเรียบร้อยในการเข้าออกโรงเรียนของรถทุกชนิด 
   ๖. จัดทำสารสนเทศพ้ืนที่บริการและการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน 
   ๗. จัดประชุม / สร้างความเข้าใจกับผู้รับ- ส่งนักเรียน 
   ๘. ประสานงานกับหน่วยงานภายใน ภายนอกในการรักษาความปลอดภัย 
   ๙. รายงานผลการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานการประเมินภาพรวมของงานระเบียบวินัย
นักเรียน เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น 
   ๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
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กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

๔๑. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
นายสุรศักดิ์ เสกสรร    ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ๑. วางแผน บริหารงาน ตรวจสอบ กำกับ และติดตามการดำเนินงานบริหารกิจการนักเรียน ให้

เป็นไปตามระเบียบฯ และนโยบายของโรงเรียน 
 ๒. ช่วยเหลือผู้อำนวยการโรงเรียนในการบริหารจัดการงาน ควบคุม กำกับ ติดตาม งานกิจการ

นักเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
  ๓. ดำเนินการจัดตั้ง ประสานความร่วมมือ และร่วมดำเนินกิจกรรมกับเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับ
ช่วงชั้น และระดับโรงเรียน เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๔๒. คณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน  
 ๔๒.๑ นางอรณี จิเหม     ประธานกรรมการ 
 ๔๒.๑ นายสำเนาว์ บุบผัน     กรรมการ 
 ๔๒.๓ นางพรทิพย์ เอี่ยวเล็ก    กรรมการ 
 ๔๒.๔ นางสาวจุฑารัตน์ คงพูน    กรรมการ 
 ๔๒.๕ นางสาวนัฏติยา เนียมไหม    กรรมการ 
 ๔๒.๖ นายมูฮัมหมัด นาราวัน    กรรมการ 
 ๔๒.๗ นายสุรศักดิ์ เสกสรร      กรรมการ  
 ๔๒.๘ นางพิลาสลักษณ์ ชุมละออง    กรรมการและเลขานุการ 
  

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
   ๑. พิจารณาการกำหนดนโยบายแผนงาน โครงการ กิจกรรม กำกับดูแลการบริหารงานกิจการ
นักเรียนเพื่อประกาศเป็นนโยบายและเป็นแนวปฏิบัติซึ่งรวมถึงการทบทวนประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อนำมา
พิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมและรายงานผลการจัดการศึกษา 
   ๒. พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดมาตรการแนวปฏิบัติมาตรฐานการปฏิบัติงานคู่มือและ
กิจกรรมต่าง ๆ  ให้คำแนะนำและอนุมัติวิสัยทัศน์กลยุทธ์ตลอดจนเป้าหมายและนโยบายการดำเนินงานของฝ่าย
บริหารกิจการนักเรียนที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหาร 

๓. เสนอคณะกรรมการ / คณะบุคคล / หัวหน้าระดับ / ครูที่ปรึกษา เพื่อการบริหารงานกิจการ
นักเรียนในส่วนงานต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมโดยคำนึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามภารกิจ 

๔. กำกับควบคุมดูแลการบริหารและการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียนให้เป็นไป
ตามนโยบายแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ตลอดจนยึดถือแนวปฏิบัติข้อพึงปฏิบัติมาตรการโดยคำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๕. สร้างความเข้าใจและสื่อสารการดำเนินงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบความถูกต้องรวดเร็วและ
ยึดถือประโยชน์ส่วนร่วมและชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ 

๖. ดำเนินการอ่ืน ๆ  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับนโยบาย  และมติที่ประชุม 
  ๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๔๓. งานเสริมสร้างระเบียบวินัยนักเรียน   
 ๔๓.๑ นายสำเนาว์ บุบผัน     หัวหน้า 
 ๔๓.๒ นายรอเซ็ด นารีเปน    รองหัวหน้า 
 ๔๓.๓ นายมูฮัมหมัด นาราวัน    ผู้ช่วย    
 ๔๓.๔ นางสาวจุฑารัตน์ คงพูน    ผู้ช่วย 
 ๔๓.๕ นางพิลาสลักษณ์ ชุมละออง    ผู้ช่วย 
 ๔๓.๖ นายอภิสิทธิ์ เส็นนิ่ง     ผู้ช่วย 
   

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  ๑. วางแผน เสริมสร้าง แก้ไขปรับปรุง และพัฒนานักเรียนให้มีระเบียบวินัย 
  ๒. ตรวจความเรียบร้อยของนักเรียนประจำเดือนหรือตามวาระท่ีกำหนด 
  ๓. ประสานบุคคล หรือหน่วยงานภายนอก เพ่ือเสริมสร้างระเบียบวินัย 
  ๔. ลงโทษนักเรียนตามระเบียบที่เก่ียวข้อง เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย 
  ๕. ประเมินผล และสรุป ผลการดำเนินงาน เสนอผู้อำนวยการโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
  ๖. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 

 ๗. ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน และรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
  ๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๔๔. งานเวรประจำวัน 
 ๔๔.๑ งานครูเวรประจำวัน 
  ๔๔.๑.๑ นางสาวนัฏติยา เนียมไหม  หัวหน้า 
  ๔๔.๑.๒ นางสาวจุฑารัตน์ คงพูน   ผู้ช่วย 
  ๔๔.๑.๓ นายไซดีอาดือลัน กาซาเด็ง  ผู้ช่วย 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  ๑. เสนอร่างคำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำวัน 
  ๒. จัดทำบันทึกของครูเวรประจำวัน 
  ๓. วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้น 
  ๔. ประเมินผล และสรุป ผลการดำเนินงาน เสนอผู้อำนวยการโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
  ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๔๕. งานป้องกันสิ่งเสพติด 
 ๔๕.๑ นายรอเซ็ด นารีเปน    หัวหน้า 
 ๔๕.๒ นายสำเนาว์ บุบผัน     รองหัวหน้า 
 ๔๕.๓ ครูที่ปรึกษา     ผู้ช่วย 
 ๔๕.๔ บุลากรทุกคน     ผู้ช่วย 
 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑. วางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษา 
๒. สำรวจค้นหา และคัดกรอง นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง และที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด   

 ๓. ดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ผ่านกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมทั้งสอดส่อง
ดูแลและเฝ้าระวังไม่ให้กลับไปมีพฤติกรรมเดิม   
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 ๔. พัฒนากระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 
๕. ประสานบุคคล หรือหน่วยงานภายนอก ในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขสิ่งเสพติด 
๖. พัฒนาเยาวชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติดให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดที่เข้มแข็ง  และเฝ้าระวังปัญหา

ยาเสพติด 
๗. ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน และรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔๖. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
 ๔๖.๑ นางสาวจุฑารัตน์ คงพูน    หวัหน้า 
 ๔๖.๒ นางสาวนัฏติยา เนียมไหม    ผู้ช่วย 
 ๔๖.๓ นายไซดีอาดือลัน กาซาเด็ง    ผู้ช่วย 
 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑. วางแผนให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย โดยผ่านกระบวนการสภานักเรียน 
๒. ให้นักเรียนได้ฝึกประชุม อภิปราย ตามรูปแบบของสภา 

  ๓. ให้สภานักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการทำงานต่าง ๆ เพ่ือฝึกให้เป็นผู้นำ 
  ๔. ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงานสภานักเรียน 
  ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๔๗. งานกิจกรรมนักเรียน และทู บี นัมเบอร์วัน    
 ๔๗.๑ นางสาวนัฏติยา เนียมไหม    หัวหน้างาน 
 ๔๗.๒ นางสาวจุฑารัตน์ คงพูน    ผู้ช่วย 
 ๔๗.๒ นายชนะ เดชไพบูลย์ศรี    ผู้ช่วย 
 ๔๗.๓ นายอภิสิทธิ์ เส็นนิ่ง     ผู้ช่วย 
 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  ๑. วางแผนดำเนินงานกิจกรรมนักเรียนต่าง ๆ โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน 
  ๒. ฝึกให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง จากกิจกรรมนักเรียน 
  ๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   

๔๘. งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๔๘.๑ นางพรทิพย์ เอี่ยวเล็ก    หัวหน้า 
 ๔๘.๒ นางพิลาสลักษณ์ ชุมละออง    ผู้ช่วย 
 ๔๘.๓ นนางฉารีฝ๊ะ มานะกล้า    ผู้ช่วย  
 ๔๘.๔ ครูที่ปรึกษาทุกคน     ผู้ช่วย 
 
 
 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑. วางแผนการดำเนินงาน  จัดทำคู่มือรับบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
๒. บริหารจัดการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ดำเนินการทุกขั้นตอนตามคู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
๔. วางแผนให้ครูประจำชั้น ได้เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนในแต่ละภาคการศึกษา 
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  ๕. ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม และรวบรวมเอกสารต่าง ๆ การดำเนินการของครูที่ปรึกษาตาม
คู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

๖. ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน และรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

   

๔๙. งานแนะแนว 
 ๔๙.๑ นางฉารีฝ๊ะ มานะกล้า    หัวหน้า   
 ๔๙.๒ นางพิลาสลักษณ์ ชุมละออง    ผู้ช่วย 
 ๔๙.๓ นางสาวจุฑารัตน์ คงพูน    ผู้ช่วย 
 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  ๑. วางแผนงานแนะแนวของโรงเรียนให้มีความพร้อม เพ่ือรองรับความต้องการของนักเรียน 

 ๒. จัดทำข้อมูลอาชีพต่าง ๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจให้แก่นักเรียน ให้สามารถตัดสินใจเลือกอาชีพที่
เหมาะสมกับตนเองได้ 

๓. สร้างเครือข่ายการแนะแนวกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำมาดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๔. วางแผนการแนะแนวให้แก่นักเรียนในพ้ืนที่ เพ่ือให้นักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 
๕. จัดทำข้อมูลการศึกษาต่อ หรือการออกไปประกอบอาชีพ ของนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้ว 

  ๖. จัดทำข้อมูลทุนการศึกษาทุกประเภทที่โรงเรียนได้รับให้เป็นปัจจุบันและพร้อมต่อการใช้งาน
ตลอดเวลา  และประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนให้แก่นักเรียน 

 ๗. จัดทำข้อมูลนักเรียนที่มีความเดือดร้อน จำเป็นต้องได้รับทุนสนับสนุน โดยประสานข้อมูลกับ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  สุภาพ  
สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ  และดำเนินการตามแนวทางศาสตร์พระราชา  เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการทำกิจกรรม  อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
 

 ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่ ๒๖ เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

          
       (นายพนมไพร วงษ์คลองเขื่อน) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์               


