
 
 
 

 

ค าสั่งโรงเรียนควนโดนวิทยา 
ท่ี  115 / 2563 

เร่ือง แต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ปีการศึกษา 2563 
.......................................................... 

 อาศัยอ านาจตามมาตรา  39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ.2546              
และกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ือ
อย่างอื่น พ.ศ. 2547 ระเบียบบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (และท่ีแก้ไขทุกฉบับ)  มาตรา  27 
อ านาจตามความในข้อ 22 ข้อ 23 และข้อ 27  แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ            
พ.ศ. 2537 ค าสั่ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี 109/2550 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง การมอบ
อ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจ า  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547         
ค าสั่ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี 29/2546 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เรื่อง การมอบอ านาจปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว โรงเรียนควนโดนวิทยา จึงแต่งต้ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีราชการและ    
เป็นคณะกรรมการโรงเรียน ดังน้ี  

1.  คณะบริหารงานโรงเรียน ประกอบด้วย 
1.1  นายเดชา  ปาณะศรี     ผู้อ านวยการโรงเรียน   
1.2  นายอนันต์    โต๊ะประดู่    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
1.3  นางหับเสาะ     บิลหลี     หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ    
1.4  นายไพศาล     ลายู     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ      
1.5  นายเจ๊ะบารอเหม  ยาหลี     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน    
1.6  นายนิสิต  ภัทราภินันท์    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป   
1.7  นางหวันอารีญา  หมีนสัน     เลขานุการงานบริหาร   
1.8  นางโสภา   ใสบริสุทธิ ์    ผู้ช่วยเลขานุการงานบริหาร 

2.  คณะกรรมการส่งเสริมการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย 
2.1  นายเดชา   ปาณะศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
2.2  นายอนันต์ โต๊ะประดู่ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล  รองประธานกรรมการ 
2.3  นางหับเสาะ บิลหลี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
2.4  นายไพศาล    ลายู  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
2.5  นายเจ๊ะบารอเหม ยาหลี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
2.6  นายนิสิต   ภัทราภินันท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  กรรมการ 
2.7  นางจิราภรณ์   วงศ์วาสนา เลขานุการฝ่ายบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
2.8  นางสาวสุวตี  มัจฉา  เลขานุการฝ่ายบริหารงบประมาณ   กรรมการ 
2.9  นางสาวกุสุมา  หมานระโต๊ะ เลขานุการฝ่ายบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
2.10  นางสาวนุรซีกีน เพชรเบ็ญวาฮับ เลขานุการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
2.11  นางอามีน๊ะ  มาลินี  เลขานุการฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  กรรมการ 
2.12  นางหวันอารีญา  หมีนสัน  เลขานุการฝ่ายบริหาร   กรรมการและเลขานุการ 

 2.13  นางโสภา  ใสบริสุทธิ ์ ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบริหาร       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   

 
 
  / ดูแลและรับผิดชอบงาน...  



๒ 
 

   

ดูแลและรับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ 
  1. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
  2. การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากร บริหารงานท่ัวไปและบริหาร 
งานกิจการนักเรียน  
 

3. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่น 
ท่ีจัดการศึกษา 
  4. งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
  ๕. การประสานและพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา 
 

มาตรฐานการปฏบิตัิงาน 
  1. ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างภารกิจ การด าเนินงาน ปริมาณคุณภาพและสภาพของสถานศึกษา 

2. วางแผนออกแบบการจัดระบบโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 
3. น าเสนอส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา/คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ในการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา 
4. ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการจัดระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
5. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาองค์กรของสถานศึกษา 
6. ก าหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุมโครงสร้างภารกิจบุคคลและกลยุทธ์ 

ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา 
7. ด าเนินการพัฒนาบุคคลให้ความรู้  ทักษะเจตคติและความสามารถท่ีเหมาะสมกับโครงสร้างภารกิจ 

บุคคลและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
8. ก าหนดเปาาหมายผลผลิตผลลัพธ์ตัวช้ีวัดในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา 
9. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเน่ือง 
10. น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรและกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและ 

มีประสิทธิภาพ 
11. จัดระบบส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการบริหารงานด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร  

บริหารท่ัวไปและงานกิจการนักเรียน 
12. ก าหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุน  และประสานการจัดการศึกษาของบุคคลชุมชน องค์กรและ 

หน่วยงานอื่น 
13. ให้ค าปรึกษาแนะน าส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับบุคคล 

ชุมชนองค์กรหน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 
14. ศึกษาวิเคราะห์แหล่งทรัพยากรบุคคล องค์กรหน่วยงานและท้องถ่ินท่ีมีศักยภาพให้การสนับสนุน 

การจัดการศึกษาตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 
15. จัดท าแผนระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาโดยก าหนดวิธีการแหล่งการสนับสนุน 

เปาาหมายเวลาด าเนินงานและผู้รับผิดชอบ 
16. เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อ 

ขอความเห็นชอบและด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ 
17. จัดให้มีระบบการประสานงานและเครือข่ายทางการศึกษา 
18. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
19. ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษาเพื่อแสวงหาความร่วมมือ  ความช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมสนับสนุน 

งานการศึกษาของสถานศึกษา 
20. ประสานราชการกับส านักงานเขตพื้นท่ีและหน่วยงานอื่น 

  21. สอนและปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 

/3. คณะกรรมการติดตาม...  
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3.  คณะกรรมการติดตาม  ดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย 
 3.1  นายเดชา     ปาณะศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 3.2  นายเจ๊ะบารอเหม  ยาหลี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ 
 3.3  นายวิลาศ  อรุณรัตน์  หัวหน้างานระดับช้ัน ม.1   กรรมการ 
 3.4  นางฮายาต ี หลีเยาว์  หัวหน้างานระดับช้ัน ม.2   กรรมการ 
 3.5  นางอามีน๊ะ   มาลินี  หัวหน้างานระดับช้ัน ม.3   กรรมการ 
 3.6  นายอภิสิทธิ์ ด ายูโซ๊ะ  หัวหน้างานระดับช้ัน ม.4   กรรมการ 
 3.7  นายนิรัตน์ เสมอภพ  หัวหน้างานระดับช้ัน ม.5   กรรมการ 
 3.8  นายอับดุลการีม สามัญ  หัวหน้างานระดับช้ัน ม.6   กรรมการ 
 3.9  นางอามีน๊ะ   ทองด า  หัวหน้างานแนะแนว   กรรมการ 
 3.10  นางสารอ     แซะอาหลี หัวหน้างานอนามัยนักเรียน   กรรมการ 
 3.11  นางจินตนา  หมาดท้ิง  หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรรมการและเลขานุการ 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  1. ติดตามดูแลนักเรียนร่วมกับครูท่ีปรึกษา ครูประจ าวิชาและฝ่ายวิชาการเพื่อแก้ปัญหานักเรียนเกี่ยวกับ    
เร่ือง การเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับมอบหมายให้อยู่ในความดูแล 
  2. ติดตามดูแล นักเรียนร่วมกับครูท่ีปรึกษา หัวหน้างานงานระดับ และให้นักเรียนปฏิบัติตน  อยู่ในระเบียบวินัย
ของโรงเรียน 
  3. ประสานผู้ปกครองเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปรับพฤติกรรมของนักเรียนให้มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์และอยู่ในกฎระเบียบและวินัยของโรงเรียน 

4. บันทึกความสามารถพิเศษหรือลักษณะเด่น มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เพื่อส่งเสริมเข้ารับการคัดเลือก 
หรือแข่งขันของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ สพม. สพฐ. และหน่วยงานอื่นๆ  
  5. ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนท่ีมีปัญหาในด้านการเรียน การประพฤติตนและเรื่องอื่น ๆ ท่ีชอบด้วยระเบียบ
กฎหมายและไม่ขัดกับคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมของสังคม 
  6. รายงานผลการดูแลนักเรียนให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องได้ทราบ 

7. สอน และปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

4.  กรรมการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
  4.1  นางจินตนา   หมาดท้ิง  ครู คศ.2    หัวหน้างาน 
  4.2  นางฮาบีบ๊ะ เสมอภพ   ครู คศ.2    ผู้ช่วย 

     4.3  นางนุรมะ   นารีเปน  ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
  มาตรฐานการปฏบิตัิงาน 
  1. ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
  2. ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

 3. จัดท า และรายงานข้อมูลข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงระบบบริหาร 
4. รายงานผลการตรวจสอบภายในสถานศึกษาต่อผู้อ านวยการ และคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อย  

ปีละ  1  ครั้ง 
  5. สอนและปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 

5.  งานส านักงานผู้อ านวยการ ประกอบด้วย 
 5.1  นางหวันอารีญา    หมีนสัน  ครู คศ.2    หัวหน้างาน 
 5.2  นางโสภา     ใสบริสุทธิ ์ ธุรการโรงเรียน   ผู้ช่วย 
 5.3  นางสาวอัญชลี   สามัญ  ลูกจ้างช่ัวคราว   ผู้ช่วย 

  
/ มาตรฐานการปฏิบัติงาน...  
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มาตรฐานการปฏบิตัิงาน 
  1. ประสานติดตาม และรายงานผลเกี่ยวกับงานท่ีได้รับมอบหมาย 
  2. ประสานงานกับบุคคลหรือผู้เกี่ยวข้องให้ด าเนินการ หรือปฏิบัติตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 3. รับ ด าเนินการและจัดเก็บหนังสือราชการบันทึกข้อความฯลฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้อ านวยการท่ีด าเนินการ 
เรียบร้อยแล้วให้เป็นหมวดหมู่สะดวกในการค้นหา    

4. ประสานราชการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สหวิทยาเขต 
และการบริหารงานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสตูล และหน่วยงานอื่นๆ 
  5. ดูแลส านักงานผู้อ านวยการต้อนรับแขก 
  6. ปฏิบัติงานกิจกรรมนักเรียนตามท่ีได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน 
  7. สอนและปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

6.  งานสหกรณ์โรงเรียน 
 6.1  นายเจ๊ะบารอเหม ยาหล ี  ครู คศ.2    หัวหน้างาน 
 6.2  นางจินตนา     หมาดท้ิง  ครู คศ.2    รองหัวหน้างาน 
 6.3  นายอภิสิทธิ์  ด ายูโซ๊ะ  ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
 6.4  นางหวันอารีญา  หมีนสัน  ครู คศ. 2   ผู้ช่วย 
 6.5  นางสาวญูฮาณี     มะสันติ  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
 6.6  นางสารอ     แซะอาหล ี ครู คศ.2    เลขานุการ 

 มาตรฐานการปฏบิตัิงาน 
 1. วางแผนและจัดท าแผนการด าเนินกิจการ  การขยายปรับปรุงพัฒนาการบริหาร และบริการกิจการร้านค้าสหกรณ์
โรงเรียนให้มีความทันสมัย  รองรับจ านวนผู้ใช้บริการเพิ่มข้ึน  โดยการก าหนดเปาาหมาย  มาตรฐานการด าเนินงาน แนวทางการ
ด าเนินงาน  ระยะเวลา  งบประมาณ  และผู้รับผิดชอบ  
 2. ด าเนินการตามแผน  จัดสิ่งอ านวยความสะดวก  จัดหา  สนับสนุนทรัพยากร  ก ากับ  ติดตามอย่างเป็นระบบ 
 3. ตรวจสอบการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยสหกรณ์  ตรวจสอบผลการด าเนินกิจการ  และความ        
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ   
 4.  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียนและสมาชิก 
 5.  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการฝึกประสบการณ์ของนักเรียน 
 6.  สอนและปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๗. งานบรหิารโครงการพิเศษด้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
 ๗.๑ ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา (Eco School)  
  นายไพศาล  ลายู     ครู คศ. ๒    หัวหน้า 
 ๗.๒ ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
  นางหวันอารีญา   หมีนสัน   ครู  คศ. ๒    หัวหน้า 
 ๗.๓  ศูนย์เรียนรู้ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา (Stop Global Warming Project)  
  นายเจ๊ะบารอเหม  ยาหลี  ครู คศ.๒     หัวหน้า 

มาตรฐานการปฏบิตัิงาน 
๑. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในทุกด้าน 

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละศูนย์การเรียนรู้ (โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา 

Eco School, โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School และ ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา Stop Global Warming) 
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๓. วางแผน จัดท าแผนงบประมาณประจ าปี เพื่อพัฒนา ปรับปรุง ฐานการเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ในโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน  

๔. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  ก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพของงาน 
ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 

๕. แต่งต้ังบุคลากรรับผิดชอบ ดูแล และก าหนดบทบาทหน้าท่ีของครูท่ีรับผิดชอบในแต่ละศูนย์การเรียนรู ้
จัดให้มีการบริหารงานสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม  

๖. จัดครูเข้าสอน ดูแลการจัดกิจกรรมนักเรียน  ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 
สิ่งแวดล้อมศึกษา ก าหนดให้ครูทุกคนด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการสอน รวมท้ังควบคุมการวัดและประเมินผล  

๗. จัดการนิเทศภายในเพื่อหาทางแก้ไข  ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ครูได้ค้นพบวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีดี 
  และมีประสิทธิภาพ 

๘. มีการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  ประสานงานกับฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ในการส่งครูเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง  จัดศึกษาดูงาน  และเชิญวิทยากรมาบรรยายและสาธิตการการสอน 

๙. จัดให้มีการประชุมการจัดท ารายงานการประชุม  การติดตามการสอนของครู  การปฏิบัติงานตามปฏิทิน 
ปฏิบัติงาน 

๑๐. ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
๑๑. ติดตาม  รวบรวมข้อมูล  สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน  และรายงานผลประจ าปี 
๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 

7.4. ศูนย์เครือข่ายเพื่อนบ้านอาเซี่ยน 
  7.4.๑  นางหวันอารีญา   หมีนสัน    ครู คศ. ๒   หัวหน้า 
  7.4.2  นางจินตนา  หมาดท้ิง  ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
  7.4.3  นายอดุลย์  บิลหลี   ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
  7.4.4  นางสาวสุไรญา  หมาดปันจอร์ ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย  
  7.4.5  นางสาวเมลินญ่า  เบ็ญหละ  ครผูู้ช่วย    เลขานุการ 
 

มาตรฐานการปฏบิตัิงาน 
๑. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับกิจกรรมของศูนย์เครือข่ายเพื่อนบ้านอาเซี่ยน 
๒. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน ก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 
๓. ประสานงานกับโรงเรียนคู่แฝด หรือโรงเรียนเครือข่ายวิชาการในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อวางแผนการด าเนิน 

กิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
4.  ด าเนินกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนคู่แฝด หรือโรงเรียนเครือข่ายวิชาการในประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อย 
5.  ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลประจ าปี 
6.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
นายไพศาล  ลาย ู  ครู คศ.2  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ  
นายนิรตัน์   เสมอภพ            ครู คศ.2 รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

1.  คณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 
  1.1  นายเดชา     ปาณะศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
  1.2  นายนิรัตน์    เสมอภพ  รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
  1.3  นายอภิสิทธิ์   ด ายูโซ๊ะ  หัวหน้างานห้องสมุด   กรรมการ 
  1.4  นายอดุลย์  บิลหลี  หัวหน้างานวัดผล    กรรมการ 
  1.5  นางฮาบีบ๊ะ   เสมอภพ  หัวหน้างานทะเบียน   กรรมการ 
  1.6  นางหัสราษ มัสตัน  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กรรมการ 
  1.7  นางอามีน๊ะ   ทองด า  หัวหน้างานแนะแนว   กรรมการ 
  1.8  นางอรุณี  ตาเดอิน  งานแนะแนว    กรรมการ 
  1.9  นางสาวนุสรา ประสานการ หัวหน้างานส ามะโนนักเรียน   กรรมการ 
  1.10 นางสาวญูฮาณี   มะสันติ  เจ้าหน้าท่ีบรรณารักษ์   กรรมการ 
   1.11 นางสาวสุไรญา   หมาดปันจอร ์ งานส่งเสริมวิชาการ    กรรมการ 
  1.12  นายไพศาล   ลายู   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ  กรรมการและเลขานุการ 
  1.13  นางสาวกุสุมา หมานระโต๊ะ เลขานุการฝ่ายบริหารงานวิชาการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. พัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ ก ากับติดตามการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  ตลอดจน

จัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรู้สนองตามความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน  และท้องถ่ิน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่าง    
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

2. บริหารงานวิชาการให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ความต้องการ
ของนักเรียนและชุมชน ส่งเสริมประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการในสถานศึกษา และสถานศึกษาอื่น 

3. ก ากับติดตามการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
และการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาตนเอง และการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 

4. ส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
5. ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร 

หน่วยงานและสถานศึกษาอื่นอย่างกว้างขวาง 
6. สอนและปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

2.  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย 
 2.1  นายไพศาล ลายู  ครู คศ.2     หัวหน้างาน 
 2.2  นางอามีน๊ะ ทองด า  ครู คศ.๒     ผู้ช่วย  
  คณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย 

1. นายเดชา  ปาณะศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
  2. นายอดุลย์  บิลหลี  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  กรรมการ  
  3. นางอรุณี  ตาเดอิน  หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์  กรรมการ 

4. นายอับดุลการีม  สามัญ  หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
5. นางวรมน  คลังข้อง  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย   กรรมการ 

  6. นายวิลาศ    อรุณรัตน์  หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ   กรรมการ 
7. นายเจ๊ะบารอเหม  ยาหลี หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
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  8. นายนิสิต  ภัทราภินันท์  หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ   กรรมการ 
  9. นายนิรัตน์  เสมอภพ  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  กรรมการ 

10. นางหัสราษ  มัสตัน  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กรรมการ 
  11. นายไพศาล  ลายู   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ               กรรมการและเลขานุการ 
  12. นางสาวกุสุมา หมานระโต๊ะ เลขานุการฝ่ายบริหารงานวิชาการ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิชาการจัดท าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา และกลุ่มสาระต่าง ๆ ท่ีให้

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เปาาหมายและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยบูรณาการเน้ือหาสาระท้ังในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและ
ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

2. ประสานงานหัวหน้างานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ก ากับ ติดตามการน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียน   
การสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม 

3. จัดท าแผนนิเทศ ติดตาม และประเมินการใช้หลักสูตร 
4. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
5. ส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย 
6. สอนและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

3.  คณะกรรมการงานส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานวิชาการกับกลุ่มสาระฯ ชุมชน หน่วยงานและสถาบันอื่น 
(งานกลุ่มสาระการเรียนรู้) ประกอบด้วย 

 1. นายเดชา    ปาณะศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8  กลุ่มสาระฯ    กรรมการ 
 3. หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      กรรมการ 
 4. นายไพศาล   ลายู  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ 
 5. นางสาวกุสุมา หมานระโต๊ะ เลขานุการฝ่ายบริหารงานวิชาการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 1 กิจกรรม ประกอบด้วย  
 1.  นางอรุณี    ตาเดอิน    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์  หัวหน้างาน 
 2.  นายอับดุลการีม  สามัญ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์  หัวหน้างาน 
  3.  นางวรมน  คลังข้อง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  หัวหน้างาน 
 4.  นายอดุลย์   บิลหลี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หัวหน้างาน 
 5.  นายนิรัตน์   เสมอภพ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  หัวหน้างาน 
 6.  นายวิลาศ   อรุณรัตน์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  หัวหน้างาน 
 7.  นายเจ๊ะบารอเหม   ยาหลี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  หัวหน้างาน 
 8.  นายนิสิต    ภัทราภินันท์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   หัวหน้างาน 
 9.  นางหัสราษ มัสตัน  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   หัวหน้างาน 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชนและองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน ท้ังท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ท้ังบริเวณใกล้เคียงภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา ต่างเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 2.  ส่งเสริมความรู้ เสริมสร้างความคิด และเทคนิค ทักษะทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชน ท้องถ่ิน 
 3.  การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนท้องถ่ินได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา และท่ีจัดโดยบุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
 4.  ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชนท้องถ่ิน 

/5. ส ารวจและศึกษาข้อมูล...  
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 5.  ส ารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา รวมท้ังความต้องการในการได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 
 6.  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ และคุณภาพการเรียนรู้ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 7.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่างๆ ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
 8.  สอนและปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

4. งานส่งเสริมพฒันาวิชาการ ประกอบด้วย 
    1. นางหัสราษ   มัสตัน  ครู คศ.2     หัวหน้างาน 

2. นางสาวกุสุมา   หมานระโต๊ะ ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 
3. นางสาวสุไรญา หมาดปันจอร ์ ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 

    คณะกรรมการงานส่งเสริมพัฒนาวิชาการ 
 1.  นายไพศาล ลายู  หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ  ประธานกรรมการ 
 2.  นายอดุลย์  บิลหลี  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
 3.  นางอรุณี  ตาเดอิน  หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์  กรรมการ 
 4.  นายอับดุลการีม   สามัญ  หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  กรรมการ  
 5.  นางวรมน  คลังข้อง  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย   กรรมการ 
 6. นายวิลาศ  อรุณรัตน์  หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ   กรรมการ 
 7. นายเจ๊ะบารอเหม    ยาหลี  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 8. นายนิสิต    ภัทราภินันท์ หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ   กรรมการ 
 9. นายนิรัตน์  เสมอภพ  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
 10. นางสาวกุสุมา หมานระโต๊ะ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 
 11. นางหัสราษ   มัสตัน  หัวหน้างานส่งเสริมพัฒนาวิชาการ  กรรมการและเลขานุการ 

 

มาตรฐานการปฏบิตัิงาน 
1.  ด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ความต้องการของนักเรียน ชุมชนและ

ท้องถ่ิน 
2.  ด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

และการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาตนเองและการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 
3.  ด าเนินการประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และของบุคคล ครอบครัว 

องค์กร  หน่วยงานและสถานบันอื่นๆอย่างกว้างขวาง 
4.  ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการสอนตามสาระ และหน่วยการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด  การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์  การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อปาองกันและแก้ปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และ 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเน่ือง การบูรณาการความรู้ต่างๆ ให้สมดุล ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์           
ท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาสาระกิจกรรมน าภูมิปัญญาท้องถ่ิน บุคคลในชุมชน ท้องถ่ินมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และ     
จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามเหมาะสม  

5. นิเทศการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังติดตามการเรียนการสอนและสรุปข้อมูลการเรียนการสอนประจ าวันเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับข้ันตอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

6. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามเหมาะสม และสนับสนุนส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน 
7. จัดเตรียมข้อมูล  และด าเนินการจัดตารางสอนประจ าวิชา ประจ าช้ัน แต่ละระดับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  และกระบวนการเรียนรู้ 
8. เสนอข้อมูลอัตราก าลังของแต่ละกลุ่มสาระต่อฝ่ายบริหารเพื่อจัดอัตราก าลังเพิ่ม-ลดให้เหมาะสม 
9. เสนอค าสั่งแต่งต้ังครูผู้สอนตามตารางสอนท่ีจัดไว้ในแต่ละภาคเรียน 
10. สรุปรายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาร่วมกับฝ่ายต่างๆ เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

/ 11. ส่งเสริมให้นักเรียน...  
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11. ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะตามความสามารถพิเศษ ให้มีโอกาส หรือได้ฝึกประสบการณ์ในการท างาน
ระดับมืออาชีพกับผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

12. ส่งเสริม สนับสนุน ประสาน และด าเนินการให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ และแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์
ได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ   

13. จัดท าและด าเนินงานตามแผนงานท่ีมุ่งเน้นผลงาน (PBB) /โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานของงานส่งเสริม 
ศักยภาพนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  14. จัดท าและด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนคุณภาพทางวิชาการ และพัฒนาศักยภาพแก่นักเรียนท่ีเรียนเก่ง 
ปานกลางและเรียนอ่อนทุกด้าน  

15. จัดทดสอบความรู้ ความสามารถนักเรียนเพื่อคัดเลือกนักเรียนท่ีมีศักยภาพในแต่ละสาขาวิชาเพื่อด าเนินการ 
ส่งเสริมนักเรียนให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน 
  16. ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม การอบรมในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามสถาบันอุดมศึกษาได้จัดกิจกรรม 

17. ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง และเพื่อ 
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้เป็นท่ีรู้จัก 

18. ด าเนินการใดๆ ท่ีจะเพิ่มจ านวนนักเรียนในการสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภท 
19. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับเมื่อสิ้นภาคเรียน 
20. สอนและปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

5. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 
  1. นางหัสราษ มัสตัน   ครู คศ.2   หัวหน้างาน 

2. นางสาวกุสุมา  หมานระโต๊ะ  ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 
3. นายวิลาศ อรุณรัตน์   ครู คศ.1   ผู้ช่วย 

  4. นางสาวญูฮาณี   มะสันติ  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
  5. นางสาวสุไรญา  หมาดปันจอร์  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
  

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  1. ก าหนดมอบหมายผู้รับผิดชอบในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นลายลักษณ์อักษร 
 2. ประสานและให้ความร่วมมือกับทุกกิจกรรมของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  3. ส่งเสริมให้ก าลังใจ และพัฒนาบุคลากร ในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ 

4. ก ากับติดตาม การด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
5. รวบรวมผลการประเมินทุกกิจกรรมในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งงานวัดผล และสรุปรายงานผล         

การปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาผู้เรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
6. สอน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 5.1. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ประกอบด้วย   
 1. นางหัสราษ  มัสตัน   คร ูคศ.2  หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ 

2. นางสาวกุสุมา  หมานระโต๊ะ  ครผูู้ช่วย  ผู้ช่วย 
  3. นางสาวสุไรญา  หมาดปันจอร์  ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 

4. นายไพศาล   ลายู   ครู คศ.2  ผู้ก ากับประจ ากลุ่มลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 
 5. นายเจ๊ะบารอเหม ยาหลี   ครู คศ.2  ผู้ก ากับประจ ากลุ่มลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 
 6. นายอับดุลการีม  สามัญ   ครู คศ.2  ผู้ก ากับประจ ากลุ่มลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 
 
 
 
 
 
 
 

/มาตรฐานการปฏิบัติงาน...  



๑๐ 
 

   

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1. จัดท าแผนงาน และด าเนินงานตามโครงการกิจกรรมลูกเสือ–เนตรนารีท่ีจะต้องด าเนินการในรอบปี 
 2. วางแผนการด า เ นินกิจกรรมตามโครงการ  และรายละเอียดของกิจกรรมในแ ต่ละสัปดาห์                 

ร่วมกับคณะกรรมการในแต่ละระดับช้ัน 
 3. ประสานงานและร่วมมือจัดท าแผนการเรียนรู้ในแต่ละระดับช้ัน และรวบรวมเป็นหลักสูตรกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
 4. ควบคุม ดูแลให้กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ตาม

แผนงานโครงการและกิจกรรมท่ีวางไว้               
 5. ให้ค าปรึกษา และร่วมพิจารณาในการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ของแต่ละระดับช้ัน 
 6. ตรวจแบบบันทึก รวบรวมข้อมูลผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน (ผ่าน / ไม่ผ่าน) ส่งงานวัดผลและ

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 7. สอนและปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 5.2.  กิจกรรมชุมนุม  
  1. นางสาวกุสุมา  หมานระโต๊ะ  ครผูู้ช่วย   หัวหน้างาน 

2. นางหัสราษ มัสตัน   ครู คศ.2   ผู้ช่วย 
  3. นางสาวสุไรญา  หมาดปันจอร์  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 

 4. นางสาวญูฮาณี  มะสันติ   เจ้าหน้าท่ีบรรณารักษ์ ผู้ช่วย  

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. ส ารวจความต้องการการจัดต้ังชุมนุม หรือโครงงานของนักเรียน 
2. ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการรวมกลุ่มต้ังชุมนุม และให้ข้อแนะน าอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น 
3. วางแผน ควบคุม และติดตามการด าเนินกิจกรรมของนักเรียน 
4. ตรวจแบบบันทึก รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินกิจกรรม (ผ่าน / ไม่ผ่าน) ส่งหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  5. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นภาคเรียน 
6. สอนและปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 5.3  กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ ประกอบด้วย 
  1. นางสาวกุสุมา  หมานระโต๊ะ  ครผูู้ช่วย   หัวหน้างาน 

2. นางหัสราษ มัสตัน   ครู คศ.2   ผู้ช่วย 
  3. นางสาวสุไรญา  หมาดปันจอร์  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
  4. ครูท่ีปรึกษาช้ันเรียนทุกคนทุกระดับ                ผู้ช่วย 
 

                       มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1. วางแผนการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ และรายละเอียดของกิจกรรมร่วมกับคณะกรรมการ 
ในแต่ละระดับช้ัน 
 2. ควบคุม ดูแลให้กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ 
ตามแผนงานโครงการและกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ตามโครงสร้างของหลักสูตร   

 3. ใหค้ าปรึกษาและร่วมกิจกรรมในการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ของแต่ละระดับช้ัน    
 4. ตรวจแบบบันทึก  รวบรวมข้อมูลผลการร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ของนักเรียน (ผ่าน/ไม่ผ่าน)  ส่งงาน

วัดผลและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 5. สอนและปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 5.4  กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ประกอบด้วย 
  1. นายวิลาศ   อรุณรัตน์   คร ูคศ.1   หัวหน้างาน 

  2. นายนิสิต  ภัทราภินันท์   ครู คศ.2   ผู้ช่วย 

/ มาตรฐานการปฏิบัติงาน...  



๑๑ 
 

   

  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1.  ส ารวจความต้องการการรับสมัครของนักเรียน 
2.  วางแผน ควบคุม และติดตามการด าเนินกิจกรรมของนักเรียน 
3.  ทบทวบการฝึกภาคสนาม และให้ข้อมูลความรู้ แนะน าอื่นๆ ท่ีจ าเป็น 
4.  ให้การสนับสนุน บริการช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและชุมชน  
5.  จัดก าลังนักศึกษาวิชาทหารปฏิบัติงานเวรประจ าวัน ดูแลวินัยจราจรและระเบียบแถว 
6.  ตรวจแบบบันทึก รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินกิจกรรม   
7.  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นภาคเรียน 
8.  สอนและปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 5.5  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ประกอบด้วย 
  1. นางสาวกุสุมา  หมานระโต๊ะ  ครผูู้ช่วย    หัวหน้างาน 

2. นางหัสราษ มัสตัน   ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
  3. นางสาวสุไรญา  หมาดปันจอร์  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 

 4. นางสาวญูฮาณี  มะสันติ   เจ้าหน้าท่ีบรรณารักษ์  ผู้ช่วย  

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. ศึกษา  วิเคราะห์นโยบายกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
2. สร้างความตระหนัก  ความเข้าใจในการด าเนินงานแก่ครูผู้สอน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
3. จัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสนใจ  ความถนัด  และความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
4. วางแผนการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

  5. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
6. ประชุม เสวนา ทบทวนหลักการปฏิบัติ (AAR) น าผลไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
7. สรุป รายงานผล และเผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
8. สอนและปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

6.  คณะกรรมการจัดการศึกษาส าหรับเด็กเรียนรวม 
 1. นางวรมน  คลังข้อง  ครู คศ.2    หัวหน้างาน  

  2. นายอภิสิทธิ์  ด ายูโซ๊ะ  ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
  3. นางอามีน๊ะ  มาลินี  ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
  4. นางหวันอารีญา หมีนสัน  ครู คศ.2    ผู้ช่วย 

5. นายอดุลย ์  บิลหล ี  ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
  6. นางนุรมะ   นารีเปน  ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
  7. นางสาวขวัญตา สาเหร็ม  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
  8. นางสาวกุสุมา  หมานระโต๊ะ ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
  9. นางอรุณี  ตาเดอิน  ครู คศ.2    เลขานุการ 
  10. นางเซาเด๊าะ  คชฤทธิ์  ครู คศ.2    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหา และอ านวยความสะดวกในการด าเนินการจัดการศึกษาพิเศษส าหรับเรียนรวม 

เด็กที่มีปัญหาด้านการอ่าน เขียน และคิดค านวณ  
2. ศึกษาแนวทางการด าเนินการ และวางแผนการด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับเด็กเรียนรวม และเด็กท่ี             

มีความต้องการจัดการศึกษาเป็นพิเศษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

/ 3. ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจ...  



๑๒ 
 

   

3. ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจกับผู้ปกครอง นักเรียน ครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คัดแยก คัดกรอง และ
วินิจฉัยเด็กเรียนรวม  

4. จัดท าสารสนเทศข้อมูลการจัดการศึกษาส าหรับ  เด็กเรียนรวม จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) 
ตามประเภทความพิการเป็นรายบุคคล  

5. ประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือศูนย์การศึกษาพิเศษ หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
รายงานผลและปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 

7.  งานแนะแนว 
 7.1 งานแนะแนวการศึกษาพฤติกรรมนักเรียน และแฟ้มสะสมงาน ประกอบด้วย 
  นางอามีน๊ะ           ทองด า  ครู คศ.2    หัวหน้างาน 
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 1. จัดท าและด าเนินการตามแผนงานโครงการเกี่ยวกับงานแนะแนว 
 2. จัดท าและด าเนินการตามหลักสูตร แผนการเรียนรู้แนะแนว  และแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานแนะแนว 
 3. จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเช่ือมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

และกระบวนการเรียนการสอน 
 4. ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบ และกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา 

 5. ด าเนินการแนะแนวการศึกษาเพื่อรับนักเรียนใหม่ และแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา  
ท้ังในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 6. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ติดตามประเมินผลนักเรียนจบ
การศึกษา และศึกษาต่อในสถาบันต่างๆรวบรวมข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการด าเนินการหรือแก้ปัญหาต่อไป 
 7. ประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษา หรือ
เครือข่ายการแนะแนวภายใน และนอกเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 8. ประเมิน สรุปผลการด าเนินงาน  รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 9. สอนและปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 7.2  งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)/ทุนการศึกษา ประกอบด้วย 
 1. นางอรุณี    ตาเดอิน   ครู คศ.2   หัวหน้างาน  
  2. นางอามีน๊ะ           ทองด า   ครู คศ.2   ผู้ช่วย 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. ส ารวจประเภทกองทุน และจัดท าข้อมูลยอดวงเงิน  และหลักเกณฑ์ของแต่ละกองทุน 
2. ส ารวจความต้องการของนักเรียน และคัดเลือกเสนอให้กู้ยืมตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
3. ประสานการกู้ยืมกับหน่วยปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง และสร้างความตระหนักแก่ผู้กู้ยืม 
4. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
5. สอนและปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 8.  งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
   1.  นายอดุลย์    บิลหลี   ครู คศ.2    หัวหน้างาน 
   3.  นางฮาบีบ๊ะ    เสมอภพ   ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
   4.  นางสาวนุสรา  ประสานการ  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. ก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล และประเมินผลของสถานศึกษา 
2. ก ากับติดตามการวัดผลและประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล และประเมินผล

ของสถานศึกษา โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริงจากกระบวนการ การปฏิบัติ และผลงาน 

/ 3. ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผน...  



๑๓ 
 

   

3. ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการวัดผล และประเมินผลแต่ละรายวิชา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา สาระ-
การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

4.  ร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียน
จากสถานศึกษาอื่น สถานประกอบการ และอื่น ๆ ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

5.  พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 
6.  เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของ ปพ.5-ต/ป  
7.  รวบรวม ปพ.5 ต/ป พร้อมท้ังต้นฉบับ ให้คณะกรรมตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามก าหนดเวลา

ในปฏิทินงานวัดผล และเมื่อสิ้นภาคเรียนรวบรวม เสนอตามล าดับ และจัดส่งคืนกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเก็บรักษาต่อไป 
8.  จัดตารางสอบกลางภาค และปลายภาคและด าเนินการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
9.  รายงานผลการสอบปลายภาค ปลายปี   “สรุปผลการเรียน 0”แต่ละรายวิชา เสนอผู้อ านวยการเพื่ออนุมัติ 

และประกาศแจ้งให้นักเรียน ผู้ปกครองทราบ 
10.  รวบรวมข้อมูล นักเรียนท่ีสอบไม่ผ่านทุกรายวิชาเพื่อวางแผนสอบแก้ตัวต่อไป 
11.  จัดท าสถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นภาพรวมของโรงเรียน 
12. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับการแก้ผลการเรียน  โดยการท าปาายประกาศ Chart, 

Model หรือประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
13. จัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มท่ีใช้ในงานวัดผลการศึกษา เช่น ใบลงทะเบียนวิชาเรียน แบบวิเคราะห์

ข้อสอบ ค าร้องขอปรับเพิ่มเวลาเรียน ค าร้องขอสอบแก้ตัว ค าร้องขอปรับเพิ่มคะแนน 
14.  ประสานงานในการวิเคราะห์ผลการสอบ ร่วมกับฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระ และศูนย์คอมพิวเตอร์ 
15.  ด าเนินการและติดตามการสอบแก้ตัว การเรียนซ้ าของนักเรียนให้เป็นไปตามเปาาหมาย 
16.  ตรวจสอบ ติดตามเฝาาระวัง 0 โดยประสานกับหัวหน้างานงานกลุ่มสาระ ผู้สอน และผู้ปกครอง 
17.  สอนและปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

9. งานทะเบียน และส ามะโนนักเรียน ประกอบด้วย 
  1. นางฮาบีบ๊ะ   เสมอภพ    ครู คศ.2   นายทะเบียน 
  2. นายนิรัตน์  เสมอภพ    ครู คศ.2   ผู้ช่วยนายทะเบียน 
  3. นายอดุลย์   บิลหลี    ครู คศ.2   ผู้ช่วยนายทะเบียน 
  4. นางสาวนุสรา  ประสานการ   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 

 

9.1 งานทะเบียน ประกอบด้วย 
   1. นางฮาบีบ๊ะ   เสมอภพ   ครู คศ.2   นายทะเบียน 
   2. นายนิรัตน์  เสมอภพ   ครู คศ.2   ผู้ช่วยนายทะเบียน 
   3. นายอดุลย์   บิลหลี   ครู คศ.2   ผู้ช่วยนายทะเบียน 
   4. นางสาวนุสรา  ประสานการ  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
   

                     มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. จัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มท่ีใช้ในงานทะเบียน เช่น แบบค าร้องขอเปลี่ยนช่ือ  ช่ือสกุล วัน เดือน ปีเกิด  

ค าร้องขอ รบ. /ปพ.ค าร้องขอลาออก ค าร้องขอใบรับรองแบบฟอร์มอื่นท่ีจ าเป็น 
2. ออกเอกสารแสดงวุฒิทางการศึกษาแก่ผู้จบหลักสูตร  ผู้ท่ีลาออกระหว่างปี พร้อมท้ังจัดท าทะเบียนคุม 

การออกเอกสาร 
3. จัดท าแบบรายงานผลการเรียนของผู้ท่ีจบหลักสูตร (ปพ.1, ปพ.2, ปพ.3) 
4. เสนอแต่งต้ังกรรมการตรวจสอบระเบียนแสดงผลการเรียน และแบบรายงานผลการเรียนของผู้จบหลักสูตร 
5. ตรวจสอบรายวิชา, วิชาเลือก, วิชาเพิ่มเติม, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลงทะเบียนรายภาคแยกรายวิชา 

ให้ครูประจ าวิชาบันทึกคะแนนและผลการเรียน 
6. ตรวจสอบการจบหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 
 

/ 7. รายงานผลการเรียน...   



๑๔ 
 

   

7. รายงานผลการเรียนทุกช้ัน และหลอมรวมผลการเรียนรายวิชาประจ าภาคเรียน ประจ าปี 
8. เก็บรักษาเอกสาร, หลักฐานทางการศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อความสะดวกและปลอดภัย 
9.  จัดท าระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับเอกสารทางการเรียนของนักเรียน  (ปพ.1, ปพ.7  หรืออื่นๆ    

ท่ีจ าเป็น)  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทราบในรูปเอกสารประชาสัมพันธ์แผ่นพับหรือ  Chart  ฯลฯ 
10.  จัดท าทะเบียนและสรุปการย้ายเข้า-ออกการจบและไม่จบหลักสูตรและออกกลางคัน 
11.  จัดท ารายช่ือนักเรียนประจ าภาคเรียนแยกเป็นรายห้อง 
12.  พิจารณาตรวจสอบผลการเรียนวิชาเรียนแผนการเรียนเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนท่ีย้ายเข้า 

ระหว่างป ี
13.  สรุปรายงานผลการเรียน GPA & PR  
14.  สรุปรายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นภาคเรียน 
15.  เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนท่ีย้ายเข้าระหว่างปี 
16.  สอนและปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

9.2. งานส ามะโนนักเรียน ประกอบด้วย 
   1. นางสาวนุสรา  ประสานการ  ครูผู้ช่วย   หัวหน้างาน 
   4. นางฮาบีบ๊ะ  เสมอภพ   ครู คศ.2   ผู้ช่วย 
   

                     มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. ประสานงานกับชุมชนและท้องถ่ินในกรณีส ารวจข้อมูล จ านวนนักเรียนท่ีจะเข้ารับบริการทางการศึกษา     

ในเขตบริการของสถานศึกษา 
2. จัดท าส ามะโนผู้เรียนท่ีจะเข้ารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 
3. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการส ามะโนผู้เรียน เพื่อให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. วางแผน ประสาน และด าเนินการการรับนักเรียนใหม่ 
5. บันทึกประวัตินักเรียนเข้าใหม่ และแก้ไขเมื่อมีการร้องขอ 
6. ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนกรณีนักเรียนออกกลางคัน  
7. เสนอข้อมูลสารสนเทศการส ามะโนผู้เรียนให้เขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบ 

 

10. งานพฒันาแหล่งเรียนรูภู้มิปญัญา ประกอบด้วย 
  1. นายอภิสิทธิ์   ด ายูโซ๊ะ   ครู คศ.3    หัวหน้างาน 
  2. นางหัสราษ   มัสตัน    ครู คศ.2                      ผู้ช่วย 
  3. นางสาวขวัญตา  สาเหร็ม  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
         

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. ส ารวจแหล่งเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถ่ิน ในเขตพื้นท่ี

การศึกษา และเขตพื้นท่ีการศึกษาใกล้เคียง 
2. จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้และเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครู  สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว 

องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่น ท่ีจัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง  
3. จัดต้ังและพัฒนาแหล่งเรียนรู้รวมท้ังพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้  และประสานความร่วมมือสถานศึกษาอื่น  

บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษาในการจัดต้ัง  ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีใช้ร่วมกัน 
4. ดูแล บ ารุงรักษาศูนย์ภูมิปัญญาท้องถ่ินโรงเรียนควนโดนวิทยา 
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกโรงเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยครอบคลุม

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
6. สอนและปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 / 11. งานประกันคุณภาพ...   



๑๕ 
 

   

11. งานประกันคุณภาพ ประกอบด้วย 
1.  นายนิรัตน์  เสมอภพ   ครู คศ. 2   หัวหน้างาน  
2.  นางจินตนา  หมาดท้ิง   ครู คศ. 2   ผู้ช่วย 
3.  นางสาวสุวตี  มัจฉา   ครู คศ. 3   ผู้ช่วย 
4.  นางวิไลพร  กลิ่นสุคนธ์   ครู คศ. 1   ผู้ช่วย 
๕.  นางหวันอารีญา   หมีนสัน  ครู คศ. 2   ผู้ช่วย 
6.  นางสาวสุไรญา  หมาดปันจอร์  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 

  

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1. รวบรวมแผนงาน / โครงการของฝ่ายและจากกลุ่มสาระต่าง ๆ หรืองานท่ีเกี่ยวข้องกับฝ่ายวิชาการ 
เพื่อเสนองบประมาณในปีการศึกษาต่อไป 

2. รวบรวมผลงานครูนักเรียนโรงเรียนไว้เป็นข้อมูลรายงานประกันคุณภาพการศึกษา 
    3. เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

4. จัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
5. ก าหนดเกณฑ์การประเมินเปาาหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาตัวช้ีวัดของกระทรวง 

เปาาหมายความส าเร็จของเขตพื้นท่ีหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
6. วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเปาาหมายความส าเร็จของ

สถานศึกษา 
7. ด าเนินการพัฒนางานตามแผน และติดตามตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ือง 
8. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา และหน่วยงานอื่นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
9. ประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
10. ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา และประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมิน

สถานศึกษาเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
11. จัดท ารายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) 
12. สอนและปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

12. งานห้องสมุด ประกอบด้วย 
 1. นายอภิสิทธิ์  ด ายูโซ๊ะ  ครู คศ.3    หัวหน้างาน 
 2. นางจินตนา  หมาดท้ิง  ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
 3. นางสาวขวัญตา  สาเหร็ม  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
 4. นางสาวญูฮาณี  มะสันติ  เจ้าหน้าท่ีบรรณารักษ์  ผู้ช่วย 
 12.1 ห้องสมุดโรงเรียน 
  1. นายอภิสิทธิ์  ด ายูโซ๊ะ  ครู คศ.3    หัวหน้างาน 
  2. นางสาวขวัญตา  สาเหร็ม ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
  3. นางสาวญูฮาณี  มะสันติ  เจ้าหน้าท่ีบรรณารักษ์  ผู้ช่วย 
 12.2 ห้องสมุดอาเซียน 
  1. นางจินตนา  หมาดท้ิง  ครู คศ.2    หัวหน้างาน 
  2. นายนิรัตน์  เสมอภพ   ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
  3. นางสาวสุไรญา  หมาดปันจอร์ ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
 
 
 / มาตรฐานการปฏิบัติงาน...   



๑๖ 
 

   

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. รับผิดชอบ ดูแล จัดระบบและให้บริการห้องสมุดของโรงเรียนแก่นักเรียนและผู้สนใจท่ัวไป 
2. จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมการใช้ห้องสมุด กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมการ        

ใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายแก่นักเรียน 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการน าสื่อเทคโนโลยีรวมถึงการผลิตสื่อมาใช้ในห้องสมุด 
4. จัดกิจกรรมสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริมให้ห้องสมุดอาเซียนมีประโยชน์และมีความคุ้มค่า 
5. รับผิดชอบ ดูแลศูนย์สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
6. สอน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  
         

14. งานเลขานุการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
  นางสาวกุสุมา  หมานระโต๊ะ   ครผูู้ช่วย   หัวหน้างาน 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน                                                             
   1. เป็นคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการวิชาการ 
   2. จัดท าแผนงาน งบประมาณ โครงการในการพัฒนาและบริหารงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ    
   3. บริการดูแลความเรียบร้อยของส านักงานฝ่าย และวางแผนปรับปรุงพัฒนาห้องส านักงานฝ่าย      
ตามนโยบาย 5 ส. ของสถานศึกษา และจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่ออ านวยความสะดวกในฝ่ายบริหารวิชาการ 
   4. ร่างพิมพ์หนังสือโต้ตอบลงทะเบียนหนังสือเข้าออกที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
โดยประสานงานสารบรรณโรงเรียนจัดเก็บหลักฐานหนังสือราชการและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับฝ่ายไว้เป็นระบบ 
   5. จัดท าเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับด้านวิชาการและรวบรวมข้อมูลสถิติของฝ่าย 
   6. จัดท าแบบฟอร์มต่าง ๆ ในงานท่ีเกี่ยวข้องให้เพียงพอและเป็นปัจจุบัน 
   7. ดูแลและจัดท าระเบียบวาระการประชุมฝ่าย 
   8. ดูแลให้การต้อนรับแก่คณะต่าง ๆ ท่ีมาเย่ียมเยือนในภาระงานท่ีเกี่ยวข้องกับฝ่าย 
   9. จัดแสดงข้อมูล สถิติท่ีส าคัญของฝ่ายเพื่อแสดงไว้ในส านักงานและน าเสนอข้อมูลต่องานสารสนเทศ 
   10. จัดท าทะเบียนคุมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของฝ่าย 
   11. จัดท าทะเบียนควบคุม ดูแล การจัดซื้อ จัดหา รับ เบิก จ่าย จ าหน่ายอุปกรณ์ในส านักงานตาม
ระเบียบพัสดุ 
   12. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

/ ฝ่ายบริหารงบประมาณ...   



๑๗ 
 

   

ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 

นางหับเสาะ  บิลหลี  ครู คศ.2 หัวหน้างานฝ่ายบริหารงบประมาณ 
นางหวันอารีญา  หมีนสัน  ครู คศ.2 รองหัวหน้างานฝ่ายบริหารงบประมาณ 

1. คณะกรรมการบริหารงานฝ่ายบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย 
  1. นายเดชา   ปาณะศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  2. นางหวันอารีญา  หมีนสัน รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ กรรมการ 
  3. นางนนทิกร  ศรีสัมราน  หัวหน้างานพัสดุ   กรรมการ 

4. นางเซาเด๊าะ  คชฤทธิ์  เจ้าหน้าท่ีการบริหารบัญชี  กรรมการ 
5. นางสาวเมลินญ่า  เบ็ญหละ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ   กรรมการ 
6. นางโสภา  ใสบริสุทธิ์  ธุรการโรงเรียน   กรรมการ 
7. นางสาวอัญชลี  สามัญ  เจ้าหน้าท่ีพัสดุ/งานบริการ  กรรมการ 

  8. นางหับเสาะ  บิลหลี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ 
  9. นางสาวสุวตี  มัจฉา  เลขานุการฝ่ายบริหารงบประมาณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

2. งานสารสนเทศ ประกอบด้วย  
1. นางหวนัอารีญา  หมีนสัน ครู คศ.2    หัวหน้างาน 
2. นางวิไลพร  กลิ่นสุคนธ์  ครู คศ. 1   ผู้ช่วย 
3. นางสาวนุรซีกีน  เพชรเบ็ญวาฮับ ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
4. นางโสภา ใสบริสุทธิ ์  ธุรการโรงเรียน   ผู้ช่วย 
        

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  1. ประสานติดตาม และรายงานผลเกี่ยวกับงานท่ีได้รับมอบหมาย 

   2. ประสานงานกับบุคคล หรือผู้เกี่ยวข้องให้ด าเนินการหรือปฏิบัติตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 3. ประสานราชการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสหวิทยาเขต และ         

การบริหารงานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสตูล 
   4. ดูแลส านักงานผู้อ านวยการต้อนรับแขก 
   5. ส ารวจความต้องการจ าเป็น ความพึงพอใจในการบริหารจัดการ ข้อเสนอแนะ และพัฒนาระบบเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ และจัดท าทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
  6. ประสานงานการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากกลุ่มงานต่าง ๆ 
  7. จัดท าสถิติข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมในการรายงานและน าไปใช้ประโยชน์ 

8. จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา และจัดท าข้อมูลในระบบรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  
(Data Management Center) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

 9. จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเช่ือมโยงกับสถานศึกษาอื่น เขตพื้นท่ีการศึกษาและส่วนกลาง 
    10. สอนและปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

3. งานการบริหารการเงิน ประกอบด้วย 
    นางหับเสาะ   บิลหลี   ครู คศ.2  หัวหน้างาน 
  

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  1.  การเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การรับเงินการเก็บรักษาเงินการน าส่งเงินการโอนเงินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี   
ให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังก าหนด  
  2.  รายงานเงินคงเหลือประจ าวันวันท่ีมีการรับ-จ่ายเงิน 
  3.  รายงานเงินคงเหลือประจ าวันทุก ๆ สัปดาห์  

/ 4. รับ-จ่ายติดตาม...  



๑๘ 
 

   

  4.  รับ–จ่ายติดตามการเก็บเงินระดมทุนทรัพยากร 
  5.  รับ - จ่ายเงินนอกงบประมาณทุกประเภทพร้อมจัดท าทะเบียนคุม 
  6.  รายงานงบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคารทุก ๆ สิ้นเดือน  
  7.  หนังสือโต้ตอบงานการเงิน 
  8.  ควบคุมและติดตามงานการเงินและบัญชีของโรงเรียน 
  9.  รายงานการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเสนอให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ ๆ 
  10.  ตรวจสอบรับรองสัญญายืมเงินเพื่อใช้ในราชการและติดตามการส่งใช้คืนเงินยืม 

11.  ตรวจสอบรายงานการเดินทางไปราชการ 
  12.  สรุปค่าจ้างสอนต่อปีการศึกษาและสรุปรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
  13.  ตรวจสอบหลักฐานการขอรับเงินค่ารักษาพยาบาลศึกษาบุตร 

14.  จัดท าหลักฐานการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้าน 
15.  จัดท าภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด. 53 ส่งสรรพากรอ าเภอเมื่อสิ้นปีปฏิทิน 
16.  ควบคุมทะเบียนคุมเงินท่ีได้รับจัดสรร 
17.  น าส่งเงินรายได้แผ่นดิน 
18.  ท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
19.  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
20.  สรุปและประเมินผลงานการเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
21.  จัดเก็บหนังสือและหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน 
22.  สอนและปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

4. งานการบริหารบญัช ี
นางเซาเด๊าะ   คชฤทธิ ์   ครู คศ.2   หัวหน้างาน  

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  1. จัดท าทะเบียนคุมภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 
  2. จัดท าทะเบียนคุมการจ่ายเงินบ ารุงการศึกษาของนักเรียนรายบุคคล 
  3. จัดท างบเดือนและรายละเอียดใบส าคัญคู่จ่าย 
  4. จัดท าทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบ ารุงการศึกษาและเงินอุดหนุน 
  5. จัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินนอกงบประมาณ 
  6. จัดท าทะเบียนคุมเอกสารตัวแทนเงิน และท าบัญชีเงินสดและเงินทุกประเภท 
  7. จัดทะเบียนคุมรายรับ-จ่าย และรายละเอียดการจ่ายเงินบ ารุงการศึกษา 
  8. สอนและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

5. งานการบริหารพัสดุและสนิทรพัย์ ประกอบด้วย 
  1. นางนนทิกร  ศรีสัมราน   ครู คศ.2  หัวหน้างาน 

2. นางสาวสุวตี  มัจฉา   ครู คศ.3  ผู้ช่วย 
๓. นางสาวเมลินญ่า  เบ็ญหละ  ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
๔. นางสาวอัญชลี  สามัญ   ลูกจ้างช่ัวคราว ผู้ช่วย 

 

5.1 งานพัสด ุประกอบด้วย 
  นางนนทิกร  ศรีสัมราน  ครู คศ. 2 หัวหน้างาน 

นางสาวอัญชลี  สามัญ  ลูกจ้างช่ัวคราว ผู้ช่วย  
5.2 งานครุภณัฑ ์ประกอบด้วย 

นางนนทิกร  ศรีสัมราน  ครู คศ.2  หัวหน้างาน 
นางสาวเมลินญ่า  เบ็ญหละ  ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
นางสาวสุวตี  มัจฉา  ครู คศ.3  ผู้ช่วย 

/ มาตรฐานการปฏิบัติงาน...  



๑๙ 
 

   

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
   1. จัดท าแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมการจ้าง 
   2. ด าเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง – จัดหาวัสดุ – ครุภัณฑ์ตรวจรับลงทะเบียนเก็บรักษาควบคุมการจ่าย 

3. ดูแลครุภัณฑ์และวัสดุถาวรให้มีอายุใช้งานยืนนาน 
   4. จัดท าทะเบียนคุมวัสดุถาวรและครุภัณฑ์ 

5. ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ - ครุภัณฑ์ 
   6. ควบคุมตรวจสอบการจ าหน่ายวัสดุถาวรครุภัณฑ์ประจ าปี 
   7. เสนอแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีพัสดุ กลุ่มสาระฯ/ฝ่าย ผู้ควบคุมการจัดจ้างและคณะกรรมการต่าง ๆ          
ท่ีเกี่ยวกับพัสดุ 
   8. ประสานงานกับกลุ่มสาระฯ/ฝ่ายในการวางแผนการใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้าง  
เพื่อท าแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน 
   9. รวบรวมเอกสารหนังสือระเบียบคู่มือต่าง ๆ  ของงานพัสดุ 

10. สอนและปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
       

6. งานแผนงาน   
  1. นางสาวสุวตี  มัจฉา   ครู คศ.3  หัวหน้างาน 

2. นางหวันอารีญา  หมีนสัน  ครู คศ.2  ผู้ช่วย 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  1.  วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
  2.  จัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
  3.  วิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
  4.  จัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
  5.  ตรวจสอบ  ควบคุม  ติดตามการใช้เงินและผลการด าเนินงานตามโครงการ 
  6.  ประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงานตามโครงการ 
   7.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

7. งานระดมทรพัยากรและทุนเพื่อการศึกษา 
  1.  นางหับเสาะ  บิลหลี   ครู คศ. 2 หัวหน้างาน 
  ๒.  นางเซาเด๊าะ  คชฤทธิ์   ครู คศ. 2 ผู้ช่วย 
  3.  นายนิสิต ภัทราภินันท์  ครู คศ. 2 ผู้ช่วย 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. ศึกษาวิเคราะห์ ศักยภาพแหล่งทรัพยากร บุคคล หน่วยงาน องค์กร และ

ท้องถ่ินท่ีมีศักยภาพให้               
การสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 
 2. จัดท าแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา โดยก าหนดวิธีการ แหล่งการสนับสนุน 
เปาาหมาย เวลาด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบ 
 3. เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  เพื่อขอความ
เห็นชอบและด าเนินการในรูปคณะกรรมการ 
 4. จัดท าแนวปฏิบัติ หรือระเบียบของโรงเรียนเพื่อการระดมทุน ทุนการศึกษา การจัดหารายได้และบริหาร
รายได้และผลประโยชน์ตามสภาพของโรงเรียนโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 5. ประชาสัมพันธ์และสร้างมาตรการจูงใจให้ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
 6. ด าเนินการจัดหารายได้และผลประโยชน์ และจัดท าทะเบียนคุม เก็บรักษาและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

/ มาตรฐานการปฏิบัติงาน...  

/ 7. ประเมินผล...  



๒๐ 
 

   

 7. ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง 
 8. สอนและปฏิบัติงานอื่น ๆ  ท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

 

 8. งานควบคุมภายใน 
             1. นางหับเสาะ    บิลหลี     ครู คศ.2   หัวหน้างาน 
 2. นางหวันอารีญา หมีนสัน     ครู คศ.2   ผู้ช่วย 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจของโรงเรียน 
  2. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงานก าหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง 
  3. ก าหนดมาตรการในการปาองกันความเสี่ยงในการด าเนินงานของโรงเรียน 
  4. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายใน 

5. ให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายน ามาตรการปาองกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการด าเนินงาน 
ตามภารกิจ 
  6. ด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการ และวิธีการท่ีส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
  7. ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายในตามมาตรการที่ก าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
  8. รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 
  9. สอนและปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

9. งานธนาคารโรงเรียน ประกอบด้วย 
  1. นางนุรมะ   นารีเปน  ครู คศ.2   หัวหน้างาน 

๒. นางวรมน     คลังข้อง  ครู คศ.2   ผู้ช่วย 
3. นางสาวเมลินญ่า  เบ็ญหละ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 

 

มาตรฐานการปฏบิตัิงาน 
1. จัดท าแผนงาน โครงการ และปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานและขยายกิจการของโรงเรียน 
2. จัดระเบียบ แนวปฏิบัติ ข้อก าหนดในการบริหารจัดการธนาคารโรงเรียน 
3. เป็นท่ีปรึกษาแก่คณะนักเรียนท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีด าเนินการบริหารธนาคารโรงเรียน 
4. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้นักเรียนมีนิสัยในการออม และจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มจ านวนยอดเงินฝาก

ของธนาคารโรงเรียน 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

10. งานสารบรรณ ประกอบด้วย 
  1. นางโสภา  ใสบริสุทธิ์  ธุรการโรงเรียน  หัวหน้างาน 
  2. นางสาวเมลินญ่า  เบ็ญหละ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
  3. นางสาวอัญชลี  สามัญ  ลูกจ้างช่ัวคราว  ผู้ช่วย 

มาตรฐานการปฏบิตัิงาน 
  1. ด าเนินการงานธุรการตามระบบท่ีก าหนดไว้ โดยยึดหลักความถูกต้องรวดเร็วประหยัดและคุ้มค่า 
  2. ตรวจสอบติดตามหนังสือราชการตามระบบ My-Office และ Download หนังสือราชการหรือข้อมูลอื่น ๆ 
ท่ีจ าเป็นจัดท าทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการ 
  3. แยกหนังสือท่ีผู้อ านวยการสั่งการเรียบร้อยแล้วน าส่งกลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อให้ด าเนินการหรือปฏิบัติ 
  4. จัดท าหนังสือเวียนประสานงานนัดหมายการประชุมของโรงเรียน 
  5. รับ – ส่งหนังสือราชการจากส านักงานเขตพื้นท่ี  ศูนย์เครือข่ายฯ  ไปรษณีย์และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  6. เข้าร่วมประชุมและจดบันทึกการประชุมทุกครั้งท่ีมีการประชุม 
  7. จัดเก็บหนังสือราชการค าสั่ง บันทึกข้อความฯลฯ ท่ีด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้เป็นหมวดหมู่ 
สะดวกในการค้นหา 

/ 8. ดูแลส านักงาน...  



๒๑ 
 

   

8. ดูแลส านักงานต้อนรับคณะผู้เย่ียมชมศึกษาดูงานในโรงเรียนพร้อมประสานงานกับฝ่าย/งานกลุ่มสาระ 
การเรียนรูร้ับทราบและด าเนินการ 

9. สอนและปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

11. งานเลขานุการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
  นางสาวสุวตี  มัจฉา  ครู คศ. 3  หัวหน้างาน 
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1. เป็นคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการงบประมาณ 
  2. จัดท าแผนงาน งบประมาณ โครงการในการพัฒนาและบริหารงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 
  3. บริการดูแลความเรียบร้อยของส านักงานฝ่ายและวางแผนปรับปรุงพัฒนาห้องส านักงานฝ่ายตามนโยบาย     
5 ส. ของสถานศึกษา และจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่ออ านวยความสะดวกในฝ่ายบริหารงบประมาณ 
  4. ร่างพิมพ์หนังสือโต้ตอบลงทะเบียนหนังสือเข้าออกที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารงบประมาณโดยประสานงาน 
สารบรรณโรงเรียนจัดเก็บหลักฐานหนังสือราชการและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับฝ่ายไว้เป็นระบบ 
  5. จัดท าเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับด้านวิชาการและรวบรวมข้อมูลสถิติของฝ่าย 
  6. จัดท าแบบฟอร์มต่างๆ ในงานท่ีเกี่ยวข้องให้เพียงพอและเป็นปัจจุบัน 
  7. ดูแลและจัดท าระเบียบวาระการประชุมฝ่าย 
  8. ดูแลให้การต้อนรับแก่คณะต่าง ๆ ท่ีมาเย่ียมเยือนในภาระงานท่ีเกี่ยวข้องกับฝ่าย 
  9. จัดแสดงข้อมูล สถิติท่ีส าคัญของฝ่ายเพื่อแสดงไว้ในส านักงาน และน าเสนอข้อมูลต่องานสารสนเทศ 
  10. จัดท าทะเบียนคุมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของฝ่าย 
  11. จัดท าทะเบียนควบคุม ดูแล การจัดซื้อ จัดหา รับ เบิก จ่าย จ าหน่ายอุปกรณ์ในส านักงานตามระเบียบพัสดุ 
  12. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป...  



๒๒ 
 

   

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

นายนิสิต ภัทราภินันท์       ครู คศ.2     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
นายวิลาศ อรณุรตัน ์ ครู คศ.1       รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

1. คณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย 
  1.  นายเดชา  ปาณะศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  2.  นายวิลาศ   อรุณรัตน์  รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป รองประธานกรรมการ 
  3.  นายทยากร ชูช่วย  งานอาคารสถานท่ี   กรรมการ 
  4.  นายนิรัตน์   เสมอภพ  หัวหน้างานสื่อเทคโนโลยี  กรรมการ 
  5.  นางสารอ  แซะอาหลี หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน  กรรมการ 

6.  นางวิไลพร   กลิ่นสุคนธ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์  กรรมการ 
  7.  นายมุตฮา   หมันเส็น  งานประชาสัมพันธ์  กรรมการ 
  8.  นายนิสิต ภัทราภินันท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป กรรมการและเลขานุการ  
  9.  นางอามีน๊ะ  มาลินี  เลขานุการบริหารงานท่ัวไป  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

2. งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
1.  นายวิลาศ    อรุณรัตน์  ครู คศ. 1   หัวหน้างานอาคารสถานท่ี 

  2.  นายทยากร ชูช่วย  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
    คณะกรรมการอาคารสถานที่ ประกอบด้วย 

1. นายนิสิต  ภัทราภินันท์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ประธานคณะกรรมการ  
  2. นายอนันต์  โต๊ะประดู่  หัวหน้าอาคารเรียน 1  กรรมการ  
  3. นายอดุลย์  บิลหลี  หัวหน้าอาคารเรียน 2  กรรมการ 
  4. นายหมาดสะฝีอี  เหมสลาหมาด พนักงานบริการ   กรรมการ 
  5. นายเอกชัย  วงศ์จันทร์  พนักงานบริการ   กรรมการ 
  6. นายสุรศักด์ิ  มรรคาเขต  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
  7. นายอิสมาแอน  ตาเดอิน  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
  8. นายวิลาศ    อรุณรัตน์  ครู คศ.1    กรรมการและเลขานุการ 
  9. นายทยากร ชูช่วย   ครูผู้ช่วย     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    

มาตรฐานการปฏบิตัิงาน 
1. เป็นท่ีปรึกษาของผู้บริหารเกี่ยวกับงานอาคารสถานท่ีและบริการของโรงเรียน 
2. ควบคุม  ติดตาม  ดูแล  การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานอาคารสถานท่ีตลอดจน 

อ านวยความสะดวกในบ ารุง ดูแล รักษาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ / ห้องพิเศษ โดยประสานงานกับผู้รับผิดชอบห้องต่าง ๆ  
3. จัดท าแผนงานโครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานของงานอาคารสถานท่ีและสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
4. รับผิดชอบในการจัดหา จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการบ ารุง ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภค  

ไฟฟาา น้ าประปา โดยประสานกับงานพัสดุ 
5. ติดตามดูแล บ ารุงรักษา ซ่อมแซมงานอาคารสถานท่ีให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ มั่นคง ปลอดภัย  
6. ดูแล บ ารุงรักษา บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาคารสถานท่ี สาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 

ส าหรับการให้บริการแก่บุคลากรโรงในโรงเรียนและชุมชน 
7. จัดท าแผนปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้มีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่น ปลอดภัย  

ปราศจากมลพิษและเป็นแหล่งเรียนรู้ 
8. ดูแลให้บริการด้านอาคารสถานท่ีแก่บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ 
9. สอนและปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

/3. ผู้รับผิดชอบ...  



๒๓ 
 

   

3. ผู้รับผิดชอบห้องเรียน อาคารเรียน และอาคารประกอบ ประกอบด้วย  
  1. นายอนันต์  โต๊ะประดู่    ครู คศ.2  หัวหน้าอาคารเรียน 1 
  2. นายอดุลย์  บิลหลี  ครู คศ.2  หัวหน้าอาคารเรียน 2 
  3. นายวิลาศ  อรุณรัตน์  ครู คศ.1  รับผิดชอบดูแลอาคารหอประชุมและห้องอนัตตา 

4. นางสารอ  แซะอาหลี  ครู คศ.2  รับผิดชอบดูแลอาคารเรือนพยาบาล, โรงอาหาร 
  5. นางฮายาตี  หลีเยาว์  ครู คศ.2  รับผิดชอบดูแลห้องละหมาดหญิง 

6. นายเจ๊ะบารอเหม ยาหลี ครู คศ.2   รับผิดชอบดูแลห้องละหมาดชาย 
  7. นางสาวกุสุมา  หมานระโต๊ะ ครูผู้ช่วย  รับผิดชอบดูแลห้องสภานักเรียน 
  9. นายมุตฮา  หมันเส็น  พนักงานราชการ รับผิดชอบดูแลห้องประชุมดอกโดน 

10. นางอามีน๊ะ  มาลินี  ครู คศ.2  รับผิดชอบห้องประชุมห้องเรียนทางไกล (มอ.) 
  11. นางจินตนา  หมาดท้ิง  ครู คศ.2  รับผิดชอบดูแลห้องสมุด ASIAN  

12. นายอภิสิทธิ์  ด ายูโซ๊ะ  ครู คศ.3  รับผิดชอบดูแลห้องสมุดและอาคารภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
13. นางสาวญูฮาณี  มะสันติ เจ้าหน้าท่ีบรรณารักษ์  รับผิดชอบดูแลห้องสมุด 
14. นางวิไลพร  กลิ่นสุคนธ์ คร ูคศ.1   รับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 
15. นางสาวนุรซีกีน  เพชรเบ็ญวาฮับ ครูผู้ช่วย รับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 
16. นางฮาบีบ๊ะ  เสมอภพ  ครู คศ.2  รับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติการเคมแีละห้องทะเบียน 
17. นางนนทิกร ศรีสัมราน  ครู คศ.2  รับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ 
18. นายอับดุลการีม  สามัญ ครู คศ.2  รับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 
19. นางสาวสุวตี  มัจฉา  ครู คศ.3  รับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติการชีววิทยา 
20. นางสาวนีดา  แล้หมัน  ครูอัตราจ้าง รับผิดชอบดูแลห้องศูนย์สาระการงานอาชีพฯ 
21. นายนิสิต  ภัทราภินันท์  ครู คศ.2  รับผิดชอบดูแลห้องศูนย์สาระศิลป 
22. นายอนันต์  โต๊ะประดู่  ครู คศ.2  รับผิดชอบดูแลอาคารโรงเทเบิลเทนนิส 
23. นางหวันอารีญา  หมีนสัน ครู คศ.2  รับผิดชอบดูแลห้องศูนย์การเรียนรู้สังคมรีไซเคิล (Reuse), 
24. นางอามีน๊ะ  ทองด า  ครู คศ.2  ห้องแนะแนวอาชีพ 
25. นางวรมน คลังข้อง  ครู คศ.2  รับผิดชอบดูแลฐานเรียนรู้ร้านศูนย์บาท 
26. นายทยากร  ชูช่วย  ครูผู้ช่วย  รับผิดชอบดูแลห้องฐานเรียนรู้ปุ๋ยหมัก 
27. นางนุรมะ  นารีเปน  ครู คศ.2  รับผิดชอบดูแลธนาคารโรงเรียน และห้องฐานเรียนรู ้

แก๊สชีวภาพ, ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
28. นายเจ๊ะบารอเหม   ยาหลี ครู คศ.2  รับผิดชอบดูแลศูนย์เรียนรู้ธนาคารขยะ 
29. นายสุรศักด์ิ  มรรคาเขต ลูกจ้างช่ัวคราว รับผิดชอบอาคารเรียน 1  
30. นายอิสมาแอน  ตาเดอิน ลูกจ้างช่ัวคราว รับผิดชอบอาคารเรียน 2 
31. นายหมาดสะฝีอี  เหมสลาหมาด พนักงานบริการ รับผิดชอบโรงฝึกงานและฐานการเรียนรู้ zero waste 
      หอประชุมและบริเวณบ้านพักครู 

  32. นายเอกชัย  วงศ์จันทร์  พนักงานบริการ รับผิดชอบปาอมยามและห้องโรเนียว 
  33. นางสาวกุสุมา   หมานระโต๊ะ    ครูผู้ช่วย  รับผิดชอบห้องฝ่ายงานวิชาการ 
  34. นางสาวสุวตี  มัจฉา  ครู คศ.3  รับผิดชอบห้องฝ่ายบริหารงบประมาณ 
  35. นางจิราภรณ์  วงศ์วาสนา ครู คศ.2  รับผิดชอบห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  36. นางสาวนุรซีกีน เพชรเบ็ญวาฮับ ครูผู้ช่วย  รับผิดชอบห้องฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
  37. นางอามีน๊ะ  มาลินี  ครู คศ.2  รับผิดชอบห้องฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
  38. นางสารอ  แซะอาหล ี  ครู คศ.2  รับผิดชอบห้อง 114 ห้องสุขศึกษา 1 
  39. นางนนทิกร  ศรีสัมราน ครู คศ.2  รับผิดชอบห้อง 115 ห้องวิทยาศาสตร์กายภาพ 
  40. นางหับเสาะ  บิลหล ี  ครู คศ.2  รับผิดชอบห้อง 115 ห้องวิทยาศาสตร์กายภาพ 
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  41. นายอับดุลการีม สามัญ ครู คศ.2  รับผิดชอบห้อง 116 ห้องฟิสิกส ์
  42. นางสาวสุวตี  มัจฉา  ครู คศ.3  รับผิดชอบห้อง 117 ห้องชีววิทยา 
  43. นางฮาบีบ๊ะ  เสมอภพ  ครู คศ.2  รับผิดชอบห้อง 118 ห้องเคมี 
  44. นายวิลาศ  อรุณรัตน์  ครู คศ.1  รับผิดชอบห้อง 123 ห้องสุขศึกษา 2 
  45. นายอนันต์  โต๊ะประดู่  ครู คศ.2  รับผิดชอบห้อง 123 ห้องสุขศึกษา 2 
  46. นายเจ๊ะบารอเหม ยาหลี ครู คศ.2  รับผิดชอบห้อง 124 ห้องการงานอาชีพ 1 
  47. นางสาวนีดา  แล้หมัน  ครูอัตราจ้าง รับผิดชอบห้อง 125 ห้องการงานอาชีพ 2 
  48. นายทยากร  ชูช่วย  ครูผู้ช่วย  รับผิดชอบห้อง 126 ห้องศิลปะ 1 
  49. นายนิสิต  ภัทราภินันท์ ครู คศ.2  รับผิดชอบห้อง 127 ห้องศิลปะ 2 
  50. นางจินตนา  หมาดท้ิง  ครู คศ.2  รับผิดชอบห้อง 211 ห้องสังคม 1 
  51. นางฮายาตี  หลีเยาว์  ครู คศ.2  รับผิดชอบห้อง 212 ห้องสังคม 2 
  52. นายอภิสิทธิ์  ด ายูโซ๊ะ  ครู คศ.3  รับผิดชอบห้อง 216 ห้องภาษาไทย 1 
  53. นางนุรมะ  นารีเปน  ครู คศ.2  รับผิดชอบห้อง 222 ห้องคณิตศาสตร์ 1 
  54. นางหวันอารีญา  หมีนสัน ครู คศ.2  รับผิดชอบห้อง 223 ห้องคณิตศาสตร์ 2 
  55. นางหัสราษ  มัสตัน  ครู คศ.2  รับผิดชอบห้อง 224 ห้อง English 1 
  56. นางจิราภรณ์  วงศ์วาสนา ครู คศ.2  รับผิดชอบห้อง 225 ห้อง English 2 
  57. นางสาวสุไรญา  หมาดปันจอร ์ ครูอัตราจ้าง รับผิดชอบห้อง 225 ห้อง English 2 
        ดูแลห้องเวรยาม 
  58. นายอดุลย์  บิลหลี  ครู คศ.2  รับผิดชอบห้อง 226 ห้อง English 3 
  59. นางสาวกุสุมา  หมานระโต๊ะ ครูผู้ช่วย  รับผิดชอบห้อง 226 ห้อง English 3 
  60. นางเซาเด๊าะ  คชฤทธิ์  ครู คศ.2  รับผิดชอบห้อง 231 ห้องคณิตศาสตร์ 3 
  61. นายไพศาล  ลายู  ครู คศ.2  รับผิดชอบห้อง 231 ห้องคณิตศาสตร์ 3 
  62. นางอรุณี  ตาเดอิน  ครู คศ.2  รับผิดชอบห้อง 232 ห้องคณิตศาสตร์ 4 
  63. นายนิรัตน์  เสมอภพ  ครู คศ.2  รับผิดชอบห้อง 233 ห้องสังคม 3 
  64. นายมุตฮา  หมันเส็น  พนักงานราชการ รับผิดชอบห้อง 233 ห้องสังคม 3 
  65. นางอามีน๊ะ  มาลินี  ครู คศ.2  รับผิดชอบห้อง 234 ห้องภาษาไทย 2 
  66. นางวรมน  คลังข้อง  ครู คศ.2  รับผิดชอบห้อง 235 ห้องภาษาไทย 3 
 

มาตรฐานการปฏบิตัิงาน  
1. ดูแลรับผิดชอบความสะอาดในห้องเรียนบริเวณอาคารเรียนท้ังภายในภายนอกการท าความสะอาดของ      

เวรนักเรียนประจ าห้องเรียน, ห้องส านักงาน 
2. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยโต๊ะเก้าอี้นักเรียน, ห้องส านักงาน 
3. ดูแลรับผิดชอบไฟฟาาประปาประจ าอาคาร  แจ้งซ่อม/บ ารุง โต๊ะเก้าอี้ประปาไฟฟาาต่อหัวหน้างานอาคาร

สถานท่ีให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์, ห้องส านักงาน 
4. จัดท าระเบียบแนวปฏิบัติการบริการต่างๆ แก่ชุมชนองค์กรหน่วยงานอื่น 

  ๕.  จัดท าทะเบียนบันทึกข้อมูลในการให้บริการ 
  ๖.  ให้บริการวัสดุ - อุปกรณ์สถานท่ีแก่สาธารณชนตามความเหมาะสมและศักยภาพของโรงเรียน 
  ๗.  พัฒนาระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพเกิดความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ 
  8.  จัดตกแต่งบรรยากาศให้มีความสะอาด สวยงาม  
  9  ประเมินผลสรุปรายงานการให้บริการต่อสาธารณชน 
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4. งานอนามัยและโภชนาการ ประกอบด้วย 
  1. นางสารอ  แซะอาหลี   ครู คศ.2   หัวหน้างาน 
  2. นายวิลาศ  อรุณรัตน์   คร ูคศ.1   ผูช่้วย 
  2. นางอามีน๊ะ  มาลินี   ครู คศ.2   ผู้ช่วย 
 

4.1 งานโภชนาการ 
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  1. วางแผนงานโครงการการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและเปาาหมายของโรงเรียนตลอดจนด าเนินงาน
ตามคู่มือการด าเนินงานโภชนาการ และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและงานอนามัยนักเรียน 
  2. จัดสถานท่ีบริเวณโรงอาหาร โรงล้าง ให้สะอาดเรียบร้อย มีวัสดุ ครุภัณฑ์ครบ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่     
ผู้มาใช้บริการ และจัด Big Cleaning Day ทุกวันศุกร์แรกของเดือน 
  3. ควบคุม ดูแลมาตรฐานระบบสุขาภิบาล ระบบสาธารณูปโภคและผู้ประกอบการให้ถูกสุขอนามัย 
   4. ควบคุมดูแลการจ าหน่ายอาหาร  คุณภาพอาหารและเครื่องด่ืมความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
โรงอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการและถูกหลักอนามัย 
  5. ควบคุมดูแลเครื่องมือภาชนะเครื่องใช้ในการจ าหน่ายอาหารตลอดจนผู้จ าหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะ
อนามัย 
  6. จัดท าระเบียบการจ าหน่าย เข้า-ออก สิทธิของผู้ประกอบการ ตามนโยบายของโรงเรียน 
  7. พิจารณารับสมัครผู้ประกอบการ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
  6. จัดท ามาตรฐานแนวปฏิบัติระเบียบควบคุมผู้จ าหน่ายอาหารก าหนดราคาปริมาณอาหารตามสภาวะเศรษฐกิจ
และปลูกฝังจิตส านึกที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการ เช่น ความเสียสละ ความสามัคคี 
  8. ส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงเรียน ครูและนักเรียน 
  9. จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพื่อรายงานต่อหัวหน้างานงานสถานศึกษาภาคเรียนละ2 ครั้ง 
  10. สอนและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

4.2 งานอนามัย 
มาตรฐานการปฏบิตัิงาน 

  1. ควบคุมดูแลห้องพยาบาลให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ 
2. จัดเตรียมเวชภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุ-อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลให้พร้อมและใช้การได้ทันที 

  3. ให้การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นแก่นักเรียนครู บุคลากรในนักเรียนก่อนน าส่งโรงพยาบาล 
  4. ประสานงานกับครูเวรประจ าวันเพื่อน าส่งคนป่วยไปโรงพยาบาลในกรณีที่จ าเป็น 
  5. จัดทะเบียนสุขภาพท าสถิติข้อมูลสุขภาพน้ าหนักและส่วนสูงของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
  6. ติดต่อประสานงานแพทย์และเจ้าหน้าท่ีอนามัยในการตรวจสุขภาพของนักเรียน 
  7. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วย 
  8. ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านสุขภาพอนามัย 
  9. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่นักเรียนและบุคคลในโรงเรียน 
  10. สอนและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

5. งานประชาสัมพันธ์  
  1. นางวิไลพร   กลิ่นสุคนธ์  ครู คศ.1   หัวหน้างาน 

2. นายมุตฮา   หมันเส็น   พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  1. จัดท าแผนงานโครงการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บริการห้องประชุมและประชาสัมพันธ์ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  2. ดูแลบ ารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์และห้องประชุมให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานและให้บริการ 

/3. จัดท าทะเบียนโสตทัศนูปกรณ์....  



๒๖ 
 

   

3. จัดท าทะเบียนโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกข้อมูลการใช้ห้องและโสตทัศนูปกรณ์ 
  4. จัดให้มีการจัดกิจกรรมเสียงตามสายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านต่างๆ 
  5. ให้บริการบันทึกภาพและอุปกรณ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์ศึกษาทุกประเภทในการจัดกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน 

6. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้นักเรียนในยามว่าง เช่น การดูวีดิทัศน์สารคดีต่างๆ ระหว่างพักกลางวัน  
7. ศึกษาข้อมูลในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลรวมท้ังความต้องการในการรับข่าวสารข้อมูลทางการศึกษาของ 

ชุมชน 
  8. วางแผนการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของบุคคลชุมชนองค์กรสถาบันและสื่อมวลชน
ในท้องถ่ิน 
  9. จัดให้มีเครือข่ายการประสานงานประชาสัมพันธ์ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ 
  10. ประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ โดยยึดการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 

11. ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบถึงผลท่ีได้รับ และน าไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไขพัฒนา
ให้เหมาะสม 

12. จัดท าวารสารและเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนอย่างต่อเน่ือง 
  13. งานประสานงานกับส านักงานเขตพื้นท่ีและหน่วยงานอื่น 
  14. สอนและปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

6. งานเครือข่าย ICT สื่อและเทคโนโลย ี ประกอบด้วย 
1. นายนิรัตน์  เสมอภพ  ครู คศ.2   หัวหน้างาน 
2. นางวิไลพร  กลิ่นสุคนธ์  คร ูคศ. 1  ผู้ช่วย 

  3. นายมุตฮา  หมันเส็น  พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  1. วางแผนพัฒนาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการด าเนินงานของงานเทคโนโลยีและออกแบบ ปรับปรุงระบบ
เครือข่าย เพื่อการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
  2. ด าเนินการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเพื่อรองรับการ
พัฒนาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3. ศึกษาวิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
  4. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการใช้การผลิตสื่อการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน 
  5. ประสานความร่วมมือในการผลิตจัดหาพัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียน      
การสอนพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาบุคคลครอบครัวองค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่น 
  6. ส ารองข้อมูล (Backup) เพื่อปาองกันความผิดพลาด เสียหาย ท่ีอาจเกิดข้ึนของเครื่อง (Server) และ      
เครื่องอื่น ๆ ภายในระบบ 
  7. ตรวจสอบสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server) และเครื่องอื่น ๆ ภายในระบบเพื่อให้มีสภาพความพร้อมท่ี      
จะท างานได้ตลอดเวลา 

 8. ประสานเจ้าหน้าท่ีจากภายนอก เมื่อมีความจ าเป็นในกรณีที่ระบบต่าง ๆ เกิดความผิดปกติและไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นได้ 
  9. สอน และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 

7. งานสัมพันธ์ชุมชน ภาคีเครือข่าย และเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วย 
1. นายนิสิต  ภัทราภินันท์    ครู คศ.2   หัวหน้างาน 
2. นางหวันอารีญา   หมีนสัน ครู คศ.2   ผู้ช่วย 
3. นางอามีน๊ะ  มาลินี  ครู คศ.2   ผู้ช่วย 
4. นายทยากร ชูช่วย  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
 
 

/ มาตรฐานการปฏิบัติงาน...  



๒๗ 
 

   

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. รวบรวมและวิเคราะห์และจัดระบบ หมวดหมู่ ข้อมูลโรงเรียน นักเรียน ชุมชนและภาคีเครือข่าย 

ท้ังภายในและภายนอกประเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
2. วางแผน ก าหนดรูปแบบวิธีการ การสร้างสัมพันธ์ชุมชน พร้อมท้ังประสานงานกับฝ่าย/งาน/ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อจัดท าแผนงาน และด าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ชุมชน บริการสาธารณะ  
และสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังการรับบริการและการระดมทุน 

  3. ร่วมด าเนินกิจกรรม/โครงการสัมพันธ์ชุมชน บริการสาธารณะ และภาคีเครือข่ายทุกกิจกรรม 
 4. จัดเก็บข้อมูลจากผู้เรียนจากชุมชนและบุคลาการ  เพื่อน าไปพัฒนางานภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 5. ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการปฏิบัติงานงานสัมพันธ์ชุมชน บริการสาธารณะ และ 

ภาคีเครือข่ายต่อผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
6.  รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
7.  จัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  8.  จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งมติในท่ีประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ด าเนินการ และถือปฏิบัติแล้วแต่กรณี 
9.  ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุม และรายงานผลให้คณะกรรมการสถานศึกษา 
10. ประสานงานกับทางศิษย์เก่า ชมรมครูเก่า เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
11. สอนและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

8.  งานยานพาหนะโรงเรียน ประกอบด้วย 
  1.  นายวิลาศ  อรุณรัตน์  คร ูคศ.1   หัวหน้างาน 
  2.  นายหมาดสะฝีอี  เหมสลาหมาด พนักงานบริการ  ผู้ช่วย (พนักงานขับรถยนต์) 
      3.  นายสุรศักด์ิ    มรรคาเขต ลูกจ้างช่ัวคราว  ผู้ช่วย (พนักงานขับรถยนต์) 
  มาตรฐานการปฏบิตัิงาน 
  1.  ตรวจเช็คจัดซ่อมและบ ารุงรักษาสภาพรถโรงเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
  2.  ต่อทะเบียนรถประจ าปี 
  3.  ควบคุมการใช้รถของโรงเรียนตามข้อก าหนดของโรงเรียน 
  4.  ท าการเบิกจ่ายค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 
  5.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

9. งานเลขานุการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  นางอามีน๊ะ  มาลินี  ครู คศ.2   หัวหน้างาน 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน                                                             
 1. เป็นคณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
  2. จัดท าแผนงาน งบประมาณ โครงการในการพัฒนาและบริหารฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
  3. บริการดูแลความเรียบร้อยของส านักงานฝ่าย และวางแผนปรับปรุงพัฒนาตามนโยบาย 5 ส. ของสถานศึกษา
และจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่ออ านวยความสะดวกในฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
  4. ร่างพิมพ์หนังสือโต้ตอบลงทะเบียนหนังสือเข้า-ออกท่ีเกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารงานท่ัวไปจัดเก็บหลักฐาน
หนังสือราชการและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับฝ่ายไว้เป็นระบบโดยประสานกับงานสารบรรณโรงเรียน 
  5. จัดท าเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับฝ่ายบริหารงานท่ัวไปและรวบรวมข้อมูลสถิติของฝ่าย 
  6. จัดท าแบบฟอร์มต่าง ๆ ในงานท่ีเกี่ยวข้องให้เพียงพอและเป็นปัจจุบัน 
  7. ดูแลและจัดท าระเบียบวาระการประชุมฝ่าย 
  8. ดูแลให้การต้อนรับแก่คณะต่าง ๆ ท่ีมาเย่ียมเยือนในภาระงานท่ีเกี่ยวข้องกับฝ่าย 
  9. จัดแสดงข้อมูล สถิติท่ีส าคัญของฝ่ายเพื่อแสดงไว้ในส านักงาน 
  10. จัดท าทะเบียนคุมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของฝ่าย 
  11. ควบคุม ดูแล การจัดซื้อ จัดหา รับ เบิกอุปกรณ์ในส านักงานตามระเบียบพัสดุ 
  12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

/ ฝ่ายบริหารงานบุคคล...  



๒๘ 
 

   

    ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 

นายอนันต์  โต๊ะประดู่  ครู คศ.2 หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
นางวรมน   คลังข้อง  ครู คศ.2  รองหัวหน้างานฝ่ายบรหิารงานบคุคล 
 

1.  คณะกรรมการบริหารงานฝ่ายบรหิารบคุคล ประกอบด้วย 
 1.  นายเดชา    ปาณะศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 2.  นางวรมน  คลังข้อง  รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล รองประธานกรรมการ 
 3.  นางสาวขวัญตา สาเหร็ม  งานวินัยและรักษาวินัย  กรรมการ 
 4.  นายอนันต์   โต๊ะประดู่ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการ 
 5.  นางจิราภรณ์     วงศ์วาสนา เลขานุการฝ่ายบริหารงานบุคคล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

2. งานวางแผนอตัราก าลังคนและก าหนดต าแหน่ง 
นางจิราภรณ์  วงศ์วาสนา   ครู คศ.2   หัวหน้างาน 

 มาตรฐานการปฏบิตัิงาน 
  1. การวิเคราะห์และวางแผนก าลังคน 
  2. การก าหนดต าแหน่ง 
  3. การขอเลื่อนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครูและปรับระดับลูกจ้างประจ า 
  4. สรุปและน าเสนอต่อผู้อ านวยการ/อ.ก.ศ.จ และหรือ ก.ศ.จ แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติ 
 

    3. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
นางจิราภรณ์  วงศ์วาสนา   ครู คศ.2   หัวหน้างาน 

 

มาตรฐานการปฏบิตัิงาน 
  1.  ด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
กรณีได้รับมอบอ านาจจาก อ.ก.ศ.จ และหรือ ก.ศ.จ 
  2.  การจ้างลูกจ้างประจ าและลกูจ้างช่ัวคราว 
  3.  การแต่งต้ัง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4.  การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
 

 4. งานส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ 
1. นางจิราภรณ์  วงศ์วาสนา  ครู คศ.2   หัวหน้างาน 
2. นางสาวขวัญตา  สาเหร็ม  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย  

 

มาตรฐานการปฏบิตัิงาน 
  1. จัดท าแผนวิเคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู 
  2. เตรียมเอกสารการประเมินประสิทธิภาพเพื่อพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  3. การเดินทางไปราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4. ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาปรับปรุงต าแหน่ง/เลื่อนวิทยฐานะ 
  5. ประสานความร่วมมือในสถานศึกษาและเผยแพร่ผลงาน ยกย่อง เชิดชู เกียรติครู 
  6. จัดประชุมสัมมนาให้ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
 7. งานทะเบียนประวัติ 
 8. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 9. การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 10. ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และผลการพัฒนาครู
และบุคลากร 

11.ปฏิบัติงานสอนและอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
/ 5. งานวินัยและการรักษาวินัย...  



๒๙ 
 

   

 5. งานวินัยและการรักษาวินัย 
           1. นายอนันต์ โต๊ะประดู่  ครู คศ.2   หัวหน้างาน 
   2. นางสาวขวัญตา  สาเหร็ม  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
  มาตรฐานการปฏบิตัิงาน 
  1. กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
  2. กรณีความผิดวินัยร้ายแรง 
  3. การอุทธรณ์ 
  4. การร้องทุกข์ 
 5. การเสริมสร้างและการปาองกันการท าผิดวินัย 
  6. การลาออกจากราชการ 
  7. การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือไม่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
  8. การออกจากราชการ กรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป 
  9. การให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
  10. การให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนาน หรือเหตุทดแทน 
  11. กรณีมลทินมัวหมอง 
  12. กรณีได้รับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาล หรือรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จ าคุกในความผิดท่ีได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  13. ส ารวจรายช่ือครูท่ีไม่มาปฏิบัติราชการบันทึกและแจ้งงานวิชาการและหัวหน้างานและกลุ่มสาระฯ ทราบ 
  14. ประสานราชการส านักงานเขตพื้นท่ีและหน่วยงานอื่น 
  15. สอนและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 6. งานเวรรกัษาสถานทีร่าชการ ประกอบด้วย 
   1. นายอนันต์  โต๊ะประดู่   ครู คศ.2   หัวหน้างาน 
   2. นางสาวสุไรญา  หมาดปันจอร์  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
 

   มาตรฐานการปฏบิตัิงาน 
  1. แต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรยามท้ังกลางวันและกลางคืน โดยจัดท าข้อปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
  2. จัดท าแนวปฏิบัติ เป็นการปฏิบัติหน้าท่ีเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ 
  3. จัดหา ดูแลรักษาอุปกรณ์ส าหรับการนอนเวรยาม 
  4. จัดท าเอกสารคู่มือ บันทึกการปฏิบัติหน้าท่ี เวรยามของข้าราชการครูและลูกจ้าง 
  5. ก ากับ ติดตาม สรุปผลการปฏิบัติเวรยามโดยผู้บังคับบัญชา ตามล าดับข้ันเมื่อสิ้นเดือน 
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 7. งานสวัสดิการคร ู
  นางวรมน    คลังข้อง   ครู คศ.2   หัวหน้างาน 
  มาตรฐานการปฏบิตัิงาน 
  1. จัดท าแผนโครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานการด าเนินงานและพัฒนางาน 
 2. จัดระบบการให้บริการด้านสวัสดิการครูท่ีถูกต้อง รวดเร็ว ถูกใจแก่ผู้รับบริการ 
 4. จัดท าข้อมูลการเข้าอยู่อาศัยในบ้านพักข้าราชการให้เป็นไปตามระเบียบของข้าราชการ 
 5. ด าเนินการออกหนังสือ รับรองเงินเดือนและรับรองสิทธิ์ 
 6. ตรวจสอบเอกสารความถูกต้องและด าเนินการขอมีบัตรประจ าตัวของบุคลากรในสถาน 
 7. การจัดท าและตรวจสอบและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างให้
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

/ 8. ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติ...  



๓๐ 
 

   

 8. ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติ และด าเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิ-
มาลาแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีถูกกฎหมายก าหนด 
 9. จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และผู้ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 10. ให้บริการด้านเอกสารหนังสือรับรองให้ข้าราชการไปต่างประเทศ การขอลาอุปสมบท การลาไปประกอบพิธี
ฮัจย์ งานขอพระราชทานเพลิงศพ 
 11. บริหารจัดการกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือเพื่อนคร ู
 12. จัดกิจกรรมส่งเสริม สรา้งขวัญ ก าลังใจแก่บุคลากรในสถานศึกษา (จัดเลี้ยงส่ง-รับ-งานต่าง ๆ ของบุคลากร) 
 13. รับผิดชอบดูแลด้านการให้บริการต้อนรับแก่คณะต่าง ๆ โดยประสานร่วมมือกับฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
 14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมองหมาย 
 

8. งานเลขานุการบริหารงานบุคคล 
นางจิราภรณ์    วงศ์วาสนา   ครู  คศ. 2  หัวหน้างาน   

  มาตรฐานการปฏบิตัิงาน 
  1. เป็นคณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  2. จัดท าแผนงาน งบประมาณ โครงการในการพัฒนาและบริหารงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  3. บริการดูแลความเรียบร้อยของส านักงานฝ่ายและวางแผนปรับปรุงพัฒนาตามนโยบาย 5 ส. ของสถานศึกษา
และจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่ออ านวยความสะดวกในฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  4. ร่างพิมพ์หนังสือโต้ตอบลงทะเบียนหนังสือเข้าออกที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารงานบุคคล จัดเก็บหัลกฐาน
หนังสือราชการและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับฝ่ายไว้เป็นระบบ 
  5. จัดท าเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับฝ่ายบริหารงานบุคคล และรวบรวมข้อมูลสถิติของฝ่าย 
  6. จัดท าแบบฟอร์มต่าง ๆ ในงานท่ีเกี่ยวข้องให้เพียงพอและเป็นปัจจุบัน 
  7. ดูแลและจัดท าระเบียบวาระการประชุมฝ่าย 
  8. ดูแลให้การต้อนรับแก่คณะต่าง ๆ ท่ีมาเย่ียมเยือนในภาระงานท่ีเกี่ยวข้องกับฝ่าย 
  9. จัดแสดงข้อมูล สถิติท่ีส าคัญของฝ่ายเพื่อแสดงไว้ในส านักงาน 
  10. จัดท าทะเบียนคุมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของฝ่าย 
  11. ควบคุม ดูแล การจัดซื้อ จัดหา รับ เบิกอุปกรณ์ในส านักงานตามระเบียบพัสดุ 
  12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 / ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน...  



๓๑ 
 

   

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

นายเจ๊ะบารอเหม   ยาหลี   ครู คศ.2   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
นายอับดุลการีม สามัญ      ครู คศ.2         รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนกัเรียน 
 

1. คณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารงานกิจการนกัเรียน ประกอบด้วย 
  1. นายเดชา  ปาณะศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
  2. นายอับดุลการีม สามัญ  รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
  3. นางจินตนา   หมาดท้ิง  หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรรมการ 
  4. นางนุรมะ นารีเปน  งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  กรรมการ 
  5. นางฮายาตี  หลีเยาว์  งานส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  กรรมการ 

6. นายเจ๊ะบารอเหม  ยาหลี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการและเลขานุการ 
  7. นางสาวนุรซีกีน  เพชรเบ็ญวาฮับ เลขานุการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

2. งานปกครอง และวินัยนกัเรียน ประกอบด้วย 
นายอับดุลการีม  สามัญ  ครู คศ.2     หัวหน้างาน 
นางฮายาตี  หลีเยาว์  ครู คศ.2     ผู้ช่วย 
คณะกรรมการปกครองและวินัยนักเรียน ประกอบด้วย 
1. นายเจ๊ะบารอเหม  ยาหลี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน ประธานกรรมการ 
2. นางจินตนา  หมาดท้ิง  หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรรมการ 
3. นางนุรมะ  นารีเปน  งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  กรรมการ 
4. นางสาวนุรซีกีน  เพชรเบ็ญวาฮับ เลขานุการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
5. ครูท่ีปรึกษาช้ันเรียนทุกคนทุกระดับ     กรรมการ 
6. นายอับดุลการีม  สามัญ  หัวหน้างานปกครองและวินัยนักเรียน   กรรมการและเลขานุการ 
7. นางฮายาตี  หลีเยาว์  งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มาตรฐานการปฏบิตัิงาน 
1. เสนอช่ือคณะกรรมการ/ ครู และบุคลากรเป็นคณะกรรมการงานสารวัตรนักเรียนและพัฒนา 

พฤติกรรมนักเรียน 
  2. จัดท าแผนงานโครงการสารวัตร และการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนท่ีผิดระเบียบโรงเรียนควนโดนวิทยา 

3. จัดท าคู่มือนักเรียนว่าด้วยระเบียบวินัยความประพฤติของนักเรียน และมาตรการควบคุมความประพฤติของ
นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา 

4. จัดรวบรวมข้อบังคับเกี่ยวกับระเบียบวินัยนักเรียน  
5. จัดท าแฟามประวัติข้อมูลนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็น 

ข้อมูลในการแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน 
6. อ านวยความสะดวก รับแจ้ง พฤติกรรมนักเรียนจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการหาแนวทางแก้ไข 
7. ติดต่อประสานงานผู้ปกครองเพื่อให้ความช่วยเหลือและหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
8. สืบสวน สอบสวน พิจารณาลงโทษนักเรียน เสนอลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนต่อผู้บังคับบัญชา 

ตามระดับช้ัน 
9. รายงานผลการปฏิบัติงาน และจัดท ารายงานการประเมินภาพรวมของงานระเบียบวินัยนักเรียน   

เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับข้ัน 
10. สอนและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

 
 
 

 
/ 3. งานสวัสดิการนักเรียน...  
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3. งานสวัสดิการนักเรียน ประกอบด้วย 
  1. นางนุรมะ  นารีเปน   ครู คศ.2     หัวหน้า 
  2. นางฮายาตี  หลีเยาว์   ครู คศ.2     ผู้ช่วย 

มาตรฐานการปฏบิตัิงาน 
1. จัดท าแผนงาน โครงการ งานสวัสดิการนักเรียน 
2. จัดกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ นักเรียนด้อยโอกาส 
3. ด าเนินการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียนตามนโยบายของโรงเรียน 
4. ประสานงานกับฝ่ายองค์กรภายนอกเพื่ออ านวยความสะดวก สร้างขวัญก าลังใจแก่นักเรียนท่ีประสบปัญหา

ด้านครอบครัว ด้านสุขภาพ และด้านอื่นๆ         
5. ติดต่อประสานงานกับผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อจัดรถรับ-ส่ง นักเรียน 
6. ติดต่อด าเนินการให้มีระบบประกันอุบัติเหตุแก่นักเรียน โดยประสานกับฝ่ายบริหารงบประมาณในการ

ด าเนินการ 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบมาย 
 

4. เวรประจ าวัน ประกอบด้วย 
  1. นายเจ๊ะบารอเหม ยาหล ี  ครู คศ.2     หัวหน้างาน 

2. นางสาวนุรซีกีน  เพชรเบ็ญวาฮับ  ครผูู้ช่วย     ผู้ช่วย 
  4. ครูเวรประจ าวันทุกวัน        ผู้ช่วย 

มาตรฐานการปฏบิตัิงาน 
1. จัดท าแผนงาน โครงการ และปฏิทินการปฏิบัติงานของงานเวรประจ าวัน 
2. ก าหนดจุดให้ครูเวรประจ าวันรับผิดชอบ โดยประสานกับหัวหน้าเวรประจ าวัน 
3. ดูแลติดตามการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง เช้า-เย็น รวมท้ังเตรียมอุปกรณ์อ านวยความสะดวกแก่ 

ครูเวรประจ าวัน 
4. ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของครูเวรประจ าวัน 
5. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของครูเวรประจ าวันพร้อมลงนามรับทราบปัญหาทุกวัน 
6. สรุปผลการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหา ในการปฏิบัติงานของเวรประจ าวัน เสนอต่อ

ผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันเดือนละ 1 ครั้ง 
 

5. งานส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมนักเรียน  ประกอบด้วย 
    1. นางฮายาตี  หลีเยาว์  ครู คศ.2     หัวหน้างาน 

2. นายเจ๊ะบารอเหม  ยาหลี ครู คศ.2     ผู้ช่วย 
   3. นายวิลาศ  อรุณรัตน์  ครู คศ.1     ผู้ช่วย 
   4. นางวิไลพร  กลิ่นสุคนธ์  คร ูคศ.1     ผู้ช่วย 
   5. นางสมศรี  ชอบกิจ  ครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน   ผู้ช่วย 
   คณะกรรมการงานสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรมนกัเรยีน ประกอบด้วย 

1. นายเจ๊ะบารอเหม  ยาหลี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นางจินตนา  หมาดท้ิง  หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รองประธาน 
4. นายอับดุลการีม  สามัญ  ครู คศ.2     กรรมการ 
8. นางนุรมะ  นารีเปน  ครู คศ.2     กรรมการ 
5. นายวิลาศ  อรุณรัตน์  คร ูคศ.1     กรรมการ 
6. นางวิไลพร  กลิ่นสุคนธ์  ครู คศ.1     กรรมการ 
7. นายทยากร  ชูช่วย  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
8. นางสาวนุรซีกีน  เพชรเบ็ญวาฮับ ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
9.  ครูท่ีปรึกษาช้ันเรียนทุกคนทุกระดับ     กรรมการ 
10. นางฮายาตี  หลีเยาว ์  หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมฯ    กรรมการและเลขานุการ 

/ มาตรฐานการปฏิบัติงาน...  
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มาตรฐานการปฏบิตัิงาน 
1. เสนอคณะกรรมการ/คณะท างานงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนให้สอดคล้อง 

กับคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยาผู้บังคับบัญชาตามล าดับข้ัน 
   2. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน /แผนงาน /โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปฏิทินการท างานพร้อม
ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยใช้กระบวนการ P-D-C-A  เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน 
   3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ท้ังกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมท้ังในและ 
นอกสถานศึกษา 
   4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมท้ังกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมส าหรับ 
อิสลามมิกชนท้ังในและนอกสถานศึกษา 
   5. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมหน้าเสาธงโดยประสานกับงานเวรประจ าวัน 
   6. จัดตารางอบรมนักเรียน /คาบจริยธรรม คาบนาทีชีวิต 
   7.  พัฒนางานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง 
   8.ประสานงาน รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
   9. สอนและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     

6. งานระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย 
  1. นางจินตนา  หมาดท้ิง   ครู คศ.2     หัวหน้างาน 
  ๓. นางสาวนุรซีกีน  เพชรเบ็ญวาฮับ  ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 

๔. ครูท่ีปรึกษาช้ันเรียนทุกคนทุกระดับ      ผู้ช่วย 
 

มาตรฐานการปฏบิตัิงาน 
  1. เสนอคณะกรรมการ/คณะท างานงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับข้ัน 
  2. ศึกษา/จัดท ามาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับผู้เกี่ยวข้องกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน
ควนโดนวิทยาทุกภาคส่วน 
  3. น ามาตรฐานงานสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม โดยใช้กระบวนการ P-D-C-A โดยการก าหนดแผนงาน โครงการ 
ปฏิทินการท างาน ประชุมช้ีแจง ด าเนินงานตามมาตรฐานงานระบบดูแล และรายงานผลการท างานท้ังระบบเป็นระยะ             
ต่อผู้บังคับบัญชา 
  4. ประสานงานกับ ผู้บริหาร /ครู /ผู้ปกครอง/ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  5. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน  และตัวช้ีวัดด้านคุณภาพผู้เรียน        
ด้านกระบวนการและด้านปัจจัยอย่างต่อเน่ือง 
  6. แต่งต้ัง/จัดครูท่ีปรึกษาช้ันเรียนทุกระดับช้ันให้มีความเหมาะสม เสนอผู้บังคับชาทราบ 
  7. ก ากับ ติดตาม การท างานของครูท่ีปรึกษา หัวหน้างานงานระดับ  
  8. ประสานงาน รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
  9. สอนและปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

7. งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและกิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย 
  1. นางนุรมะ  นารีเปน   คร ูคศ.2     หัวหน้างาน 
  2. นายอับดุลการีม  สามัญ   ครู คศ.2     ผู้ช่วย 
  3. นางจินตนา  หมาดท้ิง   ครู คศ.2     ผู้ช่วย 
 

  มาตรฐานการปฏบิตัิงาน  
1. จัดท าแผนงานโครงการ แผนการด าเนินการงานสภานักเรียน 
2. ออกระเบียบโรงเรียนควนโดนวิทยาว่าด้วย การด าเนินงานสภานักเรียน และการได้มา ซึ่งคณะกรรมการ  

สภานักเรียน และด าเนินงาน กิจกรรมภายใต้ระเบียบวิธีการท่ีสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงบทบาทผู้น า  ผู้ตามภายใต้ความ
เป็นประชาธิปไตย   

/ 3. จัดให้มีห้องสภานักเรียน...  
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3. จัดให้มีห้องสภานักเรียน และมีการประชุมสภานักเรียนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
  4. ส่งเสริมและด าเนินกิจกรรมท่ีสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกซึ่งความเป็นประชาธิปไตย 
  5. ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นภาคเรียน 

6. ส่งเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมนักเรียนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
7. จัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันส าคัญของชาติ ศาสนา  

และพระมหากษัตริย ์ฯลฯ 
8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
9. สรุปผลการประเมินและน าผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหาร 
10. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับข้ัน 
11. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

8. งานยาเสพติด ประกอบด้วย 
1. นายอับดุลการีม  สามัญ   ครู คศ.2     หัวหน้างาน 
3. นางนุรมะ  นารีเปน   ครู คศ.2     ผู้ช่วย 
4. นางสาวนุรซีกีน  เพชรเบ็ญวาฮับ  ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 
6. นางสาวขวัญตา  สาเหร็ม  ครูผู้ช่วย     เลขานุการ 
 

คณะกรรมการงานยาเสพตดิ 
1.  นายเจ๊ะบารอเหม  ยาหลี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน  ประธานกรรมการ

 2.  นางฮายาตี    หลีเยาว์   หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรรมการ 
3.  นางจินตนา หมาดท้ิง  หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรรมการ 
4.  นางสารอ แซะอาหล ี หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน   กรรมการ 
5.  นางอามีน๊ะ  ทองด า  หัวหน้างานแนะแนว   กรรมการ 
6.  หัวหน้าระดับช้ันทุกระดับช้ัน      กรรมการ 
7.  ครูท่ีปรึกษาช้ันเรียนทุกคนทุกระดับ     กรรมการ 
8.  นายอับดุลการีม  สามัญ        กรรมการและเลขานุการ 
9.  นางสาวขวัญตา  สาเหร็ม           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. เป็นคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียน 
2. จัดท าแผนงาน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานของงานยาเสพติด 
3. วางแผนปฏิบัติงานเพื่อปาองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมดูแลพฤติกรรมของนักเรียนไม่ให้เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด 
5. ประสานงานกับครูท่ีปรึกษา ฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียนเพื่อปาองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการด าเนินงานยาเสพติดในโรงเรียน 
7. จัดประชุมผู้ปกครองในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และรายงานผลต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขและรายงาน 
9. รับผิดชอบกิจกรรม To be number one 
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

9. งานเลขานุการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
  นางสาวนุรซีกีน  เพชรเบ็ญวาฮับ  ครผูู้ช่วย   หัวหน้างาน 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน                                                             
 1. เป็นคณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
  2. จัดท าแผนงาน งบประมาณ โครงการในการพัฒนาและบริหารฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 

/3. บริการดูแลความเรียบร้อย...  



๓๕ 
 

   

  3. บริการดูแลความเรียบร้อยของส านักงานฝ่าย และวางแผนปรับปรุงพัฒนาตามนโยบาย 5 ส. ของสถานศึกษา
และจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่ออ านวยความสะดวกในฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
  4. ร่างพิมพ์หนังสือโต้ตอบลงทะเบียนหนังสือเข้า-ออกท่ีเกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารงานท่ัวไปจัดเก็บหลักฐาน
หนังสือราชการ และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับฝ่ายไว้เป็นระบบโดยประสานกับงานสารบรรณโรงเรียน 
  5. จัดท าเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนและรวบรวมข้อมูลสถิติของฝ่าย 
  6. จัดท าแบบฟอร์มต่าง ๆ ในงานท่ีเกี่ยวข้องให้เพียงพอและเป็นปัจจุบัน 
  7. ดูแลและจัดท าระเบียบวาระการประชุมฝ่าย 
  8. ดูแลให้การต้อนรับแก่คณะต่าง ๆ ท่ีมาเย่ียมเยือนในภาระงานท่ีเกี่ยวข้องกับฝ่าย 
  9. จัดแสดงข้อมูล สถิติท่ีส าคัญของฝ่ายเพื่อแสดงไว้ในส านักงาน 
  10. จัดท าทะเบียนคุมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของฝ่าย 
  11. ควบคุม ดูแล การจัดซื้อ จัดหา รับ เบิกอุปกรณ์ในส านักงานตามระเบียบพัสดุ 
  12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

  ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบและเต็มก าลังความสามารถเพื่อให้เกิดผลดีแก่           
ทางราชการต่อไป 
 

ท้ังน้ี  ต้ังแต่วันท่ี  7  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
 
 

   สั่ง  ณ  วันท่ี  3  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2563 
 
 

 
 

       

(นายเดชา  ปาณะศรี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา 


