คาสั่งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ที่ 122/2564
เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่
ประจาปีการศึกษา 2564
เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และบรรลุตามเปูาหมาย
อุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จึง ได้มอบหมายงานและหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้านต่าง ๆ ประจาปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการฝ่ายบริหาร
1.1 นายชาตรี
ประดุจชนม์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานศึกษา
1.2 นายประกาศ อ่อนตาม
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสถานศึกษา
ปฏิบตั ิหน้าที่ รองผู้อานวยการ กลุ่มงานวิชาการ
และกลุ่มงานนักเรียนประจา
1.3 นายกิตติชัย ปัญญารมย์
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสถานศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อานวยการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
และกลุ่มงานนักเรียนประจา
1.4 นายธีระศักดิ์ คนตรง
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสถานศึกษา
ปฏิบตั ิหน้าที่ รองผู้อานวยการ กลุ่มงานงบประมาณ
และแผนงานและกลุ่มงานนักเรียนประจา
1.5 นายพิทักษ์
ภูมิดอนมิ่ง
ตาแหน่ง ครู
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อานวยการสถานศึกษา
กลุ่มกิจการนักเรียนและกลุ่มงานนักเรียนประจา
หน้าที่
1. วางแผนการปฏิบัติงาน กากับ ติดตาม นิเทศ ประเมินผล การปฏิบัติง านของครูและบุคลากร
ในกลุ่มงานที่รับผิดชอบ
2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้อานวยการสถานศึกษามอบหมาย

2. กลุ่มวิชาการ
2.1 งานสานักงานกลุ่มวิชาการ
นางอัญชลี
คนหมั่น
หัวหน้าสานักงานกลุ่มวิชาการ
หน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ฝุายบริหารมอบหมาย
2.2 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1. นายอนุทิน
พยุงวงษ์
หัวหน้างาน
2. นางสาวอารีรัตน์ มัฐผา
คณะทางาน
3. นางทัศติมา
ปะถาปะตา
คณะทางาน
4. นางสาวณัฐรินทร์ บารุงตา
คณะทางาน
หน้าที่
1. จัดทาโครงสร้างหลักสูตร เอกสารรูปเล่มหลักสูตร กากับติดตามการนาหลักสูตรไปใช้ให้เป็นไป
ตามเปูาหมาย อุดมการณ์ ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประเมินผลรวมทั้ง ปรับปรุง และพัฒนา
หลักสูตร
2. ให้คาปรึกษา แนะนา เกี่ยวกับการนาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการจัดการเรียนการสอน
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 งานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ / หัวหน้าสาขาวิชา
1. นางศิริรัตน์
หาญตระกูล หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
2. นางสาวขนิษฐา
ปิตฝุาย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
3. นายคมสรรค์
ศัตรูพ่าย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
4. นางจุรีภรณ์
บุญศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
5. นางเบญจรัตน์
สุคาภา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. นางสาวอัจฉรา
วันฤกษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
7. นางสาวจุฑาภรณ์ ไปนาน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
8. นายมานะชัย
วงษ์ประชา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ
9. นายสุรศักดิ์
มีศิริ
หัวหน้าสาขาเคมี
10. นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์
หัวหน้าสาขาชีววิทยา
11. นางสาวอิสราภรณ์ ผิวขา
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
12. นางสาวเบญจพร จันทรโคตร
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยี
13. นายนิวัฒน์
วรสาร
หัวหน้าสาขาฟิสิกส์
หน้าที่
1. ประสานความร่วมมือกับครูในกลุ่มสาระฯ / ในสาขาวิชา ดาเนินงาน จัดทา พัฒนา ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และแนวนโยบายของกลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค
2. ร่วมกับคณะครูในกลุ่มสาระฯ / ในสาขาวิชา วางแผนการจัดกิจกรรมและดาเนินการจัดการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
3. กากับ ติดตาม นิเทศ ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ / ในสาขาวิชา
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.4 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑. นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์ หัวหน้างาน
๒. นางสาวอารีรัตน์ มัฐผา
คณะทางาน (กิจกรรมศึกษาดูงาน)
3. นางอุไรรัก
พันโกฎิ คณะทางาน (กิจกรรมฟังบรรยายหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้)
๔. นางสาวกัลยา วิเศษศรี คณะทางาน (กิจกรรมการอ่านหนังสือนอกเวลา)
๕. นางสาวอัจฉรา วันฤกษ์ คณะทางาน (กิจกรรมค่ายวิชาการ มัธยมศึกษาตอนต้น)
6. นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์ คณะทางาน (กิจกรรมค่ายวิชาการมัธยมศึกษาตอนปลาย)
๗. นางจุรีภรณ์
บุญศรี
คณะทางาน (กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม/ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม)
๘. นางสาวเบญจพร จันทรโคตร คณะทางาน (กิจกรรมชุมนุม)
๙. นายศราวุฒิ
คล่องดี
คณะทางาน (กิจกรรมลูกเสือ)
1๐. นางอันติกา กลางประพันธ์ คณะทางาน (กิจกรรมยุวกาชาด)
11. นางสาวอิสราภรณ์ ผิวขา
คณะทางาน (กิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์)
12. นายมานะชัย วงษ์ประชา คณะทางาน (กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร)
13. นางสาวจุฑาภรณ์ ไปนาน
คณะทางาน (กิจกรรมส่งเสริมการออกกาลังกาย)
14. นางสาวจินดา โพนะทา คณะทางาน (กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์)
15. นางสาวอรุณรัตน์ ยืนยง
คณะทางาน (งานกิจกรรมพัฒนาจิตสานึกความเป็นไทย
และความเป็นประชาธิปไตย)
หน้าที่
1.วางแผน กาหนดแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกับคณะคุณครูภายในกลุ่มสาระฯ ต่าง
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
2. ดาเนินงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย กากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
3. อานวยความสะดวก พร้อมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.5 งานรับนักเรียน
1. นายสุรศักดิ์
มีศิริ
หัวหน้างาน
2. นางสาวศันสนีย์ บุญสนิท
คณะทางาน
3. นางสาวพัชราภรณ์ วิชาสาร
คณะทางาน
4. นางสาวสุนีย์
พันธ์ชมภู
คณะทางาน
5. นายสมพงษ์
วรหาร
คณะทางาน
หน้าที่
1. ดาเนินงานการรับนักเรียนให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
2. จัดทาสารสนเทศเกี่ยวกับการรับนักเรียนให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.6 งานทะเบียนวัดผลประเมินผล และ เทียบโอน
1. นางสาวสิริณ
จานรรจ์สิริ
หัวหน้างาน
2. นางไสลา
รูปเหลี่ยม
คณะทางาน
3. นายสมคิด
รูปเหมาะ
คณะทางาน
4. นางสาวเบญจพร จันทรโคตร
คณะทางาน
5. นางสาวสุนีย์
พันธ์ชมภู
คณะทางาน
6. นายสมพงษ์
วรหาร
คณะทางาน
หน้าที่
1. จั ด ท าทะเบี ย นประวั ติ แ ละหลั ก ฐานทางการเรี ย นของนั ก เรี ย นให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
ของกระทรวงศึกษาธิการ
2. จัดทาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทะเบียนนักเรียนและการรายงานผลที่เกี่ยวข้อง
3. ประสานและอานวยความสะดวกการดาเนินงานวัด ผลทางการเรี ยนตามระเบียบการวัดผล
ของโรงเรียนและให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
4. จัดทาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการเรียนนักเรียนและการรายงานที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.7 งานวิจัยและนิเทศการศึกษา
1. นางสาวพัดชา บุตรดีวงศ์
หัวหน้างาน
2. นางศิริรัตน์
หาญตระกูล
คณะทางาน
3. นางสาวขนิษฐา ปิตฝุาย
คณะทางาน
4. นายสุพรม
ปัททุม
คณะทางาน
5. นางจุรีภรณ์
บุญศรี
คณะทางาน
6. นาวสาวจุฑาภรณ์ ไปนาน
คณะทางาน
7. นายคมสรรค์ ศัตรูพ่าย
คณะทางาน
8. นางสาวอัจฉรา วันฤกษ์
คณะทางาน
9. นายมานะชัย วงษ์ประชา
คณะทางาน
10. นางอัญชลี
คนหมั่น
คณะทางาน
11. นายศราวุฒิ คล่องดี
คณะทางาน
12. นายสุรศักดิ์ มีศิริ
คณะทางาน
13. นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์
คณะทางาน
14. นายพิทักษ์
ภูมิดอนมิ่ง
คณะทางาน
หน้าที่
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหาร การจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวม
2. ส่งเสริมให้ครู ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. การจัดทาแผนงาน / โครงการของงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. การศึกษาค้นคว้า และทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
5. การให้ความรู้เรื่องวิจัยแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทางานวิจัย
ทางการศึกษา (ทั้งเป็นทีมและรายบุคคล)
6.ดาเนินการเผยแพร่เอกสารความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยแก่ครูองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันอื่น

7. การสรุป รายงานผล และการนาผลไปวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2.8 งานภาคีเครือข่ายและบริการวิชาการ
1. นางสาวอิสราภรณ์ ผิวขา
2. นางทัศติมา
ปะถาปะตา
3. นางสาววัชรีพร เชื้อกุณะ
4. นายณัฐพล
กวดไทย

หัวหน้างาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

หน้าที่
1. ประสานงานและอานวยความสะดวกในกระบวนการความร่ว มมือ ระหว่ างโรงเรีย นกับ ภาคี
เครือข่าย มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง การให้บริการวิชาการต่าง ๆ
2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.9 งานวิเทศสัมพันธ์
1. นายศักรินทร์
2. นายคมสรรค์
3. นางวรรณภา
4. นางฉันท์สินี
5. นางสาวขวัญลดา
6. นางสาวเอมวลี

คนหมั่น
ศัตรูพ่าย
ไชยราช
คนแคล่ว
ถันทอง
พวงเพ็ชร

หัวหน้างาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

หน้าที่
1. ประสานงานเพื่อความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับเครือข่ายต่างชาติ
2. ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น อ านวยความสะดวกและปฏิบั ติ ง านร่ว มกับ วิท ยากร และครูช าวต่ า งชาติ
ให้ดาเนินไปอย่างเหมาะสมบรรลุตามวัตถุประสงค์
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.10 งานหอสมุดและแหล่งเรียนรู้
1. นางศิริรัตน์
หาญตระกูล
2. นางอรทูรย์
ไวว่อง
3. นางสาวทิพย์อนันต์ โพธะกัน
4. นางสาวภัติยาภรณ์ เหง้าโอสา

หัวหน้างาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

หน้าที่
1. ประสานการจั ด หาสื่ อ หนั ง สื อ ให้ เ พี ย งพอส าหรั บ การให้ บ ริ ก ารแก่ นั ก เรี ย น รวมทั้ ง จั ด
บรรยากาศภายในหอสมุดให้เหมาะสม
2. จัดให้บริการหนังสือ สื่อ สาหรับการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนภายในหอสมุดและที่เกี่ยวข้อง
3. พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหอสมุด
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.11 งานแนะแนว
1. นางเยาวลักษณ์
2. นางอุไรรัก
3. นางสาวสุภาลี
4. นางสาวปิยะดา

ศรีภักดี
พันโกฏิ
โสตบุรุษ
พยุงวงศ์

หัวหน้างาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

หน้าที่
1. ดาเนินงานแนะแนวให้ครอบคลุม ทั้ง 5 บริการ ได้แก่ บริการศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล.
2. บริการสนเทศ บริการให้การปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล บริการติดตามผล
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.12 งานโครงการ Education Hub
1. นางสาวสิริณ
จานรรจ์สิริ
2. นายคมสรรค์ ศัตรูพ่าย
3. นางบงกช
สุทธิประภา
4. นายสุวิวัชร
สมมาตย์
5. นายศักรินทร์ คนหมั่น
6. นางสาวเอมวลี พวงเพ็ชร
7. นางวรรณภา ไชยราช
8. นางฉันท์สินี
คนแคล่ว
9. นางสาวณัฐรินทร์ บารุงตา
10. นางสาวขวัญลดา ถันทอง

หัวหน้างาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

หน้าที่
1. จัดทา พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสาหรับนักเรียนกลุ่ม Education Hub ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการและแนวนโยบายของโรงเรียน
2. วางแผนการจัดกิจกรรมและดาเนินการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
3. มีส่วนร่วมในกระบวนการดาเนินงานจัดการเรียนรู้และการกากับ ติดตาม นิเทศ ประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.13 งานพัฒนาคุณภาพโครงงานนักเรียน
1. นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์
2. นางเบญจรัตน์ สุคาภา
3. นางสาวอารีรัตน์ มัฐผา
4. นางสาวพรปวีณ์ ตาลจรุง
5. นางสาวพัดชา บุตรดีวงศ์
6. นางสาววราภรณ์ แสงเจริญ
7. นายนิวัฒน์
วรสาร
8. นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์

หัวหน้างาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

9. นางสาวอิสราภรณ์ ผิวขา
10. นางสาวศันสนีย์ บุญสนิท
11. นางสาวยุภาวดี บุษบงค์
12. นางสาววัชรีพร เชื้อกุณะ
13. นายประสิทธิ์ ภูหัวไร่
14. นางสาวพัชราภรณ์ วิชาสาร
15. นายวุฒิชัย
ปูคะธรรม
16. นายบารเมษฐ์ สิมพร
17. นางสาวเบญจพร จันทรโคตร
18. นายชวลิต
บัวพรม
19. นางสาวจินดา โพนะทา
20. นายอรรจน์ คงทอง
21. นางสาวทัศติมา ปะถาปะตา

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

หน้าที่
1. งานประสานกับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ครูที่ปรึกษาพิเศษ
นางสาววัชรีพร เชื้อกุณะ
นางสาวจินดา โพนะทา
2. งานการปฏิบัติงานล่วงเวลา / เบิกค่าตอบแทนทุกกิจกรรม การจัดเอกสารประกอบการขอใช้
ห้องปฏิบัติการและหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
นายประสิทธิ์ ภูหัวไร่
นายณัฐพล
กวดไทย
3. งานประสานงานการคัดเลือกนักเรียนไปต่างประเทศ / การส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในเวทีต่าง ๆ
นายชวลิต
บัวพรม
นางสาวจินดา โพนะทา
4. งานประสานการดูแลพานักเรียนไปฝึกประสบการณ์กับสถาบันทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ
นายชวลิต
บัวพรม
นายวุฒิชัย
ปูคะธรรม
5. การจัดซื้อ – จัดจ้าง อุปกรณ์โครงงาน (การสั่งซื้อเพื่อการทาโครงงานและนวัตกรรม)
นายประสิทธิ์ ภูหัวไร่
ดูแลรายวิชาโครงงาน ม.ปลาย
นางสาวจินดา โพนะทา
ดูแลรายวิชานวัตกรรมI, II
นางสาววัชรีพร เชื้อกุณะ
ดูแลรายวิชาโครงงานม.ต้น
6. การสั่งซื้อครุภัณฑ์-การส่งซ่อมและตรวจเช็คความพร้อมในการทางาน
นางสาวพัชราภรณ์ วิชาสาร
ดูแลสาขาเคมี
นายวุฒิชัย
ปูคะธรรม
ดูแลสาขาฟิสิกส์
นางสาวยุภาวดี บุษบงค์
ดูแลสาขาชีววิทยา
7. งานดูแลกิจกรรมการแข่งขันนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC
นางสาวยุภาวดี บุษบงค์

8. งานดูแลกิจกรรมการแข่งขันสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
นางสาวพัชราภรณ์ วิชาสาร
9. วางแผนและดาเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการทาโครงงานของนักเรียนอย่างเป็นระบบโดยมีปฏิทิน
การปฏิบัติง าน กระบวนการให้ความรู้และทักษะตลอดจนให้ความช่วยเหลือเพื่อให้โครงงานของนักเรียน
มีคุณภาพ สามารถประกวดแข่งขันและได้รับรางวัลตอบสนองกับแนวนโยบายของโรงเรียน
10. ดู แ ล รั ก ษาความสะอาดห้ อ งโครงงาน อ านวยความสะดวก ควบคุ ม การท าโครงงาน
และนวัตกรรมของนักเรียนให้เกิดความเรียบร้อย
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.14 งานพัฒนาระบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)
1. นายธีระวุฒิ
จันทะพันธ์
หัวหน้างาน
2. นายศราวุฒิ
คล่องดี
คณะทางาน
3. นายบารเมษฐ์ สิมพร
คณะทางาน
4. นายวุฒิชัย
ปูคะธรรม
คณะทางาน
5. นายชวลิต
บัวพรม
คณะทางาน
หน้าที่
1. ประสานการดาเนินการให้มี ศูนย์การเรียนรู้สะเต็มศึกษาในโรงเรียน เพื่อบริการแก่หน่วยงาน
ภายในและภายนอกโรงเรียน
2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา และให้บริการทางวิชาชาการเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
3. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม งานวิจัย ที่เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.15 งานประกันคุณภาพการศึกษา
1. นายอานวยชัย ศรีโยธี
หัวหน้างาน
2. นางสาวทิพย์อนันต์ โพธะกัน
คณะทางาน
3. นางสาววิจิตรา นาอุดม
คณะทางาน
หน้าที่
1. วางแผนและดาเนินงานเตรียมความพร้อมในการประสานการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน
2. ประสานความร่วมมือในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามแนวปฏิบัติที่หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. กลุ่มงบประมาณและแผนงาน
3.1 งานสานักงานกลุ่มงบประมาณและแผนงาน
นายศราวุฒิ
คล่องดี
หัวหน้าสานักงานกลุ่มงบประมาณและแผนงาน
หน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.2 งานควบคุมภายในสถานศึกษา
1. นายธีระศักดิ์
คนตรง
หัวหน้างาน
2. นางสาวทัษภรณ์ ศรียืน
คณะทางาน
3. นายบารเมษฐ์ สิมพร
คณะทางาน
หน้าที่
1. วางแผน ประสานงาน และดาเนินงานควบคุมภายในให้สอดคล้องกับระเบียบของทางราชการ
2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3.3 งานการเงินและบัญชี
3.3.1 งานการเงินและบัญชี
1. นางสาวสุพัตรา สิงมะหันต์
2. นายธีระศักดิ์
คนตรง
3. นายศราวุฒิ
คล่องดี
4. นางอันติกา
กลางประพันธ์
5. นายธวัชชัย
มันอาษา
6. นางสาวนภาพร ไตรยสิงห์
7. นางสาวโสรยา ไพศาลวัฒนการณ์
8. นางสาวจุรีพร สุวรรณไตรย์
9. นางสาวทัษภรณ์ ศรียืน
3.3.2 งานเงินเดือนและสวัสดิการ
1. นางสาวสุพัตรา สิงมะหันต์
2. นางสาวโสรยา ไพศาลวัฒนการณ์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่รักษาเงิน
เจ้าหน้าที่รักษาเงิน
เจ้าหน้าที่รักษาเงิน
เจ้าหน้าที่รักษาเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่บัญชี
เจ้าหน้าที่บัญชี
งานเงินเดือนข้าราชการ
งานเงินเดือนและสวัสดิการ

หน้าที่
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในงานการเงิน
2. รับ-จ่าย เงินบารุงการศึกษาและเงินอื่น ๆ
3. จัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวัน
4. จัดทารายงานรับ-จ่าย เงินงบประมาณทุกหมวด
5. รับ-จ่าย เงินงบประมาณทุกหมวด
6. นาฝาก-ถอนเงินจากคลัง
7. จัดทาทะเบียนคุมใบเสร็จเงินบารุงการศึกษา
8. จัดทาทะเบียนคุมเงินอุดหนุน และเงินบารุงการศึกษา
9. งานสัญญายืมเงินราชการ
10. ทาเอกสารประกอบการจ่ายเงินของโรงเรียนทุกประเภท

11. รับผิดชอบการเก็บรักษาเงินในบัญชีธนาคารของโรงเรียนและเอกสารการเงิน หลักฐานงาน
การเงินและบัญชีต่าง ๆ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ และปลอดภัย
12. งานรายงานการเดินทางไปราชการ
13. งานจัดทาเอกสารแบบคาขอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
14. งานหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
15. งานหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร
16. นาหักภาษี ณ ที่จ่ายจัดส่งสรรพากร
17. งานเงินเดือน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง
18. นาส่งรายการหักหนี้ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ข้าราชการบานาญ
19. เบิกจ่ายเงินสวัสดิการข้าราชการ
20. นาส่งเงิน แจ้งเข้า-ออก ประกันสังคม
21. จัดทารายงานการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชี ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
22. จัดทาบัญชีเงินสดและทะเบียนคุมเงินทุกประเภท
23. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในงานบัญชี
24. จัดทาทะเบียนคุมใบเสร็จเงินบารุงการศึกษา
25. งานสัญญายืมเงินราชการ
26. งานรายงานการเดินทางไปราชการ
27. จัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้
28. งานจัดทาเอกสารแบบคาขอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
29. นาฝากเงินส่งคงคลัง เงินประกันสัญญา และบันทึกฝากเงินในระบบ
30. บันทึกการจ่ายเงินทุกประเภทในระบบ
31. จัดทารายงานการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชี ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
3.4 งานพัสดุและสินทรัพย์
1. นายธวัชชัย
มันอาษา
2. นางสาวจุรีพร คานนท์
3. นายธนดล
ปุนุ กอ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

หน้าที่
1. วางแผนและด าเนิน งานเตรี ยมความพร้ อมในการประสานการด าเนิน งานเกี่ ย วกั บ พั สดุ แ ละ
สินทรัพย์ของโรงเรียน
2. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การจัดทาบัญชี การประสานการบารุงรักษา การจาหน่าย
พัสดุให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.5 งานแผนงานและงบประมาณ
1. นายศราวุฒิ
คล่องดี
2. นางสาวโสรยา ไพศาลวัฒนการณ์
3. นางสาวทัษภรณ์ ศรียืน
4. นางสาวจุรีพร สุวรรณไตรย์

หัวหน้างาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

หน้าที่
1. วางแผนและด าเนิน งานเตรีย มความพร้อ มในการประสานการดาเนิ นงานเกี่ ยวกับ การจั ดท า
แผนงานต่าง ๆ ของโรงเรียน
2. ประสานความร่วมมือในการจัดทาแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ ของโรงเรียน รวมทั้ง การกากับ
ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานตามแผนของโรงเรียน
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.6 งานธนาคารโรงเรียน
๑. นางสาวกัลยา วิเศษศรี
หัวหน้างาน
๒. นางสาวน้าฝน นาโสก
คณะทางาน
หน้าที่
1. วางแผนและดาเนินงานเตรียมความพร้อมในการประสานการดาเนินงานธนาคารโรงเรียน
2. สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม และก ากั บ ช่ ว ยเหลื อ การด าเนิ น งานของคณะกรรมการนั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.7 งานระดมทรัพยากรและการลงทุน
1. นายธีระศักดิ์
คนตรง
2. นายศราวุฒิ
คล่องดี
3. นางสาวสุพัตรา สิงมะหันต์
4. นางสาวทัษภรณ์ ศรียืน

หัวหน้างาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

หน้าที่
1. วางแผนและด าเนิ น งานเตรี ย มความพร้ อ มในการประสานการด าเนิ น งานระดมทรั พ ยากร
และการลงทุน
2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. กลุ่มบริหารทั่วไป
4.1 งานสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
นางจุรีภรณ์
บุญศรี
หัวหน้าสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
หน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตามที่ฝุายบริหารมอบหมาย
4.2 งานอานวยการ
1. นางสาวอรุณรัตน์ ยืนยง
หัวหน้างาน
2. นางสาวณัฐรดา เทพศรีหา
คณะทางาน
หน้าที่
1. วางแผนดาเนินงานบริหารทั่วไปให้รวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. วางแผน ดาเนินงานเกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบทาง
ราชการและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.3 งานสารบรรณและธุรการ
1. นางสาวพรปวีณ์ ตาลจรุง
หัวหน้างาน
2. นางสาวภัทรวดี ปาละจินต์
คณะทางาน
3. นางสาวพรประภา พิกุลศรี
คณะทางาน
หน้าที่
1. วางแผนและดาเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ
2. วางแผน ประสานงาน และดาเนินการจัดการประชุมประจาเดือน
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.4 งานบุคลากร
1. นางจุรีภรณ์
บุญศรี
หัวหน้างาน
2. นางเบญจรัตน์ สุคาภา
คณะทางาน
3. นางสาวพรปวีณ์ ตาลจรุง
คณะทางาน
4. นางสาวณัฐรดา เทพศรีหา
คณะทางาน
5. นางสาวภัทรวดี ปาละจินต์
คณะทางาน
6. นางวรรณภา ไชยราช
คณะทางาน
หน้าที่
1. วางแผนและดาเนิ นงานเกี่ ยวกับ บริ หารงานบุค คลให้ ครอบคลุ มทั้ ง การ สรรหา บรรจุแ ต่ง ตั้ ง
การพัฒนานิเทศ ประเมินผล โดยให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้เกิดผลดีด้านขวัญ
กาลังใจและประสิทธิภาพประสิทธิผลการทางาน
2. รวบรวมระเบี ย บแนวปฏิ บั ติ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ งานบริ ห ารงานบุ ค คลและบริ ก ารเผยแพร่
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
3. จัด ท าแบบฟอร์ม ต่ างๆ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงาน การติด ตามประเมิ นผลงานกลุ่ ม งานบริ ห าร
งานบุคคล จัดเก็บไว้อย่างมีระบบ
4. จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานประจาภาคเรียน รายวันและรายเดือน
5. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของกลุ่มบริหารงานบุคลากร
6. ควบคุ ม กากับ ติดตาม การดาเนิน งานตามแผนที่วางไว้ให้เป็น ไปตามกาหนด และบรรลุตาม
เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. ติด ต่อ ประสานงานกั บงานอื่ นๆ ทุ กงานเพื่อประสานการปฏิ บัติให้เ กิดผลสาเร็จ ของงานและ
เกิดผลดี ต่อทางราชการ
8. การรับ – ส่ง ลงทะเบียนหนังสือราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล
9. ประเมินผล สรุปผลการดาเนินงานกลุ่มอานวยการ รายภาคเรียน/รายปีการศึกษา
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.5 งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคและยานพาหนะ
1. นายมานะชัย วงษ์ประชา
หัวหน้างาน
2. นายพิทักษ์พงษ์ ศาลารักษ์
คณะทางาน (งานยานพาหนะ งานอาคารสถานที่
3. นายมนัส
4. นายธราดล

พันโกฏิ
ชมพุฒ

สิ่งแวดล้อม นักการภารโรง)
คณะทางาน (งานสาธารณูปโภค ซ่อมบารุง แม่บ้าน)

คณะทางาน

5. นายอภิสิทธิ์

ธารดรรัตน์

คณะทางาน

หน้าที่
1. วางแผนและด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ การดู แ ล บ ารุ ง รั ก ษา และพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ อาคารสถานที่
และสภาพบรรยากาศสิ่งแวดล้อม ให้มีความเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้
2. ประสานการจั ด ให้ บ ริ ก ารด้ า นสาธารณู ป โภคและยานพาหนะให้ มี ค วามพร้ อ ม สะดวก
ต่อการให้บริการ
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.6 งานโสตทัศนูปกรณ์
1. นายอรรจน์
2. นายพิชิตพล
3. นายอภิชาติ
4. นายขรรค์ชัย

คงทอง
อินปากดี
ผิวงาม
วงศ์สิทธิ์

หัวหน้างาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

หน้าที่
1. วางแผน และดาเนินการ จัดเตรียมความพร้อมในการให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์
2. ประสานการจัดบริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ให้มีความพร้อม สะดวกต่อการให้บริการ
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.7 งานราชพิธีและบริการชุมชน
1. นางสาวอรุณรัตน์ ยืนยง
หัวหน้างาน
2. นางสาวณัฐรดา เทพศรีหา
คณะทางาน
3. นายพิทักษ์พงษ์ ศาลารักษ์
คณะทางาน
4. นายมนัส
พันโกฏิ
คณะทางาน
5. นางสาวพัชราภรณ์ วิชาสาร
คณะทางาน
หน้าที่
1. วางแผน และดาเนินการ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ งานชุมชน ในโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนการ
ร่วมกิจกรรมชุมชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องเหมาะสมตามแนวปฏิบัติ
2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.8 งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. นางสาวจุฑาภรณ์ ไปนาน
หัวหน้างาน
2. นางสาววิจิตรา นาอุดม
คณะทางาน
3. นางสาวอาภรทิพย์ ศรีประเสริฐ
คณะทางาน
4. นางสาวน้าฝน นาโสก
คณะทางาน
5. นางสาวพรประภา พิกุลศรี
คณะทางาน
หน้าที่
1. วางแผน และประสาน จัดเตรียมความพร้อ มในการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ตลอดจนประสานงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.9 งานบริการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
1. นางเบญจรัตน์ สุคาภา
2. นางศิริรัตน์
หาญตระกูล
3. นายสุพรม
ปัททุม
4. นางสาวขนิษฐา ปิตฝุาย
5. นายคมสรรค์ ศัตรูพ่าย
6. นางจุรีภรณ์
บุญศรี
7. นางสาวอัจฉรา วันฤกษ์
8. นางสาวจุฑาภรณ์ ไปนาน
9. นายมานะชัย วงษ์ประชา
10. นายสุรศักดิ์ มีศิริ
11. นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์
12. นางสาวเบญจพร จันทรโคตร
13. นายนิวัฒน์
วรสาร

หัวหน้างาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

หน้าที่
1. วางแผน และประสาน จัดเตรียมข้อมูล ตลอดจนเตรียมความพร้อมของสถานที่และบรรยากาศ
ในการให้บริการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้กับชุมชน
2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.10 งานประชาสัมพันธ์
1. นางสาวพรพิทักษ์ คนหาญ
2. นางสาวอัจฉรา วันฤกษ์
3. นางสาวพรปวีณ์ ตาลจรุง
4. นายบารเมษฐ์ สิมพร
5. นายขรรค์ชัย
วงศ์สิทธิ์
6. นายอภิชาติ
ผิวงาม
7. นายอรรจน์
คงทอง

หัวหน้างาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

หน้าที่
1. วางแผน และดาเนินงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน จัดเก็บข้อมูลภาพถ่าย และให้บริการเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนตลอดจนใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
2. วางแผน รวบรวมข้อมูล กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชิทยาลัย เพื่อจัดทาหนังสือทูล เกล้า
และเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ตามนโยบายของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.11 งานข้อมูลและสารสนเทศ
1. นายอรรจน์
คงทอง
2. นายอภิชาติ
ผิวงาม
3. นางสาวทิพย์อนันต์ โพธะกัน
4. นางสาววิจิตรา นาอุดม

หัวหน้างาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

5. นางสาวสุนีย์
6. นายขรรค์ชัย

พันธ์ชมภู
วงศ์สิทธิ์

คณะทางาน
คณะทางาน

หน้าที่
1. วางแผน และดาเนินงาน ประสาน จัดทาข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียน พร้อมทั้งจัดระบบ
ข้ อ มู ล สารสนเทศให้ ร ายงานหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว
และมีประสิทธิภาพ
2. วางแผน รวบรวมข้ อ มู ล สารสนเทศของ กลุ่ ม โรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย
เพื่อให้สามารถนามาใช้ประโยชน์ต่างๆได้
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.12 งานสานักงานผู้อานวยการโรงเรียน
1. นางสาวพัดชา บุตรดีวงศ์
2. นางสาวจุฑาภรณ์ ไปนาน
3. นายศราวุฒิ
คล่องดี
4. นางสาวพรประภา พิกุลศรี

หัวหน้างาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

หน้าที่
1. วางแผน และจัดเตรียมความพร้อมของสานักงานผู้อานวยการโรงเรียน และสานักงานกลุ่มโรงเรียน
เพื่อประสิทธิภาพประสิทธิผล ในการประสานงานและการบริการที่เกี่ยวข้อง
2. ประสานงาน รวบรวมข้อมูล เอื้ออานวยความสะดวกการติดต่อสื่อสาร และการประสานงานต่าง ๆ
ระหว่างสานักงานผู้อานวยการโรงเรียน ศูนย์พัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
(ศพว.) กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. วางแผน และจัด เตรี ยมการประชุ มคณะกรรมการด าเนิน งานของกลุ่ม โรงเรี ยนวิ ทยาศาสตร์
จุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย ในการขั บ เคลื่ อ นนโยบายของคณะกรรมการบริ ห ารงานโครงการพั ฒ นา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
4. วางแผน จั ด เตรี ย มการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารท าแผนงานโครงการ ประจ าปี ของกลุ่ ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชิทยาลัย และจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
5. จัดทาโครงการ เพื่อสนับสนุนนโยบาย ดูแลการจัดโครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณในการจัด
กิจกรรมของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4.13 งานสวัสดิการร้านค้าโรงเรียน
1. นายประกาศ
อ่อนตาม
หัวหน้างาน
2. นายกิตติชัย
ปัญญารมย์
คณะทางาน
3. นายธีระศักดิ์
คนตรง
คณะทางาน
4. นายพิทักษ์
ภูมิดอนมิ่ง
คณะทางาน
4. นางขนิษฐา
ปิตฝุาย
คณะทางาน
5. นางจุรีภรณ์
บุญศรี
คณะทางาน
6. นางอัญชลี
คนหมั่น
คณะทางาน
7. นายศราวุฒิ
คล่องดี
คณะทางาน

หน้าที่
1. พิจารณาดาเนินการวางแผน ให้คาปรึกษาหารือ และเสนอแนะความเห็นในการดาเนินงานร้านค้า
สวัสดิการโรงเรียนวิทยาศาสตร์
2. ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การดาเนินงานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนวิทยาศาสตร์
3. เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการดาเนินงานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ที่เป็น
ประโยชน์แก่สมาชิกและผลประโยชน์อื่น ๆ ต่อสาธารณประโยชน์

5. กลุ่มกิจการนักเรียน
5.1. งานสานักงานกลุ่มกิจการนักเรียน
นางสาวขนิษฐา
ปิตฝุาย

หัวหน้าสานักงานกลุ่มกิจการนักเรียน

ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ฝุายบริหารมอบหมาย
5.2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1. นางสาวขนิษฐา ปิตฝุาย
2. นางสาววิลาวัลย์ สุคาภา
3. นางสาวอิสราภรณ์ ผิวขา
4. นางสาวเบญจพร จันทรโคตร
5. นางสาวยุภาวดี บุษบงค์
6. นางสาววัชรีพร เชื้อกุณะ
7. หัวหน้าระดับชั้น ทุกท่าน
8. คุณครูที่ปรึกษา ทุกท่าน
9. คุณครูแนะแนว ทุกท่าน
10. คุณครูผู้ปกครองเรือนพักนอนทุกท่าน

หัวหน้างาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

หน้าที่

หน้าที่
1. วางแผน และประสานการดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครอบคลุม ทั้ง 5 ขั้นตอน
ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมพัฒนา การปูองกันและแก้ไขปัญหา
และการส่งต่อ
2. รวบรวมข้อมูลนักเรียนและสรุปเป็นสารสนเทศที่สามารถใช้ในการบริหารจัดการ
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5.3. งานกิจกรรมนักเรียน
1. นางสาววิลาวัลย์ สุคาภา
หัวหน้างาน
2. นายชัยธวัช
รัตนศรี
คณะทางาน
3. นายธราดล
ชมพุฒ
คณะทางาน
4. นายอภิสิทธิ์
ธารดรรัตน์
คณะทางาน
5. นายพิชิตพล
อินปากดี
คณะทางาน
6. นางสาวยุภาวดี บุษบงค์
คณะทางาน
7. นางสาววัชรีพร เชื้อกุณะ
คณะทางาน
8. นางสาวจินดา โพนะทา
คณะทางาน

9. นางสาวสุชาวดี สุวรรณกาฬ

คณะทางาน

หน้าที่
1. วางแผนและประสานการดาเนินงานกิจกรรมนักเรี ยนที่ส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม
ทั้งกิจกรรมประจาวัน และกิจกรรมตามโอกาสและวาระสาคัญต่าง ๆ
2. จัดดาเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการนักเรียน สภานักเรียน และกิจกรรมอื่นๆตามนโยบาย
ของโรงเรียนและนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๕.๔ งานอนามัยโรงเรียน
1. นางสาวจุฑาภรณ์ ไปนาน
หัวหน้างาน
2. นายชัยธวัช
รัตนศรี
คณะทางาน
3. นางสาวอาภรทิพย์ ศรีประเสริฐ
คณะทางาน
4. นางสาวมลฤดี คาพิลา
คณะทางาน
5. นายพัฒนพงษ์ อ่อนทุม
คณะทางาน

หน้าที่
1. วางแผนและจั ด เตรี ย มความพร้ อ มด้ า นเวชภั ณ ฑ์ อาคารสถานที่ สภาพบรรยากาศ
เพื่อการให้บริการด้านอนามัยโรงเรียน
2. จั ด ด าเนิ น การการให้ บ ริ ก าร การรั ก ษาพยาบาลเบื้ อ งต้ น และการส่ ง ต่ อ เพื่ อ การรั ก ษา
ในสถานพยาบาล
3. จัดกิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพทางโภชนาการ การส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันแก้ไขโรคภัย
ต่าง ๆ
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5.5 งานป้องกันปัญหายาเสพติด และ ความปลอดภัยในสถานศึกษา
1. นางอุไรรัก
พันโกฏิ
หัวหน้างาน
2. หัวหน้าระดับชั้น ทุกท่าน
คณะทางาน
3. คุณครูที่ปรึกษา ทุกท่าน
คณะทางาน
4. คุณครูแนะแนว ทุกท่าน
คณะทางาน
5. คุณครูผู้ปกครองเรือนพักนอนทุกท่าน คณะทางาน
หน้าที่
1. วางแผนและดาเนินการตลอดจนประสานงานจัดกิจกรรมปูองกันปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียน
จัดเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ อาคารสถานที่ สภาพบรรยากาศ เพื่อการให้บริการด้านอนามัยโรงเรียน
2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5.6 งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
1. นายสุพรม
ปัททุม
หัวหน้างาน
2. นางสาววัชรีพร เชื้อกุณะ
คณะทางาน

3. นางสาวจินดา โพนะทา
4. หัวหน้าระดับชั้น ทุกท่าน
5. คุณครูที่ปรึกษา ทุกท่าน
6. หัวหน้าเรือนพักนอนทุกท่าน

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

หน้าที่
1. วางแผนและประสานการดาเนินงานเกี่ยวกับการสรรหา แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียนตลอดจนประสานการจัดประชุมและการสนับสนุนช่วยเหลือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6. งานกิจการนักเรียนประจา
6.1 คณะกรรมการบริหารเรือนพักนอนนักเรียนประจา
1. นายประกาศ
อ่อนตาม
ประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์
คนตรง
รองประธานกรรมการ
3. นายสุพรม
ปัททุม
กรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ปิตฝุาย
กรรมการ
5. นางศิริรัตน์
หาญตระกูล
กรรมการ
6. นายคมสรรค์
ศัตรูพ่าย
กรรมการ
7. นางจุรีภรณ์
บุญศรี
กรรมการ
8. นางสาวอัจฉรา วันฤกษ์
กรรมการ
9. นายมานะชัย
วงษ์ประชา
กรรมการ
10. นางสาวจุฑาภรณ์ ไปนาน
กรรมการ
11. นางสาวสิริณ จานรรจ์สิริ
กรรมการ
12. นางสาวอัญชลี คนหมั่น
กรรมการ
13. นายสุรศักดิ์ มีศิริ
กรรมการ
14. นายศราวุธ
คล่องดี
กรรมการ
15. นายอานวยชัย ศรีโยธี
กรรมการ
16. นางสาววิลาวัลย์ สุคาภา
กรรมการ
17. นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์
กรรมการ
18. นางเบญจรัตน์ สุคาภา
กรรมการ
18. นายกิตติชัย ปัญญารมย์
กรรมการและเลขานุการ
19. นายพิทักษ์
ภูมิดอนมิ่ง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
20. นายพัฒนพงษ์ อ่อนทุม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒1. นางสาวฐิตาภรณ์ ขันศิลา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒2. นางสาวดุษฎี บุญเพ็ง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. นางสาวมาริษา ศรีพิมพ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔. นางสาวมลฤดี คาพิลา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๕. นางสาวสินีนาฎ ข่าขันมะลี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่
1. พิ จารณาแนวทางการดาเนิ นงานเรือ นพั กนอนนักเรีย น ตามระเบี ยบโรงเรียนวิท ยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร ว่าด้วยการอยู่เรือนพักนอนของนักเรียนประจา พ.ศ. 2562
2. ดาเนินงานตามกรอบและวิธีปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ
นักเรียนประจาให้มีความเหมาะสมและ ตามระเบียบโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
ว่าด้วยการอยู่เรือนพักนอนของนักเรียนประจา พ.ศ. 2562
3. กากับ นิเทศ ติดตาม ร่วมคิดร่วมทา แก้ปัญหา การดาเนินงานตามระเบียบโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร ว่าด้วยการอยู่เรือนพักนอนนักเรียนประจา
4. พิจารณาปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือลงโทษนักเรียนประจาที่ได้กระทาผิดตามระเบียบ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร ว่าด้วยการอยู่เรือนพักนอนนักเรียนประจา
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
6.2. คณะกรรมการนิเทศ กากับ ติดตาม และที่ปรึกษาประจาเรือนพักนอน
1. นายประกาศ อ่อนตาม
ประธานคณะกรรมการบริหารเรือนพักนอน
2. นายกิตติชัย
ปัญญารมย์
รองประธานคณะกรรมการบริหารเรือนพักนอน
3. นายธีระศักดิ์
คนตรง
รองประธานคณะกรรมการบริหารเรือนพักนอน
4. นายพิทักษ์
ภูมิดอนมิ่ง
รองประธานคณะกรรมการบริหารเรือนพักนอน
5. นายสุรศักดิ์
มีศิริ
หัวหน้าครูที่ปรึกษาประจาเรือนพักนอนชาย 1
6. นางสาววิลาวัลย์ สุคาภา
ครูที่ปรึกษาประจาเรือนพักนอนชาย 1
7. นายสุพรม
ปัททุม
หัวหน้าครูที่ปรึกษาประจาเรือนพักนอนชาย 2
8. นายมนัส
พันโกฎิ
ครูที่ปรึกษาประจาเรือนพักนอนชาย 2
9. นางจุรีภรณ์
บุญศรี
หัวหน้าครูที่ปรึกษาประจาเรือนพักนอนหญิง 1
10. นางสาวพรปวีณ์ ตาลจรุง
ครูที่ปรึกษาประจาเรือนพักนอนหญิง 1
11. นางสาวจุฑาภรณ์ ไปนาน
หัวหน้าครูที่ปรึกษาประจาเรือนพักนอนหญิง 2
12. นางสาวศันสนีย์ บุญสนิท
ครูที่ปรึกษาประจาหอเรือนพักนอนหญิง 2
13. นางสาวขนิษฐา ปิตฝุาย
หัวหน้าครูที่ปรึกษาประจาเรือนพักนอนหญิง 3
14. นางอันติกา กลางประพันธ์
ครูที่ปรึกษาประจาเรือนพักนอนหญิง 3
15. นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์
หัวหน้าครูที่ปรึกษาประจาเรือพักนอนหญิง 4
16. นางสาวอัจฉรา วันฤกษ์
ครูที่ปรึกษาประจาเรือนพักนอนหญิง 4
17. นางสาวอิสราภรณ์ ผิวขา
งานเรือนพักนอนนักเรียนประจา
หน้าที่
1. นิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตาม แนะน าช่ ว ยเหลื อ ให้ ค าปรึ ก ษา แก้ ไ ขปั ญ หาร่ ว มกั บ ครู ผู้ ป กครอง
เรือนพักนอน ในการดูแลปกครองนักเรียนประจาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีคุณภาพ
2. กากับ ดูแล นักเรียนประจาเข้าร่วมกับคณะครูผู้ปกครองเรือนพักนอน ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ว่าด้วยการอยู่เรือนพักนอนนักเรียนประจา พุทธศักราช
2562
3. ปฏิบัติหน้าที่ในวันจันทร์ -วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.30 - 22.00 น. และวันหยุดเสาร์-วันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 22.00 น.

4. ให้คณะกรรมการผู้นิเทศและที่ปรึกษาประจาเรือนพักนอน ลงชื่อปฏิบัติงานและบันทึกการปฏิบัติ
หน้าที่ในทางานแต่ละเรือนพักนอนที่ปฏิบัติจริง
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
6.3. คณะกรรมการดูแลนักเรียนประจา
ครูผู้ปกครองเรือนพักนอนนักเรียนประจา
1. เรือนพักนอนชาย 1
1. นายสุรศักดิ์
มีศิริ
2. นางสาววิลาวัลย์ สุคาภา
3. นายพัฒนพงษ์ อ่อนทุม
4. นายนัทธพงศ์ สารีมูล
2. เรือนพักนอนชาย 2
1. นายสุพรม
ปัททุม
2. นายมนัส
พันโกฎิ
3. นางสาวฐิตาภรณ์ ขันศิลา
4. นายเกียรติศักดิ์ คล่องดี
3. เรือนพักนอนหญิง 1
1. นางจุรีภรณ์
2. นางสาวพรปวีณ์
3. นางสาวดุษฎี
4. นางสาวพัชราภรณ์
4. เรือนพักนอนหญิง 2
1. นางสาวจุฑาภรณ์
2. นางสาวศันสนีย์
3. นางสาวมาริษา
4. นางสาวพรวิมล
5. เรือนพักนอนหญิง 3
1. นางสาวขนิษฐา
2. นางอันติกา
3. นางสาวมลฤดี
4. นางสาวณัฐชญา
6. เรือนพักนอนหญิง 4
1. นางสาวดวงดาว
2. นางสาวอัจฉรา
3. นางสาวสินีนาฏ
4. นางสาจุฑามาศ
หน้าที่

บุญศรี
ตาลจรุง
บุญเพ็ง

หัวหน้าครูที่ปรึกษาประจาเรือนพักนอนชาย 1
ครูที่ปรึกษาประจาเรือนพักนอนชาย 1
หัวหน้าครูผู้ปกครองเรือนพักนอน
ครูผู้ปกครองเรือนพักนอน
หัวหน้าครูที่ปรึกษาประจาเรือนพักนอนชาย 2
ครูที่ปรึกษาประจาเรือนพักนอนชาย 2
หัวหน้าครูผู้ปกครองเรือนพักนอน
ครูผู้ปกครองเรือนพักนอน

ทานุ

หัวหน้าครูที่ปรึกษาประจาเรือนพักนอนหญิง 1
ครูที่ปรึกษาประจาเรือนพักนอนหญิง 1
หัวหน้าครูผู้ปกครองเรือนพักนอน
ครูผู้ปกครองเรือนพักนอน

ไปนาน
บุญสนิท
ศรีพิมพ์
พ่วงแพ

หัวหน้าครูที่ปรึกษาประจาเรือนพักนอนหญิง 2
ที่ปรึกษาประจาเรือนพักนอนหญิง 2
หัวหน้าครูผู้ปกครองเรือนพักนอน
ครูผู้ปกครองเรือนพักนอน

ปิตฝุาย
กลางประพันธ์
คาพิลา
ชาธิราช

หัวหน้าครูที่ปรึกษาประจาเรือนพักนอนหญิง 3
ครูที่ปรึกษาประจาเรือนพักนอนหญิง 3
หัวหน้าครูผู้ปกครองเรือนพักนอน
ครูผู้ปกครองเรือนพักนอน

มงคลสวัสดิ์
วันฤกษ์
ข่าขันมะลี
นาคะโชติ

หัวหน้าครูที่ปรึกษาประจาเรือนพักนอนหญิง 4
ครูที่ปรึกษาประจาเรือนพักนอนหญิง 4
หัวหน้าครูผู้ปกครองเรือนพักนอน
ครูผู้ปกครองเรือนพักนอน

1. กากับ ดูแลนักเรียนประจาในเรือนพักนอน ให้นักเรียนปฏิบัติ ตามระเบียบโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ว่าด้วยการอยู่เรือนพักนอนของนักเรียน พ.ศ. 2562
2. จัดทาเอกสารและจัดระบบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับพฤติกรรมการอยู่เรือนพักนอนให้เป็นปัจจุบัน
และรายงานข้อมูลส่งต่อไปยังระดับสายชั้นต่าง ๆ เพื่อร่วมกันปูองกัน แก้ไข พัฒนาอย่างเป็นระบบ
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6.4. คณะกรรมการปฏิบัติหน้างานสนับสนุนงานเรือนพักนอนนักเรียนประจา
6.41 งานสานักงานเรือนพักนอนนักเรียนประจา
1. นางสาวชุติมา รักษาอินทร์
หัวหน้างาน
2. นางสาวงามฤทัย สุพร
คณะทางาน
หน้าที่
1. จัดทาแบบบันทึก
- การปฏิบัติหน้าที่ธุรการ
- การประชุมหอพัก
- การกลับบ้านของนักเรียนและออกนอกบริเวณโรงเรียนชั่วคราว
2. จัดซื้อ-จัดจ้าง
- จัดซื้อพัสดุหอพัก สานักงาน
- จัดจ้างเวรยามกลางคืน (ยามหญิง)
- จัดจ้างล้างแอร์
3. จัดทาบันทึกข้อความต่างๆ
4. ทาวาระการประชุมและบันทึกข้อความเชิญประชุม
5. เบิกเงินค่าตอบแทนการทางานล่วงเวลา
6. จัดเวรแม่บ้าน และแบบประเมิน
7. ภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6.4.2 งานพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนประจา
1. นายประกาศ อ่อนตาม
2. นางจุรีภรณ์
บุญศรี
3. นางสาวสินีนาฏ ข่าขันมะลี
4. นางสาวมาริษา ศรีพิมพ์
๕. นางสาวจุฑามาศ นาคะโชติ

หัวหน้างาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

หน้าที่
1. วางแผนและจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนประจาให้สอดคล้องกับระบบการพัฒนา
นักเรียนประจาให้เป็นไปตามเปูาหมายและอุดมการณ์โรงเรียนวิทยาศาสตร์
2. จัดเก็บข้อมูลคะแนน ผลการประเมิน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนประจาและวิชาทักษะชีวิต
นักเรียนประจาให้เป็นปัจจุบัน
3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6.4.3 งานโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์

1. นายอรรจน์
2. นายขรรค์ชัย
3. นายอภิชาติ

คงทอง
วงศ์สิทธิ์
ผิวงาม

หัวหน้างาน
คณะทางาน
คณะทางาน

หน้าที่
1. วางแผนและจัดทาระบบฐานข้อมูลการเข้าออกเรือนพักนอนให้มีประสิทธิภาพ
2. จัดทาสารสนเทศงานระบบเรือนพักนอนนักเรียนประจาให้เป็นปัจจุบัน
3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6.4.4 อาหารและโภชนาการนักเรียนประจา
1. นางสาวขนิษฐา ปิตฝุาย
หัวหน้างาน
2. นางสาวดุษฎี บุญเพ็ง
คณะทางาน
3. นางสาวณัฐชญา ชาธิราช
คณะทางาน
หน้าที่
1. ทาหน้าที่เช็คยอดจานวนนักเรียนที่รับประทานอาหารเช้าในแต่ละวัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่อ
ส่งจานวนนักเรียนให้กับการเงิน
2. รายงานปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การรั บ ประทานอาหารเช้ า ของนั ก เรี ย น เช่ น ในบางวั น อาจจะมี
อาหาร ภาชนะต่างๆที่ไม่เพียงพอ ไม่สะอาด หรืออาจจะมีสิ่งที่ปนเปื้อนในอาหารบ้าง เสร็จแล้วก็จะนาแจ้ง
ผู้ประกอบการที่รับผิดชอบอาหารเช้าให้ทราบถึงปัญหาและดาเนินการแก้ไขต่อไป
3. ติดต่อประสานไปยังร้านอาหารใน กรณีที่นักเรียนเจ็บปุวย หรือการเเพ้อาหารเป็นบางประเภท
4. รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากนักเรียน เเล้วนาเเจ้งทางร้านผู้ประกอบการ
5. ทาแบบประเมินความพึงพอใจทุกเดือน
6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6.4.5 งานพยาบาลนักเรียนประจา
1. นางสาวจุฑาภรณ์ ไปนาน
2. นางสาวอาภรทิพย์ ศรีประเสริฐ
3. นางสาวมลฤดี คาพิลา
4. นายพัฒนพงษ์ อ่อนทุม

หัวหน้างาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

หน้าที่
1. วางแผนและจั ด เตรี ย มความพร้ อ มด้ า นเวชภั ณ ฑ์ อาคารสถานที่ สภาพบรรยากาศ
เพื่อการให้บริการด้านอนามัยโรงเรียน
2. จั ด ด าเนิ น การ การให้ บ ริ ก าร การรั ก ษาพยาบาลเบื้ อ งต้ น และประสานงานเพื่ อ การรั ก ษา
ในสถานพยาบาล
3. จัดกิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพทางโภชนาการของนักเรียน
4. จัดทาโครงการของงานพยาบาลในแต่ละปีการศึกษาเพื่อส่ง เสริมสุขภาพและการปูองกันแก้ไ ข
โรคภัยต่างๆ
5. ปฏิบตั ิงานทางวิชาการ การพยาบาล เช่น ค้นคว้าหาความรู้เพื่อปรับปรุงงานพยาบาล

6. รับผิดชอบการเบิกประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลให้แก่นักเรียน
7. จัดซื้อจัดจ้างค่าตอบแทนพยาบาลวิชาชีพทุกเดือน
8. รายงานสถิติการใช้บริการเรือนพยาบาลเสนอต่อผู้บริหารทุกเดือน
9. รวบรวมข้อมูลการนานักเรียนส่งสถานพยาบาลทุกเดือน
10. จัดทาเวรพนักงานขับรถนาส่งสถานพยาบาล
11. สรุปการใช้ยาของพยาบาลทุกเดือน
12. เบิกค่าตอบแทนให้กับครูประจาเรือนพักนอนที่นานักเรียนส่งโรงพยาบาล
13. มาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
14. ปฏิบตั ิติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6.4.6 งานซักรีดนักเรียนประจา
1. นางสาวพรวิมล พ่วงแพ
2. นางสาวพัชราภรณ์ ทานุ

หัวหน้างาน
คณะทางาน

หน้าที่
1. จัดซื้อพัสดุที่ใช้ในการซักรีดทุกๆเดือน
2. จ้างเหมาพนักงาน 11 คนเดือนละ 99,900 บาท
3. จัดซื้อตะกร้าผ้าให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นในปีการศึกษา 2564
4. แจ้งให้นักเรียนทราบในการส่งผ้าซักวันละ 6 ชิ้นและต้องปักชื่อทุกตัวก่อนส่งซัก
- ส่งผ้าซักวันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์ มีเรือนพักนอนหญิง 1 หญิง 3 และชาย 2
- ส่งผ้าซักวันอังคาร วันพฤหัสบดีและวันเสาร์ มีเรือนพักนอนหญิง 2 หญิง 4 และชาย 1
5. เบิกเงินเติมแก๊สที่การเงินทุก ๆ สัปดาห์
6. จัดทาเล่มส่งผ้าซักให้กับนักเรียนทุกคนและทาทุกปีการศึกษาใหม่
7. จะจัดซื้อเครื่องซักผ้าใหม่และซ่อมเครื่องซักผ้าที่ชารุดให้กับหอพัก
8. จัดทาโต๊ะรีดผ้าใหม่ที่ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นและซื้อเครื่องซักผ้าใหม่แทนตัวที่ชารุดให้กับงานซั กรีด
9. ดูความเรียบร้อยของสถานที่ซักรีด อุปกรณ์ และสอบถามพูดคุยกับพนักงาน
10. รับแจ้ง ติดตามแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเสื้อผ้าหาย ชารุด ตกสี
11. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6.4.7. งานอาคารสถานที่นักเรียนประจา
1. นายธวัชชัย
มันอาษา
หัวหน้างาน
2. นายมนัส
พันโกฎิ
คณะทางาน
3. นายพิทักษ์พงษ์ ศาลารักษ์
คณะทางาน
4. นายเกียรติศักดิ์ คล่องดี
คณะทางาน
5. นางสาวฐิตาภรณ์ ขันศิลา
คณะทางาน
6. นายนัทธพงศ์ สารีมูล
คณะทางาน
หน้าที่
1. ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ระบบต่าง ๆ ภายในเรือนพักนอนให้ใช้งานได้ตลอดเวลา
2. รับเรื่องแจ้งซ่อม และดาเนินการติดตามผลการซ่อมของแต่ละเรือนพักนอน
3. จัดสถานที่ทากิจกรรมต่างๆ ที่ทางหอพักจัดขึ้น

4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ตามค าสั่ ง นี้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความเสี ย สละ รั บ ผิ ด ชอบเต็ ม ก าลั ง
ความสามารถเพื่ อให้ เกิด ผลดี แก่ท างโรงเรียนและราชการต่อ ไป ทั้ง นี้ ตั้ ง แต่ วัน ที่ 1 เดือ น พฤษภาคม
พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(นายชาตรี ประดุจชนม์)
ผู้อานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

