
 
 

 

 

ค าสั่งโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
ที่ ๑๘๕ /๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งต้ังครูปฏิบัติหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบงานคณะสี 
........................................... 

  ด้วยกลุ่มงานบริหารงานบุคคล ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องความประพฤติและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของนั กเรียน  ตลอดจนการป้องกันเห ตุและแก้ไขปัญหา ของนัก เรียน ในด้า นต่างๆ                     
ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูอย่างต่อเนื่องโดยหลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของครูด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการดูแลนักเรียน อาศัยอ านาจตามความ ในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗(๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม       
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา จึงแต่งต้ังครูและบุคลากร ให้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
  ๑.  นายชวิศ  จิตปุณยพงศ์  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายนิติกร  ระดม   รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นางแก้วใจ  เหมือนอินทร์  กรรมการ 
  ๔.  นางฐิติรัตน์  อร่ามพงษ์  กรรมการ 
         ๕.  นายฉัตรชัย  พาสนยงภิญโญ  กรรมการและเลขานุการ  
 หน้าท่ี อ านวยการ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษา คณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวร
แต่ละวันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
     ๒.๑ คณะสุพรรณิการ์ (สีเหลือง) 
  ๒.๑.๑ นางจิตติญา กล่อมเจ๊ก  หัวหน้าคณะสี 
  ๒.๑.๒ นางสาวสุกฤตา ชาวนาฮี   รองหัวหน้าคณะสีฝ่ายวิชาการ 
  ๒.๑.๓ นางวิภาพรรณ   เพ็ชรจรูญ  รองหัวหน้าคณะสีฝ่ายกิจกรรม 
  ๒.๑.๔ นางจุติพร  เมฆบุตร   เลขานุการ 
  ๒.๑.๕ นายสืบตระกูล เตียประเสริฐ  งานส่งเสริมระเบียบวินัย 
  ๒.๑.๖ นางสาวดวงพร ปราบคช  งานส่งเสริมระเบียบวินัย 
  ๒.๑.๗ นายสุโชติ  โชติมัย   งานส่งเสริมระเบียบวินัย 
  ๒.๑.๘ นางนิตยา  ปัญจากุล  งานส่งเสริมระเบียบวินัย 

/๒.๑.๙ นางสุกรานต์... 



 
 

-๒- 
  ๒.๑.๙ นางสุกรานต์ มหาสารินันทน์  งานส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรม 
  ๒.๑.๑๐ นางมัณฑนา ฟักขาว   งานส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรม 
  ๒.๑.๑๑ นางปนัดดา บุญตานนท์  งานส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรม 
  ๒.๑.๑๒ นางพนิดา สาระรักษ์  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม         
                                                     (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 
  ๒.๑.๑๓ นางสาวสมใจ ภัทรพงศานต์ิ  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม         
                                                     (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 
  ๒.๑.๑๔ นางสมลักษณ์ ต้ังกิจวนิชกุล  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม         
                                                     (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 
  ๒.๑.๑๕ นางเพียงใจ พรหมเทศน์  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม         
                                                     (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 

๒.๑.๑๖ นายปิยะ  พันชนะ   งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด 
๒.๑.๑๗ นางสาวอุไรวรรณ  ละดาดก  งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด 
๒.๑.๑๘ นางสาวอภิญญา  ข าอินทร์  งานดูแลสถานที่ 
๒.๑.๑๙ นางสาวสุภาพร  ชวนมงคลเจริญ  งานดูแลสถานที่ 
๒.๑.๒๐ นางสาวบุศรัตน์  รู้ยืนยง   งานดูแลสถานที่ 

     ๒.๒ คณะปาริชาต (สีแดง) 
  ๒.๒.๑ นางสุธาดา  ศิริกุล    หัวหน้าคณะสี 

๒.๒.๒ นางสาวรัตนา  วันทาแก้ว   รองหัวหน้าคณะสีฝ่ายวิชาการ 
๒.๒.๓ นางสาวพิสมัย  ดวงพิมาย   รองหัวหน้าคณะสีฝ่ายกิจกรรม 
๒.๒.๔ นายจารุพงศ์  กวางษี   เลขานุการ 
๒.๒.๕ นางสังวาลย์  ยรรยง   งานส่งเสริมระเบียบวินัย 
๒.๒.๖ นางฝนทิพ  สุขสุนทรีย์   งานส่งเสริมระเบียบวินัย 
๒.๒.๗ นายพีรยุทธ  บรรเทาวงษ์   งานส่งเสริมระเบียบวินัย 
๒.๒.๘ นายชาคริต  ปิยเดชอัครพงศ์  งานส่งเสริมระเบียบวินัย 
๒.๒.๙ นายส าพันธุ์  กระจ่าง   งานส่งเสริมระเบียบวินัย 
๒.๒.๑๐ นางสาวบุณฑริกา  จุลวาทิน  งานส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรม 
๒.๒.๑๑ นางวิริสา  ปัญญะโส   งานส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรม 
๒.๒.๑๒ นางสาวเปรมจิต  จันนุช   งานส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรม 
๒.๒.๑๓ นางธนิดา  กุรุพินท์พาณิชย์  งานส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรม 
๒.๒.๑๔ นางสาวณัฐชยา  จิตมาศ   งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                                                 

       (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)  
 

/๒.๒.๑๕ นางสาวอรวรรณ... 
 



 
-๓- 

๒.๒.๑๕ นางสาวอรวรรณ  ชูดวงจันทร์  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                                                 
       (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 

๒.๒.๑๖ นางฐิติรัตน์  อร่ามพงษ์   งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                                                 
       (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 

๒.๒.๑๗ นายกิตติพล  โยงทองหลาง  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                                                 
       (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 

๒.๒.๑๘ ว่าที่รต.ศุภกร  พรสว่างกุล  งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๒.๒.๑๙ นายจารุพงศ์  กวางษี   งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๒.๒.๒๐ นายชาคริต  ปิยเดชอัครพงศ์  งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๒.๒.๒๑ นายพีรยุทธ  บรรเทาวงษ์   งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๒.๒.๒๒ นายส าพันธุ์  กระจ่าง   งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๒.๒.๒๓ นางสาวลวิตรา  วรวาท   งานดูแลสถานที่ 
๒.๒.๒๔ นางภาวนา  จึงตระกูล   งานดูแลสถานที่ 

    ๒.๓ คณะการเวก (สีเขียว) 
๒.๓.๑ นางรัถญา  ค าแพง    หัวหน้าคณะสี 
๒.๓.๒ นางสาวจันทร์ทิพย์  ทวีสินธิสุทธิ์  รองหัวหน้าคณะสีฝ่ายวิชาการ 
๒.๓.๓ นางสาวศรัญญา  โฮ่คุณ   รองหัวหน้าคณะสีฝ่ายกิจกรรม 
๒.๓.๔ นางกัญญารัตน์  สารบูรณ์   เลขานุการ 
๒.๓.๕ นายณฐภณ  สิริอิสรา   งานส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรม 
๒.๓.๖ นางสาวจตุรพร  มาลารัตน์   งานส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรม 
๒.๓.๗. นายอนันต์  เชื้อชีลอง   งานส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรม 
๒.๓.๘ นายนิติกร  ระดม    งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                                                 

       (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 
๒.๓.๙ นางสาวอัจฉรา  วงษ์แก้ว   งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                                                 

       (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 
๒.๓.๑๐ นางสาวถิรญา  มิตรมงคลยศ  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                                                 

       (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 
๒.๓.๑๑ นางสาวกรรณิกา  ไทยใจอุ่น  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                                                 

       (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 
๒.๓.๑๒ นางขนิษฐา  แปงมูล   งานส่งเสริมระเบียบวินัย 
๒.๓.๑๓ นายนคร  ชูสอนสาย   งานส่งเสริมระเบียบวินัย 
๒.๓.๑๔ นางสาวขวัญเรือน  มุ่งผลกลาง  งานส่งเสริมระเบียบวินัย 
๒.๓.๑๕ นายธีรณ์  จันทิภาณุวัฒน์   งานส่งเสริมระเบียบวินัย 
๒.๓.๑๖ นายอนันต์  เชื้อชีลอง   งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

/๒.๓.๑๗ นายพงศธร... 



 
-๔- 

๒.๓.๑๗ นายพงศธร  อารีพันธุ์   งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๒.๓.๑๘ นางจิรฐา  แก้วทรงพล   งานดูแลสถานที่ 
๒.๓.๑๙ นางศิริรัตน์  บุญสนอง   งานดูแลสถานที่ 

    ๒.๔ คณะทองกวาว (สีแสด) 
๒.๔.๑ นางสุพร  ตรุษสาท   หัวหน้าคณะสี 
๒.๔.๒ นายพงศกร  เหมือนเอ่ียม   รองหัวหน้าคณะสีฝ่ายวิชาการ 
๒.๔.๓ นางสาวนันทวัน  เชิงหอม   รองหัวหน้าคณะสีฝ่ายกิจกรรม 
๒.๔.๔ นายอนุรักษ์  สวัสดี   เลขานุการ 
๒.๔.๕ นางแก้วใจ  เหมือนอินทร์   งานส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรม 
๒.๔.๖ นางนิลวรรณ  กองเงิน   งานส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรม 
๒.๔.๗ นางสาวชฎาพร  ประกอบมูล  งานส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรม 
๒.๔.๘ นางสาวประภาภรณ์  ณ พัทลุง  งานส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรม 
๒.๔.๙ นางรพีพรรณ  กรุณาพิทักษ์  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                                                 

       (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 
๒.๔.๑๐ นางวรรณธิวา  ประดับลาย  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                                                 

       (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 
๒.๔.๑๑ นางอโนทัย  มูลกัน   งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                                                 

       (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 
๒.๔.๑๒ นางศิริพร  เวชภูติ   งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                                                 

       (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 
๒.๔.๑๓ นายสมชาย  กรุณาพิทักษ์   งานส่งเสริมระเบียบวินัย 
๒.๔.๑๔ นางสาวสกุณา  วิเศษพงษ์  งานส่งเสริมระเบียบวินัย 
๒.๔.๑๕ นางสาวทศรัตณ์  สุวรรณรัตน์  งานส่งเสริมระเบียบวินัย 
๒.๔.๑๖ นางสาวนวลละออ  เอ่ียมละออ  งานส่งเสริมระเบียบวินัย 
๒.๔.๑๗ นายอนุรุธ  เจือจันทร์   งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๒.๔.๑๘ นายอภิวัฒน์  ทิพย์สุมณฑา  งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๒.๔.๑๙ นางสาวสุภาวดี  พุทธรัตน์  งานดูแลสถานที่ 
๒.๔.๒๐ นางสาวเกศกนก  โพธิสวัสด์ิ  งานดูแลสถานที่ 

    ๒.๕ คณะอินทนิล (สีฟ้า) 
 ๒.๕.๑ นางเบญจมาศ  อินทรชิต   หัวหน้าคณะสี  

๒.๕.๒ นางสาวธิดามาศ  สิงห์ธวัช   รองหัวหน้าคณะสีฝ่ายวิชาการ 
๒.๕.๓ นางสาวดวงดาว  คุ้มภัย   รองหัวหน้าคณะสีฝ่ายกิจกรรม 
๒.๕.๔ นายพงษ์นที  คงถาวร   เลขานุการ 
๒.๕.๕ นางสาวนูรีดา  มะลี   งานผลการเรียน 
 

/๒.๕.๖ นางอุไรวรรณ... 



 
-๕- 

๒.๕.๖ นางอุไรวรรณ  คงเกินทุน   งานส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรม 
๒.๕.๗ นางสาวกานต์ธีรา  บางเขียว  งานส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรม 
๒.๕.๘ นางสาวกนกวรรณ  ทองดี   งานส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรม 
๒.๕.๙ นางสาวนภาเพ็ญ  ภูหาด   งานส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรม 
๒.๕.๑๐ นายพงษ์นที  คงถาวร   งานส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรม 
๒.๕.๑๑ นางสาวภัทรสุดา  หนองกก  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                                                 

       (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 
๒.๕.๑๒ นางสาวเทวิกา  ศิลาเขตต์   งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                                                 

       (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 
๒.๕.๑๓ นางสาวจุติกาญจน์  สุวรรณธาดา  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                                                 

       (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 
๒.๕.๑๔ นายนพดล  เชิงศิริ   งานส่งเสริมระเบียบวินัย 
๒.๕.๑๕ นางสาวอมรรัตน์  กระดาษ  งานส่งเสริมระเบียบวินัย 
๒.๕.๑๖ นางสาวขวัญใจ  ภาสพันธุ์   งานส่งเสริมระเบียบวินัย 
๒.๕.๑๗ นางมารศรี  อนันทคุณ   งานส่งเสริมระเบียบวินัย 
๒.๕.๑๘ นางวรัญญา  ยอดกระโหม  งานส่งเสริมระเบียบวินัย 
๒.๕.๑๙ นางญาณิศา  จันทะแจ่ม   งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๒.๕.๒๐ นายเสน่ห์  ธิอาจารย์   งานดูแลสถานที่ 

หน้าท่ี หัวหน้าคณะสี 
 ๑. ก ากับติดตามดูแลการปฏิบัติงานในคณะสี ให้เป็นไปตามนโยบายโรงเรียน 
 ๒. วางแผนปฏิบัติงานร่วมกันในคณะสี ให้บรรลุผลตามนโยบาย 
 ๓. ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเวรประจ าวันและคุณครูภายในคณะสี 

๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
รองหัวหน้าคณะสีฝ่ายวิชาการ 

 ๑. ก ากับติดตามดูแลนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 , ร, มส., มผ. 
 ๒. ก ากับดูแลการเลือกคณะกรรมการนักเรียนคณะสี 
 ๓. ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และติดตาม ประเมินผลโครงงานคุณธรรมของนักเรียนในแต่ละ  
              ห้องเรียน 
 ๔. ดูแล ประสานนักเรียนตัวแทนคณะสีด าเนินกิจกรรมหน้าเสาธง 
 ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

รองหัวหน้าคณะสีฝ่ายกิจกรรม 
 ๑. ก ากับติดตามและประเมินผลการดูแลพ้ืนที่ท่ีรับผิดชอบรวมไปถึงการจัดสถานที่เม่ือมีกิจกรรมของ

คณะสี 
 

/๒. ก ากับติดตาม... 
 



 
-๖- 

 ๒. ก ากับติดตามและร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนักเรียนภายในคณะสี 
 ๓. ส่งเสริมระเบียบวินัย ความประพฤตินักเรียนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
 ๔. ส่งเสริมพัฒนาระบบการจัดกิจกรรมพ่ีดูแลน้องภายในคณะสี 
 ๕. พิจารณาคัดเลือกนักเรียนท าความดีและมีจิตอาสาให้กับงานกิจการนักเรียน 

๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ฝ่ายส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรมคณะสี 

 ๑. วางแผนร่วมกันกับครูที่ท าหน้าที่งานส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรมคณะสีรวมไปถึงเตรียมการ
เลือกต้ัง ประธานและคณะกรรมการนักเรียน ระบบพ่ีดูแลน้อง 

 ๒. ดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคณะสี และกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓. ให้ค าปรึกษาคณะกรรมการนักเรียนและคณะกรรมการคณะสี ในกิจกรรมต่างๆ  
 ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามระบอบประชาธิปไตยทั้งในและนอกโรงเรียน 
 ๕. การจัดกิจกรรม สร้างความพันธ์รุ่นพ่ีและรุ่นน้องในคณะสี 
 ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๑. จัดหานักเรียนแต่ละห้องภายในคณะสี เพ่ือสร้างแกนน านักเรียนคุณธรรม 
 ๒. ก ากับติดตาม และขยายผลนักเรียนแกนน าคุณธรรม 
 ๓. ส่งเสริมและให้ค าปรึกษาการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และโครงการห้องเรียนสีขาว
 ๔. จัดอบรมสวดมนต์ กิจกรรมที่เก่ียวการเสริมสร้างคุณธรรม 
 ๕. ส่งเสริมงานคุณธรรมภายในคณะสี 
 ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ 
  ๑. จัดท าวาระการประชุม และจดบันทึกรวมถึงการท ารายงานการประชุมของคณะสีในแต่ละครั้ง 
 ๒. ประสานงานกับครูที่ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ภายในคณะสี 
 ๓. ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง เหรัญญิก รวบรวมเอกสารทางการเงิน และจัดท าบัญชีค่าใช้จ่ายของคณะ

สีรวมไปถึงรายงานบัญชีรายรับและรายจ่าย  
 ๔. สรุปแบบประเมินกิจกรรมต่างๆ รวบรวมเอกสารการประเมินผลระเบียบวินัยของคณะสีพร้อมสรุป

ข้อมูล 
 ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ฝ่ายส่งเสริมระเบียบวินัย 
  ๑. สร้างความตระหนักและเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยของนักเรียนภายในคณะสี 
 ๒. ติดตามแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ให้เป็นคนดีสู่สังคม  
 ๓. คัดกรองนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ (กลุ่มเสี่ยง) เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นคนดี 
 ๔. ส่งต่อนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ กรณีที่กระท าผิดบ่อยครั้งให้กับฝ่ายกิจการนักเรียนเพ่ือ

ด าเนินการแก้ไขต่อไป 
 ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

/ฝ่ายป้องกัน... 



 
-๗- 

ฝ่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ๑. สอดส่องนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น สูบบุหรี่และใช้สารเสพติดทุกชนิด 
 ๒. ก ากับติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สูบบุหรี่และใช้สารเสพติดทุกชนิด 
 ๓. ส่งต่อนักเรียนที่มีพฤติกรรมติดบุหรี่ หรือสารเสพติดให้หน่วยงานภายนอก 
 ๔. ส่งเสริมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนติดบุหรี่ และสารเสพติดกับทางโรงเรียนและ

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายดูแลสถานท่ี 
 ๑. จัดเวรนักเรียนดูแลรักษาความสะอาด และพัฒนาพ้ืนที่ ที่ก าหนดให้ของแต่ละคณะสีในแต่ละวัน  
 ๒. ให้ค าปรึกษาและวางแผนการพัฒนาพ้ืนที่ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓. ประเมินผลการดูแลรักษาความสะอาดของพ้ืนที่ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๔. ท าบัญชี ยืม – คืน อุปกรณ์ท าความสะอาด พร้อมเก็บข้อมูลเพ่ือท ารายงานการด าเนินกิจกรรมส่ง

ฝ่ายเลขานุการคณะสี 
 ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ทั้งนี้ให้ครูที่ได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ 

สั่ง  ณ  วันที่  ๖  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
   

  (นายชวิศ  จิตปุณยพงศ์) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 
 
 
 
 


