
คำสั่ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ท่ี 108 /  2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม “พันธสัญญา” ของนักเรียนระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2562

ด้วยทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยฝ่ายก ิจการน ักเรียน ได้กำหนดจัดกิจกรรม “ พ ันธสัญญา” ของ 
นักเรียนระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและนำไปปฏิบัติในการเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร 
ระเบียบของโรงเรียน พันธสัญญานักเรียนมงฟอร์ต และเบีาหมายการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นด้น 

ดังนั้น เพ ื่อให ้การดำเน ินงานเป ็นไปด้วยความเร ียบร้อยและมีประส ิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งผู้ร ับผิดขอบ 
ดำเนินงาน และแจ้งแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่
- ให้คำปรึกษา สนับสนุน และแก้บีญหาแก่คณะกรรมการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

1.1 ภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์ ประธานกรรมการ
1.2 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ รองประธานกรรมการ
1.3 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กรรมการ

2. คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่
- วางแผนและดำเนินการให้การเข้าค่ายบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ มากที่สุด

2.1 มาสเตอร์ขนะขัย ภมรขัยสถุล ประธานกรรมการ
2.2 มาสเตอร์พัสกร วงษเท รองประธานกรรมการ
2.3 ครูสุภาวดี คำดวงฤทธิ้ รองประธานกรรมการ
2.4 ครูประจำขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กรรมการ
2.5 ประธานคณะกรรมการแต่ละฝ่าย กรรมการ

3. คณะกรรมการครูประจำขั้น (ครูประจำขั้นขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562) มีหน้าท่ี
- ร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานกับงานทุกฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
- ดูแล อบรม ให ้คำปรึกษา และสนับสนุนให้นักเรียนแสดงออก และปฏิบ ัต ิตนตามพันธสัญญา 10 ข้อ 

ด้วยความเต็มใจ
ห้องเรียน ขื่อ -  สกุล ครูประจำขั้น

ม .!/! 1. ครูปริศนา อินทรซิต 2. มาสเตอร์ณัซ คิรินันท์
ม.1/2 1. ครูสิริรัตน์ อิทธินภาพรรณ 2. ครูพรสุดา หอมอ่อน
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ห้องเรียน ซ่ือ -  สกุล ครูประจำขั้น
ม.1/3 1. มาสเตอร์พสกร วงษ์โท 2. /̂ใลร1:6โ 86ก6 รเ๓เว๒ก!6 รลโ๐๓เก65
ม.1/4 1. มาสเตอร์ยุทธศักดิ้ สินรุ'พงศ์ 2. มาสเตอร์กมล กาบสุวรรณ
ม .!/5 1. มาสเตอร์ยุทธนา พงษ์เขียว 2. ครูกฤศมณ สาสิ
ม .! /6 1. มาสเตอร์ศรัณยวิทย์ พวงสุวรรณ 2. ครูรุ่งอรุณ คงแก้ว
ม .!/? 1. ครูสุภาวดี คำดวงฤทธิ๋ 2. มาสเตอร์ฐิติ'วัชรี อัครบริรักษ์
ม .! /8 1. ครูสุพิญข้ญา อินนันต์ 2. มาสเตอร์อุเทน ศรีวิใจรำพันธ์
ม .! /9 1. ครูฃัซฎาพร มาลารัตน์ 2. มาสเตอร์นเรนทร์ฤทธี้ ต๊ะต้องใจ
ม .!/\ 1. มาสเตอร์เฉลิมพล จิตติวัฒนพงศ์ 2. เฬลร!6โ .๒กลปาลก ? ลกล! เทา๐กรู
ม.18 1. ครูธนัซพร จิตต์ธรรม 2. โทล5๒โ}(วก 8๐5561๒

4. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน มีหน้าที่
- ดูแล /  ติดตาม /  รวบรวมรายซื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนและสรุปยอดนักเรียนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมฯ นำส่ง

ฝ่ายประเมินผลฯ
4.1 ครูปริศนา อินทรชิต กรรมการรับลงทะเบียนห้อง ม .! /!
4.2 ครูสิริรัตน์ อิทธินภาพรรณ กรรมการรับลงทะเบียนห้อง ม .! /2
4.3 มาสเตอร์พัสกร วงษ์โท กรรมการรับลงทะเบียนห้อง ม .! /3
4.4 มาสเตอร์กมล กาบสุวรรณ กรรมการรับลงทะเบียนห้อง ม .! /4
4.5 ครูกฤศมณ สาสี กรรมการรับลงทะเบียนห้อง ม .! /5
4.6 ครูรุ่งอรุณ คงแก้ว กรรมการรับลงทะเบียนห้อง ม .! /6
4.7 ครูสุภาวดี คำดวงฤทธึ๋ กรรมการรับลงทะเบียนห้อง ม .!/?
4.8 ครูสุพิญซ์ญา อินนันต์ กรรมการรับลงทะเบียนห้อง ม .! /8
4.9 ครูซัขฎาพร มาลารัตน์ กรรมการรับลงทะเบียนห้อง ม .! /9
4.10 มาสเตอร์เฉลิมพล จิตติวัฒน1พงศ์ กรรมการรับลงทะเบียนห้อง ม .!/\
4.11 ครูธนัซพร จิตต์ธรรม กรรมการรับลงทะเบียนห้อง ม.18

5. คณะกรรมการฝ่ายงานเอกสาร มีหน้าท่ี
- จัดเตรียมบีายห้องเรียน รายซื่อครู และรายซื่อนักเรียนในการลงทะเบียนให้แก่ฝ่ายรับลงทะเบียน
- จัดเตรียมรายซื่อนักเรียน กำหนดการ ติดบอร์ดบริเวณสถานที่รับลงทะเบียน

5.1 มาสเตอร์พสกร วงษ!ท ประธานกรรมการ
5.2 ครูสุภาวดี คำดวงฤทธี้ รองประธานกรรมการ
5.3 ครูปริศนา อินทรฃิต กรรมการ
5.4 ครูรุ่งอรุณ คงแก้ว กรรมการ
5.5 มาสเตอร์ยุทธนา พงษ์เขียว กรรมการ
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6. คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี มีหน้าท่ี
- จัดเตรียมห้องประซุมเซนต์โยเซฟ และสถานที่ต่างๆ ที่ใข้ในการจัดกิจกรรม
- อำนวยความสะดวกจัดหา โต๊ะ เก ้าอ ี้ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในกิจกรรมต่างๆ

6.1 มาสเตอร์อานนทํ อินนันทํ ประธานกรรมการ
6.2 ครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ รองประธานกรรมการ
6.3 มาสเตอร์ยุทธศักดี้ สินรุ,พงศ์ กรรมการ
6.4 มาสเตอร์พัช คิริน้นท์ กรรมการ
6.5 มาสเตอร์ฐิติวัซร์ อัครบริรักษ์ กรรมการ

7. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ มีหน้าท่ี
- จัดระบบ แสง สี เสียง และเตรียมอุปกรณ์เสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมตามสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ
- บันทึกถ่ายภาพกิจกรรมเพื่อประขาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของโรงเรียนและน่าส่งฝ่ายประเมินผลฯ

7.1 มาสเตอร์สุรซัย แสนทอน ประธานกรรมการ
7.2 ครูภูริ,ซา จันทร์ดี รองประธานกรรมการ
7.3 มาสเตอร์ธราดร จันทร์แสง กรรมการ
7.4 มาสเตอร์สุพจน์ เทียมยค กรรมการ
7.5 มาสเตอร์อภิขาติ ใจอินผล กรรมการ
7.6 มาสเตอร์นเรนทร์ฤทธิ้ ต๊ะต้องใจ กรรมการ

8. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่
- เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายเงินสดย่อย ระหว่างการจัดกิจกรรม และจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย
- รวบรวมเอกสารหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเงิน และสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดน่าส่งฝ่ายประเมินผลฯ

8.1 ครูสุภาวดี คำดวงฤทธ ประธานกรรมการ
8.2 ครูรุ่งอรุณ คงแก้ว รองประธานกรรมการ
8.3 ครูสุพิญข์ญา อินนันต์ กรรมการ

9. คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม มีหน้าท่ี
- วางแผน จัดอาหารว่าง และเครื่องดื่มสำหรับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

9.1 ครูขนกกร ไซยวงค์คำ ประธานกรรมการ
9.2 ครูพรสุดา หอมอ่อน รองประธานกรรมการ
9.3 ครูสิรีรัตน์ อิทธินภาพรรณ กรรมการ
9.4 ครูกฤศมณ สาสี กรรมการ

10. คณะกรรมการฝ่ายระเบียบวินัยและดูแลความเรียบร้อย มีหน้าท่ี
- กำหนดแนวปฏิบัติ กติกา ในกิจกรรมของนักเรียนและทำความเข้าใจกั'บนักเรียนให้ซัดเจน
- เรียกแถว ดูแลระเบียบวินัยแถว และวินัยนักเรียนตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งดูแลความเรียบร้อยทั่วไป

10.1 มาสเตอร์ขนะซัย ภมรขัยสกุล ประธานกรรมการ
10.2 มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน รองประธานกรรมการ
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10.3 มาสเตอร์พัสกร วงษ์โท กรรมการ
10.4 มาสเตอร์ยุทธคักดิ๋ สินธุพงศ์ กรรมการ
10.5 มาสเตอร์ฐิติวัฃร์ อัครบริรักษ์ กรรมการ

11. คณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมระเบียบ กติกาโรงเรียน มีหน้าท่ี
- สร้างความตระหนัก ความเข ้าใจ จนนำไปส ู่การปฏ ิบ ัต ิตนตามประกาศโรงเร ียนมงฟอร์ตว ิทยาล ัย 

ว่าด้วยการปกครองนักเรียน ประกาคโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยว่าด้วยนักเรียนดีเด่น มาตรการการดูแลนักเรียน และ 
หนังสือสัญญานักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

11.1 มาสเตอร์เสถียร ข่างเงิน ประธานกรรมการ
11.2 มาสเตอร์ศรัณยวิทย์ พวงสุวรรณ รองประธานกรรมการ
11.3 มาสเตอร์ณัข คิรินันท์ กรรมการ
11.4 มาสเตอร์ฐิติวัขร์ อัครบริรักษ์ กรรมการ

12. คณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมอัดลักษณ์มงฟอร์ต มีหน้าท่ี
- สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ จนนำไปสู่การบฏินัติตนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามพันธสัญญา 

ลูกมงฟอร์ต 10 ประการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามแผนพัฒนาโรงเรียน ความตระหนักของเพลงสำคัญต่างๆ 
การมีส่วนร่วมในการร้องเพลงฃาติ เพลงโรงเรียน ฯลฯ เข้าใจ สามารถร้องเพลงสำคัญต่างๆ

12.1 มาสเตอร์ธัขธาริน หมวกทอง ประธานกรรมการ
12.2 ครูดวงมณี คำปาแลว รองประธานกรรมการ
12.3 ครูปริศนา อินทรขิต กรรมการ
12.4 ครูรุ่งอรุณ คงแก้ว กรรมการ

13. คณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมวิขาการและแนะแนว มีหน้าท่ี
- สร ้างความตระหน ัก ความเข ้าใจ จนนำไปส ู่การปฏ ิบ ัต ิตนเก ี่ยวก ับการเข ้าใจงานว ัดผล การแก ้ 0 

การแก้ มผ. การลาสอบ การไปสอบขิงทุนต่างๆ การลาเรียนต่างประเทศ การตั้งเบีาหมายอาฃีพ และการศึกษาต่อ
13.1 มาสเตอร์พึระพงษ์ นัวเหลือง ประธานกรรมการ
13.2 มาสเตอร์วรินทร วสุวัต รองประธานกรรมการ
13.3 ครูขัขฎาพร มาลารัตน์ กรรมการ

14. คณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมวิถีมงฟอร์ตและตราโรงเรียน มีหน้าท่ี
- สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ จนนำไปสู่การปฏิบัติตนเกี่ยวกับประวัติโรงเรียน ประวัตินักบุญหลุยส์ 

เข้าใจ เครื่องหมาย ตราสัญลักษณ์ต่างๆ ของโรงเรียน ฯลฯ
14.1 มาสเตอร์จิรฐาวัฒนํ ฉัตรบรรยงศ์ ประธานกรรมการ
14.2 มาสเตอร์เฉลิมพล จิตติวัฒนพงศ์ รองประธานกรรมการ

15. คณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมสันทนาการ มีหน้าที่

- ละลายพฤติกรรมนักเรียน และเตรียมความพร้อมของนักเรียนสำหรับกิจกรรมต่างๆ
15.1 มาสเตอร์ขาญยุทธ รัตนมงคล ประธานกรรมการ
15.2 มาสเตอร์ไผท ขัยนำ รองประธานกรรมการ
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15.3 มาสเตอร์วินัย
15.4 มาสเตอร์'นิ'รันดร์พงค์ ลากตา

ถ่นจอม กรรมการ
กรรมการ

16. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล รวบรวมเอกสารและจัดทำแฟ้มงาน มีหน้าท่ี
- ออกแบบและจัดทำแบบประเมิน และประมวลผลการประเมินการเข้าค่าย ฯ
- ประสานงานแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บรวบรวมเอกสารทุกอย่างโดยจัดทำเป็นรูปเล่มให้เรียบร้อย
- บันทึกการประขุม โ66ป ชล(ะ  ̂ การสะท้อนคิด และ ข้อเสนอแนะหลังจากการเสร็จสิ้นกิจกรรมค่าย ฯ
- สรุปผลการประเมินและรวมรวบเอกสารเพื่อจัดทำแฟ้มสรุปงานจำนวน 2 เล่ม

16.1 มาสเตอร์ยุทธนา
16.2 มาสเตอร์พัสกร
16.3 ครูสุภาวดี
16.4 ครูรุ่งอรุณ

พงษ์เขียว ประธานกรรมการ
วงษ์โท รองประธานกรรมการ
คาดวงฤทธิ กรรมการ
คงแกว กรรมการ

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดขอบและมีประสิทธิภาพ 

ส่ัง ณ วันท่ี ^  เดือน มีนาคม พุทธคักราข 2562

(ภราดา ดร. คักดา สกนธวัฒน่)
ผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย



กำหนดการ กิจกรรม “พ ันธสัญญา” ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
วันจันทร์ที่ 25 เดือน มีนาคม พุทธดักราข 2562 

ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อำเภอเมืองเขียงใหม่ จังหวัดเขียงใหม่

เวลา กิจกรรม สถานท่ี ผู้รับผิดขอบ
07.00-07.45 น. ลงทะเบียนนักเรียน

นักเรียนสวม^ดนักเรียนให้รเกต้องตามระเปียบๆ
ใต้อาคารเซนต์แมรี่ หัวหน้าระดับชั้น 

ครูประจำชั้น
*ครสวมเสื้อสปอรีตเด?รี 61 (นาเงิน-ขาว)

07.45-08.30 น. นักเรียนเคารพธงซาติ สวดมนต์ ใต้อาคารเซนต์แมรี่ หัวหน้าระดับชั้น 
ครูประจำชั้น

08.30-08.45 น. นักเรียนเดินขึ้นห้องประขุมเซนต์โยเซฟ ห้องประขุมเซนต์โยเซฟ หัวหน้าระดับชั้น 
ครูประจำชั้น

08.45-09.00 น. ปฐมนิเทศ ขี้แจ้งกิจกรรมตามกำหนดการ ห้องประขุมเซนต์โยเซฟ พิธีกร (ม.เฉลิมพล จิตติวัฒน1พงศ์)

09.00-09.15 น. พิธีเปีด
-ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ 
ผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี 
(เปีดเพลงมาร์ซมงฟอร์ต)
-มาสเตอร์,ซนะขัย ภมรซัยสกุล 
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ประธานดำเนินงาน กล่าวรายงาน 
-ประธานในพิธี กล่าวเปีด

ห้องประขุมเซนต์โยเซฟ พิธีกร (ม.เฉลิมพล จิตติวัฒนพงศ์) 
ผู้อำนวยการ 
หัวหน้าระดับชั้น

09.15-09.30 น. กิจกรรมละลายพฤติกรรม ห้องประขุมเซนต์โยเซฟ มาสเตอร์ซาญยุทธ รัตนมงคล 
มาสเตอร์ไผท ซัยนำ 
มาสเตอร์วินัย ถิ่นจอม 
มาสเตอร์นิรันดร์พงศ์ ลากตา

09.30-10.00 น. - กิจกรรมวิถีมงฟอร์ต
- พิธีคารวะนักบุญหลุยส์

ห้องประขุมเซนต์โยเซฟ มาสเตอร์จิรฐาวัฒนํ ฉัตรบรรยงศ์

10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง ห้องประขุมเซนต์โยเซฟ ครูประจำชั้น
10.15-10.45 น. เบีาหมายของโรงเรียน 

จากฝ่ายกิจการนักเรียน
ห้องประขุมเซนต์โยเซฟ มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ



เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดขอบ
10.45-11.15 น. วิสัยทัศน์ นโยบายของโรงเรียน 

จากฝ่ายวิฃาการ
ห้องประขุมเซนต์โยเซฟ ครูศศึธร คำวินิจ

11.15-11.30 น. - พบครูประจำขั้น
- นัดหมายกิจกรรม

ห้องประขุมเซนต์โยเซฟ มาสเตอร์ชนะขัย ภมรขัยสกุล 
ครูประจำขั้น

11.30-12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน โรงอาหาร มาสเตอร์ชนะขัย ภมรขัยสกุล 
ครูประจำขั้น

12.30-13.00 น. นัดหมายกิจกรรมฐาน/สันทนาการ ห้องประขุมเซนต์โยเซฟ มาสเตอร์ชนะขัย ภมรขัยสกุล 
มาสเตอร์ซาญยุทธ รัตนมงคล 
มาสเตอร์ไผท ขัยนำ 
มาสเตอร์วินัย ถิ่นจอม 
มาสเตอร์นิรันดร์พงค์ ลากตา

13.00-13.30 น. การใซ้ห้องสมุด ห้องประขุมเซนต์โยเซฟ ครูเจริญศรี ศรีจันทร์ดร
13.30-14.10น. 1. ระเบียบ กติกาโรงเรียน

- ประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
* ว่าด้วยการปกครองนักเรียน
* ว่าด้วยรางวัลนักเรียนดีเด่น

- มาตรการการดูแลนักเรียน
- หนังสือสัญญานักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ห้องประขุมเซนต์โยเซฟ มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน 
มาสเตอร์ศรัณยวิทย์ พวงสุวรรณ 
มาสเตอร์ณัช คิรินันท์ 
มาสเตอร์ฐิติวัซร์ อัครบริรักษ์

14.10-14.50 น. 2. อัตลักษณ์มงฟอร์ต
- การปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามพันธสัญญา 
ลูกมงฟอร์ต 10 ประการ
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามแผนพัฒนาโรงเรียน
- เพลงโรงเรียน & บทสวดมนต์

หอประขุมเซนต์โยเซฟ มาสเตอร์ธัชธาริน หมวกทอง 
ครูดวงมณี คำปาแลว 
ครูปริศนา อินทรขิต 
ครูรุ่งอรุณ คงแก้ว

14.50-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง หอประขุมเซนต์โยเซฟ ครูประจำขั้น
15.00-15.40 น. 3. วิชาการและแนะแนว

- การเข้าใจงานวัดผล การแก้ 0
การแก้ มผ. การลาสอบ การไปสอบขิงทุน 
ต่างๆ การลาศึกษาต่างประเทศ
- การตั้งเบีาหมายอาชีพ การศึกษาต่อ

หอประขุมเซนต์โยเซฟ มาสเตอร์พึระพงษ์ นัวเหลือง 
มาสเตอร์วรินทร วสุวัต 
ครูขัชฎาพร มาลารัตน์

15.40-16.15 น. -ประวัติโรงเรียน ประวัตินักบุญหลุยส์ 
เข้าใจ เครื่องหมาย ตราสัญลักษณ์ต่างๆ 
ของโรงเรียน

หอประขุมเซนต์โยเซฟ มาสเตอร์จิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์

16.15-16.30 น. สรุปกิจกรรม + [ ^ 6 (ะป(วก+ ให้ข้อคิดและ 
กล่าวปีดกิจกรรม

หอประขุมเซนต์โยเซฟ มาสเตอร์ชนะขัย ภมรขัยสกุล


