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ค ำสั่ง  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 

ที่  58 / 2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับกำรประเมินมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ 

มูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุง ปีกำรศึกษำ 2561 

-------------------------- 

 

ด้วยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จะรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์

คาเบรียลแห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจกิายน 2561  

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงขอแต่งตั้ ง

คณะกรรมการรับการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศกึษามูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2561  ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ มีหน้าที ่ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

1.1  ภราดา ดร. ศักดา   สกนธวัฒน์   ประธาน 

1.2 ภราดาศราวุธ  ยุชมภู    กรรมการ 

1.3 มาสเตอร์สุวรรณ อินทรชติ   กรรมการ 

1.4 ครูดารษิา  แสงสนิธุ์   กรรมการ 

1.5 มาสเตอร์ธีรภัทร์ วิโรจนส์กุล   กรรมการ 

1.6 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ    กรรมการ 

1.7 มาสเตอร์ไชยวัฒน์ บุญเลิศ    กรรมการ 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีหน้าที่ ก ากับ ติดตาม และประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้

การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 

2.1  ครูดาริษา  แสงสินธุ์   ประธาน 

2.2  ครูอรุณ ี  มงคล    กรรมการ 

2.3  ครูวันเพ็ญ  สุขเกษม   กรรมการ 

2.4  ครูศศธิร  ค าวนิิจ    กรรมการ 

2.5  มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ    กรรมการ 

2.6 มาสเตอร์ไชยวัฒน์ บุญเลิศ    กรรมการ 

2.7 มาสเตอร์วรินทร วสุวัต    กรรมการ 

2.8  ครูดวงมณี  ค าป่าแลว   กรรมการ 

2.9 มาสเตอร์ธีรภัทร์ วิโรจนส์กุล   กรรมการ  
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2.10 มาสเตอร์เสถียร   ช่างเงนิ    กรรมการ 

2.11 มาสเตอร์สุวรรณ อินทรชติ   กรรมการ 

2.12 ครูกมลวรรณ  ทะนัน    กรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมกำรจัดเตรียมเอกสำรและอ ำนวยควำมสะดวก หน้าที่ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

จัดเตรียม/รวบรวม/ เอกสาร/หลักฐานรวมทั้งประสานงานและอ านวยความสะดวกการน าเอกสารและการ

สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการร้องขอ ประกอบด้วย 

3.1 ฝ่ำยธุรกำร-กำรเงนิ 

3.1.1   มาสเตอร์ไชยวัฒน์ บุญเลิศ    ประธาน 

3.1.2  ครูศศธิร  ตันด ุ    กรรมการ 

3.1.3  ครูกฤติมา  ทิพวัง    กรรมการ 

3.1.4  ครูฤทัยวรรณ พิบูลย์    กรรมการ 

3.1.5  ครูญาดา  กะราม    กรรมการ 

3.1.6  ครูวรพิชชา  ยาวงค ์    กรรมการและเลขานุการ 

3.2 ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

 3.2.1  มาสเตอร์สุวรรณ อินทรชติ   ประธาน 

 3.2.2  ครูสุทธิฉันทร์ ศุภไพบูลย์กิจ   กรรมการ 

 3.2.3  ครูพวงไพร  สายสกล   กรรมการ 

 3.2.4 มาสเตอร์ลิขติ ชูวงศ ์    กรรมการ 

 3.2.5 ครูชนกกร  ไชยวงค์ค า   กรรมการ 

 3.2.6 ครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ    กรรมการและเลขานุการ 

     3.3 ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 

3.3.1 ครูดารษิา  แสงสนิธุ์   ประธาน  

3.3.2 ครูอรุณี  มงคล    กรรมการ 

3.3.3 ครูพรรณวิไล  สุริยะโจง   กรรมการ 

3.3.4 ครูกมลวรรณ ทะนัน    กรรมการ  

3.3.5 ครูสุทธิรักษ ์  ไชยวุฒิ    กรรมการ 

3.3.6 ครูธีรศิรา    ค าสทิธิ์    กรรมการ  

3.3.7 ครูมยุรี  ทรายแก้ว   กรรมการและเลขานุการ  

      3.4 ฝ่ำยวิชำกำร 

3.4.1 มาสเตอร์ธีรภัทร    วิโรจนส์กุล   ประธาน 

3.4.2 ครูวันเพ็ญ  สุขเกษม   กรรมการ 

3.4.3 ครูศศธิร  ค าวนิิจ    กรรมการ 
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3.4.4 มาสเตอร์นคิม พุทธิมา    กรรมการ 

3.4.5 ครูพุทธชาติ  โอคอนเนอร์   กรรมการ 

3.4.6 ครูสมรัก  ปริยะวาที   กรรมการ 

3.4.7 มาสเตอร์พีรพงษ์ บัวเหลือง   กรรมการ 

3.4.8  มาสเตอร์วรินทร วสุวัต    กรรมการ 

3.4.9  มาสเตอร์ก าจร ยั่งยืน    กรรมการ 

3.4.10 ครูอัญชลี  เตริยาภิรมย์   กรรมการ 

3.4.11  ครูเจริญศร ี ศรจีันทร์ดร   กรรมการ 

3.4.12  ครูจติทิวา  หมื่นแสน   กรรมการ 

3.5  ฝ่ำยกิจกำรนักเรยีน 

3.5.1  มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ    ประธาน 

3.5.2 ครูดวงมณี  ค าป่าแลว   กรรมการ 

3.5.3 มาสเตอร์เสถียร ช่างเงนิ    กรรมการ 

3.5.4 ครูสุพรรณี  สายน าทาน   กรรมการ 

3.5.5 ครูนงนภัส  สมณะ    กรรมการ 

4. คณะกรรมกำรฝ่ำยชี้แจงและเตรียมพร้อมนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีหน้าที่ ประสานชี้แจงท า

ความเข้าใจกับครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อเตรียมรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา       

เชน่ กิริยามารยาท / การแต่งกาย / การมาสาย / ขาด ลาของนักเรียน แฟ้มพัฒนางานของนักเรียน เกี่ยวกับการ

มีสว่นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เป็นต้น  ประกอบด้วย 

4.1 มาสเตอร์บุญเท่ง  เถระ   ประธาน 

4.2  มาสเตอร์ไชยวัฒน์  บุญเลิศ   กรรมการ 

4.3  มาสเตอร์เสถียร  ช่างเงนิ   กรรมการ 

4.4  หัวหนา้ระดับช้ัน     กรรมการ 

4.5  ครูดวงมณี   ค าป่าแลว   กรรมการและเลขานุการ  

5. คณะกรรมกำรฝ่ำยชี้แจงและเตรียมพร้อมนักกำร ภำรโรง พนักงำนโภชนำกำร มีหน้าที่                     

ชีแ้จง ท าความเข้าใจ ติดตามประสานงานของนักการภารโรง พนักงาน ดูแลความเรียบร้อย / ความสะอาดของ

อาคารสถานที่ ระเบียง – กันสาด ข้างหน้าต่างของห้องเรียน ฯลฯ รวมทั้งประสานงานการสัมภาษณ์นักการ            

ภารโรง พนักงาน ให้กับคณะกรรมการในวันรับการประเมนิ ประกอบด้วย 

5.1   มาสเตอรส์ุวรรณ  อินทรชติ  ประธาน 

5.2  มาสเตอร์อานนท์  อินนันท์   กรรมการ 

5.3  ครูชนกกร   ไชยวงค์ค า  กรรมการ 

5.4  ครูเดือนเพ็ญ   ตากันทะ  กรรมการ 

5.5  ครูพรพิไล   สมาธิ   กรรมการและเลขานุการ 
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6. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ทั่วไป  – บันทึกภำพ – บันทึกวิดีทัศน์ มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์   

บันทึกภาพการประชุมเปิด– ปิด บรรยากาศทั่วไป ประกอบด้วย 

6.1  มาสเตอร์ฤทธิยา  ศรสีวนจิก  ประธาน 

6.2  ครูภูรชิา   จันทร์ดี   กรรมการ 

6.3  มาสเตอร์อภชิาต  ใจอินผล  กรรมการและเลขานุการ 

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรยีมสถำนที่ มีหนา้ที ่จัดเตรยีม/ตกแต่งสถานที่ หอ้งประชุมเปิด – ปิด ห้องท างาน

คณะกรรมการประเมิน ฯ ข้อความตอ้นรับ ประกอบด้วย 

7.1   มาสเตอร์อานนท์  อินนันท์   ประธาน  

7.2  มาสเตอร์มงคลศักดิ์   ใหม่จันทร์แดง  กรรมการ 

7.3  ครูเดือนเพ็ญ   ตากันทะ            กรรมการและเลขานุการ 

8. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์  มีหน้าที่ จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์   

เครื่องฉาย โปรเจคเตอร์ ฯลฯ ห้องท างานคณะกรรมการประเมิน ฯ โดยประสานงานกับฝ่ายจัดเตรียมสถานที่  

ประกอบด้วย 

8.1  มาสเตอร์ฤทธิยา  ศรสีวนจิก  ประธาน 

8.2  มาสเตอร์สงกรานต์  ไชยวิวัฒน์มงคล  กรรมการ 

8.3  มาสเตอร์สุรชัย  แสนทอน  กรรมการ 

8.4  มาสเตอร์ธีระพงษ์  มณีวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 

9. คณะกรรมกำรฝ่ำยดูแลด้ำนโภชนำกำร มีหน้าที่ จัดอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่มให้กับ       

คณะกรรมการประเมิน ฯ  ประกอบด้วย 

 9.1  ครูชนกกร   ไชยวงค์ค า  ประธาน 

 9.2  พนักงานโภชนาการทุกคน    กรรมการ   

10. คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับและ ประสำนงำนทั่วไป มีหน้าที่ ประสานงานทั่วไปเพื่อให้การประเมิน

มาตรฐานคุณภาพการศกึษาจากมูลนิธิฯ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ประกอบด้วย 

10.1  ครูดารษิา   แสงสนิธุ์  ประธาน 

10.2  ครูสุทธิรักษ ์   ไชยวุฒิ   กรรมการ 

10.3  มาสเตอร์ศักดิ์บดินทร์ กันมะโน  กรรมการ 

10.4  มาสเตอร์ญาณิน  ศริิไพศาลประเสริฐ กรรมการ 

10.5  ครูจดิาภา   ชัยสงคราม  กรรมการ 

10.6  ครูธีรศิรา   ค าสทิธิ์   กรรมการ 

10.7  ครูมยุรี   ทรายแก้ว  กรรมการ  

10.8  ครูกมลวรรณ   ทะนัน   กรรมการ 
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10.9  ครูภวดี   ศรใีจ   กรรมการ 

10.10 ครูอรุณี   มงคล   กรรมการและเลขานุการ 

 

ทั้งนี ้ ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ด าเนินงานและปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหนา้ที่ดังกล่าว

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

สั่ง  ณ  วันที่  17  กันยายน  2561 

     

 

 

(ภราดา ดร.ศักดา   สกนธวัฒน์) 

                            ผูอ้ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 


