
คำส่ัง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ท่ี #  /2561

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “วันผู้ปกครองพบครู คร้ังท่ี 1” ปีการศึกษา 2561

ตามท่ีโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้กำหนดให้ผู้ปกครองพบครูประจำช้ัน “วันผู้ปกครองพบครู คร้ังท่ี 
1 จการศึกษา 2561” ในวันเสาร์ท่ี 2 มิถุนายน 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบาย การจัดการ 
ศึกษา ปีการศึกษา 2561 แจ้งผลการดำเนินการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560 แจ้งแนวทางการบริหารงานวิขาการ 
ด้านหลักสูตร และเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 การเตรียมความพร้อม 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าเรียบระดับอุดมศึกษา และส่งผลให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการท่ีจะนำไปสู่ 
พัฒนาการในทุกด้านที่มาจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจระหว่างผู้ปกครอง ครู และโรงเรียน ในอนาคตต่อไป 
ให้เ'ปีน'ไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความประทับใจแก่ผู้ปกครองรวมทั้งการสรรหากรรมการเครือข่ายของห้องเรียน 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานในหน้าท่ีต่าง  ๆ ดังน้ี

1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าท่ี กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาแก่
คณะกรรมการทุกฝ่าย ติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย 
และบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

1.1 ภราดาศราวุธ ยุซมภู ประธานกรรมการ
1.2 คณะกรรมการท่ีปรึกษาผู้อำนวยการ กรรมการ

2. คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าท่ี สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และแนว 
ปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการท่ีได้รับการมอบหมาย ให้ดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยให้บรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

2.1 ม.ธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล ประธานกรรมการ
2.2 ม.บุญเพ่ง เถระ รองประธาน
2.3 ม.ไซยวัฒน์ บุญเลิศ กรรมการ
2.4 ม.สุวรรณ อินทรซิต กรรมการ
2.5 ครูดาริษา แสงสินธุ กรรมการ
2.6 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม กรรมการ
2.7 ม.นิคม พุทธิมา กรรมการ
2.8 ม.วรินทร วสุวัต กรรมการ
2.9 ม.กำจร ย่ังยืน กรรมการ
2.10 ครูอัญขลี เตริยาภิรมย์ กรรมการ
2.11 ม.เสถียร ช่างเงิน กรรมการ
2.12 ครูดวงมณี คำป่าแลว กรรมการ
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2.13 ครูศศิธร คำวินิจ กรรมการและเลขานุการ
3. คณะกรรมการต้อนรับ มีหน้าท่ีต้อนรับ ดูแล ประสานงาน และอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ แก่ผู้ปกครอง 

ในการพบครูประจำข้ัน ประกอบด้วย
3.1 หัวหน้าฝ่ายและผู้ช่วยฝ่ายทุกฝ่าย
3.2 หัวหน้าระดับข้ันทุกระดับข้ัน
3.3 ครูประจำข้ันทุกระดับข้ัน (ห้องละ 1 ท่าน)

4. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มีหน้าท่ี ประชาสัมพันธ์กำหนดการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ 
บันทึกภาพบรรยากาศการประชุม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางส่ือท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย

4.1 ครูภูริ'ซา จันทร์ดี ประธานกรรมการ
4.2 ม.อภิชาติ ใจอินผล กรรมการ
4.3 นักเรียนชมรมเสียงตามสาย กรรมการ
4.4 ครูฤทัยวรรณ พิบูลย์ กรรมการและเลขานุการ

5. คณะกรรมการลงทะเบียนผู้ปกครอง มีหน้าท่ีรับลงทะเบียนผู้ปกครองตามกำหนดเวลา ดังน้ี

กำหนดการ
- ระดับข้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ลงทะเบียนเวลา 08.30 -  09.00 น.
- ระดับข้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ลงทะเบียนเวลา 12.30 -  13.00 น.

5.1 ครูประจำข้ันทุกระดับข้ัน(ห้องละ 1 ท่าน)
5.2 ครูประจำข้ัน 8? (ห้องละ 1 ท่าน)
5.3 ครูจิตทิวา หม่ืนแสน ประธานกรรมการ
5.4 ครูพิมพ์ลภัสร จันทร์ต๊ะ กรรมการ
5.5 มาสเตอร์จักรกริช สาระขันธ์ กรรมการ
5.6 ครูธนัขพร จิตต์ธรรม กรรมการ
5.7 ครูนงนภัส สมณะ กรรมการ
5.8 ครูดวงนภา สุวรรณภักดี กรรมการและเลขานุการ

6. คณะกรรมการสถานท่ี มีหน้าท่ีจัดเตรียมสถานท่ี โต๊ะ เก้าอ้ีให้เพียงพอสำหรับผู้ปกครองและครูท่ีเข้าร่วม 
ประชุม ประกอบด้วย

6.1 ม.สุวรรณ
6.2 ม.อานนท์
6.3 ม.มงคลคักด๋ึ
6.4 ครูเดือนเพ็ญ
6.5 ครพรพีไล

อินทรซิต 
อินนันท์ 
ใหม่จันทร์แดง 
ตากันทะ 
สมาธิ

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการและเลขานการ
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7. คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าท่ี จัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการประขุม แล5 
ควบคุมดูแล'ระบบแสง เสียง ตลอดการประขุม ประกอบด้วย

7.1 ม.ฤทธิยา ศรีสวนจิก ประธานกรรมการ
7.2 ม.สุรซัย แสนทอน รองประธาน
7.3 ม.สุพจน์ เทียมยศ กรรมการ
7.4 ม.ธราดร จันทร์แสง กรรมการ

8. คณะกรรมการประจำห้องเรียน มีหน้าท่ี ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ 
ให้พร้อมต่อการต้อนรับผู้ปกครอง ข้ีแจงและให้ข้อมูลของฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียนแก่ผู้ปกครอง ประกอบด้วย

8.1 ม.เสถียร ช่างเงิน ประธานกรรมการ
8.2 ครูดวงมณี คำปาแลว รองประธาน
8.3 หัวหน้าระดับข้ัน (ทุกระดับ) กรรมการ
8.4 ครูประจำข้ันทุกท่าน กรรมการ

9. คณะกรรมการการเงิน มีหน้าท่ี รับขำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเรียนเสริม และอ่ืน  ๆ ประกอบด้วย
9.1 ครูศศิธร ตันดุ ประธานกรรมการ
9.2 ม.สรพงษ์ สมธรรม รองประธาน

10. คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม มีหน้าท่ี จัดเตรียมน้ําด่ืมให้เพียงพอกับจำนวนผู้ปกครอง และเตรียม 
อาหารกลางวันสำหรับครูท่ีมาปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

10.1 ครูสุทธิฉันท์
10.2 ครูขนกกร
10.3 ครูนงนภัส
10.4 พนักงานโรงอาหาร

ศุภไพบูลย์กิจ 
ไชยวงศ์คำ 
สมณะ

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ

11. คณะกรรมการจัดระบบการจราจร มีหน้าท่ีจัดระบบการจราจร จัดเตรียมท่ีจอดรถของผู้ปกครองนักเรียน 
ตลอดจนดแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยภายในโรงเรียน ประกอบด้วย

11.1 ม.ลิขิต
11.2 ม.นิรันดรพงศ์
11.3 ม.สิริโรจน์
11.4 ม.ธัขุธาริน

ชูวงศ่ 
ลากตา
ฉลองสัพพัญณู 
หมวกทอง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ11.5 พนักงานรักษาความปลอดภัย

11.6 นักเรียนอาสาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
12. คณะกรรมการประเมินและติดตามผล มีหน้าท่ี จัดทำแบบสอบถาม เก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลแล5 

นำเสนอผลการประเมิน ประกอบด้วย
12.1 ม.นิคม พุทธิมา ประธานกรรมการ
12.2 ครพทธชาติ โอคอนเนอร์ กรรมการ
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12.3 ม.พีรพงษํ บิวเหลอง กรรมการ
12.4 ครูบิาณัฐริล คุณคำจัน
12.5 ม.ณัธ'พล ปารมีธง

กรรมการ
กรรมการ

12.6 ครูสุพรรณ สายน่าทาน กรรมการและเลขานุการ

ท้ังน้ี ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง บิฎิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดขอบและดำเนินการทุกข้ันตอน 
ให้สำเร็จเรียบร้อยตามวัตถุบิระสงค์ท่ีวางไว้

หมายเหตุ :
1. การแต่งกาย -  สวมเส้ือ รเว0โ15 0ล7 ปี 60 (สีน้ําเงิน) กางเกงสุภาพสีดำ
2. ครูท่ีไม่มาบิฏิบัติหน้าท่ีตามดำส่ังท่ีได้รับิมอบหมายโดยไม่มีหนังสือข้ีแจงให้ท่านผู้อำนวยการทราบิล,วงหน้า 

หรือขาด ลา ด้วยเหตุผลท่ีไม่สมควรแก่การขาด ลาให้มีผลต่อการบิระเมินการทำงานในปีการศึกษา 2561
3. การรับิขำระเงิน (ค่าเรียนเสริมวันเสาร์ข้ัน ม. 1 -  ม. 3/ค่าเรียนเสริมคาบิ 7บิ/ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

สามารถขำระได้ ท่ีห้องการเงิน)
4. การลงเวลาทำงาน

สัง ณ วันท 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์)
ผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

4.1 ครูระดับขน ม. บิลาย ลงเวลาทำงานก่อนเวลา 08.00 น. ลงเวลากลับหลังเวลา 11.30 น.
4.2 ครูระดับข้ัน ม. ต้น ลงเวลาทำงานก่อนเวลา 12.00 น. ลงเวลากลับหลังเวลา 15.30 น.


