
คำส่ัง โรงเรียนมงฟอร์ต'วิทยาลัย 
ท่ี 4 / 2561

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ปีการสืกษา 2561

******************************************************

เพ ื่อให ้การบริหารจัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นโปตามเป้'าหมายและบรรลุ 
วัตถุประสงค์ ที่กำหนดโว้ในแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พ.ศ. 2561 -  2563 และ 
แผนปฏิบัติการประจำปีการค์กษา ดังนั้นจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนมงฟอร์ต 
วิทยาลัย ปีการค์กษา 2561 ดังนี้

1. คณะกรรมการที่ปรึกษาผ้อำนวยการ มีหน้าที่ให้ดำปรึกษา เสนอแนะแนวทางในการดำเนินงาน
ฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย

1.1 ภราดา ดร. ดักดา สกนธวัฒน้ ประธานกรรมการ
1.2 ภราดาศราวุธ ยุชมพู กรรมการ
1.3 มาสเตอร์สุวรรณ อินทรขัต กรรมการ
1.4 ครูดาริษา แสงลินธุ กรรมการ
1.5 มาสเตอร์ธีรภัทร วิโรจน์สกุล กรรมการ
1.6 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ กรรมการ
1.7 มาสเตอร์โชยวัฒน์ บุญเลิศ กรรมการและเลขานุการ

2. คณะกรรรมการประกันคุณภาพการดักษาภายโนโรงเรียน มีหน้าที่ดำเนินการประกัน 
คุณภาพการดักษาภายในสถานดักษา ตามกฎกระทรวงการประกันค ุณภาพการด ักษา พ.ศ. 2561 
ประกอบด้วย

2.1 ครูดาริษา แสง ลินธุ ประธานกรรมการ
2.2 ครูดรุณี ขันโท กรรมการ
2.3 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม กรรมการ
2.4 ครูศดัธร

๙ 0
คำวินิจ
o' ^

กรรมการ
2.5 มาสเตอรกำจร ยงยน กรรมการ
2.6 มาสเตอร์วรินทร วสุวัต กรรมการ
2.7 มาสเตอร์โชยวัฒน์ บุญเลิศ กรรมการ
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กรรมการ2.8 ครูดวงมณี คำป่านลว
2.9 มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน
2.10 มาสเตอร์สุวรรณ อินทรช่ต
2.11 ครูกมลวรรณ ทะนัน
2.12 ครูอรุณี มงคล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ มีหน้าที่พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ
นิเทศและการติดตามดูแลคุณภาพการใช้หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการติกษาชั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จุดเน้นระดับท้องถิ่น และจุดเน้นที่สถานติกษากำหนด น่า

< ฬ ่ จ ิ จ ิ จ ิ

หลักสูตรสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน รวมทั้งการส่งเสริมและดูแลด้านคุณภาพการจัดการติกษา การวัดผลและ 
ประเมินผล ให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรสถานติกษา ประกอบด้วย

3.1 มาสเตอร์ธีรภัทร วิโรจน์สกุล ประธานกรรมการ
3.2 ครูวันเพญ สุขเกษม กรรมการ
3.3 ครูคติศร คำวินิจ กรรมการ
3.4 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา กรรมการ
3.5 ครูพุทธชาติ โอคอนเนอร์ กรรมการ
3.6 ครูสมรัก ปริยะวาที กรรมการ
3.7 มาสเตอร์พีรพงษ์ บัวเหลือง กรรมการ
3.8 มาสเตอร์วรินทร วสุวัต กรรมการ
3.9 มาสเตอร์กำจร ย่ังยืน กรรมการ
3.10 ครูณ์ฐซยา พอพิน กรรมการ
3.11 มาสเตอร์สุรเชษฐ์ เหล่าจันตา กรรมการ
3.12 ครูนงลักษณ์ แอมบอส กรรมการ
3.13 มาสเตอร์ฐานกร เทรเวส กรรมการ
3.14 ครูทิพานันท์ แสงศรีจันทร์ กรรมการ
3.15 ครู่วิใส1วร'รณ ศรีอุตทา กรรมการ
3.16 ครูณุภาวรรณ จันทร์พรหม กรรมการ
3.17 ครูสุชาวดี ย่ังยืน กรรมการ
3.18 ครูสุพรรณี สายน่าทาน กรรมการและเลขานุการ

4. คณะกรรมการอนรักษ ์แล ะพัฒนาคณภาพสิงแวดล้อมที่ย ั่งย ืน มี'หน้าท่ือน'รักษ์ และพัฒนา4 4
คุณภาพสิงแวดล้อม ของโรงเรียนมงฟอร์ต'วิทยาลัย ให้เป็นระบบและมีมาตรฐานตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย

4.1 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ ประธานกรรมการ
4.2 ครูนงลักษณ์ แอมบอส กรรมการ
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4.3 มาสเตอร์อานนท์ อินนันท์ กรรมการ
4.4. ครูธันย์ณภัทร์ วรทฎ กรรมการ
4.5. มาสเตอร์'พิขิตชัย สุภาจีน กรรมการ
4.6 มาสเตอร์มงคลศ้ก่ดี้ ใหม่จันทร์แดง กรรมการ
4.7. ครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ กรรมการ
4.8 ครูดวงมณี คำป่าแลว กรรมการ
4.9 ครูธีริศรา คำสิทธี้ กรรมการ
4.10 มาสเตอร์ธัชธาริน หมวกทอง กรรมการและเลขานุการ

5. คณะกรรมการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิงแวดล้อม มีหน้าที่บริหารจัดการด้านสิงแวดล้อม
อาคารสถานที่ และด้านสาธารณูปโภค ของ'โรงเรียนมงฟอร์ต'วิทยาลัย ให้เป็นระบบและมีมาตรฐานตาม
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

5.1 มาสเตอร์อานนท์ อินนันท์ ประธานกรรมการ
5.2 มาสเตอร์มงคลคักด ใหม่จันทร์แดง กรรมการ
5.3 มาสเตอร์ธีร์ เอี่ยมธนาวัฒน์ กรรมการ
5.4 มาสเตอร์กมล กาบสุวรรณ กรรมการ
5.5. มาสเตอร์ลิขิต ชูวงคํ กรรมการ
5.6 ครูพรพิใล สมาธิ กรรมการ
5.7 ครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ กรรมการและเลขานุการ

6. คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน มีหน้าที่ รับการร้องเรียนจากผู้ปกครอง นักเรียน ครู 
หรือบุคคลภายนอก และพิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย

6.1 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ ประธานกรรมการ
6.2 พ.ต.ท.ดร.ภัทรวุฒิ อัครภัทร กรรมการ
6.3 นายสิริพงค์ โชยวงค์ กรรมการ
6.4 ม.ล.จักรีพันธ์ ศุฃสรัสดิ กรรมการ
6.5 มาสเตอร์โซยวัฒน์ บุญเลิศ กรรมการและเลขานุการ

7. คณะกรรมการดำเนินงานการประซาสัมพันธ์ มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สือโปถึงผู้ปกครอง สิษย์เก่า นักเรียน ครู บุคลากร และชุมชนอย่างท่ัวถึง
ประกอบด้วย

7.1 มาสเตอร์โชยวัฒนํ บุญเลิศ ประธานกรรมการ
7.2 มาสเตอร์วรินทร วสุวัต กรรมการ
7.3 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา กรรมการ
7.4 มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก กรรมการ
7.5 มาสเตอร์รังสรรค์ พรพัฒนา กรรมการ
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7.6 มาสเตอร์ธราดร จันทร์แสง กรรมการ
7.7 มาสเตอร์อภิชาต ใจอินผล กรรมการ
7.8 ครฤทัยวรรณ พิบูลย์ กรรมการ
7.9 ครูภูริ'ซา จันทร์ดี กรรมการและเลขานุการ

8. คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักภิกษาวิชาทหาร มีหน้าที่เสริมสร้างให้นักภิกษาวิชา
ทหารมีระเบียบวินัย รู้จ ักการเส ียสละ และบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม และพัฒนาศักยภาพทางกาย
อารมณ์ สังคม สติปัญญา จิตใจ ให้เป็น,พลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบ ประกอบด้วย

8.1 มาสเตอร์พชร ชัยสงคราม ประธานกรรมการ
8.2 มาสเตอร์กุลธร เกสรสุวรรณ์ กรรมการ
8.3 ครูอมรพรรณ สิทธิวงค์ กรรมการ
8.4 มาสเตอร์ประยูร ทาปัน กรรมการ
8.5 มาสเตอร์โกรสิงห์ ใจหลวง กรรมการ
8.6 มาสเตอร์นะโรดม อินต๊ะปัน กรรมการ
8.7 มาสเตอร์สุรเชษฐ์ เหส่าจันตา กรรมการ
8.8 มาสเตอร์ภูมิ แพทย์คดี กรรมการ
8.9 ครูแสงสิริอร พุธรัตน์ฉายแสง กรรมการและเลขานุการ

9. คณะกรรมการดำเนินงานวิจัยและพัฒนา มีหน้าที่ จัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการดืกษา
ของโรงเรียน พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการภิกษา ประกอบด้วย

9.1 ครูดาริษา แสงสินธุ ประธานกรรมการ
9.2 ครูสุทธิรักษ์ โชยวุฒิ กรรมการ
9.3 ครูศภิธร คำวินิจ กรรมการ
9.4 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา กรรมการ
9.5 ครูสมรัก ปริยวาที กรรมการ
9.6 ครูภวดี ศรีใจ กรรมการ
9.7 ครูธีริศรา คำสิทธื้ กรรมการและเลขานุการ

ขอ'ให้คณะกรรมการท่ีโต้'รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีโต้'รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 
เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นโปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

ส่ัง ณ วันท่ี 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

(ภราคา ดร.ศักดา ฬกนธวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
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