
คำส่ัง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ท่ี 6 / 2561

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการสารสนเทศโรงเรียนมงฟอรีตวิทยาลัย ปีการสืกษา 2561

ด้วยโรงเรียนมงฟอรีต'วิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดทำระบบการบริหารงานสารสนเทศของโรงเรียน 

ประจำปีการสิกษา 2561 เพื่อให้การดำเนินงานรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน เป็นโปด้วย 

ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดังต่อใปนี้

1. คณะกรรมการท่ีปรึกษา มีหน้าที่ ให้ดำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการดำเนินงาน

พัจารณาข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนก่อนเผยแพร่ ประกอบด้วย

1.1 ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ประธาน

1.2 ภราดาศราวุธ ยุชมภู รองประธาน

1.3 มาสเตอร์โชยวัฒน์ บุญเลิศ กรรมการ

1.4 มาสเตอร์สุวรรณ อินทร!๒ กรรมการ

1.5 มาสเตอร์ธีรกัทร์ วิโรจน์สกุล กรรมการ

1.6 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ กรรมการ

1.7 ครูดาริษา แสงสินธุ กรรมการ

2. คณะกรรมการคำเนินงาน มีหน้าที่ ประสานงาน รวบรวม และจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน 

และฝ่ายที่ตนสังก ัด เพ ื่อน ่าเสนอคณ ะกรรมการท ี่ปร ึกษาผ ู้อำนวยการ คณ ะกรรมการกล ั่นกรอง 

และตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันในรูปแบบต่าง6] แก่บุคลากร 

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ประกอบด้วย

2.1 ครูดาริษา แสงสินธุ ประธาน

2.2 มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก รองประธาน

2.3 มาสเตอร์สงกรานต์ โชยวิวัฒน์มงคล กรรมการ

2.4 มาสเตอร์ธีระพงษ์ มณีวรรณ กรรมการ

2.5 มาสเตอร์รังสรรค์ พรพัฒนา กรรมการ

2.6 มาสเตอร์อภิชาติ ใจอินผล กรรมการ

to ป! มาสเตอร์สุรชัย แสนทอน กรรมการ

2.8 มาสเตอร์สุพจน์ เทียมยศ กรรมการ
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2.9 ครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ กรรมการ

2.10 ครูญาดา กะราม กรรมการ

2.11 ครูกมลวรรณ ทะหัน กรรมการ

2.12 ครูจิตทิวา หม่ืนแสน กรรมการ

2.13 มาสเตอร์จักรกริช สาระขันธ์ กรรมการ

2.14 ครูวรพิซชา ยาวงค์ กรรมการ

2.15 ครูมยุรี ทรายแก้ว กรรมการ

2.16 ครูนงนกัส สมณะ กรรมการ

2.17 ครูโนริโกะ โอ% กรรมการ

2.18 มาสเตอร์ธราดร จันทร์แสง กรรมการและเขลานุการ

3. คณะกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าท่ี จัดทำข้อมูลสารสนเทศตามหัวข้อที่รับผิดชอบให้เป็น 

ปัจจุบัน ตรวจสอบความถูกต้อง และส่งข้อมูลสารสนเทศให้คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายที่ตนสังกัด

ประกอบด้วย
(น Z,หัวข้อสารสนเทศ ผู้รบผดชอบ

ส่วนท่ี 1 สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานสืกษา
1.1 ข้อมูลท่ีวใป

1.1.1 ข้อ ท่ีต้ัง สังกัดเขตพ้ืนท่ี และระดับช้ันทีเปีคลอนของสถานติกษา ครูอรุณีและ

1.1.1 ประวัติของสถานติกษ'า ครูพรรณวิโล

1.1.3 ปรัชญา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบายของสถานติกษา

1.1.3.1 ปรัชญา

1.1.3.2 วิสัยทัศน์

1.1.3.3 วัตถุประสงค์

1.1.3.4 เป้'าหมาย

1.1.3.5 นโยบาย

1.1.4 โครงสร้างการบริหารงานของสถานติกษา

1.1.4.1 แผนภูมิโครงสร้างของบริหารงาน

1.1.4.2 รายข้อคณะกรรมการท่ีปรึกษาผู้อำนวยการ

1.1.5 ข้อมูลเท่ียวกับอาคารสถานท่ีของสถานติกษา ครูพรพิโล และ

1.1.5.1 อาคารเรียน ครูเดือนเพ็ญ

1.1.5.2 อาคารประกอบ

1.1.5.3 สนามก้ฬาและลานกิจกรรม

1.1.5.4 แหล่งส่งเสริมการเรียนรู้
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พัวข้อสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ
1.1.5.5 จุดบริการน้ําด่ืม

1.1.5.6 ถังดับเพลิง

1.1.5.7 กล้องวงจรปิด

1.2 ข้อมูลนักเรียน
1.2.1 จำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน และเพศ ครูพิมพ์ลภัสร

1.1.2 จำนวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายและน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ ครูพวงไพร

1.2.2.1 จำนวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกาย

1.2.2.2 จำนวนนักเรียนท่ีมีน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย

1.2.3 จำนวนนักเรียนท่ีมีความแตกต่างจากนักเรียนปกติ ครูสมฤทัย

1.2.3.1 จำนวนนักเรียนท่ีมีปัญญาเลิศ

1.2.3.2 จำนวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องและเรียนร่วมในช้ันเรียน

1.2.3.3 จำนวนนักเรียนท่ีมีความต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

จำนวนนักเรียนแทรกช้ัน ลาพักการเรียน และลาออกระหว่างปี 

1.2.4 การติกษา ครูพิมพ์ลถัสร

1.2.5 จำนวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร

ตารางเปรียบเทียบจำนวนนักเรียน ปีการติกษา 2557 ถึงปีการติกษา 

1.2.6 2559

1.2.7 สถิติการมาเรียนของนักเรียน จำแนกเป็นระดับช้ัน มาสเตอร์สิรี,โรจน์

1.3 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการติกษา
1.3.1 จำนวนครูระดับช้ันมัธยมติกษาตอนต้น ครูมยุรี และ 

ครูสุทธิรักษ์ และ 

ครูญาดา

1.3.2 จำนวนครูระดับช้ันมัธยมติกษาตอนปลาย

1.3.3 จำนวนครูต่างประเทศ

1.3.4 จำนวนบุคลากรทางการติกษา

1.3.5 สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการติกษา

1.3.6 การมาปฏิบัติหน้าท่ีของครูและบุคลากรทางการติกษา

1.4 ข้อมูลสภาพชุมชน
1.4.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน ม.โชยวัฒน์

1.4.2 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ปกครอง ครูพิมพ์ลภัสร

1.4.3 โอกาสและข้อจำถัดของโรงเรียน ม.โชยวัฒน์

1.5 เกียรติยศและผลงานท่ีโด้รับรางวัล ปีการติกษา 2559 ม.ญาณนและ ครูจิดาภา 

งานธุรการ 5 ฝ่าย1.5.1 ผลงานท่ีใด้รับรางวัลของสถานติกษา/ผู้บริหาร/ครู/บุคลากรทางการติกษา

1.5.2 ผลงานท่ีใด้รับรางวัลของนักเรียน
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หัวข้อสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ
1.5.2.1 ผลงานท่ีโด้รับรางวัลของนักเรียนจำแนกตามกลุ่มสาระการ 

เรียนรู้

ครูจิตทิวาและ 

ม.จักรกรีซ

1.5.2.2 ผลงานท่ีโด้รับรางวัลของนักเรียนด้านกีฬา จำแนกตาม 

ประ๓ทกีฬา ครูนงนภัส

1.6 การมีส่วนร่วมระหว่างสถานสืกษา นักเรียน ผู้ปกครอง กิษย์เก่า และชุมชน ครูฤทัยวรรณ และ 

ม.'โชย1วัฒน์1.6.1 รายข้อคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย

1.6.2 รายข้อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

1.6.3 รายข้อคณะกรรมการนักเรียน ม.ธัชธารีน

1.6.4 รายข้อคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ม.โชยวัฒน์

1.6.5 รายข้อคณะกรรมการสมาคมคิษย์เก่าฯ ม.โชยวัฒน์

หัวข้อสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ
ส่วนท่ี 2 สารสนเทศเก่ียวกับผู้เรียน
2.1 ผลการเรียนเฉล่ียร้อยละของผู้เรียน ระดับช้ันมัธยมคิกษาปีท่ี 1-6 ม.พึรพงษ์

2.2 ผลการทดสอบระดับชาติช้ันพ้ืนฐาน (0-NET)

2.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดรีเคราะห์ และเข้ยน

2.4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

2.5 ผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

2.6 การสอบวัดความรู้ทางวิชาการโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 

แห่งประเทศใทย ระดับช้ันมัธยมคิกษาปีท่ี 3

2.7 จำนวนผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมหัฒนาผู้เรียน จำแนกตามกลุ่มกิจกรรม ม.ธัชธารีน และ 

ครูนงนภัส2.7.1 จำนวนผู้เรียนระดับช้ันมัธยมคิกษาตอนต้นเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

จำแนกตามกลุ่มกิจกรรม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการคิกษา 2561

2.7.2 จำนวนผู้เรียนระดับช้ันมัธยมคิกษาตอนต้นเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

จำแนกตามกลุ่มกิจกรรม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการคิกษา 2561

2.7.3 จำนวนผู้เรียนระดับช้ันมัธยมคิกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

จำแนกตามกลุ่มกิจกรรม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการคิกษา 2561

2.7.4 จำนวนผู้เรียนระดับช้ันมัธยมคิกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

จำแนกตามกลุ่มกิจกรรม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการคิกษา 2561

2.8 จำนวนผู้เรียนทีผ่่านกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน
2.8.1 จำนวนผู้เรียนระดับช้ันมัธยมคิกษาตอนต้นท่ีผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2.8.2 จำนวนผู้เรียนระดับช้ันมัธยมคิกษาตอนปลายท่ีผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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หัวข้อสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ
ส่วนท่ี 3 สารสนเทศ1ท่ือการบริหารด้าน'วิชาการ
3.1 หลักสูตรและการเรียนการสอนของสถานคิกษา ครูพุทธชาติและ

3.1.1 วิสัยทัศน์ ครูสุพรรณี

3.1.2 จุดหมายของหลักสูตร

3.1.3 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ครูพุทธชาติและ

3.1.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครูสุพรรถ!

3.1.5 โครงสร้างหลักสูตรของสถานคิกษา

3.1.6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3.2 การวัดและประเมินผลของสถานคิกษา
3.2.1 การวัดผลการเรียนรู้ตามรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.พึรพงษ์

3.2.2 การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์

3.2.3 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3.2.4 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3.2.5 เกณฑ์การจบการคิกษาตามระดับช้ัน

3.2.5.1 เกณฑ์การจบระดับช้ันมัธยมคิกษาตอนต้น

3.2.5.2 เกณฑ์การจบระดับช้ันมัธยมคิกษาตอนปลาย

3.2.6 ช้ันตอนการตรวจสอบเวลาเรียน

3.2.7 แนวปฏิบัติการแก้โขผลการเรียน

3.3 การนิเทศการสอน ครูสมรักษ์

3.4 งานวิจัย
3.4.1 งานวิจัยโนช้ันเรียนของครู ครูธีรีศรา

3.4.2 งานวิจัยของบุคลากรทางการคิกษา ครูธีรีศรา
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หัวข้อสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ
ส่วนท่ี 4 สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
4.1 การจัดศรรงบประมาณและผลการดำเนินงานตามแผนฯ

4.1.1 ข้อมูลงบประมาณ ครูศดืธร (ตัน)

4.1.1.1 จำนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (แยกตามฝ่าย)

4.1.1.2 สัดส่วนของงบประมาณ

4.1.2 รายงานผลการดำเนินงาน ครูพรรณวิไล

4.1.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการดืกษา

4.1.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

4.2 สภาพบรรยากาศการเรียนรู้ และศภาพการจัดการเรียนรู้
4.2.1 การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้เรียน ครูพวงไพร

4.2.1.1 สถิติการให้บริการของห้องพยาบาล จำแนกตามระดับช้ัน

4.2.1.2 สถิติการให้บริการของห้องพยาบาล จำแนกตามอาการของโรค ครูพวงไพร

4.2.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน หรือ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4.2.2.1 รายท่ีอฃองแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน หรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน ม.จิตทิวา

4.2.2.2 บุคลากรท่ีปรึกษา ผู้เท่ียวชาญบรรยายพิเศษ ปราชญ์ชาวบ้าน/ ครูนงนภัส

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานดืกษาเช้ญมาให้ความรู้แก่ 

ครูและนักเรียน

ม.ญาณิน 

ม.จักรกริช

4.2.3 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

4.2.3.1 สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ครูจิตทิวา

4.2.3.2 ข้อมูลจำนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองพร้ินเตอร์ ม.ธีรพงษ์

4.2.3.2.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้เพ่ือการเรียนการสอน

4.2.3.2.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้เพ่ือการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เนิต

4.2.3.2.3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ภายในหน่วยงานต่าง6]

4.2.3.2.4 เคร่ืองพร้ินเตอร์ ใช้ภายในหน่วยงานต่าง6]

4.2.3.2.5 การเข้าชมเว็บไซด์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

4.2.3.3 การให้บริการของห้องสมุด ครูเจริญศรี

4.2.3.3.1 การให้บริการห้องสมุด จำแนกรายเดือน

4.2.3.3.2 การให้บริการยืม-ดืนหนังสือ จำแนกรายเดือน

4.2.3.3.3 การใช้ห้องสนับสนุนการเรียนการสอน
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หัวข้อสารฬนเทศ ผู้รับผิดชอบ
4.3 การพัฒนาบุคลากร ม.ญาณิน และ 

ครูจิดาภา4.3.1 การพัฒนาตนเองของบุคลากร จำแนกช่ัวโมง

4.3.2 การพัฒนาตนเองของบุคลากร จำแนกประ๓ทการอบรม

4.3.3 การอบรม In-Service Training Program

4.3.4 การสีกษาต่อของบุคลากร

4.3.5 การส่งแพัมสะสมงาน (Portfolio)

4.4 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
4.4.1 การเข้ามาเฮ่ยมซม สีกษ'าคูงาน หรือขอใช้สถานท่ีภายในโรงเรียน ครูสุท!)ฉันท์

4.4.2 การให้ความร่วมมือกับกิจกรรมและหน่วยงานภายนอก งานธุรการ 5 ฝ่าย

4.4.3 โรงเรียนสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานภายนอก

4.4.4 หน่วยงานภายนอกสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน

4.4.5 โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ครูสุทรีฉันท์

หัวข้อสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ

ส่วนท่ี 5 สารสนเทศเพ่ือการรายงาน
5.1 การประกันคุณภาพภายในสถานสีกษา ครูอรุเนี

5.2 ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการสีกษาภายในสถานสีกษา
5.2.1 สรุปผลการประเมินมาตรฐานการสีกษา

5.2.2 วิเคราะห์ปัจจัยจากผลการประเมิน ครูอรุณี

5.2.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

5.3 ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการสีกษาจากภายนอกสถานสีกษา
5.4 สรุปการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวข้อง (Stakeholders) 

ต่อการจัดการสีกษาในด้านต่างๆ  ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ครูธีริศรา

4. คณะกรรมการดำเนินงานจัดเก็บสารสนเทศของโรงเรียนผ่านระบบ SWIS มีหน้าที่ จัดทำ 

สารสนเทศของฝ่ายที่สังกัดโดยรวบรวมผ่านระบบ SWIS และระบบอื่น ๆ ตลอดจนติดตามประสานงานกับ 

หน่วยงานต่าง ๆ แล้วสรุปผลการดำเนินงานส่งให้กับงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ในวันเวลาที่กำหนด 

และหัวหน้าฝ่ายที่สังกัด ประกอบด้วย

4.1 มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก ประธาน

4.2 มาสเตอร์ธราดร จันทร์แสง รองประธาน

4.3 ครูญาดา กะราม กรรมการ
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4.4 ครูกมลวรรณ ทะนัน กรรมการ

4.5 ครูจิตทิวา หม่ืนแสน กรรมการ

4.6 ครูวรพิชา ยาวงค์ กรรมการ

4.7 มาสเตอร์จักรกริช สาระขันธ์ กรรมการ

4.8 ครูเดือนเพื่ญ ตากันทะ กรรมการ

4.9 ครูนงนภัส สมณะ กรรมการ

4.10 ครูโนริโกะ โอขั กรรมการ

4.11 ครูมยุรี ทรายแก้ว กรรมการและเลขานุการ

5. คณะกรรมการกส่ันกรองและตรวจสอบความถูกต้อง มีหน้าท่ี กสั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูลสารลนเทศในฝ่ายของตนเองที่รับผิดชอบทุกหัวข้อ โดยลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล

สารสนเทศ ประกอบด้วย

5.1 ครูดาริษา แสงสินธ์ ประธาน

5.2 ครูคติธร ดำวินิจ กรรมการ

5.3 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา กรรมการ

5.4 ครูดวงมณี คำป่าแลว กรรมการ

5.5 มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก กรรมการและเลขานุการ

6. คณะกรรมการจัดทำรูปเล่ม มีหน้าที่ประสานงานแล ะอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลในการจัดทำ

รูปเล่ม สารสนเทศของโรงเรียนให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อนำเผยแพร่ต่อโป ประกอบด้วย

6.1 มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก ประธาน

6.2 มาสเตอร์รังสรรค์ พรพัฒนา กรรมการ

6.3 มาสเตอร์ธีระพงษ์ มณีวรรณ กรรมการ

6.4 มาสเตอร์ธราดร จันทร์แสง กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการทุกท่านที่โด้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เพ่ือให้ 

การดำเนินงานบรรลุตามเบัาหมายที่กำหนดโว้

ส่ัง ณ รันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(ภราดา ดร.ศักดา สกนธรัฒน์)

ผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ต'วิทยาลัย


