
คำสั่ง โรงเร ียนมงฟอร ์ต,ว ิทยาล ัย  

ที่ ๆ เ 2561

เรื่อง แต ่งต ั้งคณ ะกรรมการคำเน ินงานปร ับใ'รระบบสารสนเทศ SWIS ภายในโรงเรียน ป ีการส ืกษา 2561

การบริหารโรงเรียนบนพื้นฐานข้อมูล ท ี่สามารถนำมาบริหารจัดการใด้อย ่างแท้จริง ถ ือเป ็นปัจจ ัย 

สำคัญโนการนำองค์กร ให ้ประสบผลสำเร ็จ โดยในปีการค์กษา 2561 ทางโรงเรียนมงฟอร์ต'วิทยาลัย จะใด้นำ 

ระบบ School Web-based Information System (SWIS) มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้เป็น 

เคร ื่องม ือพ ัฒนามาตรฐานค ุณภาพการจัดการค ์กษาฃองโรงเร ียน และสร้างเป ็น School Network เพ ื่อแบ่งป ัน 

ประโยชน์จากฐานข้อมูลร่วมกัน และเพ ื่อให ้เป ็นโปด ้วยความเร ียบร้อย ม ีประส ิทธ ิภาพ ในการบริหารจัดการ 

ในทุกระดับหน่วยงาน และให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งโว้ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังต่อโปนี้

1. ค ณ ะก รรมก ารท ี่ป ร ึก ษ า  มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา และกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนให้การนำโปรแกรม 

SWIS มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ประกอบด้วย

1.1 ภราดา ดร.คักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

1.2 ภราดา ศราวุธ ยุชมภู หัวหน้างานโภชนาการ ที่ปรึกษา EP

ที่ปรึกษางานดนตรี

2. คณ ะกรรมการปฏ ิร ูประบบ

1.1 ภราดา ดร.คักดา สกนธวัฒน์ ประธาน

1.2 ภราดา ศราวุธ ยุชมภู รองประธาน

1.3 มาสเตอร์โชยวัฒน์ บ ุญเลิศ กรรมการ

1.4 มาสเตอร์สุวรรณ อินทร!๒ กรรมการ

1.5 มาสเตอร์ธีรภัทร วิโรจน์สกุล กรรมการ

1.6 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ กรรมการ

1.7 ครูดาริษา แสงสินธุ กรรมการ

1.8 ครูศสิธร คำวินิจ กรรมการ

1.9 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา กรรมการ

1.10 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม กรรมการ

1.11 มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน กรรมการ

1.12 ครูดวงมณี คำปาแลว กรรมการและเลขานุการ
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3. คณะกรรมการดำเน ินการและต ิดตามระบบ (Admin Editor) มีหน้าที่ กำกับ ติดตาม การดำเนินการผลักดันให้ 

การใช้โปรแกรม SWIS เป็นโปตามแผนและวันเวลาที่กำหนดไว้ มีบุคลากรที่รับผิดชอบ ดังนี้

3.1 มาสเตอร์โชยวัฒนิ บ ุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ -  การเงิน

3.2 มาสเตอร์ส ุวรรณ อินทร!๒ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

3.3 ครูดาริษา แสงสินธุ หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ

3.4 มาสเตอร์ธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

3.5 มาสเตอร์บุญเพ่ง เถระ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

3.6 ครูคติธร คำวินิจ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ

3.7 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ

3.8 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ

3.9 ครูดวงมณี คำปาแลว ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน

3.10 มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน

3.11 ครูคติธร ตันดุ หัวหน้างานการเงิน บัญช่และ-งบประมาณ

3.12 มาสเตอร์ประสงค์ สุทา หัวหน้างานจัดนี้อ และทรัพย์สิน

3.13 มาสเตอร์อานนท์ อินนันท์ หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิงแวดล้อม

3.14 มาสเตอร์ฤทธิยา ครีสวนจิก หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

3.15 ครูสุทธิรักษ์ ไชยวุฒิ หัวหน้างานประเมินบุคลากร

3.16 มาสเตอร์ฐิรฐาวัฒนิ ฉัตรบรรยงค์ หัวหน้างานอภิบาล

3.17 ครูพุทธชาติ โอคอนเนอร์ หัวหน้างานหลักสูตร/IE

3.18 ครูสมรัก ปริยะวาที หัวหน้างานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ

3.19 มาสเตอร์พีรพงษ์ บัวเหลือง หัวหน้างานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

3.20 ครูณัฐซยา พอพีน หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

3.21 มาสเตอร์สุรเชษฐ์ เหล่าจันตา หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

3.22 ครูนงลักษณ์ แอมบอส หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

3.23 มาสเตอร์ฐานกร เทเวส หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมติกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3.24 ครูทิพานันท์ แสงศรีจันทร์ ห ัวหน้ากลุ่มสาระสุขติกษาและพลติกษา

3.25 ครูวิไลวรรณ ศรีอุตทา หัวหน้ากลุ่มสาระติลปะ

3.26 ครูณ ุภา1วร'รณ จันทร์พรหม หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาธีพและเทคโนโลยี

3.27 ครูสุชาวดี ยั่งยืน หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

3.28 มาสเตอร์พชร ชัยสงคราม หัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารีและนักติกษาวิชาทหาร

3.29 มาสเตอร์วรินทร วสุวัต หัวหน้างาน EP

3.30 มาสเตอร์กำจร ยั่งยืน ผู้ช่วยหัวหน้างาน EP, หัวหน้างานวิชาการ EP

3.31 ครูอัญชลี เตรียาภิรมย์ ผู้ช่วยหัวหน้างาน EP, หัวหน้างานกิจการนักเรียน EP
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3.32 มาสเตอร์ชนะชัย ภมรชัยสกุล หัวหน้าระดับชัน ม.1

3.33 มาสเตอร์ปริญญา นฤประชา หัวหน้าระดับชั้น ม.2

3.34 มาสเตอร์ผใท ชัยนำ หัวหน้าระดับชั้น ม.3

3.35 มาสเตอร์ป ียะ โชยอ้าย หัวหน้าระดับชั้น ม.4

3.36 ครูรัชนี ชำนาญรบ หัวหน้าระดับชั้น ม.5

3.37 ครูนงลักษณ์ คำโทย หัวหน้าระดับชั้น ม.6

4. คณ ะกรรมการดำเน ินงานสารสนเทศของโรงเร ียนผ ่านระบบ SWIS มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำสารสนเทศของฝ่ายที่สังกัดผ่านระบบ รพ IS ตลอดปีการดืกษา

2. ตรวจเช็คปฏิทินงานประจำปีตามภาระงานที่รับผิดชอบในระบบ รพ IS

3. ดัดกรองและตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลต่าง5 6] ของฝ่ายที่สังกัด

4. ติดตามประสานงานกับหน่วยงานต่าง6] ของฝ่ายที่สังกัด

5. สรุปผลการดำเนินงานส่งให้ก ับงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ในวันเวลาที่กำหนด และหัวหน้า

ฝ่ายที่สังกัด 

ประกอบด ้วย

4.1 มาสเตอร์ธราดร จันทร์แสง ประธาน

4.2 ครูจิตทิวา หมื่นแสน รองประธาน

4.3 ครูเดือนเพ์ญ ตากันทะ กรรมการ

4.4 ครูญาดา กะราม กรรมการ

4.5 ครูกมลวรรณ ทะบัน กรรมการ

4.6 ครูจิตทิวา หมื่นแสน กรรมการ

4.7 ครูวรพิชซา ยาวงค์ กรรมการ

4.8 ครูนงนกัส สมณะ กรรมการ

4.9 มาสเตอร์จักรกริช สาระขันธ์ กรรมการ

4.10 ครูโนรีโกะ โอชํ กรรมการ

4.11 ครูมยุริ ทรายแก้ว กรรมการและเลขานุการ

5. ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด ำ เน ิน ง า น  Hardware (Server, Clients, etc.) Network and Internet แ ล ะ SWIS 

Admin มีหน้าที่รันผิดชอบ ดังนี้

1. จ ัดเตรียมและตรวจสอบ Hardware Network and Internet ให้มีความพร้อมกับการใช้งานดำเนิน 

การสำรองข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สามารถนำมาใช้งานโด้ทันทีเมื่อ Server ท ี่จ ัด๓ บข้อมูลมีปัญหา

2. ด ูแลและปรับปรุงข ้อมูลระบบ รพ IS ให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

3. จัดอบรมผู้ใช้งานในหน่วยงานต่างๆ ให้มีความพร้อมกับการใช้งาน ดำเนินการสำรองข้อมูลใน 

ระบบให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สามารถนำมาใช้งานโด้ทันทีเมื่อ Server ที่จ ัดเก็บข้อมูลมีปัญหา
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4. ติดตามระบบและรายงานสภาพปัญหาการใช้งานของระบบ SWIS ตลอดจนประสานส่วนกลาง 

ในการอัพ เดทในฟังชั่นต่าง6]

ประกอบด ้วย

5.1 มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก ประธาน

5.2 มาสเตอร์ร ังสรรค์ พรพัฒนา รองประธาน

5.3 มาสเตอร์ธีระพงษ์ มณีวรรณ กรรมการ

5.4 มาสเตอร์อภิชาติ ใจอินผล กรรมการ

5.5 มาสเตอร์สงกรานต์ โชยวิวัฒน์มงคล กรรมการ

5.6 มาสเตอร์สุรชัย แสนทอน กรรมการ

5.7 มาสเตอร์ส ุพจน์ เทียมยศ กรรมการ

5.8 มาสเตอร์ธราดร จันทร์แสง กรรมการและเลขานุการ

ข อให ้คณ ะกรรมการท ุกท ่านท ี่โด ้ร ับการแต ่งต ั้งปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่ด ้วยความร ับผ ิดชอบ เพ ื่อให้การ 

ดำเนินงานบรรลุตามเบัาหมายที่กำหนดไว้

ต้ัง ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(ภราดา ดร.ศักดา ฬกนธวัฒน์)

ผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ต'วิทยาลัย


