
คำสั่ง โรงเรียบมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ท่ี 3 1 /  2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานสากล
************************************************

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้กำหนดวิสัยทัศน่ “โรงเรียนแห่งคุณภาพและมาตรฐานสากล ตามวิถีมงฟอร์ต” 
ดังน้ัน เพื่อให้การบริหารจัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย บรรลุวิสัยทัศน์ และเป๋าหมายที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พ.ศ. 2561 - 2563 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้

1. คณ ะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ ให ้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานด้านต่างๆ 
ประกอบด้วย

1.1 ภราดา ดร. สุรกิจ ศรึสราญกุลวงศ์ ประธานกรรมการ
1.2 ภราดา ขาญณรงค์ บุญพราหมณ์ กรรมการ
1.3 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กรรมการ

2. คณะกรรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามมาตรธานสากล มีหน้าที่ วางแผน พัฒนา ติดตาม
ะประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล ประกอบด้วย

2.1 มาสเตอร์'ธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล ประธานกรรมการ
2.2 มาสเตอร์วรินทร วสุวัต กรรมการ
2.3 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม กรรมการ
2.4 ครูศศิธร คำวินิจ กรรมการ
2.5 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา กรรมการ
2.6 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กรรมการ
2.7 ครูสมรัก ปริยะวาที กรรมการและเลขานุการ

3. คณะกรรมการพัฒนาหลักสตร 8!11ก5บล1ร และ หลักสตร 1ก!6 โ มีหน้าที่ วางแผน พัฒนา ติดตาม แล
ะเมินผลการใข้หสักสูตร 811๒3นล1ร และ หลักสูตร เก16โ ประกอบด้วย

3.1 ครูพุทธขาติ โอคอนเนอร์ ประธานกรรมการ
3.2 มาสเตอร์วรินทร วสุวัต กรรมการ
3.3 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม กรรมการ
3.4 มาสเตอร์'พีรพงษ์ บัวเหลือง กรรมการ
3.5 ครูอริญขย์ ขัยปริพรรห้ กรรมการและเลขานุการ
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4. คณะกรรมการพัฒนา รกาลเฯ: 0.355 ^๐๐กก มีหน้าท่ี ส่งเสริมและพัฒนา 5๓ลโ* (1๒55 ^๐อกา อย่าง 
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ประกอบด้วย

4.1 ครูสมรัก
4.2 มาสเตอร์ทศพล
4.3 มาสเตอร์กุลธร
4.4 มาสเตอร์จรัญ
4.5 มาสเตอร์ฤทธิยา
4.6 มาสเตอร์สงกรานต์

ปริยะวาที 
โฆษิตพล 
เกษรสุวรรณ์ 
แสงอาทิตย์ 
ศรีสวนจิก 
ใซยวิวัฒน์มงคล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

5. คณะกรรมการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ((วิ!^6(5) ของนักเรียน มีหน้าท่ี ส่งเสริม 
สนับสบุน และพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ให้มีมาตรฐานตามข้อกำหนด ประกอบด้วย

5.1 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา ประธานกรรมการ
5.2 ครูศศิธร คำวินิจ กรรมการ
5.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ กรรมการ
5.4 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ

6. คณะกรรมการพัฒนานักเรียนที่ต้องส่งเสริมเป็นพิเศษ (ธกแลก(ะ!ก3) มีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน แล 
พัฒนานักเรียนที่ต้องการส่งเสริมเป็นพิเศษ ประกอบด้วย

6.1 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม ประธานกรรมการ
6.2 มาสเตอร์ปียะ ไชยอ้าย กรรมการ
6.3 ครูนงลักษณ์ แอมบอส กรรมการ
6.4 มาสเตอร์ปรัชญา ลาวิชัย กรรมการ
6.5 ครูสมฤทัย ขัยพิมาน กรรมการและเลขานุการ

7. คณะกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จชองนักเรียน
บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จของนักเรียน ประกอบด้วย

7.1 ครูดวงมณี
7.2 มาสเตอร์ธัชธาริน
7.3 ครูสุพรรณี
7.4 มาสเตอร์อรรถกร
7.5 มาสเตอร์ไกรสิงห์
7.6 ครูโนริโกะ

คำปาแลว 
หมวกทอง 
สายนำทาน 
มัขณันติกสมัย 
ใจหลวง 
โอขิ

มีหน้าท่ี ส่งเสริม สนับสบุน และพัฒนา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

8. คณะกรรมการพัฒนาครูสู่ครูมีออาชีพ มีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสบุน และพัฒนามาตรฐานวิฃาขีพของ 
ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เป็นครูมืออาชีพ ประกอบด้วย

8.1 ครูจิดาภา
8.2 มาสเตอร์เมธาสิทธี้
8.3 มาสเตอร์ญาณิน
8.4 มาสเตอร์คักดิ๋'บดินทร์
8.5 ครูมยุรี

ขัยสงคราม 
สุขประขาพันธ์ 
ศึริไพศาลประเสริฐ 
กันมะโน 
ทรายแก้ว

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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9. คณ ะกรรมการประเม ินผลการดำเน ินงาน มีหน้าที่ ประเม ินผลการดำเน ินงานและน ้าเสนอเพ ื่อ 
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ประกอบด้วย

9.1 ครูดารีษา แสงสินธุ ประธานกรรมการ
9.2 ครูอรุณี มงคล กรรมการ
9.3 ครูพรรณวิไล สุริยะโจง กรรมการ
9.4 ครูธีริศรา คำสิทธ้ิ กรรมการและเลขานุการ

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ 
การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

ส่ัง ณ วันท่ี 9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

(ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
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