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ค ำสั่ง  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
ที ่ 16 / 2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
ปีกำรศึกษำ 2564 – 2566   

****************************************************** 
     
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา  2561 – 2563           

ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และการจัดการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียน       
มงฟอร์ตวิทยาลัย ฉบับนี้  จะสิ้นสุดลงในปีการศึกษา 2563 ดังนั้นจึงได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา            
ปีการศึกษา 2564 - 2566 ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรมีแนวทางในการด าเนินงานในแต่ละปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง      
และชัดเจน 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 
2564 – 2566 ของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ชัดเจน และสามารถน าไปปฏิบัติได้  จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 

1.  คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ มีหน้าที่ ก าหนดนโยบาย ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการทุกฝ่าย ติดตามการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยจนบรรลุวัตถุประสงค์  
ประกอบด้วย 

1.1  ภราดา ดร. สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์   ประธานกรรมการ 
1.2  ภราดา วิทยา  เทพกอม  กรรมการ 
1.3  คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ  กรรมการ 

2.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีหน้าที่ ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 
2564 – 2566  และก ากับ ติดตาม การด าเนินงานการจัดท าแผนพัฒนาฯ ประกอบด้วย 
 2.1  ภราดา วิทยา  เทพกอม  ประธานกรรมการ 
 2.2  มาสเตอร์ธีรภัทร์  วิโรจน์สกุล  กรรมการ 
 2.3  ครูดาริษา  แสงสินธุ์   กรรมการ 
 2.4  มาสเตอร์บุญเท่ง  เถระ   กรรมการ 
 2.5  มาสเตอร์ไชยวัฒน์  บุญเลิศ   กรรมการ 
 2.6  มาสเตอรส์ุวรรณ  อินทรชิต  กรรมการ 
 2.7  ครูวันเพ็ญ  สุขเกษม   กรรมการ  
 2.8  ครูศศิธร  ค าวินิจ   กรรมการ 
 2.9  มาสเตอร์นิคม  พุทธิมา   กรรมการ 
 2.10  มาสเตอร์วรินทร  วสุวัต   กรรมการ 
 2.11  ครูดวงมณี  ค าป่าแลว  กรรมการ 
 2.12  มาสเตอร์เสถียร  ช่างเงิน   กรรมการ 
 2.13  มาสเตอร์ธัชธาริน  หมวกทอง  กรรมการ 
 2.14  ครพูรรณวิไล  สุริยะโจง  กรรมการและเลขานุการ 
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3.  คณะอนุกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำระดับฝ่ำย มีหน้าที่ จัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาในฝ่ายที่สังกัด รวบรวมข้อมูลส่งให้แก่งานนโยบายและแผน เพ่ือน าไปจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 - 2566 ประกอบด้วย 
3.1  ฝ่ำยวิชำกำร 

1. ม.ธีรภัทร ์ วิโรจน์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ 
2. ครวูันเพ็ญ สุขเกษม ผู้ช่วยฝ่ายวชิาการ กรรมการ 
3. ครูศศิธร ค าวินิจ ผู้ช่วยฝ่ายวชิาการ กรรมการ 
4. 
5. 
6. 

ม.นิคม 
ม.วรินทร 
ครูพุทธชาติ 

พุทธิมา 
วสุวัต ิ
คอนเนอร์ 

ผู้ช่วยฝ่ายวชิาการ 
ผู้ช่วยฝ่ายวชิาการ 
หัวหน้างานหลักสูตร 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

7. 
8. 

ครูสมรัก 
ม.พีรพงษ์ 

ปริยะวาที 
บัวเหลือง 

หัวหน้างานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ 
หัวหน้างานทะเบียนนักเรียนและวัดผล 

กรรมการ 
กรรมการ 

9. ครูณัฐยา พอพิน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
10. ม.สุรเชษฐ์ เหล่าจันตา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
11. ครูทัศนีย์พร สุขโชติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 
12. ม.ประยูร ทาปัน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ กรรมการ 
13. ครูอัจฉรีย์ บุญเรือง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ 
14. ครูวิไลวรรณ ศรีอุตทา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ 
15. ม.นิวัติ อรุณวิไล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กรรมการ 
16. ครูกรรณิการ์ ใจแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
17. ครูอริญชย์ ชัยบริพรรห์ หัวหน้างานวิชาการ EP International กรรมการ 
18. ม.อรรถกร มัชณันติกสมัย หัวหน้างานกิจการ นร. EP International กรรมการ 
19. ครูเจริญศรี ศรีจันทร์ดร หัวหน้างานห้องสมุด กรรมการ 
20. ม.ไกรสิงห์ ใจหลวง หัวหน้างานแนะแนว กรรมการ 
21. ครูจิตทิวา หมื่นแสน งานธุรการฝ่าย กรรมการและเลขานุการ 

3.2 ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
1. ม.บุญเท่ง เถระ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ประธานกรรมการ 
2. ครูดวงมณี ค าป่าแลว ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ 
3. ม.เสถียร ช่างเงิน ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ 
4. ม.ธัชธาริน หมวกทอง ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ 
5. ม.ชนะชัย ภมรชัยสกุล หัวหน้าระดับชั้น  ม. 1 กรรมการ 
6. ม.ปริญญา นฤประชา หัวหน้าระดับชั้น  ม. 2 กรรมการ 
7. ม.ผไท ชัยน า หัวหน้าระดับชั้น  ม. 3 กรรมการ 
8. ม.ภูม ิ แพทย์คดี หัวหน้าระดับชั้น  ม. 4 กรรมการ 
9. ครูรัชนี ช านาญรบ หัวหน้าระดับชั้น  ม. 5 กรรมการ 
10. ครูนงลักษณ์ ค าไทย หัวหน้าระดับชั้น  ม. 6 กรรมการ 
11. ม.สิริโรจน ์ ฉลองสัพพัญญู หัวหน้างานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน กรรมการ 
12. ม.วินัย ถิ่นจอม หัวหน้างานกีฬา  กรรมการ 
13. ม.พชร ชัยสงคราม หัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารีและนักศึกษาวชิาทหาร กรรมการ 
14. ครูนงนภัส สมณะ งานธุรการฝ่าย กรรมการและเลขานุการ 
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3.3 ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 
1. ครดูาริษา แสงสินธุ์ หัวหน้าส านักผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
2. ครูพรรณวิไล สุริยะโจง หัวหน้างานนโยบายและแผน กรรมการ 
3. ครูอรุณี มงคล งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
4. ครูธีริศรา ค าสิทธิ์ งานวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
5. ม.เมธาสิทธิ์ สุขประชาพันธ์ หัวหน้างานบริหารบุคคล กรรมการ 
6. ม.ฤทธิยา ศรีสวนจิก หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรรมการ 
7. ครูภวดี ศรีใจ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ กรรมการ 
8.  ม.ศุภกิจ สุบินมิตร์ งานดนตรี กรรมการ 
9. ม.จิรฐาวัฒน ์ ฉัตรบรรยงค์ หัวหน้างานอภิบาล กรรมการ 
10. ครูมยุรี ท าทอง งานธุรการฝ่าย กรรมการและเลขานุการ 

3.4  ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
1. ม.สุวรรณ อินทรชิต หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ประธานกรรมการ 
2. ม.อานนท์ อินนันท์ หัวหน้างานอาคารสถานที่ฯ กรรมการ 
3. ครูชนกกร ไชยวงค์ค า งานโภชนาการ กรรมการ 
4. ครพูวงไพร สายสกล งานพยาบาล กรรมการ 
5. ม.ลิขิต ชูวงศ์ งานยานพาหนะ ความปลอดภัย และจราจร กรรมการ 
6. ครูพรพิไล สมาธิ งานธุรการฝ่าย กรรมการและเลขานุการ 

3.5 ฝ่ำยธุรกำร-กำรเงิน 
 1. ม.ไชยวัฒน์ บุญเลิศ  หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ประธานกรรมการ 
 2. ครศูศิธร ตันดุ หวัหน้างานการเงิน บัญชีและงบประมาณ กรรมการ 
 3. ม.ประสงค์ สุทา หัวหน้างานจัดซื้อและทรัพย์สิน กรรมการ 
 4. ครูกฤติมา  ทิพวัง งานสารบรรณ กรรมการ 
 5. ครูฤทัยวรรณ พิบูลย์ งานสัมพันธ์ชุมชน กรรมการ 
 6. ครูวรพิชชา ยาวงค ์ งานธุรการฝ่าย กรรมการและเลขานุการ 

4.  คณะอนุกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ  มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลจากแต่ละฝ่ายเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 – 2566  น าเสนอแผนพัฒนาฯ แก่
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ และคณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนเผยแพร่แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายน าไปใช้  ประกอบด้วย 

4.1 ครูพรรณวิไล สุริยะโจง หัวหน้างานนโยบายและแผน ประธานกรรมการ 
4.2 ครูอรุณี มงคล งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
4.3 ครูมยุรี ท าทอง งานธุรการฝ่าย กรรมการและเลขานุการ 
 

    ทั้งนี้  ขอให้คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา  
2564 – 2566  ทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

     สั่ง  ณ  วันที่  23 เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
                    

 
 

                                                         (ภราดา ดร. สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์) 
                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 


