
 
 
 

 
ค ำส่ังโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 

ที่   126 / 2563 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรโครงกำรส่งเสริมศักยภำพนักเรียนด้ำนวิชำกำรและทักษะชีวิต  

ปีกำรศึกษำ 2564 
----------------------------------------- 

 
            ด้วยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการและทักษะชีวิตขึ้น
เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม ทบทวนเน้ือหาบทเรียน และได้ฝึกทักษะต่างๆ จากการเข้าร่วมกิจกรรมตาม
ความถนัดและความสนใจของนักเรียน ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงนอกเวลาเรียน 

ดังน้ัน เพื่อให้การด าเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการและทักษะชีวิตเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ ดังน้ี  
 
 1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและที่ปรึกษำ มีหน้าที่ก าหนดนโยบายและให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการทุก
ฝ่าย ติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ได้รับการมอบหมาย ให้ด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
 1.1  ภราดา ดร.สุรกิจ   ศรีสราญกุลวงศ์  ประธานกรรมการ 
 1.2  ภราดา วิทยา   เทพกอม  กรรมการ 
 1.3  คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ   กรรมการ 
 
 2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีหน้าที่ วางแผนการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย ตลอดจนติดตามการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังให้ด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
 2.1  ภราดา วิทยา   เทพกอม  ประธานกรรมการ 
 2.2  มาสเตอร์ธีรภัทร์   วิโรจน์สกุล  กรรมการ 
 2.3  มาสเตอร์เมธาสิทธ์ิ  สุขประชาพันธ์  กรรมการ 
 2.4  มาสเตอร์ไชยวัฒน์  บุญเลิศ   กรรมการ 
 2.5  มาสเตอร์บุญเท่ง   เถระ   กรรมการ 
 2.6  ครูดาริษา   แสงสินธ์ุ   กรรมการ 
 2.7  ครูศศิธร   ค าวินิจ   กรรมการ 
 2.8  มาสเตอร์วรินทร   วสุวัต   กรรมการ 
 2.9  มาสเตอร์ทศพล   โฆษิตพล  กรรมการ 
 2.10  ครูพุทธชาติ   โอ คอนเนอร์  กรรมการ 
 2.11  มาสเตอร์ประยูร  ทาปัน   กรรมการ 
 2.12  มาสเตอร์สิริโรจน์  ฉลองสัพพัญญู  กรรมการ 



 2.13  ครูเจริญศรี   ศรีจันทร์ดร  กรรมการและเลขานุการ 
 2.14  ครูจิตทิวา   หมื่นแสน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

3. คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมศักยภำพด้ำนวิชำกำรและทักษะชีวิต มีหน้าที่ ก าหนดรูปแบบการเรียนการ
สอนเสริมในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน การเรียนเสริมวันเสาร์ และการเรียนในภาคเรียนฤดูร้อน รวมทั้งจัดท าหลักสูตร 
รายวิชาที่สอน จัดครูสอน ตลอดจนช้ีแจงให้แก่ครู นักเรียน และผู้ปกครองรับทราบ ประกอบด้วย  
 3.1  มาสเตอร์ธีรภัทร์   วิโรจน์สกุล  ประธานอนุกรรมการ 
 3.2  ครูศศิธร   ค าวินิจ   กรรมการ 
 3.3  มาสเตอร์วรินทร   วสุวัต   กรรมการ 
 3.4  มาสเตอร์ทศพล   โฆษิตพล  กรรมการ 

     3.5  ครูสมรัก   ปริยะวาที  กรรมการ  
3.6  ครูอริญชย์   ชัยปริพรรห์  กรรมการ 

      3.7  มาสเตอร์พีรพงษ์  บัวเหลือง  กรรมการ 
3.8  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียน 8 กลุ่มสาระ    กรรมการ 

 
4. คณะอนุกรรมกำรดูแลระเบียบวินัยนักเรียน มีหน้าที่ ก าหนดรูปแบบการดูแลระเบียบวินัยและ

พฤติกรรมของนักเรียน ในการเรียนการสอนเสริมช่วงเวลาหลังเลิกเรียน การเรียนเสริมวันเสาร์ และการเรียนในภาค
เรียนฤดูร้อน รวมทั้งจัดครูปฏิบัติหน้าที่เวร ติดตาม สรุปผลการดูแลระเบียบวินัยของนักเรียน และรายงานต่อ
ผู้ปกครองรับทราบ ประกอบด้วย  
 4.1  มาสเตอร์เมธาสิทธ์ิ  สุขประชาพันธ์  ประธานอนุกรรมการ 

 4.2  ครูพุทธชาติ   โอ คอนเนอร์  กรรมการ 
 4.3  มาสเตอร์ประยูร  ทาปัน   กรรมการ 
 4.4  มาสเตอร์สิริโรจน์  ฉลองสัพพัญญู  กรรมการ 
 4.5  มาสเตอร์นิรันดร์พงค์  ลากตา   กรรมการ 

4.6  หัวหน้าระดับช้ัน ม.1 – 6    กรรมการ 
 
5. คณะอนุกรรมกำรด้ำนงบประมำณและประชำสัมพันธ์ มีหน้าที่ จัดท างบประมาณ รายรับ รายจ่าย และสรุป

รายงานการใช้งบประมาณต่อคณะกรรมการรับทราบ ตลอดจนประชาสัมพันธ์โครงการสอนเสริมในช่วงเวลาหลังเลิก
เรียน การเรียนเสริมวันเสาร์ และการเรียนในภาคเรียนฤดูร้อน ประกอบด้วย 

 5.1  มาสเตอร์ไชยวัฒน์   บุญเลิศ  ประธานอนุกรรมการ 
 5.2  ครศูศิธร   ตันดุ    กรรมการ 

 5.3  มาสเตอร์สรพงษ์  สมธรรม   กรรมการ 
5.4  ครูสุภาวดี   ณ นคร   กรรมการ 
 5.5  ครูเกษรินทร์   กะณะ   กรรมการ 
 5.6  มาสเตอร์นันทจักร์  มีชัย   กรรมการ 

 5.7 มาสเตอร์ฤทธิยา   ศรีสวนจิก  กรรมการ 



 5.8 มาสเตอร์รังสรรค์   พรพัฒนา  กรรมการ 
 5.9 ครูชนกกร   ไชยวงค์ค า  กรรมการ 
 
 6. คณะอนุกรรมกำรจัดเตรียมสถำนที่และดูแลควำมปลอดภัย มีหน้าที่ จัดเตรียมความพร้อมด้านห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องประชุม ห้องพยาบาล และบริเวณในโรงเรียน รวมทั้งจัดเตรียมพร้อมการจ าหน่ายอาหาร  
ตลอดจนการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ครู นักเรียน และผู้ที่มาติดต่อโรงเรียน ประกอบด้วย 
 6.1 มาสเตอร์บุญเท่ง   เถระ   ประธานอนุกรรมการ 
 6.2 มาสเตอร์อานนท์   อินนันท ์  กรรมการ  
 6.3 ครูเดือนเพ็ญ   ตากันทะ  กรรมการ 
 6.4 ครูพวงไพร   สายสกล   กรรมการ 
 6.5 ครดูวงมณี   ค าป่าแลว  กรรมการ 
 6.6 มาสเตอร์เสถียร   ช่างเงิน   กรรมการ  
 6.7 มาสเตอร์ลิขิต   ชูวงศ ์   กรรมการ  
 6.8 มาสเตอร์ฤทธิยา   ศรีสวนจิก  กรรมการ  
 6.9 มาสเตอร์สุพจน์   เทียมยศ   กรรมการ  
 6.10 มาสเตอร์สุรชัย   แสนทอน  กรรมการ  
 6.11 มาสเตอร์ธีระพงษ์  มณีวรรณ  กรรมการ  
 6.12 พนักงานนักการ/ภารโรง    กรรมการ 
 

7. คณะอนุกรรมกำรประสำนงำนและประเมินผล มีหน้าที่ ประสานงานคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ส ารวจ
ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการสอนเสริมในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน การเรียนเสริมวันเสาร์ และการเรียนในภาคเรียนฤดูร้อน 
ตลอดจนประเมินผลการด าเนินโครงการฯ และรายงานต่อคณะกรรมการทราบ ประกอบด้วย 

7.1  ครูดาริษา   แสงสินธ์ุ   ประธานอนุกรรมการ 
7.2  ครูธีริศรา   ค าสิทธ์ิ   กรรมการ 
7.3  ครภูวดี   ศรีใจ   กรรมการ 
7.4  ครูสุทธิฉันท์   ศุภไพบูลย์กิจ  กรรมการ 

 
 

    ทั้งน้ี ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ยุติธรรม และด าเนินการ
ทุกขั้นตอนให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ทุกประการ 
 
    ส่ัง  ณ  วันที่   27 เมษายน  พ.ศ. 2564 

 

 

   (ภราดา ดร. สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงค์) 
                                     ผู้อ านวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 


