
                                            

ค ำสั่งโรงเรียนมกุฎเมืองรำชวิทยำลัย 
ที ่ 105 / 256๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ พ.ศ. 2564 
…………………………………..………………………………………………………………………….. 

   ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 
ว่า "ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่่าเสมอ" 
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 
ก่าหนดว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในหมวดที่ 4 ว่าด้วยการวัด การวิเคราะห์และ         
การจัดการความรู้ ซึ่งเป็นการประเมินการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศ และ      
การจัดการความรู้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงผลการด่าเนินการขององค์กรในด้านวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ 
ค่านิยม ความคาดหวังในผลการด่าเนินการ การให้ความส่าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกระจาย
อ่านาจการตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ในส่วนราชการ การก่ากับดูแลตนเองที่ดี และการด่าเนินการ
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนในขณะเดียวกันการจัดการความรู้ ต้องท่าให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้วยการท่าให้เกิดระบบการเรียนรู้ สามารถสร้างความผาสุกและแรงจูงใจของบุคลากรเพ่ือให้บุคลากรพัฒนาตนเองและ
ใช้ศักยภาพอย่างเตม็ที่ตามทิศทางองค์กร นั้น 
  อาศัยอ่านาจตามมาตรา 37 และมาตรา 45(5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ให้ผู้อ่านวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน
ในส่วนราชการนั้น เพ่ือให้แนวทางการปฏิบัติงานการจัดการความรู้มีความเป็นปัจจุบัน จึงมีค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด่าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายนามดังต่อไปนี้  

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรกำรจัดกำรควำมรู้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  
 1. นางสาวมณฑาทิพย์  เสาวคนธ์ ผู้อ่านวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ
 2. นางสาวอรชุมา  วงศ์ช่าง รองผู้อ่านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ     กรรมการ 
 3. นางสาวภัทรภร  ชนะผล รองผู้อ่านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     กรรมการ 
 4. นายไชยวัฒน์  บุญมี รองผู้อ่านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป     กรรมการ 
 5. นายโสภณ  วงษ์คงดี รองผู้อ่านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ     กรรมการ 
 6.  นางสาวปาริชาต  บุญมี หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานโรงเรียน     กรรมการ 
 7.  ดร.วิสุทธิ์  กล้าหาญ หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ     กรรมการ 
 8. นางทิตยา  โนชัย หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี     กรรมการ 
 

      /9.นางสาวอัญชนิดา   



 9.  นางสาวอัญชนิดา จาดสันทัด หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล      กรรมการ 
 10.นายเลิศพงษ์ รื่นรมย์ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป      กรรมการ 
 11.นางสาววันวสิาข์ ชิดเชื้อ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา      กรรมการ 
 12.นางวัฒนา สรรเสริญ หัวหน้างานทะเบียนวัดผล      กรรมการ 
 13.นางสาวพัชรา วงษ์ทองดี หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
 14.นางเยาวลักษณ์ ปรุงแต่งกิจ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 มีหน้ำที ่ 1. ทบทวน ก่าหนดนโยบาย แนวทางให้ค่าปรึกษา และแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
ด่าเนินงานการจัดการความรู้ของโรงเรียน 
   2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานด่าเนินการจัดการความรู้ภายในโรงเรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามระบบ 
   3. ก่าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายขอการจัดการความรู้ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน 
   4. จัดท่าแผนการจัดการความรู้และด่าเนินงานตามแผน รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน 
   5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีผู้อ่านวยการโรงเรียนได้มอบหมาย 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ 
 1. นายโสภณ  วงษ์คงดี รองผู้อ่านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวอรชุมา  วงศ์ช่าง รองผู้อ่านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ         รองประธาน 
 3. นางสาวพัชรา วงษ์ทองดี หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ            กรรมการ 
 4. นางสาวชูชวัญ  มงคลสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์            กรรมการ 
 5. นางสาวิการ์ เชื้อนาข่า ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์           กรรมการ 
 6. นางนฤมล  ไกรพงษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           กรรมการ 
 7. นางสาวณัฐติยา ผิวอ่อน ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      กรรมการ 
 8. นางสุนิศา  อวยพร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ            กรรมการ 
 9.  นายไนยนิมมาน เนตรสังข์ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           กรรมการ 
 10.นางสาวนิศากร  ยมหา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
 11.นายติณห์ธนัชญ์ บุญพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม    กรรมการ 
 12.นางสาวจสิตรา สิงห์ทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กรรมการ 
 13.นางสุดารัตน์ พางาม ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กรรมการ 
 14.นางวิมลรัตน์ ศรีวะรมย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   กรรมการ
 15.นางสาวศิริวรรณ นพพิบูลย์ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   กรรมการ
 16.ว่าที่ร้อยตรีปัฐมาพร สุวรรณโชติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กรรมการ 
 17.นางสาวณัฐพร เบญจามฤต ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
 18.นางปวริศา  ค่าแหง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
 19.นายชัยวุฒิ โกสัลล์วัฒนา ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ  
 20.นางสาวกาญจนา สมคิด หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 
 

      /21.นางเยาวลักษณ์ 



 21.นางเยาวลักษณ์ ปรุงแต่งกิจ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ 
 22.ดร.วสิุทธิ์ กล้าหาญ หัวหน้าวิจัย   กรรมการ 
 23.นางสาวปาริชาต  บุญมี หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานโรงเรียน                 กรรมการและเลขานุการ 
 24.นางจริญญา  ทวีสัตย์ เจ้าหน้าที่วัดผลประเมินผล                       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 25.นางสาวกนกนาถ สุทธิสถิต เลขานุการกลุ่มบริหารทั่วไป                         ผู้ช่วยเลขานุการ 
 26.นางสาวปภัชญา ศรีบูระไชย เจ้าหน้าที่ธุรการ                                               ผูช้ว่ยเลขานุการ 
 27.นางสาวณิชกานต์  แสงทอง เจ้าหน้าที่การเงิน                                              ผูช้ว่ยเลขานุการ 
 

 มีหน้ำที่ 1. ด่าเนินงานและกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ของโรงเรียน 
   2. ก่ากับติดตามและรายงานผลการด่าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ และประเมินผลการ
ด่าเนินงานตามแผนจัดการความรู้ของโรงเรียน 
   3. น่าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งจัดเก็บและเผยแพร่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร  
   4. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ่านวยการการจัดการความรู้ 

   ให้คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อทางราชการ หากมีปัญหาใดในการปฏิบัติงานให้
รายงานผู้อ่านวยการโรงเรียนโดยเร็ว 

 ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 24 มิถุนายน 256๔ เป็นต้นไป  

สั่ง ณ วันที่ 24 มิถุนายน 256๔ 
 
 
 

     ลงชื่อ  
 (นางสาวมณฑาทิพย์  เสาวคนธ์) 

     ผู้อ่านวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 


