
 
 

คําสั่งสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที่  ๐๐๑/ ๒๕๕๔ 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามโครงการสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาได้พิจารณาเห็นชอบให้โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จัดกิจกรรม /โครงการสอน
เสริมพิเศษวันเสาร์สําหรับนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน                   
โดยกําหนดให้จัดกิจกรรม ในวันเสาร์ตั้งแตว่ันที่  ๑๘  มิถุนายน -  ๓  กันยายน ๒๕๕๔  เวลา  ๐๘.๑๕- ๑๕.๒๐ น. เพื่อให้
การดําเนินการบรรลุจุดมุ่งหมายและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแตง่ตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดังต่อไปนี ้
  

๑. คณะกรรมการอํานวยการ 
    นายพชิยนนัท์     สารพานิช   ประธานกรรมการ 

นางนภัสสรณ ์  เกียรติอภิพงษ์   กรรมการ 
นายอดุลย ์  ศิริเวช    กรรมการ 
นายคมศักดิ ์  หาญสิงห์   กรรมการ 
นางทัศนีย ์  วงค์เขียว       กรรมการ 
นางวราภรณ ์  สัตยมาภากร       กรรมการ 
นายสมยศ  แม้นสงวน   กรรมการ 
นางสุนิดา  เดชะทัตตานนท ์  กรรมการและเลขานุการ 
นางพชัรี   ระมาตร์       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

        หน้าที ่  กําหนดกรอบนโยบาย ให้คําปรึกษา แนะนาํและช่วยแก้ไขปญัหาเพื่อให้การดําเนินการ 
เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและบังเกิดผลด ี

        

๒. คณะกรรมการดําเนินการ 
นางสุนิดา  เดชะทัตตานนท ์    ประธานกรรมการ 
นางศรีนภา  อรัญญาเกษมสุข  รองประธานกรรมการ  

    นางแสนสุข   คําแก้ว     กรรมการ 
    นางกาญจนา                สินวิชยั   กรรมการ  
    น.ส.มณทิพย ์  เจริญรอด                 กรรมการ  
  น.ส.อุษา   นะแน่งน้อย  กรรมการ 
  น.ส.อัญชล ี  เขมะประภา  กรรมการ 
  น.ส.ศิริพร  โกมารกุล  กรรมการ 

 
 



๒ 

 
นางพชัรี          ระมาตร์    กรรมการและเลขานุการ 
นางเบ็ญจมาศ  เดชเสน่ห์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่         ๑. จัดอาจารย์เข้าสอนตามโครงการสอนเสริมพิเศษวันเสาร์               
๒. จัดนักเรียนเป็นกลุ่ม เข้าเรียน ตามวนั เวลาที่กําหนด 
๓. จัดทําบัญชีลงเวลาผูป้ฏิบัติการสอน 
๔. ติดตามดูแลการจัดการเรียนการสอนให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
๕. รายงานผลการดาํเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

 

๓. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
นางพชัรี          ระมาตร์   ประธานกรรมการ  
นางเบ็ญจมาศ  เดชเสน่ห์ กรรมการ  

หน้าที ่           ๑. เก็บเงินค่าเรียนตามโครงการสอนเสริมพิเศษวันเสาร์               
๒. จัดทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย 
๓. รายงานสรุปผลให้ผู้บริหารทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

 

๔.  คณะกรรมการดําเนินการสอน (ครูผู้สอน) 
๔.๑. กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการเรียน 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์            ๑. น.ส.มณทิพย ์    เจริญรอด ๒. นางพจมาน  ชีววัฒนา 
๓. นายปุ้ย  คงอุไร  ๔. น.ส.พรรนิภา  สีลาโส 
๕. น.ส.สุกัญญา  โกเฮงกุล  ๖. น.ส.วชิราภรณ ์ สันตวงษ ์
๗. น.ส.ศิราภร  นาบญุ  ๘. น.ส.มวารี  ใจชูพันธ ์

กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์  ๑. นางธนภร  เนตรสว่าง ๒.นายเล็ก  สินวิชยั           
๓.น.ส.ปราณ ี  เปรียบสม   ๔. น.ส.อนุศรา  บุญหลิม 
๕. น.ส.พิชชาพร  บุญยืน  ๖. น.ส.แจ่มจันทร์            ดอกมะเดื่อ 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ         ๑. นางจฑุามาศ  วานชิชัง  ๒.นางทิพย์จนัทร์  หงษา 
๓. น.ส.วีร์สุดา  จันทโชต ิ ๔. นางนลินพร  สมสมัย 
๕. น.ส.อรวรรยา  ภาคคํา 

กลุ่มสาระภาษาไทย            ๑. นายอาทิตย ์  โสตถิรัตนพนัธ ์ ๒. น.ส.ภัทรนุช    คําด ี
๓. นางสุภาภรณ ์  ภู่ระหงษ ์ ๔.นางเบ็ญจมาศ  เดชเสน่ห์ 
๕. น.ส.เกวล ี  บุญบา  ๖. น.ส.รุ่งตะวัน  ทาโสต 
๗. น.ส.โศจยา  ดวงสิน  ๘. น.ส.ทวินันท ์  ใสขาว 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา          ๑.นางอุษณีษ ์  อ้ึงวิฑูรสถิตย ์ ๒. นายอนุชา  คําแดง 
                                           ๓.  นายปวิตร  สมนึก  ๔. นางสุมิตรา       สุวรรณธาดา 
                                           ๕. น.ส.วรัทยา  ธนพัฒนรุ่งโรจน ์  

หน้าที ่    ๑. ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางที่กําหนด 
๒.จัดทํากําหนดการสอนแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน  และนําส่งคณะกรรมการ ๑ ชุด 
๓ สรุปการสํารวจยอดนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละวัน 



๓ 
 

๔.จัดทําเอกสารประกอบการเรียน  ส่งตน้ฉบบัผา่นหัวหน้ากลุ่มสาระในรายวิชาที่สอน  และนําส่ง
คณะกรรมการ   ๑ ชุด 

๕.ประเมินผล / สรุปผลการจัดกิจกรรม  รายงานคณะกรรมการอํานวยการเมื่อเสร็จสิ้น         โครงการ 
๖.ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในกรณีเกิดปัญหาต่าง ๆ 
๗. หากมีกิจธุระจําเป็นต้องแลกคาบ   ให้บันทึกเสนอประธานคณะกรรมการดําเนินการ 

 

๕. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
     นายคมศักดิ ์  หาญสงิห์  ประธานกรรมการ 

น.ส.ทัศนีย ์  บุญประเสริฐ กรรมการ นางละออง จันทร์หอม กรรมการ 
นางนลนิรัตน์    ศิริบุญญะรัตน ์ กรรมการ นางชุลีพร บตุรศิริ  กรรมการ 
น.ส.บุญเรือน  บุตรศิริ  กรรมการ น.ส.พวงเพชร ชราจันทร์ กรรมการ 
นางรจนา  ศิวะพฤกษ์พงศ ์ กรรมการ น.ส.สุขบัญญัต ิ วงษา  กรรมการ 
น.ส.วัลย์ด ี  พิทักษ์วงศ์โยธนิ กรรมการ นายธีรยุทธ จันทร์หอม กรรมการ 

  นายเล็ก   สินวิชยั   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่   ๑.  ดูแลห้องเรียนที่ทําการสอนเสริมพิเศษ ให้พร้อมเพื่อการสอนตลอดการเรียนเสริมพิเศษ 

๒. ทําความสะอาดห้องน้ําครูและนักเรียน 
 

๖. คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน      
     นายอดุลย ์  ศิริเวช    ประธานกรรมการ 
  นายเพิ่มศักดิ ์  พูลสวัสดิ ์  กรรมการ 
        หน้าที ่   ๑ ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียน 

    ๒.เวลา  ๐๘.๑๕-๐๘.๓๐ น.  เรียกแถวนักเรียนและจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและสวดมนต์ หน้าเสา
ธง ตลอดการเรียนเสริมพิเศษ 

 

๗. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนปูกรณ ์
   นายสวุิท  ปิ่นอมร  ประธานกรรมการ 

นายภูริวัฒน ์ บุญจันทร์      กรรมการ  
นายภาคภูมิ     แก้วเย็น      กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่   ติดตั้งระบบเสียง  
๑. เวลา ๐๘.๑๕-๐๘.๓๐ น.เพื่อจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและสวดมนต ์ หน้าเสาธงทุกเช้าตลอด

กิจกรรม 
๒. จัดทําสัญญาณเสียงบอกเวลาในแต่ละคาบกิจกรรม 
๓. จัดระบบเสียงในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้นักเรียนทราบ 

 

๗. คณะกรรมการฝ่ายโรเนียวและประสานงานทั่วไป 
นางเบ็ญจมาศ เดชเสน่ห์   ประธานกรรมการ 

น.ส.ธัญญารัตน ์ พิมสา กรรมการ นางเพ็ชร์รัตน์  อัศวจารุเกษม กรรมการ 
  นางละออง ทองแสง   กรรมการ 



๔ 
 
หน้าที ่      ๑. โรเนียวเอกสารประกอบการเรียนการสอน และเอกสารที่เก่ียวข้องให้เพียงพอและทันต่อการใชง้าน 

    ๒. สํารวจยอดนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละวัน 
 

๙.คณะกรรมการประสานงาน 
นางสุนิดา  เดชะทัตตานนท ์  ประธานกรรมการ 
นางนภัสสรณ ์  เกียรติอภิพงษ์   รองประธานกรรมการ 
นายอดุลย ์  ศิริเวช    รองประธานกรรมการ 
นายคมศักดิ ์  หาญสิงห์   รองประธานกรรมการ 
นายคมสมยศ  แม้นสงวน  รองประธานกรรมการ 
นางวราภรณ ์   สัตยมาภากร  รองประธานกรรมการ 

นางศรีนภา อรัญญาเกษมสุข    กรรมการ นางเบ็ญจมาศ เดชเสน่ห์             กรรมการ 
นางแสนสุข คําแก้ว   กรรมการ นางกาญจนา สินวิชยั   กรรมการ 
น.ส.มณทิพย ์ เจริญรอด    กรรมการ นายณรงค ์ หนูนารี   กรรมการ 
น.ส.นงพร จู่พิชญ ์   กรรมการ นายคํานวณ ยงประเดิม  กรรมการ 
นายพิราม ภูมิวิชิต     กรรมการ น.ส.ศิริพร โกมารกุล  กรรมการ 
  นางพชัรี          ระมาตร์    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่   ๑. ดําเนินการแก้ปัญหาในกรณีที่ครูผู้สอนไมไ่ด้มาสอนตามกําหนด   

 ๒. ประสานงานให้การเรียนการสอนดําเนินตามตารางสอนที่กําหนด 
            ๓. ดูแลความเรียบร้อยในการเข้าแถวเคารพธงชาติ การเรียนการสอน และแก้ปญัหาเก่ียวกับการเรียน            

การสอนที่อาจจะเกิดในวนันัน้ ๆ 
            ๔. สํารวจยอดนักเรียนที่เข้าเรียนประจาํวัน และสรุปรายงาน 
 

         ๑๐.กรรมการฝ่ายสรุปผลการดําเนินการ 
น.ส.ปราณ ี  เปรียบสม   ประธานกรรมการ 
น.ส.แจ่มจันทร์  ดอกมะเดื่อ  กรรมการ 
น.ส.ศิราภร  นาบญุ   กรรมการ 
น.ส.พิชชาพร  บุญยืน   กรรมการ 
น.ส.มวารี  ใจชูพันธ ์  กรรมการ 
น.ส.อนุศรา  บุญหลิม           กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑.  จัดทําแบบประเมินผล และแจกให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ                   
๒. เก็บรวบรวม และสรุปข้อมูลเสนอคณะกรรมการดําเนินการ 

 

 ท้ังนี้   ตั้งแต่  วันท่ี    ๙  เดอืนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

สั่ง  ณ วันท่ี      ๙  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

(นายพิชยนันท์   สารพานิช) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 



ตารางการประสานงาน โครงการสอนเสริมพิเศษวันเสาร์     
18 มิถนุายน   -   3  กันยายน  2554 

วัน เดือน ป ี ฝ่ายบริหาร พิธีกรหน้าเสาธง/ดูแลนักเรียน ผู้ประสานงาน ประสานงานทั่วไป นักการภารโรง 
๑๘   ม.ิย.. ๕๔ นางสุนิดา   เดชะทัตตานนท์ นายเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ ์ นางพัชรี  ระมาตร ์ น.ส.ศิริพร  โกมารกุล นางละออง   ทองแสง น.ส.ทัศนีย์  บุญประเสริฐ 
๒๕   ม.ิย. ๕๔ นางสุนิดา   เดชะทัตตานนท์ นายเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ ์ นางศรีนภา  อรัญญาเกษมสุข นางเบ็ญจมาศ  เดชเสน่ห ์ นางละออง   ทองแสง นางละออง  จันทร์หอม 
๒     ก.ค. ๕๔ นางนภัสสรณ์   เกียรติอภิพงษ์ นายเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ ์ นางพัชรี  ระมาตร ์ นางแสนสุข   คําแก้ว นางละออง   ทองแสง นางนลินรัตน์  ศิริบุญญะรัตน์ 
๙     ก.ค. ๕๔ นางนภัสสรณ์   เกียรติอภิพงษ์ นายเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ ์ น.ส.ศิริพร  โกมารกุล น.ส.อัญชลี  เขมะประภา นางละออง   ทองแสง นางชุลีพร  บุตรศิร ิ
๒๓   ก.ค. ๕๔ นายอดุลย์   ศิรเิวช นายเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ ์ นางศรีนภา  อรัญญาเกษมสุข นางกาญจนา  สินวิชัย นางเพ็ชร์รัตน์  อัศวจารุเกษม น.ส.บุญเรือน  บุตรศริ ิ
๓๐   ก.ค. ๕๔ นายอดุลย์   ศิรเิวช นายเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ ์ นางเบ็ญจมาศ  เดชเสน่ห ์ น.ส.อุษา   นะแน่งน้อย นางเพ็ชร์รัตน์  อัศวจารุเกษม น.ส.พวงเพชร   ชราจันทร ์
๑๓   ส.ค. ๕๔ นายคมศักดิ์   หาญสิงห ์ นายเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ ์ นางพัชรี  ระมาตร ์ นายคํานวณ  ยงประเดมิ นางเพ็ชร์รัตน์  อัศวจารุเกษม นางรจนา  ศิวะพฤกษ์พงศ ์
๒๐   ส.ค. ๕๔ นายคมศักดิ์   หาญสิงห ์ นายเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ ์ น.ส.ศริิพร  โกมารกุล นายณรงค์  หนูนาร ี น.ส.ธัญญารัตน์   พิมสา น.ส.สุขบญัญติิ   วงษา 
๒๗   ส.ค. ๕๔ นางวราภรณ์   สัตยมาภากร นายเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ ์ นางศรีนภา  อรัญญาเกษมสุข น.ส.นงพร  จู่พิชญ ์ น.ส.ธัญญารัตน์   พิมสา น.ส.วัลยด์ี  พิทักษ์วงศ์โยธิน 
๓     ก.ย. ๕๔ นายสมยศ    แม้นสงวน นายเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ ์ นางเบ็ญจมาศ  เดชเสน่ห ์ นายพิราม   ภูมิวิชิต น.ส.ธัญญารัตน์   พิมสา นายธีรยุทธ  จันทร์หอม 

 



ตารางสอนเรียนเสรมิพิเศษวันเสาร ์
โครงการสอนเสริมพิเศษ ระดับ ม.1    (คาบละ 50นาท)ี 

กลุ่มท่ี ห้อง   
8.00-
08.20 

คาบท่ี 1 คาบท่ี 2 คาบท่ี 3 พัก 30 
นาที 

คาบท่ี 4 คาบท่ี 5 

8.20-9.10 9.10-10.00 10.00-
10.50 

10.50-
11.20 

11.20-
12.10 

12.10-
13.00 

1 232 
เข้
าแ
ถว

  เ
คา
รพ

ธง
ชา
ติ 
 ส
วด

มน
ต ์

คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย  สังคมศึกษา อังกฤษ 
1,2        
2 233 อังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย สังคม 
5,10        
3 234 สังคมศึกษา อังกฤษ คณิตศาสตร ์  วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 

3,7,11        
4 235 ภาษาไทย สังคม อังกฤษ  คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

4,6,8        
5 236 วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา  อังกฤษ คณิตศาสตร ์
9        

 
ตารางเรียนโครงการสอนเสรมิพิเศษวันเสาร ์   ระดับ ม.2   (คาบละ 50นาท)ี 

กลุ่ม
ท่ี 

ห้อง  
8.00-
08.20 

คาบท่ี 1 คาบท่ี 2 คาบท่ี 3 พัก 30 
นาที 

คาบท่ี 4 คาบท่ี 5 

8.20-9.10 9.10-10.00 10.00-
10.50 

10.50-
11.20 

11.20-
12.10 

12.10-
13.00 

1 241 

เข้
าแ
ถว

  เ
คา
รพ

ธง
ชา
ติ 
 ส
วด

มน
ต ์

อังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย สังคม 

1-3        

2 242 สังคมศึกษา อังกฤษ คณิตศาสตร ์  วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 

4,5,8        

3 243 ภาษาไทย สังคม อังกฤษ  คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

6,7,9        

4 244 วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา  อังกฤษ คณิตศาสตร ์

10-
12 

       

 
 
 



 
ตารางเรียนโครงการสอนเสรมิพิเศษวันเสาร ์   ระดับ ม.3-5 

กลุ่มท่ี ห้อง   
8.00-
08.20 

คาบท่ี 1 คาบท่ี 2 พัก 20 นาที คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 คาบท่ี 5 
8.20-9.40 9.40-11.00 11.00-

11.20 
11.20-
12.40 

12.40-
14.00 

14.00-
15.20 

ม.3 221 
เข้
าแ
ถว

  เ
คา
รพ

ธง
ชา
ติ 
 ส
วด

มน
ต ์ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์  อังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 

(1)  ทุกห้อง 7,11,12  7,11,12 7,11,12 ทุกห้อง 
ม.3 222  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร ์ อังกฤษ  
(2)   4,6,8  4,6,8 4,6,8,10  
ม.3 223  อังกฤษ  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์   
(3)   1,2,3,  1,2,3 1,2,3,5  
ม.3 224  คณิตศาสตร ์  อังกฤษ วิทยาศาสตร์   
(4)   5,9  5,9,10 5,9,10  
ม.3 222  คณิตศาสตร ์      
(5)  6,10      

ม.4 (1) 225  ฟิสิกส์ เคมี  ชีวะ อังกฤษ คณิตศาสตร ์
1-3,9  (ห้องฟิสิกส)์ (ห้องเคมี)  (ห้องชีวะ) ทุกห้อง 1-3,9 
ม.4 (2) 225   วิทย์พื้นฐาน  คณิตศาสตร ์    
4-8   4-8  4-8   
ม.5 231    คณิตศาสตร ์  อังกฤษ   
         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


