คำสัง่ สมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต
ที่ ๐๐๒ / ๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมโครงกำรสอนเสริมพิเศษวันเสำร์

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ด้วยคณะกรรมกำรสถำนศึ กษำได้ พิจำรณำเห็ นชอบให้ โ รงเรี ย นวชิ รธรรมสำธิต จัด กิ จกรรม /
โครงกำรสอนเสริมพิเศษวันเสำร์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ เพื่อเป็นกำรส่งเสริม
และพัฒนำกำรเรียนกำรสอน โดยกำหนดให้จัดกิจกรรม ในวันเสำร์ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๗ - วันเสำร์
ที่ ๒๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ เวลำ ๐๘.๑๕- ๑๓.๐๐ น. เพื่อให้กำรดำเนินกำรบรรลุจุดมุ่งหมำยและเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
นำงวรรณี
บุญประเสริฐ
ประธำนกรรมกำร
นำงนภัสสรณ์
เกียรติอภิพงษ์
กรรมกำร
นำงทองกรำว
เสนำขันธ์
กรรมกำร
นำงปำนทิพย์
สุขเกษม
กรรมกำร
นำยสมชัย
ก้องศักดิศ์ รี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่
กำหนดกรอบนโยบำย ให้คำปรึกษำ แนะนำ และช่วยแก้ไขปัญหำเพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย และบังเกิดผลดี
๒. คณะกรรมการดาเนินการ
นำยสมชัย
ก้องศักดิศ์ รี
ประธำนกรรมกำร
นำงโสภำ
พงศ์เทพูปถัมภ์
รองประธำนกรรมกำร
น.ส.ฝนทอง
ศิริพงษ์
รองประธำนกรรมกำร
น.ส.ภัทรนุช
คำดี
กรรมกำร
นำงกำญจนำ
สินวิชัย
กรรมกำร
น.ส.มณทิพย์
เจริญรอด
กรรมกำร
น.ส.นิภำพรรณ
อดุลย์กติ ติชยั
กรรมกำร
นำงลำพอง
พูลเพิ่ม
กรรมกำร
น.ส.ศิริพร
โกมำรกุล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นำงพัชรี
ระมำตร์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
น.ส.อนุศรำ
บุญหลิม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้าที่
๑. จัดอำจำรย์เข้ำสอนตำมโครงกำรสอนเสริมพิเศษวันเสำร์
๒. จัดนักเรียนเป็นกลุ่ม เข้ำเรียน ตำมวัน เวลำที่กำหนด
๓. จัดทำบัญชีลงเวลำผูป้ ฏิบตั ิกำรสอน
๔. ติดตำมดูแลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย
๕. รำยงำนผลกำรดำเนินกำรให้ผู้บริหำรทรำบ

๒
๓. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
นำงพัชรี
ระมำตร์
ประธำนกรรมกำร
น.ส.อนุศรำ
บุญหลิม
กรรมกำร
หน้าที่
๑. เก็บเงินค่ำเรียนตำมโครงกำรสอนเสริมพิเศษวันเสำร์
๒. จัดทำบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำย
๓. รำยงำนสรุปผลให้ผู้บริหำรทรำบเมื่อเสร็จสิ้นโครงกำร
๔. คณะกรรมการดาเนินการสอน (ครูผู้สอน)
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

๑. น.ส.มณทิพย์ เจริญรอด
๒. นำงพจมำน
ชีววัฒนำ
๓. น.ส.ศิรำภร นำบุญ
๔. น.ส.เยำวรัตนำ
พรรษำ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
๑. น.ส.ธัญญำ
สติภำ
๒. นำงธนภร
เนตรสว่ำง
๓. น.ส.มลิวรรณ ไชยรักษ์
๔. น.ส.วิไลรักษ์
กระลำม
๕. น.ส.จำรุวรรณ จันทะรำม
๖. น.ส.พรสุดำ
มินสำโรง
๗. นำยเศรษฐ์โสรช ชื่นอำรมย์
๘. นำยทินกร
พำนจันทร์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
๑. น.ส.อุษำ
นะแน่งน้อย ๒. นำงทิพย์จันทร์
หงษำ
๓. นำงนลินพร สมสมัย
๔. น.ส.อรวรรยำ
ภำคคำ
๕. น.ส.สุกัญญำ มหำฤทธิ์
๖. นำยสุชำติ
รัตนเมธำกูร
กลุ่มสาระภาษาไทย
๑. น.ส.ภัทรนุช คำดี
๒. น.ส.รุ่งตะวัน
ทำโสต
๓. น.ส.เกวลี
บุญบำ
๔. นำยวุฒิพงษ์
แสนรังค์
๕. นำยสมพร
โพธิศ์ รี
๖. นำยไพโรจน์
อินต๊ะภำ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
๑. นำงกำญจนำ ศิริมหำ
๒. นำยปวิตร
สมนึก
๓. นำยอภิวฒ
ั น์ บุญอ่อน
๔. นำงสุมติ รำ
สุวรรณธำดำ
๕. นำงบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์
๖. น.ส.รัตยำ
ร่ำงกำยดี
๗. น.ส.จิตรลดำ อินทรขุนทศ
หน้าที่ ๑. ดำเนินกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมตำรำงที่กำหนด
๒.จัดทำกำหนดกำรสอนแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน และนำส่งคณะกรรมกำร ๑ ชุด
๓ สรุปกำรสำรวจยอดนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมในแต่ละวัน
๔.จัดทำเอกสำรประกอบกำรเรียน ส่งต้นฉบับผ่ำนหัวหน้ำกลุ่มสำระในรำยวิชำที่สอน และนำส่ง
คณะกรรมกำร ๑ ชุด
๕.ประเมินผล / สรุปผลกำรจัดกิจกรรม รำยงำนคณะกรรมกำรอำนวยกำรเมื่อเสร็จสิ้นโครงกำร
๖.ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกีย่ วข้องในกรณีเกิดปัญหำต่ำง ๆ
๗. หำกมีกิจธุระจำเป็นต้องแลกคำบ ให้บันทึกเสนอประธำนคณะกรรมกำรดำเนินกำร

๓
๕. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
นำงทองกรำว
เสนำขันธ์
ประธำนกรรมกำร
นำยสมศักดิ์
แสนสุข
กรรมกำร
นำยธวัช
แจ่มแจ้ง
กรรมกำร
นำยธีรยุทธ
จันทร์หอม
กรรมกำร
น.ส.ทัศนีย์
บุญประเสริฐ กรรมกำร
น.ส.สุขบัญญัติ
วงศ์ษำ
กรรมกำร
นำงละออง
จันทร์หอม
กรรมกำร
น.ส.พวงเพชร
ชรำจันทร์
กรรมกำร
นำงชุลีพร
บุตรศิริ
กรรมกำร
นำงสุทธิวรรณ
เมธำเมลือง
กรรมกำร
นำงจันทร์ทอง บุตรศิริ
กรรมกำร
น.ส.วัลย์ดี
พิทักษ์วงศ์โยธิน กรรมกำร
น.ส.บุญเรือน บุตรศิริ
กรรมกำร
นำงรจนำ
ศิวะพฤกษ์พงศ์
กรรมกำร
นำยเล็ก
สินวิชัย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. ดูแลห้องเรียนที่ทำกำรสอนเสริมพิเศษ ให้พร้อมเพื่อกำรสอนตลอดกำรเรียนเสริมพิเศษ
๒. ทำควำมสะอำดห้องน้ำครูและนักเรียน
๖. คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
นำงปำนทิพย์

สุขเกษม

ประธำนกรรมกำร

นำยพิรำม
ภูมิวิชิต
กรรมกำร
หน้าที่ ๑ ดูแลควำมเรียบร้อยของนักเรียน
๒.เวลำ ๐๘.๑๕-๐๘.๓๐ น. เรียกแถวนักเรียนและจัดกิจกรรมเคำรพธงชำติและสวดมนต์
หน้ำเสำธง ตลอดกำรเรียนเสริมพิเศษ
๗. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
นำยสุวิท
ปิ่นอมร
ประธำนกรรมกำร
นำยกำพล
จำงจะ
กรรมกำร
นำยสมุฏฏิ์
ภำษำดี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ติดตั้งระบบเสียง
๑. เวลำ ๐๘.๑๕-๐๘.๓๐ น.เพื่อจัดกิจกรรมเคำรพธงชำติและสวดมนต์ หน้ำเสำธงทุกเช้ำ
ตลอดกิจกรรม
๒. จัดทำสัญญำณเสียงบอกเวลำในแต่ละคำบกิจกรรม
๓. จัดระบบเสียงในกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรให้นักเรียนทรำบ
๗. คณะกรรมการฝ่ายโรเนียวและประสานงานทั่วไป
นำงพัชรี
ระมำตร์
ประธำนกรรมกำร
น.ส.ธัญญำรัตน์ พิมสำ กรรมกำร
น.ส.จันทิมำ สุระเกตุ กรรมกำร
น.ส.รัชณีย์
ไฝทอง กรรมกำร
น.ส.อนุศรำ บุญหลิม กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. โรเนียวเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน และเอกสำรที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอและทันต่อกำรใช้งำน
๒. สำรวจยอดนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมในแต่ละวัน

๔
๙.คณะกรรมการประสานงาน
นำยสมชัย
ก้องศักดิศ์ รี
ประธำนกรรมกำร
นำงนภัสสรณ์
เกียรติอภิพงษ์
รองประธำนกรรมกำร
นำงทองกรำว
เสนำขันธ์
รองประธำนกรรมกำร
นำงปำนทิพย์
สุขเกษม
รองประธำนกรรมกำร
นำงโสภำ
พงศ์เทพูปถัมภ์
กรรมกำร
น.ส.ฝนทอง
ศิริพงษ์
กรรมกำร
น.ส.ศิริพร
โกมำรกุล
กรรมกำร
น.ส.ภัทรนุช
คำดี
กรรมกำร
นำงกำญจนำ สินวิชัย
กรรมกำร
น.ส.มณทิพย์ เจริญรอด
กรรมกำร
นำยณรงค์
หนูนำรี
กรรมกำร
น.ส.ลักษณำ
อังกำบสี
กรรมกำร
นำงนวรัตน์
นำคะเสนีย์กุล
กรรมกำร
นำยนิพนธ์
พจนสุวรรณชัย กรรมกำร
น.ส.นิภำพรรณ อดุลย์กติ ติชยั
กรรมกำร
นำงลำพอง
พูลเพิ่ม
กรรมกำร
นำงพัชรี
ระมำตร์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
น.ส.อนุศรำ
บุญหลิม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. ดำเนินกำรแก้ปัญหำในกรณีที่ครูผู้สอนไม่ได้มำสอนตำมกำหนด
๒. ประสำนงำนให้กำรเรียนกำรสอนดำเนินตำมตำรำงสอนที่กำหนด
๓. ดูแลควำมเรียบร้อยในกำรเข้ำแถวเคำรพธงชำติ กำรเรียนกำรสอน และแก้ปัญหำเกีย่ วกับกำรเรียน
กำรสอนที่อำจจะเกิดในวันนั้น ๆ
๔. สำรวจยอดนักเรียนที่เข้ำเรียนประจำวัน และสรุปรำยงำน
๕. โทรศัพท์แจ้งผู้ปกครองกรณีนักเรียนขำดเรียน
๑๐.กรรมการฝ่ายสรุปผลการดาเนินการ
น.ส.อนุศรำ
บุญหลิม
น.ส.วิไลรักษ์
กระลำม
น.ส.พรสุดำ
มินสำโรง
น.ส.จุฬำลักษณ์
วงศ์คำจันทร์
หน้าที่ ๑. จัดทำแบบประเมินผล และแจกให้นักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร
๒. เก็บรวบรวม และสรุปข้อมูลเสนอคณะกรรมกำรดำเนินกำร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ทั้งนี้ ตัง้ แต่ วันที่ ๒๐ เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๕๗
สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๕๗

(นำงวรรณี บุญประเสริฐ)
อุปนำยกสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต

ตารางการประสานงาน โครงการสอนเสริมพิเศษวันเสาร์
22 พฤศจิกายน 2557 - 21 กุมภาพันธ์ 2558
วัน เดือน ปี
22 พฤศจิกายน 2557 นำยสมชัย
29 พฤศจิกายน 2557 นำยสมชัย

ก้องศักดิ์ศรี
ก้องศักดิ์ศรี

พิธีกรหน้าเสาธง/
ดูแลนักเรียน
นำยพิรำม ภูมิวิชิต
นำยพิรำม ภูมิวิชิต

20
27
10
17
31
7
14
21

สุขเกษม
เสนำขันธ์
เสนำขันธ์
เกียรติอภิพงษ์
เกียรติอภิพงษ์
สุขเกษม
สุขเกษม
ก้องศักดิ์ศรี

นำยพิรำม
นำยพิรำม
นำยพิรำม
นำยพิรำม
นำยพิรำม
นำยพิรำม
นำยพิรำม
นำยพิรำม

ธันวาคม
ธันวาคม
มกราคม
มกราคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
กุมภาพันธ์
กุมภาพันธ์

2557
2557
2558
2558
2558
2558
2558
2558

ฝ่ายบริหาร

นำงปำนทิพย์
นำงทองกรำว
นำงทองกรำว
นำงนภัสสรณ์
นำงนภัสสรณ์
นำงปำนทิพย์
นำงปำนทิพย์
นำยสมชัย

ภูมิวิชิต
ภูมิวิชิต
ภูมิวิชิต
ภูมิวิชิต
ภูมิวิชิต
ภูมิวิชิต
ภูมิวิชิต
ภูมิวิชิต

ผู้ประสานงาน
นำงพัชรี
นำงโสภำ

ระมำตร์
พงศ์เทพูปถัมภ์

น.ส.ศิริพร โกมำรกุล
นำงโสภำ พงศ์เทพูปถัมภ์
น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์
น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์
นำงโสภำ พงศ์เทพูปถัมภ์
น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์
นำงพัชรี ระมำตร์
นำงพัชรี ระมำตร์

น.ส.ศิริพร
โกมำรกุล
น.ส.นิภำพรรณ
อดุลย์กิตติชัย
น.ส.ลักษณำ อังกำบสี
นำงกำญจนำ สินวิชัย
นำงลำพอง พูลเพิ่ม
น.ส.ศิริพร
โกมำรกุล
นำงนวรัตน์ นำคะเสนีย์กุล
นำยณรงค์
หนูนำรี
น.ส.ศิริพร
โกมำรกุล
นำยนิพนธ์ พจนสุวรรณชัย

ประสานงานทั่วไป

นักการภารโรง

น.ส.อนุศรำ บุญหลิม นำงชุลีพร บุตรศิริ
น.ส.รัชณีย์ ไฝทอง น.ส.วัลย์ดี พิทักษ์วงษ์โยธิน
น.ส.รัชณีย์
น.ส.รัชณีย์

ไฝทอง
ไฝทอง

นำงรจนำ ศิวะพฤกษ์พงศ์
นำงสุทธิวรรณ เมธำเมลือง
น.ส.จันทิมำ สุระเกตุ น.ส.สุขบัญญัติ วงศ์ษำ
น.ส.จันทิมำ สุระเกตุ น.ส.พวงเพชร ชรำจันทร์
น.ส.ธัญญำรัตน์ พิมสำ
นำงละออง จันทร์หอม
น.ส.ธัญญำรัตน์ พิมสำ
น.ส.กิ่งกำญจน์ ปิยะสิงห์
น.ส.อนุศรำ บุญหลิม นำงจันทร์ทอง บุตรศิริ
น.ส.อนุศรำ บุญหลิม น.ส.บุญเรือน บุตรศิริ

ปฏิทินการเรียนตามโครงการสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ระดับชั้น ม.1
22 พฤศจิกายน 2557 – 21 กุมภาพันธ์ 2558
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

วัน เดือน ปี
หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557
วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557
วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557
วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2557
วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 สอบกลางภาค วันที่ 5 - 9 มกราคม 2558
วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558
วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558 ใช้สถานที่สอบ มสธ. วันที่ 24 – 25 มกราคม 2558
วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558
วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ม.6 สอบปลายภาคที่ 2/2557 วันที่ 10–13 ก.พ. 2558
ม.1-5 สอบปลายภาคที่ 2/2557 วันที่ 10–13 ก.พ. 2558

หมายเหตุ

- ระดับ ม.1 และ ม.2 เรียนตั้งแต่ 08.20 น. – 13.00 น. เรียนคาบละ 50 นาที

ตารางเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์
โครงการสอนเสริมพิเศษ ระดับ ม.1 ( คาบละ 50นาที )

1

พัก 30
คาบที่ 4
คาบที่ 5
8.00นาที
08.20 8.20-9.10 9.10-10.00 10.00-10.50 10.50- 11.20- 12.10 12.10- 13.00
11.20
221
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

2

222

3

คาบที่ 1

เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์

กลุ่มที่ ห้อง

คาบที่ 2

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

คาบที่ 3

วิทยาศาสตร์

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

ปฏิทินการเรียนตามโครงการสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ระดับชั้น ม.2
22 พฤศจิกายน 2557 – 21 กุมภาพันธ์ 2558
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

วัน เดือน ปี
หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557
วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557
วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557
วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2557
วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 สอบกลางภาค วันที่ 5 - 9 มกราคม 2558
วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558
วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558 ใช้สถานที่สอบ มสธ. วันที่ 24 – 25 มกราคม 2558
วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558
วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ม.6 สอบปลายภาคที่ 2/2557 วันที่ 10–13 ก.พ. 2558
ม.1-5 สอบปลายภาคที่ 2/2557 วันที่ 10–13 ก.พ. 2558

หมายเหตุ

- ระดับ ม.1 และ ม.2 เรียนตั้งแต่ 08.20 น. – 13.00 น. เรียนคาบละ 50 นาที

ตารางเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ระดับ ม.2 ( คาบละ 50นาที )
กลุ่มที่ ห้อง

1

231

2

232

3

เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์

8.0008.20

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

พัก 30
นาที
10.5011.20

คาบที่ 4

คาบที่ 5

8.20-9.10

9.10-10.00

10.00-10.50

วิทยาศาสตร์

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

11.20-12.10 12.10-13.00

ปฏิทินการเรียนตามโครงการสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ระดับชั้น ม.3,4
22 พฤศจิกายน 2557 – 21 กุมภาพันธ์ 2558
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

วัน เดือน ปี
หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557
วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557
วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557
วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2557
วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 สอบกลางภาค วันที่ 5 - 9 มกราคม 2558
วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558
วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558 ใช้สถานที่สอบ มสธ. วันที่ 24 – 25 มกราคม 2558
วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558
วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ม.6 สอบปลายภาคที่ 2/2557 วันที่ 10–13 ก.พ. 2558
ม.1-5 สอบปลายภาคที่ 2/2557 วันที่ 10–13 ก.พ. 2558
- ระดับ ม.3, ม.4, ม.5 และ ม.6 เรียนตั้งแต่ 08.20 น. – 15.20 น.
เลือกเรียนตามรายวิชาที่สมัคร เรียนคาบละ 80 นาที

