
 

         
      ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

      ท่ี  ๑๗๒ / ๒๕๖๑ 
     เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรห้องเรียนพิเศษภำษำอังกฤษแบบเข้ม (IEP) 

************************************ 
ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตจัดโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) เพื่อพัฒนาผู้เรียน

ให้เกิดการเรียนรู้และมีความรู้รอบด้านทางภาษาอังกฤษ เต็มตามศักยภาพของตนเอง ฝึกทักษะกระบวนการ
คิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกปฏิบัติให้คิดเป็น ท าเป็น รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ใน
การศึกษาต่อและชีวิตประจ าวัน ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
แบบเข้ม (IEP) ดังนี้ 
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 

นายสมพร             สังวาระ  ประธานกรรมการ   
นายสมชัย     ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ 
นางปานทิพย์     สุขเกษม  กรรมการ 
นายธรรมนญู         สวนสุข  กรรมการ 
นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่  ๑. ให้ค าปรึกษา แนะน า และเห็นชอบในการด าเนินการ 
 ๒. ให้การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการ 
๒. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำด้ำนวิชำกำร 

   ดร. จิรปวิณ  อิ่มโสภณ ประธานกรรมการ 
น.ส.ฝนทอง   ศิริพงษ์  กรรมการ ดร. อรภัทร      พุกกะเวส กรรมการ 

น.ส.ดวงพร    จริจิตไพบูลย์         กรรมการ น.ส.สุชาดา      ทองท้ังสาย กรรมการ 

นางโสภา  พงษ์เทพูปถัมภ์  กรรมการและเลขานุการ  
หน้ำที่  ๑. ให้ค าปรึกษา แนะน าด้านการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม เสริม 
              ศักยภาพนักเรียนและกิจกรรมวิชาการอื่นๆ 

๒. ให้ค าปรึกษา และประสานในการจัดวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้นักเรียน 
๓. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

นายสมพร        สังวาระ   ประธานกรรมการ   
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี  รองประธานกรรมการ 

นางโสภา   พงษ์เทพูปถัมภ์  กรรมการ น.ส.จิรา    จ่ันเล็ก  กรรมการ 
น.ส.วราลี   สินธุวา  กรรมการ นางนลินพร     สมสมัย  กรรมการ 

น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
 



หน้ำที่  ๑. จัดระบบการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. วางแผนพัฒนาบุคลากร และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเสริมศักยภาพนักเรียน 
๓. อ านวยความสะดวกในการด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆในโครงการ 
๔. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพือ่อ านวยความสะดวกในการด าเนินโครงการ 

๔. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
 น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์ ประธานกรรมการ 
 นางนลินพร       สมสมัย  รองประธานกรรมการ 

น.ส.จิรา           จ่ันเล็ก   กรรมการ นางทิพย์จันทร์    หงษา  กรรมการ 

น.ส.เจนจิรา      เพ็งจันทร์ กรรมการ น.ส.ศิริมา  บุญสวัสด์ิ กรรมการ 
น.ส.จันทรา      ตระกูลเศรษฐสิริ กรรมการ นายศักรินทร์    ศรีตระกูล กรรมการ 
น.ส.กวินวัณณ์   กาฬดิษฐ์  กรรมการ น.ส.วราลี          สินธุวา  กรรมการ 
  น.ส.อรวรรยา  ภาคค า  กรรมการและเลขานุการ 

น.ส.วิไลพรรณ     คงดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่  ๑. วางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆในโครงการ 

๒. จัดกิจกรรมต่างๆในโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๕. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรห้องเรียนพิเศษภำษำอังกฤษแบบเข้ม (IEP) 

นางนลินพร       สมสมัย  ประธานกรรมการ 
น.ส.กวินวัณณ์    กาฬดิษฐ์ รองประธานกรรมการ 

น.ส.จิรา           จ่ันเล็ก  กรรมการ น.ส.จันทรา      ตระกูลเศรษฐสิริ กรรมการ 

น.ส.เจนจิรา       เพ็งจันทร์ กรรมการ น.ส.ศิริมา บุญสวัสด์ิ กรรมการ 
นายศักรินทร์   ศรีตระกูล กรรมการ นางทิพย์จันทร์ หงษา              กรรมการ           

น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.วิไลพรรณ   คงดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที่  ๑. เชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานภายนอกมาเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความช่วยเหลือใน 
              การจัดกิจกรรมต่างๆในโครงการ หรือเป็นผู้สอน 

๒. วางแผนด าเนินการเสนอเรื่องจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ ส่ือ ต ารา และเทคโนโลยีต่างๆท่ีใช้ตามโครงการ 
๓. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนในการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับผู้เรียน 

๖. คณะกรรมกำรจัดท ำหลักสูตรห้องเรียนพิเศษภำษำอังกฤษแบบเข้ม (IEP) 
น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์ ประธานกรรมการ 

นางโสภา        พงศ์เทพูปถัมภ์ กรรมการ น.ส.จิรา            จ่ันเล็ก  กรรมการ 

นางนลินพร     สมสมัย  กรรมการ น.ส.เจนจิรา       เพ็งจันทร์ กรรมการ
 น.ส.กวินวัณณ์   กาฬดิษฐ์           กรรมการ น.ส.วราลี          สินธุวา  กรรมการ 

                       น.ส.อรวรรยา  ภาคค า  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่  ๑. จัดท าหลักสูตรห้องเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) โดยประสานกับกลุ่มสาระการ 

    เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๒. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผล  
    ให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 



๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 
   นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี ประธานกรรมการ 
นางทัศนีย์    วงศ์เขียว   กรรมการ นายทินกร     พานจันทร์   กรรมการ 
นางนลินพร   สมสมัย    กรรมการ น.ส.อรวรรยา  ภาคค า    กรรมการ 
    น.ส.จันทรา      ตระกูลเศรษฐสิริ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่  ๑. วางแผนจัดการเกี่ยวกับงบประมาณในโครงการท้ังรายรับและรายจ่าย 
๒. ควบคุม ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการ 
๓. จัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือ ต ารา และเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในโครงการ 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่ 
นายธรรมนญู     สวนสุข  ประธานกรรมการ 

  นายศุภกิจ     หนองหัวลิง กรรมการ  นายสุวิท        ปิ่นอมร  กรรมการ 
นายสุริยา        ทรัพย์เฮง กรรมการ นายก าพล จางจะ   กรรมการ 
นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ นางเกษรา        ก้องศักดิ์ศรี กรรมการ 

น.ส.เจนจิรา       เพ็งจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่  ๑. วางแผนการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องศูนย์วิทยบริการ ห้องศูนย์วิชาและห้องโสตทัศนศึกษา 
              ในการจัดกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน 

๒. ติดต่อประสานกับหน่วยงานอื่น หรือสถานท่ีต่างๆในการจัดกิจกรรมในโครงการ 
๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร 

น.ส.จิรา           จ่ันเล็ก  ประธานกรรมการ 
นางโสภา          พงศ์เทพูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ 

น.ส.วราลี          สินธุวา  กรรมการ นางนลินพร     สมสมัย  กรรมการ 
น.ส.จันทรา       ตระกูลเศรษฐสิริ กรรมการ น.ส.เจนจิรา       เพ็งจันทร์ กรรมการ 
น.ส.ศิริมา บุญสวัสด์ิ กรรมการ นายศักรินทร์   ศรีตระกูล กรรมการ          
น.ส.กวินวัณณ์    กาฬดิษฐ์ กรรมการ 

น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.วิไลพรรณ   คงดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที่  ๑. นิเทศ ออกแบบและประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนในการจัดโครงการ 
๒. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโครงการ 
 
ท้ังนี้ให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังมอบหมาย ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดความ

เรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และบังเกิดผลดีแก่ราชการโรงเรียนสืบไป  
 

ส่ัง ณ วันท่ี  ๒๘  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 

   ( นายสมพร    สังวาระ ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 


