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ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 
ที ่   110/2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรปฏิบัติงำนโครงกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร 
เป็นภำษำอังกฤษ (English Program) ปีกำรศึกษำ 2560 

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

ตามท่ี โรงเรียนได้เปิดโครงการ (English Program) เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านการใช้ภาษาอังกฤษในทุกๆ ด้านรวมทั้งเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจัด
หลักสูตรตามหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีพุทธศักราช 2551  
 ดังนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงแต่งตั้ง ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามรายวิชาที่เปิดสอนปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานต่างๆ ดังนี้      

1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร  มีหน้าที่ วางแผนการด าเนินงาน ก าหนดนโยบาย ก ากับ ติดตาม พร้อม
อ านวยความสะดวก เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรว งศึกษาธิการ                  
เป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย กรรมการประกอบด้วย 
 1. นายธีรศักดิ์  คงเจริญ   ประธานกรรมการ 
 2. จ.ส.ต.ณรงค์  ประศาสตร์ศิลป์  กรรมการ 
 3. นายประยุทธ  ครุธแก้ว   กรรมการ 
 4. นางสาวมารินทร์   กลิ่นเชตุ   กรรมการ 
 5. นางอฑิภา                  วรากรเจริญ  กรรมการ 
 6. นายไชยรัตน์  พรกระแส  กรรมการ 
 7. นายสุนัย    ศรีม่วง   กรรมการ 
 8. นายสถิตย์              ตรีกุย   กรรมการ 
 9. นางจิราภรณ์  วงษ์กวีไพโรจน์  กรรมการ 
 10. นางสาวศรีไพร  ปุญญฤทธิ์  กรรมการ 
 11. นางนิตยา  พรามจร   กรรมการ 
 12. นายพนม   พุฒลา   กรรมการ 
 13. นายวิรัตน์   ตันติกุล   กรรมการ 
 14. นางภรวรรณ   อ่ิมประเกียนธรรม กรรมการ 
 15. นายธงชัย   รักถึง   กรรมการ 
 16. นายบุญมี   มะริด   กรรมการ 
 17. นางสุรางคนา  คุปตรัตน์  กรรมการ 
 18. นายสุนทร    สุคนธ์พานิช    กรรมการและเลขานุการ 
 19. นางสุชาดา    ยงค์เจาะ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 20. นางมัญชุสา   ศรีวิเศษ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 2. กรรมกำรที่ปรึกษำ มีหน้าที่ให้การสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษากับคณะ
ด าเนินงานโครงการฯ กรรมการประกอบด้วย 
 1. นายสุนทร  สุคนธ์พานิช  ประธานกรรมการ 
 2. นายสุนัย   ศรีม่วง   กรรมการ 
 3. นายไชยรัตน์  พรกระแส           กรรมการ 
 4. นางสาวศรีไพร  ปุญญฤทธิ์  กรรมการ 
 5. นายสถิตย์    ตรีกุย   กรรมการ 
 6. นายวิษณุ   อ้นบางเขน  กรรมการ 
 7. นายธงชัย  รักถึง   กรรมการ 
 8. นางชนกานต์   กฤติธัญกช  กรรมการ 
 9. นางสาวกาญจนา   มณีวัลย์   กรรมการ 
 10. นางรัชนี  พุดซ้อน   กรรมการ 
 11. นายประสงค์   ทิพย์ธานี  กรรมการ 
 12. นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ  กรรมการ 
 13. นางลาวัลย์   ถาพันธ์   กรรมการ 
 14. นางปภัชญา   บรรเทาทุกข์  กรรมการ 
 15. นางสมศรี   ชัยมงคลศักดิ์  กรรมการและเลขานุการ 

3. กรรมกำรด ำเนินกำร  มีหน้าที่ จัดท าโครงการ แผนปฏิบัติงานของโครงการ ประสานงานกับกลุ่มงาน/
ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง  ก ากับ ดูแล ติดตามคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆที่รับผิดชอบงานต่างๆ ในโครงการห้องเรียน
พิเศษภาษาอังกฤษ (English Program) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางสุชาดา  ยงค์เจาะ  ประธานกรรมการ หัวหน้าโครงการ EP 
  2. นางสมศรี  ชัยมงคลศักดิ์  กรรมการ   

3. นางจรรยา  ตรีกุย   กรรมการ   
4. นางสาวเรวดี   ด่านกิตติไกรลาศ  กรรมการ 

  5. นายสุนัย   ศรีม่วง   กรรมการ 
  6. นางวรี  ยงค์เจาะ  กรรมการ 

7. นางมัญชุสา   ศรีวิเศษ   กรรมการเลขานุการ และผู้ชว่ยหัวหน้าโครงการ   
 4. กรรมกำรเจ้ำหน้ำที่  
 4.1 ฝ่ำยอนุกรรมกำรประสำนงำนครูต่ำงชำติ มีหน้าที่ ติดต่อ จัดจ้าง ครูชาวต่างชาติ รวมทั้งจัดท า
เอกสารหลักฐาน ประกอบการท างานของครูต่างชาติ กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางสาวเรวดี  ด่านกิตติไกรลาศ  หัวหน้า 
  2. นางวรี  ยงค์เจาะ  ทีมงาน 
  3. นางสาวกนกพร ศรีอ าพันธ์           ทีมงาน 
  4. นางอุไรวรรณ  เหมืองแก้ว  ทีมงาน 
 4.2 ฝ่ำยดูแลด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีหน้าที่ ติดต่อประสานงาน ดูแลครูชาวต่างชาติในด้าน   
การเรียนการสอน รวมทั้งติดตามการท างานของครูต่างชาติ กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางวรี  ยงค์เจาะ  หัวหน้า 
  2. นางจรรยา  ตรีกุย   ทีมงาน 
  3. นางสาวเรวดี  ด่านกิตติไกรลาศ  ทีมงาน 
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 4.3 ฝ่ำยวัดผลประเมินผล มีหน้าที่ ดูแลการวัดผล ประเมินผลการเรียนการสอน พร้อมทั้งสรุปผล              
การเรียนของนักเรียน ในโครงการฯ กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายสุนัย  ศรีม่วง   หัวหน้า 
  2. นางจรรยา  ตรีกุย   ทีมงาน 
  3. นางมณชนก  หนูแก้ว   ทีมงาน 
  4. นางสาวจินตวีร์ กัดฟัก   ทีมงาน 
  5. นางปทุมพร  ชมชัย   ทีมงาน 
 4.4 ฝ่ำยจัดท ำตำรำงสอน มีหน้าที่ จัดท าตารางสอนของครูต่างชาติ และแจ้งครูชาวต่างชาติทราบชั่วโมง
การสอน และประสานกับฝ่ายจัดตารางสอนของโรงเรียน กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางสาวเรวดี  ด่านกิตติไกรลาศ  หัวหน้า 
  2. นางวรี   ยงค์เจาะ  ทีมงาน 
  3. นางสมศร ี ชัยมงคลศักดิ์  ทีมงาน 
  4. นางสาวอนงค์นาฏ ปานด้วง         ทีมงาน 
  5. นางสาวดาราพร ซ้อนแดง  ทีมงาน 
 4.5 ฝ่ำยจัดท ำหลักสูตร มีหน้าที่ จัดท าหลักสูตรวิชาการ วิจัย และนิเทศติดตาม กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางจรรยา  ตรีกุย   หัวหน้า 
  2. นางปทุมพร  ชมชัย   ทีมงาน 
  3. นางสาวพวงพลอย พรกระแส  ทีมงาน 
  4. นายสุนัย  ศรีม่วง   ทีมงาน 
 4.6 ฝ่ำยจัดท ำเอกสำร มีหน้าที่ จัดท ารายงานเอกสารที่เกี่ยวกับโครงการฯ ทั้งหมด และจัดรวบรวมเป็น
หมวดหมู่รูปเล่มให้เรียบร้อย เพื่อใช้ส าหรับการติดตามข้อมูล กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางสุชาดา  ยงค์เจาะ  หัวหน้า 
  2. นางมัญชุสา   ศรีวิเศษ   ทีมงาน 
  3. นางสาวกนกพร ศรีอ าพันธ์            ทีมงาน 
 4.7 ฝ่ำยสื่อกำรเรียนกำรสอน มีหน้าที่ ด าเนินการจัดหาหนังสือ สื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษและจัดท าทะเบียน หมวดหมู่ เพ่ือความสะดวกในการใช้ กรรมการ
ประกอบด้วย 
  1. นางสมศรี    ชัยมงคลศักดิ์  หัวหน้า 
  2. นางอุไรวรรณ  เหมืองแก้ว  ทีมงาน 
  3. นางสาวสุมามาลย์ นวลพิจิตร  ทีมงาน 
  4. นางสาวแพรวพรรณ  ขันกสิกรรม  ทีมงาน 
  5. นางสาวจินตวีร์ กัดฟัก   ทีมงาน 
  6. นางสุชาดา  ยงค์เจาะ  ทีมงาน 
  7. นางมัญชุสา   ศรีวิเศษ   ทีมงาน 
  8. นางอุไรวรรณ  เหมืองแก้ว  ทีมงาน 
  9. นางปทุมพร  ชมชัย   ทีมงาน 
 4.8 ฝ่ำยจัดกิจกรรมพิเศษ มีหน้าที่ ด าเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมโครงการฯ ใช้ภาษาอังกฤษให้กับ
นักเรียนในโครงการฯ และติดต่อประสานงานการจัดค่ายภาษาอังกฤษท้ังในและต่างประเทศ กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางกาญจนาภรณ์ กล่อมคุ้ม  หัวหน้า 
  2. นางมัญชุสา   ศรีวิเศษ   ทีมงาน 
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  3. นางสุชาดา  ยงค์เจาะ  ทีมงาน 
  4. นางสมศรี  ชัยมงคลศักดิ์  ทีมงาน 
  5. นางสาวพวงพลอย พรกระแส  ทีมงาน 
 4.9 ฝ่ำยประสำนงำนรำยวิชำที่สอน  มีหน้าที่ ประสานงานด้านการสอน สาระการเรียนรู้ในรายวิชา 
ที่เปิดสอน  ตามหลักสูตร กับครูต่างชาติที่สอนในโครงการฯ กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางวรี   ยงค์เจาะ หัวหน้า (ประสานงานรายวชิาภาษาอังกฤษ) 
  2. นางสมศรี    ชัยมงคลศักดิ์ ทีมงาน (ประสานงานรายวิชาภาษาอังกฤษ) 
  3. นางจรรยา     ตรีกุย  ทีมงาน (ประสานงานรายวชิาคอมพิวเตอร์) 
  4. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วด ี มูลดี  ทีมงาน (ประสานงานรายวชิาคอมพิวเตอร์)    
  5. นางกาญจนาภรณ์ กล่อมคุ้ม ทีมงาน (ประสานงานรายวิชาวิทยาศาสตร์) 
  6. นางกรรณิการ์  รัตนาวิบูลย์ ทีมงาน (ประสานงานรายวิชาวิทยาศาสตร์) 
  7. นางสาวอนงค์นาฏ ปานด้วง  ทีมงาน (ประสานงานรายวิชาคณิตศาสตร์)  
  8. นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ  ทีมงาน (ประสานงานรายวิชาคณิตศาสตร์)   
  9. นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว ทีมงาน (ประสานงานรายวิชาสุขศึกษาฯ) 
   10. นางมณชนก  หนูแก้ว  ทีมงาน (ประสานงานรายวิชาสุขศึกษาฯ) 
  4.10 ฝ่ำยดูแลค่ำตอบแทนครูต่ำงชำติ มีหน้าที่ จัดท าหลักฐานและด าเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างให้ครู
ต่างชาติ กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางจรรยา  ตรีกุย   หัวหน้า 
  2. นางสาวสุมามาลย์ นวลพิจิตร  ทีมงาน 

                          4.11 ฝ่ำยประเมินผล มีหน้าที่ สรุปประเมินผลโครงการฯ โดยสรุปเป็นรูปเล่ม และเสนอผู้อ านวยการ
โรงเรียน กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางสุชาดา  ยงค์เจาะ  หัวหน้า 
  2. นางมัญชุสา   ศรีวิเศษ   ทีมงาน 
  3. นางสาวกนกพร ศรีอ าพันธ์            ทีมงาน 
  4. นางสาวกฤติมา ตันสุวรรณ  ทีมงาน 

  ให้คณะกรรมการที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ    
เพ่ือบังเกิดผลดีแก่นักเรียนและทางราชการต่อไป 

       สั่ง ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

 
 

(นายธีรศักดิ์  คงเจริญ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 

 


