คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ที่ ๒๑๑/ ๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดสุดหรรษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕
------------------------ตามที่งานห้องสมุดมีชีวิต (Digital Library) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดสุด
หรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอำนวยการ
นายสันติพงศ์
ชินประดิษฐ
ประธานกรรมการ
นายสมชัย
ก้องศักดิ์ศรี
กรรมการ
นางปานทิพย์
สุขเกษม
กรรมการ
นายปวิช
เรืองวรัชกุล
กรรมการ
นางสาวจรรยา
ศรีแจ่ม
กรรมการ
นางสาวนฤมล
รับส่ง
กรรมการ
นายจักรกฤษณ์
แก้วลำหัด
กรรมการ
นางสาวอัญชิสา
เหมทานนท์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบังเกิดผลดี
๒. คณะกรรมการดำเนินงาน
นางสาวอัญชิสา
เหมทานนท์
ประธานกรรมการ
นางสาวเกวลี
เงินศรีสุข
กรรมการ
นางสาวรัตยา
ร่างกายดี
กรรมการ
นางสาวจิตรลดา
อินทรขุนทศ
กรรมการ
นางสาวญาณิศา
ชาญกิจกรรณ์
กรรมการ
นายสุริยา
ทรัพย์เฮง
กรรมการ
นางสาวทรงพร
อรุณรัมย์
กรรมการ
นางเกษรา
ก้องศักดิ์ศรี
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวอัยนา
สระแก้ว
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ประชุมวางแผน ดำเนินการจัดกิจกรรม ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์และรายงานผลการจัดกิจกรรม

-๒๓. คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ
๓.๑ การแข่งขัน The Star Book : สุดยอดนักแนะนำหนังสือ จัดทำคลิปวิดีโอส่งผลงานโดยการ
ส่ง Link ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
กรรมการตัดสินการแข่งขัน ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
นายสุริยา
ทรัพย์เฮง
หัวหน้า
ว่าที่ ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย
กรรมการ
นายพุทธิพงศ์
ฉันทศิริเวทย์ กรรมการ
วันจันทร์ ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
๓.๒ การแข่งขัน ชุดสวยด้วย Newspaper (ทีมละ ๖ คน)
ระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย เวลา ๑๔.๔๕ น. ณ เวทีใต้โดม
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
นางสาววิไลวรรณ์
รัตนะ
หัวหน้า
นายนพดล
คำพร
กรรมการ
นายนักขตฤกษ์
ภู่ระหงษ์
กรรมการ
วันอังคาร ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
๓.๓ การแข่งขันการนำเสนอกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่าน Infographic (ทีมละ ๔ คน)
ระดับ ม.ต้น เวลา ๐๙.๒๐น.- ๑๑.๒๐น. ณ ห้องสมุดมีชีวิต
ระดับ ม.ปลาย เวลา ๑๒.๔๐น.- ๑๔.๔๐น. ณ ห้องสมุดมีชีวิต
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
นายสัณห์
พินิจมณีรัตน์
หัวหน้า
นางสาวสีวลี
ยืนยาว
กรรมการ
นางสาวสุธิตา
ศรียางนอก
กรรมการ
วันพุธ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
๓.๔ การแข่งขันตอบปัญหารอบรู้-รอบโลก (ห้องละ ๑ คน)
ระดับ ม.ต้น เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๑.๕๐ น. ณ ห้องสมุดมีชีวิต
ระดับ ม.ปลาย เวลา ๑๑.๕๐ น. – ๑๒.๔๐ น. ณ ห้องสมุดมีชีวิต
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
นางสาวรัตยา
ร่างกายดี
หัวหน้า
นางสาวเกวลี
เงินศรีสุข
กรรมการ
นางสาวจิตรลดา อินทรขุนทศ
กรรมการ
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
๓.๕ การแข่งขันวาดการ์ตูน ๖ ช่อง เรื่อง มาอ่านกันเถอะ (ห้องละ ๑ คน)
ระดับ ม.ต้น เวลา ๐๙.๒๐น.- ๑๑.๒๐น. ณ ห้องสมุดมีชีวิต
ระดับ ม.ปลาย เวลา ๑๒.๔๐น.- ๑๔.๔๐น. ณ ห้องสมุดมีชีวิต

-๓กรรมการตัดสินการแข่งขัน
นายสัณห์
พินิจมณีรัตน์
หัวหน้า
นางสาวญาณิศา ชาญกิจกรรณ์
กรรมการ
นางสาวอัยนา
สระแก้ว
กรรมการ
วันศุกร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
๓.๖ การแข่งขันเก่งคำไทย (ห้องละ ๑ คน)
ระดับ ม.ต้น เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๑.๕๐ น. ณ ห้องสมุดมีชีวิต
ระดับ ม.ปลาย เวลา ๑๑.๕๐ น. – ๑๒.๔๐ น. ณ ห้องสมุดมีชีวิต
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
นางสาวเกวลี
เงินศรีสุข
หัวหน้า
นางสาวรัตยา
ร่างกายดี
กรรมการ
นางสาวจิตรลดา อินทรขุนทศ
กรรมการ
หน้าที่ ๑. ดำเนินการจัดการแข่งขันตามวัน เวลา สถานที่ และตัดสินให้เป็นไปอย่างยุติธรรม
๒. สรุปผลการแข่งขัน เพื่อจัดทำเกียรติบัตร
๔. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม Library Market/ดนตรีเพื่อน้อง “พี่ร้อง น้องสุขใจ”
นางเกษรา
ก้องศักดิ์ศรี
หัวหน้า
นางสาวเกวลี
เงินศรีสุข
กรรมการ
นางสาวรัตยา
ร่างกายดี
กรรมการ
นางสาวจิตรลดา อินทรขุนทศ
กรรมการ
นางสาวญาณิศา ชาญกิจกรรณ์
กรรมการ
นายสุริยา
ทรัพย์เฮง
กรรมการ
นางสาวทรงพร อรุณรัมย์
กรรมการ
นางสาวอัยนา
สระแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดเตรียมสถานที่ และติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
๒. ประชาสัมพันธ์นักเรียนและจัดเตรียมสถานที่การออกร้าน Library Market/ ดนตรีเพื่อน้อง
“พี่ร้อง น้องสุขใจ” ให้เหมาะสม
๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดง
นางเกษรา
ก้องศักดิ์ศรี
หัวหน้า
นางสาวญาณิศา ชาญกิจกรรณ์
กรรมการ
นางสาวจิตรลดา อินทรขุนทศ
กรรมการ
นางสาวเกวลี
เงินศรีสุข
กรรมการ
นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดเตรียมการแสดงในพิธีเปิดให้สวยงามและเหมาะสม
๒. ประสานงานจัดกิจกรรมในส่วนที่ได้รับมอบหมายกับฝ่ายพิธีการและฝ่ายดำเนินการ

-๔๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
นายปวิช
นางเกษรา
นางสาวอัยนา
นางสาวเกวลี
นางสาวรัตยา
นายสุริยา
นางสาวญาณิศา
นางสาวจิตรลดา
นางสาวทรงพร
นักพัฒนา
นายจักรกฤษณ์

เรืองวรัชกุล
ก้องศักดิ์ศรี
สระแก้ว
เงินศรีสุข
ร่างกายดี
ทรัพย์เฮง
ชาญกิจกรรณ์
อินทรขุนทศ
อรุณรัมย์
แก้วลำหัด

หัวหน้า
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. จัดเตรียมสถานที่ ตกแต่งเวที ให้มีความสวยงามเหมาะสม
๒.จัดโต๊ะ-เก้าอี้ สำหรับประธาน คณะผู้บริหารและคณะครู ในพิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุดสุดหรรษา
วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ เวทีใต้โดม
๓. จัดเตรียมสถานที่และอำนวยความสะดวกในการแข่งขันชุดสวยด้วย Newspaper
วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ เวทีใต้โดม
๖. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
นายสุริยา
ทรัพย์เฮง
หัวหน้า
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์
กรรมการ
นายปวิตร
สมนึก
กรรมการ
นายวัชระ
เต๋งเจริญสุข
กรรมการ
นายสิทธิชัย
มาโนชญ์กุล
กรรมการ
นายกำพล
จางจะ
กรรมการและเลขานุการ
นายภาคภูมิ
แก้วเย็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดเตรียมและติดตั้งเครื่องเสียง บริเวณเวทีใต้โดม เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมและพร้อมใช้งานตลอด
การจัดกิจกรรม
๒.บันทึกภาพนิ่งและวิดีทัศน์ตลอดการดำเนินกิจกรรมและเผยแพร่ภาพผ่านเว็บไซต์โรงเรียน
๓. ออกแบบป้ายพิธีเปิดและการแข่งขันชุดสวยด้วยNewspaper ตามทีก่ ำหนดดังนี้

งานสัปดาห์ห้องสมุดสุดหรรษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕
๒๒ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ เวทีใต้โดม โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

-๕งานสัปดาห์ห้องสมุดสุดหรรษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕
“การแข่งขันชุดสวยด้วย Newspaper”
ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
วันจันทร์ ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ เวทีใต้โดม โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

๗. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร
นายอรรถพล
ยตะโคตร
นางสาวอัยนา
สระแก้ว
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุทธิดา แซ่หล่อ

หัวหน้า
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. เป็นพิธีกรในพิธีเปิดงาน วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
๒. ดำเนินรายการการแข่งขันตามตารางการแข่งขัน
๘. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำและมอบเกียรติบัตร
นางเกษรา
ก้องศักดิ์ศรี
หัวหน้า
นางสาวเกวลี
เงินศรีสุข
กรรมการ
นางสาวรัตยา
ร่างกายดี
กรรมการ
นายสุริยา
ทรัพย์เฮง
กรรมการ
นางสาวญาณิศา ชาญกิจกรรณ์
กรรมการ
นางสาวจิตรลดา อินทรขุนทศ
กรรมการ
นางสาวทรงพร อรุณรัมย์
กรรมการ
นายสิทธิชยั
มาโนชญ์กุล
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวอัยนา
สระแก้ว
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดพิมพ์เกียรติบัตรและจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ชนะการแข่งขัน
๙. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
นางสาวอัยนา
สระแก้ว
หัวหน้า
นางสาวรัตยา
ร่างกายดี
กรรมการ
นางสาวจิตรลดา อินทรขุนทศ
กรรมการ
นางสาวญาณิศา ชาญกิจกรรณ์
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวทรงพร อรุณรัมย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดทำแบบประเมินให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่จัด
๒. ดำเนินการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำแบบประเมินผล และรายงานผลให้ฝ่ายบริหารรับทราบ
ต่อไป

-๖ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ตารางกิจกรรม “สัปดาห์ห้องสมุดสุดหรรษา ปีการศึกษา 2565”
วันที่ 22-26 สิงหาคม 2565
ณ ห้องสมุดมีชีวิตและเวทีใต้โดม
วันการแข่งขัน

เวลาการแข่งขัน

รายการ

ส่งผลงาน
ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

-

1.การแข่งขัน The Star
Book : สุดยอดนักแนะนำ
หนังสือ
(ห้องละ 1 คน)
2.การแข่งขันชุดสวยด้วย
Newspaper
(ห้องละ 1 ทีม ทีมละ 6 คน)
3.การแข่งขันการนำเสนอ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่าน
Infographic
(ห้องละ 1 ทีม ทีมละ 4 คน)
4. การแข่งขันตอบปัญหารอบรู้
รอบโลก (ห้องละ 1 คน)

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565

ม.ต้น และ ม.ปลาย
เวลา 14.45. น.

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565

ม.ต้น เวลา ๐๙.๒๐น.- ๑๑.๒๐น.
ม.ปลาย เวลา ๑๒.๔๐น.- ๑๔.๔๐น.

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565

ม.ต้น เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๑.๕๐ น.
ม.ปลาย เวลา ๑๑.๕๐ น.-๑๒.๔๐ น.
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 ม.ต้น เวลา ๐๙.๒๐น.- ๑๑.๒๐น.
ม.ปลาย เวลา ๑๒.๔๐น.- ๑๔.๔๐น.
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

ม.ต้น เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๑.๕๐ น.
ม.ปลาย เวลา ๑๑.๕๐ น.-๑๒.๔๐ น.

5. การแข่งขันวาดการ์ตูน 6
ช่อง เรื่อง “มาอ่านกันเถอะ”
(ห้องละ 1 คน)
6. การแข่งขันเก่งคำไทย
(ห้องละ 1 คน)

หมายเหตุ: ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น.-12.40 น.
มีการแสดงดนตรีเพื่อน้อง “พี่ร้อง น้องสุขใจ / การออกร้าน Library Market ณ ห้องสมุดมีชีวิต

สถานที่การ
แข่งขัน
จัดทำคลิปวีดีโอ
ส่งผลงานโดย
การส่ง Link
เวทีใต้โดม

ห้องสมุดมีชีวิต

ห้องสมุดมีชีวิต
ห้องสมุดมีชีวิต

ห้องสมุดมีชีวิต

กำหนดการพิธีเปิดและการแข่งขันชุดสวยด้วย Newspaper กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดสุดหรรษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันจันทร์ท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ เวทีใต้โดม โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
๑๔.๒๐ น.

๑๔.๓๐ น.
๑๔.๔๕ น.

- ประธานเข้าสู่บริเวณพิธีใต้โดม
- นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี หัวหน้างานห้องสมุดมีชีวิต กล่าวรายงาน
- ผอ.สันติพงศ์ ชินประดิษฐ ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน
- การแสดง “Love to Read Love to Dance”
- การแข่งขันชุดสวยด้วย Newspaper ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
- ประกาศผลการแข่งขันและมอบสายสะพาย
- จบการแข่งขัน
********************************************************************

