
  

    

 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ที่ ๒๓๓ / ๒๕๕๙ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม “สัปดำหห์้องสมุดสุดหรรษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙” 

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

 ตำมที่งำนหอ้งสมุดมีชีวิต  (Digital Library)   ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกจิกรรม “สัปดำห์ห้องสมุด

สุดหรรษำ”  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙  ระหว่ำงวันที่ ๒๙ สิงหำคม ๒๕๕๙ - ๒  กันยำยน  ๒๕๕๙  เพื่อให้

กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบรอ้ย โดยอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ  ๒๗  (๑)   แห่งพระรำชบญัญัตริะเบียบ

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พุทธศักรำช ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร ดังต่อไปนี้  

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

นำงวรรณี บุญประเสริฐ ประธำนกรรมกำร 

นำงทองกรำว เสนำขันธ์ กรรมกำร 

นำงปำนทิพย ์ สุขเกษม กรรมกำร 

น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ กรรมกำร 

นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี       ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ แก้ไขปัญหำและอ ำนวยควำมสะดวกเพือ่ให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำม

เรียบร้อยและบงัเกิดผลดี  

    ๒.   คณะกรรมการด าเนินงาน 

นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี ประธำนกรรมกำร 

น.ส.เกวล ี เงินศรสีุข กรรมกำร 

น.ส.สุกัญญำ มหำฤทธ์ิ กรรมกำร 

น.ส.รัตยำ ร่ำงกำยด ี กรรมกำร 

น.ส.จิตรลดำ อินทรขุนทศ กรรมกำร 

นำยสมพร โพธ์ิศรี กรรมกำร 

นำงเกษรำ ก้องศักดิ์ศร ี กรรมกำรและเลขำนุกำร 

น.ส.พรทิพย ์ นำคเกิด กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

นำยรัชกฤต ภูธนคณำวุฒิ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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หน้าท่ี   ประชุมวำงแผน ด ำเนินกำรจัดกจิกรรม ประสำนงำนกบัฝ่ำยต่ำงๆ ให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำม

เรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์และรำยงำนผลกำรจัดกจิกรรม 

๓. คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน 

วันจันทร์ท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙     

          ๓.๑ การแข่งขันตอบปัญหารอบรู้-รอบโลก ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย (ห้องละ ๑ คน) 

                    ระดับ ม.ต้น      เวลา ๑๑.๓๐น.- ๑๒.๒๐ น. ณ ห้องสมุดมีชีวิต                

       ระดับ ม.ปลาย   เวลา ๑๒.๒๐น.- ๑๓.๑๐ น. ณ ห้องสมุดมีชีวิต  

น.ส.รัตยำ ร่ำงกำยด ี หัวหน้ำ 

น.ส.เกวล ี เงินศรสีุข กรรมกำร 

น.ส.จิตรลดำ อินทรขุนทศ กรรมกำร 

           ๓.๒ การแข่งขันเขียนสะกดค าภาษาไทย ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย (ห้องละ ๑ คน) 

                    ระดับ ม.ต้น      เวลา ๑๑.๓๐น.- ๑๒.๒๐ น. ณ ห้องสมุดมีชีวิต                

       ระดับ ม.ปลาย   เวลา ๑๒.๒๐น.- ๑๓.๑๐ น. ณ ห้องสมุดมีชีวิต  

น.ส.เกวล ี เงินศรสีุข หัวหน้ำ 

น.ส.รัตยำ ร่ำงกำยด ี กรรมกำร 

น.ส.จิตรลดำ อินทรขุนทศ กรรมกำร 

           ๓.๓ การแข่งขันโฟล์คซอง รณรงค์รักห้องสมุดและการอ่าน (ทีมละ ไม่เกิน ๕ คน) 

                    ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย เวลา ๑๑.๓๐น.- ๑๔.๕๐ น. ณ หอประชุม 

นำยจักรกฤษณ์ ชัยปรำโมทย ์ หัวหน้ำ 

นำยศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมกำร 

นำยรัชกฤต ภูธนคณำวุฒิ กรรมกำร 

วันอังคารท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙     

           ๓.๔ การแข่งขันThe Star Book(สุดยอดนักแนะน าหนังสือ) ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 

(ห้องละ ๑ คน) 

                  ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย เวลา ๑๑.๓๐น.- ๑๓.๑๐ น. ณ ห้องสมุดมีชีวิต  

นำยสมพร โพธ์ิศรี หัวหน้ำ 

ว่ำที่ ร.ต.หญงินุชนำถ  สนำมไชย กรรมกำร 

น.ส.พทิธิดำ ปรำโมทย ์ กรรมกำร 
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          ๓.๕ การแข่งขันวาดภาพหัวข้อ“ห้องสมุด...จุดประกายความรู”้ (ห้องละ ๑ คน) 

                  ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย เวลา ๑๑.๓๐น.- ๑๓.๑๐ น. ณ ห้องสมุดมีชีวิต  

น.ส.ภัทรนันทน ์ แดนวงศ์ หัวหน้ำ 

น.ส.กลุธิดำ บุตรรกัษ์ กรรมกำร 

น.ส.อญัชล ี กันธี กรรมกำร 

   วันพุธ ท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙     

           ๓.๖ การแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย (ห้องละ ๑ คน) 

                    ระดับ ม.ต้น      เวลา ๑๑.๓๐น.- ๑๒.๒๐ น. ณ ห้องสมุดมีชีวิต                

       ระดับ ม.ปลาย   เวลา ๑๒.๒๐น.- ๑๓.๑๐ น. ณ ห้องสมุดมีชีวิต  

น.ส.สุกัญญำ มหำฤทธ์ิ หัวหน้ำ 

น.ส.อรวรรยำ ภำคค ำ กรรมกำร 

น.ส.เจนจิรำ เพ็งจันทร ์ กรรมกำร 

  วันพฤหัสบดี ท่ี ๑ กันยายา ๒๕๕๙     

           ๓.๗ การแข่งขันชุดสวยด้วย Newspaper (ทีมละ ๕-๑๐ คน) 

                     ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย  เวลา ๑๑.๓๐น.- ๑๓.๑๐ น. ณ หอประชุม 

น.ส.พรทิพย ์ นำคเกิด หัวหน้ำ 

นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมกำร 

น.ส.เมทิตำ ชัยมำ กรรมกำร 

           ๓.๘ การแข่งขันพูดค าโต โอ้อวดห้องสมุด ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย (ห้องละ ๒ คน) 

                  ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย เวลา ๑๑.๓๐น.- ๑๓.๑๐ น. ณ ห้องสมุดมีชีวิต  

นำยสมพร โพธ์ิศรี หัวหน้ำ 

น.ส.จีญำพัชญ ์ แก้มทอง กรรมกำร 

น.ส.รังสิญำ พังจันตำ กรรมกำร 

หน้าท่ี   ๑. ด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันตำมวัน เวลำ สถำนที ่และตัดสนิให้เป็นไปอย่ำงยุติธรรม 

           ๒. สรุปผลกำรแข่งขัน เพื่อจัดท ำเกียรตบิัตร 

๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและการสาธิต/การจ าหน่ายหนังสือจากส านักพิมพ์/เกม 

              ๔.๑ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช

กุมารี   

              ๔.๒ สาธิตการท าสมุดโน๊ตจ๋ิว 

              ๔.๓ การจ าหน่ายหนังสือจากร้านนายอินทร์ 
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             ๔.๔ เกมความรู้สู่อาเซียน  

             ๔.๕ แสดงผลงานนักเรียนชุมนุมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน 

นำงเกษรำ ก้องศักดิ์ศร ี หัวหน้ำ 

น.ส.เกวล ี เงินศรสีุข กรรมกำร 

น.ส.สุกัญญำ มหำฤทธ์ิ กรรมกำร 

น.ส.รัตยำ ร่ำงกำยด ี กรรมกำร 

น.ส.จิตรลดำ อินทรขุนทศ กรรมกำร 

นำยสมพร โพธ์ิศรี กรรมกำร 

น.ส.พรทิพย ์ นำคเกิด กรรมกำรและเลขำนุกำร 

นำยรัชกฤต ภูธนคณำวุฒิ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าท่ี   ๑. จัดเตรียมข้อมลู สถำนที่ และติดต่อประสำนงำนกับฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง 

           ๒. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในกำรจัดนิทรรศกำรเทดิพระเกียรติ สำธิตกำรท ำสมุดโน๊ตจิ๋ว 

           ๓. ติดต่อ ประสำนงำนกับส ำนักพิมพ์เพื่อเชิญชวนให้มำร่วมกิจกรรมจ ำหน่ำยหนงัสือ 

           ๔. จัดเตรียมเกมต่ำงๆ ใหเ้หมำะสม 

๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ี 

น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ หัวหน้ำ  

นำงเกษรำ ก้องศักดิ์ศร ี กรรมกำร 

น.ส.พรทิพย ์ นำคเกิด กรรมกำร 

นำยสำธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมกำร 

นำยรัชกฤต ภูธนคณำวุฒิ กรรมกำร 

นักกำรภำรโรง  กรรมกำร 

นำยศุภกิจ หนองหัวลิง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าท่ี   ๑. จัดเตรียมสถำนที่ ป้ำยช่ืองำนภำยในห้องสมุดมชีีวิต และบริเวณอำคำร ๗ ช้ัน ๓ ให้มีควำมสวยงำม

เหมำะสม 

   ๒.จัดโต๊ะ-เก้ำอี้ ในกำรจัดนิทรรศกำร/แข่งขัน/สำธิต/เกม และกำรจ ำหน่ำยหนังสือใหเ้พียงพอ 

           ๓. จัดเตรียมหอประชุม เครื่องเสียง และอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรแข่งขันโฟล์คซอง 

๕. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 

นำยสุวิท ปิ่นอมร หัวหน้ำ  

นำยจักรกฤษณ์ ชัยปรำโมทย ์ กรรมกำร 

นำยสุริยำ ทรัพยเ์ฮง กรรมกำร 

นำยสิทธิชัย มำโนชญ์กุล กรรมกำร 
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นำยภำคภูมิ แก้วเย็น กรรมกำร 

นำยวัชระ เต๋งเจรญิสุข กรรมกำร 

นำยก ำพล จำงจะ กรรมกำร 

นำยปวิตร สมนึก กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าท่ี   ๑. จัดเตรียมและติดตัง้เครื่องเสียง ภำยในห้องสมุดมีชีวิต และบนหอประชุม เพื่อใช้ในกำรจัดกิจกรรม

และพรอ้มใช้งำนตลอดกำรจัดกจิกรรม  

   ๒.บันทึกภำพนิ่งและวีดีทัศน์ตลอดกำรด ำเนินกิจกรรมและเผยแพร่ภำพผ่ำนเว็บไซต์โรงเรียน 

           ๓. ออกแบบป้ำยงำนบนหอประชุมด้วยข้อควำมว่ำ 

 

           งานสัปดาห์ห้องสมุดสุดหรรษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

         “การแข่งขันโฟล์คซอง รณรงค์รักห้องสมุดและการอ่าน” 

                         ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 

                     วันจันทร์ท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

                        ณ หอประชุม โรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

 

            

                        งานสัปดาห์ห้องสมุดสุดหรรษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

                 “การแข่งขันชุดสวยด้วย Newspaper” 

                         ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 

                     วันพฤหัสบดีท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๙ 

                        ณ หอประชุม โรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

 

          ๔. พิมพ์แผ่นป้ำยช่ืองำน ป้ำยนิทรรศกำรและป้ำยประชำสัมพนัธ์ตำมที่ก ำหนดและเหมำะสม  

คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร 

นำยสมพร โพธ์ิศรี หัวหน้ำ 

น.ส.เกวล ี บุญบำ กรรมกำร 

น.ส.รัตยำ ร่ำงกำยด ี กรรมกำร 

หน้าท่ี   ๑. เป็นพิธีกรด ำเนินรำยกำรตลอดกจิกรรม  

๗.คณะกรรมการฝ่ายจัดท าและมอบเกียรติบัตร 

นำงเกษรำ ก้องศักดิ์ศร ี หัวหน้ำ 

น.ส.เกวล ี บุญบำ กรรมกำร 
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น.ส.สุกัญญำ มหำฤทธ์ิ กรรมกำร 

น.ส.รัตยำ ร่ำงกำยด ี กรรมกำร 

น.ส.จิตรลดำ อินทรขุนทศ กรรมกำร 

นำยสมพร โพธ์ิศรี กรรมกำร 

น.ส.พรทิพย ์ นำคเกิด กรรมกำรและเลขำนุกำร 

นำยรัชกฤต ภูธนคณำวุฒิ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าท่ี   ๑. จัดพิมพ์เกียรติบัตรและจัดพิธีมอบเกียริบัตรให้กบัผู้ชนะกำรแข่งขัน  

๘.คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

นำงเกษรำ ก้องศักดิ์ศร ี หัวหน้ำ 

น.ส.สุกัญญำ มหำฤทธ์ิ กรรมกำร 

น.ส.รัตยำ ร่ำงกำยด ี กรรมกำร 

น.ส.จิตรลดำ อินทรขุนทศ กรรมกำร 

นำยรัชกฤต ภูธนคณำวุฒิ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

น.ส.พรทิพย ์ นำคเกิด กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าท่ี   ๑. จัดท ำแบบประเมินใหส้อดคล้องกบักิจกรรมทีจ่ดั 

                   ๒. ให้ผู้เข้ำร่วมประเมินผลกิจกรรม และรำยงำนผลใหฝ้่ำยบริหำรทรำบต่อไป 

 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่  วันที่  ๑๑  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

             

    สั่ง ณ วันที่  ๑๑  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

             

                         (นำงวรรณี  บุญประเสรฐิ) 

          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางกิจกรรม “สัปดาห์ห้องสมุดสุดหรรษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙” 

วันท่ี ๒๙ สิงหาคม -๒ กันยายน ๒๕๕๙ 

วัน/ เวลา รายการ กรรมการตัดสิน สถานท่ี 

วันจันทร์ท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙   

 

ม.ต้น เวลำ ๑๑.๓๐-๑๒.๒๐ น. 

ม.ปลำย เวลำ ๑๒.๒๐-๑๓.๑๐ น. 

กำรแข่งขันตอบปัญหำรอบรู้ รอบโลก 

ม.ต้น-ม.ปลำย (ห้องละ ๑ คน) 

 

อ.รัตยำ 

อ.เกวลี/อ.จิตรลดำ 

 

ห้องสมุด 

มีชีวิต กำรแข่งขันเขียนสะกดค ำภำษำไทย 

ม.ต้น-ม.ปลำย (ห้องละ ๑ คน) 

ม.ต้น/ม.ปลำย 

เวลำ ๑๑.๓๐-๑๔.๕๐ น. 

กำรแข่งขันโฟล์คซอง 

รณรงค์รักหอ้งสมุดและกำรอ่ำน 

ม.ต้น-ม.ปลำย  (ทีมละ ไม่เกิน ๕ คน) 

อ.จักรกฤษณ์ 

อ.ศุภกิจ/อ.รัชกฤต 

 

หอประชุม 

วันอังคารท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

เวลำ ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. พิธีเปิด - ห้องสมุด 

มีชีวิต 

ม.ต้น เวลำ ๑๑.๓๐-๑๒.๒๐ น. 

ม.ปลำย เวลำ ๑๒.๒๐-๑๓.๑๐ น. 

กำรแข่งขัน The Star Book 

(สุดยอดนักแนะน ำหนังสือ) 

ม.ต้น-ม.ปลำย (ห้องละ ๑ คน) 

อ.สมพร 

อ.นุชนำถ/อ.พิทธิดำ 

ห้องสมุด 

มีชีวิต 

ม.ต้น/ม.ปลำย 

เวลำ ๑๑.๓๐-๑๓.๑๐ น. 

กำรแข่งขันวำดภำพ หัวข้อ 

“ห้องสมุดจุดประกำยควำมรู”้ 

ม.ต้น-ม.ปลำย (ห้องละ ๑ คน) 

อ.ภัทรนันท ์

อ.กุลธิดำ/อ.อญัชล ี

ห้องสมุด 

มีชีวิต 

วันพุธท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ม.ต้น เวลำ ๑๑.๓๐-๑๒.๒๐ น. 

ม.ปลำย เวลำ ๑๒.๒๐-๑๓.๑๐ น. 

กำรแข่งขันเปิดพจนำนุกรมภำษำอังกฤษ 

ม.ต้น –ม.ปลำย (ห้องละ ๑ คน) 

อ.สุกญัญำ 

อ.อรวรรยำ/อ.เจนจิรำ  

ห้องสมุด 

มีชีวิต 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๙ 

ม.ต้น/ม.ปลำย 

เวลำ ๑๑.๓๐-๑๓.๑๐ น. 

กำรแข่งขันชุดสวยด้วย Newspaper 

ม.ต้น-ม.ปลำย (ทีมละ ๕-๑๐ คน) 

อ.พรทพิย ์

อ.สำธิต/อ.เมทิตำ 

หอประชุม 

ม.ต้น/ม.ปลำย 

เวลำ ๑๑.๓๐-๑๓.๑๐ น. 

กำรแข่งขันพูดค ำโต โอ้อวดห้องสมุด 

ม.ต้น –ม.ปลำย (ห้องละ ๒ คน) 

อ.สมพร 

อ.จีญำพัชญ์/อ.รังสิญำ 

ห้องสมุด 

มีชีวิต 

วันศุกร์ท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๙   (ช่วงพักกลำงวัน มีเกม มมุควำมรู้ จ ำหน่ำยหนงัสอื และไม่มรีำยกำรแข่งขัน) 

หมายเหต:ุ   ระหว่างวันท่ี ๒๙ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๕๙   เวลา ๑๑.๓๐ น.-๑๓.๑๐ น. 

 มีการจัดนิทรรศการ /สาธิตการท าสมุดโน๊ตจ๋ิว/ เกม / การจ าหน่ายหนังสือจากส านักพิมพ์ ทุกวัน 

 


