
  
    
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ท่ี    ๒๐๙ / ๒๕๕๘ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม “สัปดำห์ห้องสมุดสุดหรรษำ”ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
------------------------- 

 ตามท่ีงานห้องสมุดมีชีวิต  (Digital Library)   ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจกรรม “สัปดาหห้์องสมุด
สุดหรรษา”  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  ในระหว่างวันท่ี ๑๗ - ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เพื่อให้การด าเนินการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา  ๒๗  (๑)   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๗  โรงเรียนจึงแต่งต้ังคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้  
๑.คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

นางวรรณี บุญประเสริฐ ประธานกรรมการ 
นางนภัสสรณ์ เกียรติอภิพงษ ์ กรรมการ 
นางทองกราว เสนาขันธ์ กรรมการ 
นางปานทิพย์ สุขเกษม กรรมการ 
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่       ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาและอ านวยความสะดวกเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบังเกิดผลดี  

๒.คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี ประธานกรรมการ 
น.ส.เกวลี เงินศรีสุข กรรมการ 
น.ส.สุกัญญา มหาฤทธิ์ กรรมการ 
น.ส.รัตยา ร่างกายดี กรรมการ 
น.ส.จิตรลดา อินทรขุนทศ กรรมการ 
น.ส.อัญชลี ฟอกสันเทียะ กรรมการ 
นายสมพร โพธิ์ศรี กรรมการ 
นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.อรสา ชาติรัมย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายรัชกฤต ภูธนคณาวุฒิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที่   ประชุมวางแผน ด าเนินการจัดกิจกรรม ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์และรายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
 
 



-๒- 
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยตัดสินกำรแข่งขัน 
วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหำคม ๒๕๕๘     
           ๓.๑ กำรแข่งขันชุดสวยด้วย Newspaper (ทีมละ ๕-๑๐ คน) 
                     ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลำย  เวลำ ๑๑.๐๐น.- ๑๒.๔๐ น. ณ ห้องสมุดมีชีวิต 

นางทิพย์จันทร์ หงษา หัวหน้า 
นายสมพร โพธิ์ศรี กรรมการ 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 

วันอังคำรที่ ๑๘ สิงหำคม ๒๕๕๘     
          ๓.๒ กำรแข่งขันวำดภำพหัวข้อ“ห้องสมุด ว.ธ.ในดวงใจ” (ห้องละ ๑ คน) 
                     ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลำยเวลำ ๑๑.๐๐น.- ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องสมุดมีชีวิต            

นางกุณฑลี เจษฎาวัลย์ หัวหน้า 
น.ส.ภัทรนันทน ์ แดนวงศ์ กรรมการ 
นายวิริยะ  แจ่มจ ารูญ กรรมการ 

  วันพุธที่ ๑๙ สิงหำคม ๒๕๕๘     
           ๓.๓ กำรแข่งขันเขียนตำมค ำบอกภำษำไทย ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลำย (ห้องละ ๑ คน) 

       ระดับ ม.ต้น      เวลำ ๑๑.๐๐น.- ๑๑.๕๐ น. ณ ห้องสมุดมีชีวิต                
       ระดับ ม.ปลำย   เวลำ ๑๑.๕๐น.- ๑๒.๔๐ น. ณ ห้องสมุดมีชีวิต  

น.ส.เกวลี เงินศรีสุข หัวหน้า 
น.ส.รัตยา ร่างกายดี กรรมการ 
น.ส.จิตรลดา อินทรขุนทศ กรรมการ 

           ๓.๔ กำรแข่งขันโฟล์คซอง รณรงค์รักห้องสมุดและกำรอ่ำน (ทีมละ ไม่เกิน ๕ คน) 
                    ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลำย เวลำ ๑๑.๐๐น.- ๑๔.๒๐ น. ณ หอประชุม 

นางทิพย์จันทร์ หงษา หัวหน้า 
นายไพโรจน ์ อินต๊ะภา กรรมการ 
นายรัชกฤต ภูธนคณาวุฒิ กรรมการ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหำคม ๒๕๕๘        
    ๓.๕ กำรแข่งขันThe Star Book(สุดยอดนักแนะน ำหนังสือ) ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลำย(ห้องละ ๑ คน) 
                  ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลำย เวลำ ๑๑.๐๐น.- ๑๒.๔๐ น. ณ ห้องสมุดมีชีวิต  

นางแสนสุข ค าแก้ว หัวหน้า 
นายไพโรจน ์ อินต๊ะภา กรรมการ 
นายสมพร โพธิ์ศรี กรรมการ 

    ๓.๖ กำรแข่งขันตอบปัญหำสำรำนุกรมไทยฉบับเยำวชน ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลำย (ห้องละ ๑ คน) 
                    ระดับ ม.ต้น      เวลำ ๑๑.๐๐น.- ๑๑.๕๐ น. ณ ห้องสมุดมีชีวิต                

       ระดับ ม.ปลำย   เวลำ ๑๑.๕๐น.- ๑๒.๔๐ น. ณ ห้องสมุดมีชีวิต  
น.ส.รัตยา ร่างกายดี หัวหน้า 
น.ส.เกวลี เงินศรีสุข กรรมการ 
น.ส.จิตรลดา อินทรขุนทศ กรรมการ 



-๓- 
วันศุกร์ท่ี ๒๑ สิงหำคม ๒๕๕๘        
    ๓.๗ กำรแข่งขันพูดค ำโต โอ้อวดห้องสมุด ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลำย (ห้องละ ๒ คน) 
                  ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลำย เวลำ ๑๑.๐๐น.- ๑๒.๔๐ น. ณ ห้องสมุดมีชีวิต  

นางแสนสุข ค าแก้ว หัวหน้า 
นายรัชกฤต ภูธนคณาวุฒิ กรรมการ 
นายสมพร โพธิ์ศรี กรรมการ 

    ๓.๘ กำรแข่งขันเปิดพจนำนุกรมภำษำอังกฤษ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลำย (ห้องละ ๑ คน) 
                    ระดับ ม.ต้น      เวลำ ๑๑.๐๐น.- ๑๑.๕๐ น. ณ ห้องสมุดมีชีวิต                

       ระดับ ม.ปลำย   เวลำ ๑๑.๕๐น.- ๑๒.๔๐ น. ณ ห้องสมุดมีชีวิต  
น.ส.สุกัญญา มหาฤทธิ์ หัวหน้า 
น.ส.รัตยา ร่างกายดี กรรมการ 
น.ส.จิตรลดา อินทรขุนทศ กรรมการ 

    ๓.๙ กำรแข่งขันประกวดค ำขวัญ “รณรงค์รักกำรอ่ำน” ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลำย  
ส่งค ำขวัญได้ที่ ห้องสมุดมีชีวิต ต้ังแต่วันที่ ๗ – ๒๑ สิงหำคม ๒๕๕๘   

นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี หัวหน้า 
น.ส.เกวลี เงินศรีสุข กรรมการ 
น.ส.อรสา ชาติรัมย์ กรรมการ 
น.ส.จิตรลดา อินทรขุนทศ กรรมการ 
น.ส.อัญชลี ฟอกสันเทียะ กรรมการ 

หน้ำที่   ๑. ด าเนินการจัดการแข่งขันตามวัน เวลา สถานท่ี และตัดสินให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดนิทรรศกำรและกำรสำธิต/กำรจ ำหน่ำยหนังสือจำกส ำนักพิมพ/์เกม 
              ๔.๑ นิทรรศกำรเทิดพระเกียรติ พระรำชนิพนธใ์นสมเด็จพระเทพรัตนฯ   
              ๔.๒ สำธิตกำรท ำกระเป๋ำและชุดประดิษฐ์จำกหนังสือพิมพ์ 
              ๔.๓ กำรจ ำหน่ำยหนังสือจำกส ำนักพิมพ์ใยไหมและร้ำนนำยอินทร์ 
              ๔.๔ เกมควำมรู้สู่อำเซียน  

นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี หัวหน้า 
น.ส.เกวลี เงินศรีสุข กรรมการ 
น.ส.สุกัญญา มหาฤทธิ์ กรรมการ 
น.ส.รัตยา ร่างกายดี กรรมการ 
น.ส.จิตรลดา อินทรขุนทศ กรรมการ 
น.ส.อัญชลี ฟอกสันเทียะ กรรมการ 
นายสมพร โพธิ์ศรี กรรมการ 
น.ส.อรสา ชาติรัมย์ กรรมการและเลขานุการ 
นายรัชกฤต ภูธนคณาวุฒิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้ำที่   ๑. จัดเตรียมข้อมูล สถานท่ี และติดต่อประสานงานกับฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
           ๒. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สาธิตการท ากระเป๋าและชุดประดิษฐ์
จากหนังสือพิมพ์           
           ๓. ติดต่อ ประสานงานกับส านักพิมพ์เพือ่เชิญชวนให้มาร่วมกิจกรรมจ าหน่ายหนังสือ 
           ๔. จัดเตรียมเกมต่างๆ ให้เหมาะสม 
๕.คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ 

นางทองกราว เสนาขันธ์ หัวหน้า  
นายศุภกิจ หนองหัวลิง กรรมการ 
น.ส.อรสา ชาติรัมย์ กรรมการ 
น.ส.อัญชลี ฟอกสันเทียะ กรรมการ 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นักการภารโรง  กรรมการ 
นายเล็ก สินวิชัย กรรมการและเลขานุการ 
นายรัชกฤต ภูธนคณาวุฒิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้ำที่   ๑. จัดเตรียมสถานท่ี ป้ายช่ืองานภายในห้องสมุดมีชีวิต และบริเวณอาคาร ๗ ช้ัน ๓ ให้มีความสวยงาม
เหมาะสม 

   ๒.จัดโต๊ะ-เก้าอี้ ในการจัดนิทรรศการ/แข่งขัน/สาธิต/เกม และการจ าหน่ายหนังสือให้เพียงพอ 
           ๓. จัดเตรียมหอประชุม เครื่องเสียง และอ านวยความสะดวกส าหรับการแข่งขันโฟล์คซอง 
๖.คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 

น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์ หัวหน้า  
นายปวิตร สมนึก กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ กรรมการ 
นายธรัตน ์ บัลลังค์โพธิ์ กรรมการ 
นายสมุฎฎิ์ ภาษาดี กรรมการ 
นายสิทธิชัย มาโนชญ์กลุ กรรมการ 
นายภาคภูมิ แก้วเย็น กรรมการ 
นายวัชระ เต๋งเจริญสุข กรรมการ 
นายก าพล จางจะ กรรมการ 
นักศึกษาฝึกสอนเทคโนโลยี กรรมการ 
นายสุวิท ปิ่นอมร กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่   ๑. จัดเตรียมและติดต้ังเครื่องเสียง ภายในห้องสมุดมีชีวิต และบนหอประชุม เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
และพร้อมใช้งานตลอดการจัดกิจกรรม  

   ๒.บันทึกภาพการด าเนินกิจกรรม 
           ๓. จัดท าและติดต้ังตัวอักษรบนหอประชุมด้วยข้อความว่า 
 
 



-๕- 
 

           งำนสัปดำห์ห้องสมุดสุดหรรษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
         “กำรแข่งขันโฟล์คซอง รณรงค์รักห้องสมุดและกำรอ่ำน” 
                         ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลำย 
                     วันพุธท่ี ๑๙ สิงหำคม ๒๕๕๘ 
                         โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
 
 
 

๔. ปริ้นท์แผ่นป้ายช่ืองาน ป้ายนิทรรศการและป้ายประชาสัมพันธ์ตามท่ีก าหนดและเหมาะสม  
๗.คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกร 

น.ส.เกวลี บุญบา หัวหน้า 
น.ส.รัตยา ร่างกายดี กรรมการ 
นายสมพร โพธิ์ศรี กรรมการ 

หน้ำที่   ๑. เป็นพิธีกรด าเนินรายการตลอดกิจกรรม  
๘.คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำและมอบเกียรติบัตร 

นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี หัวหน้า 
น.ส.เกวลี บุญบา กรรมการ 
น.ส.สุกัญญา มหาฤทธิ์ กรรมการ 
น.ส.รัตยา ร่างกายดี กรรมการ 
น.ส.จิตรลดา อินทรขุนทศ กรรมการ 
น.ส.อัญชลี ฟอกสันเทียะ กรรมการ 
นายสมพร โพธิ์ศรี กรรมการ 
น.ส.อรสา ชาติรัมย์ กรรมการและเลขานุการ 
นายรัชกฤต ภูธนคณาวุฒิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที่   ๑. จัดพิมพ์เกียรติบัตรและจัดพิธีมอบเกียริบัตรให้กับผู้ชนะการแข่งขัน  
๙.คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 

น.ส.อรสา ชาติรัมย์ หัวหน้า 
น.ส.สุกัญญา มหาฤทธิ์ กรรมการ 
น.ส.รัตยา ร่างกายดี กรรมการ 
น.ส.จิตรลดา อินทรขุนทศ กรรมการ 
นายรัชกฤต ภูธนคณาวุฒิ กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.อัญชลี ฟอกสันเทียะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที่   ๑. จัดท าแบบประเมินให้สอดคล้องกับกิจกรรมท่ีจัด 
                   ๒. ให้ผู้เข้าร่วมประเมินผลกิจกรรม และรายงานผลให้ฝ่ายบริหารทราบต่อไป 
 

 



-๖- 
 
  ท้ังนี้  ต้ังแต่  วันท่ี  ๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
             
    ส่ัง ณ วันท่ี ๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

             
                         (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตำรำงกิจกรรม “สัปดำห์ห้องสมุดสุดหรรษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘” 
วันที่ ๑๗-๒๑ สิงหำคม ๒๕๕๘ 

วัน/ เวลำ รำยกำร กรรมกำรตัดสิน สถำนที่ 
วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหำคม ๒๕๕๘ 
๑๐.๓๐ น.-๑๑.๐๐ น. พิธีเปิด  ห้องสมุดมีชีวิต  
๑๑.๐๐ น.-๑๒.๔๐ น. การแข่งขันชุดสวยด้วย Newspaper 

ม.ต้น-ม.ปลาย (ทีมละ ๕-๑๐ คน) 
อ.ทิพย์จันทร์ 

อ.สมพร /อ.ภัทรนันท์  
ห้องสมุดมีชีวิต  

วันอังคำรที่ ๑๘ สิงหำคม ๒๕๕๘ 
๑๑.๐๐ น.-๑๓.๓๐ น. การแข่งขันวาดภาพ หัวข้อ 

“ห้องสมุด ว.ธ ในดวงใจ” 
ม.ต้น-ม.ปลาย (ห้องละ ๑ คน) 

อ.กุณฑลี 
อ.ภัทรนันท์ / อ.สาธิต 
 

ห้องสมุดมีชีวิต  

วันพุธที่ ๑๙ สิงหำคม ๒๕๕๘ 
๑๑.๐๐ น.-๑๒.๔๐ น. 
 

การแข่งขันเขียนตามค าบอกภาษาไทย ม.
ต้น-ม.ปลาย (ห้องละ ๑ คน) 

อ.เกวลี 
 อ.รัตยา / อ.จิตรลดา  

ห้องสมุดมีชีวิต  
 

๑๑.๐๐ น.- ๑๔.๒๐น. การแข่งขันโฟล์คซอง 
รณรงค์รักห้องสมุดและการอ่าน 

ม.ต้น-ม.ปลาย 
(ทีมละ ไม่เกิน ๕ คน) 

อ.ทิพย์จันทร์ 
อ.ไพโรจน์ /อ.รัชกฤต  

หอประชุม 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหำคม ๒๕๕๘ 
๑๑.๐๐ น.-๑๒.๔๐ น. การแข่งขัน The Star Book 

(สุดยอดนักแนะน าหนังสือ) 
ม.ต้น-ม.ปลาย (ห้องละ ๑ คน) 

อ.ไพโรจน ์
อ.แสนสุข /อ.สมพร 

ห้องสมุดมีชีวิต 

การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย 
ฉบับเยาวชน 

ม.ต้น-ม.ปลาย (ห้องละ ๑ คน) 

อ.รัตยา 
อ.เกวลี /อ.จิตรลดา 

ห้องสมุดมีชีวิต  

วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหำคม ๒๕๕๘ 
๑๑.๐๐ น.-๑๒.๔๐ น. การแข่งขันพูดค าโต โอ้อวดห้องสมุด 

ม.ต้น –ม.ปลาย (ห้องละ ๒ คน) 
อ.รัชกฤต 

อ.แสนสุข /อ.สมพร 
ห้องสมุดมีชีวิต 

การแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ 
ม.ต้น –ม.ปลาย (ห้องละ ๑ คน) 

อ.สุกัญญา 
อ.จิตรลดา /อ.รัตยา 

ห้องสมุดมีชีวิต 

 
หมำยเหตุ:   ระหว่ำงวันที่ ๑๗-๒๑ สิงหำคม ๒๕๕๘   เวลำ ๑๑.๐๐ น.-๑๒.๔๐ น. มีกำรจัดนิทรรศกำร / 
สำธิตกำรท ำกระเป๋ำและชุดประดิษฐ์จำกหนังสือพิมพ์/ เกม / กำรจ ำหน่ำยหนังสือจำกส ำนักพิมพ์ ทุกวัน 

 
 
 
 
 



 
 

 


