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ค าสั่งโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
ที่ ๑๗๙  / ๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
............................................................................................... 

 ด้วยโรงเรียนราชวินิตบางเขน ได้ก าหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ และจัดพิธีเปิด ในวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการอ่าน สร้างนิสัยให้รักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ฝึกความกล้าแสดงออก ฝึกความคิดสร้างสรรค์ 
และน าความรู้ไปพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไป 

 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอ านาจ 
ตามความในมาตรา๓๙(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
ประกอบกับมาตรา ๒๗(๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้  

     

คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. นายชวิศ  จิตปุณยพงศ์  ประธานกรรมการ 
๒. นายฉัตรชัย  พาสนยงภิญโญ  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสุกรานต์  มหาสารินันทน์  กรรมการ 
๔. นายกิตติพล  โยงทองหลาง  กรรมการ 
๕. นายนิติกร  ระดม   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ อ านวยความสะดวก ก ากับ ติดตามกรรมการแต่ละฝ่ายให้ด าเนินงาน 
 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. นายนิติกร  ระดม   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวพิสมัย  ดวงพิมาย  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาววาสนา ศรีวิริยานุภาพ  กรรมการ 
๔. นางสาวสุกฤตา ชาวนาฮี   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑.   ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ก าหนดรูปแบบ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

๒. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่างๆ 
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๓. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดงบนเวที 
๑. นางสาวพิสมัย ดวงพิมาย  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววาสนา ศรีวิริยานุภาพ  กรรมการ 
๓. นักเรียนชุมนุมยุวบรรณารักษ์   กรรมการ 
๔. นางสาวสุกฤตา ชาวนาฮี   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. จัดพิธีการในการด าเนินกจิกรรมให้เป็นไปตามก าหนดการ 

๒. จัดเตรียมนักเรียนในการแสดง และพิธีการบนเวที 
๓. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุด 
๔. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

คณะกรรมฝ่ายสถานที่ 
๑. นายฉัตรชัย   พาสนยงภิญโญ   ประธานกรรมการ 
๒. นายอนุรุธ   เจือจันทร์   รองประธานกรรมการ 
๓. นายเสน่ห์   ธิอาจารย์   กรรมการ  
๔. นายอนันต์  พุ่มพันธ์วงศ์  กรรมการ  
๕. นายพงศธร   อารีพันธุ์   กรรมการ  
๖. นายธีรณ์   จันทิภานุวัฒน์   กรรมการ  
๗. นายพีรยุทธ   บรรเทาวงษ์   กรรมการ  
๘. นางสาวนวลละออ  เอ่ียมละออ   กรรมการ  
๙. นางศิริพร   เวชภูติ    กรรมการ  
๑๐. นางฝนทิพ   สุขสุนทรีย์   กรรมการ  
๑๑. นางนิลวรรณ  กองเงิน   กรรมการ  
๑๒. นางสังวาลย์   ยรรยงค์  กรรมการ  
๑๓. นางภาวนา   จึงตระกูล   กรรมการ  
๑๔. ช่างครุภัณฑ์ทุกคน    กรรมการ  
๑๕. นายนคร   ชูสอนสาย   กรรมการและเลขานุการ 
๑๖. นางสาวสุกฤตา ชาวนาฮี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่   ๑. จัดสถานท่ีส าหรับจดักิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุด 

๒. จัดเตรียมสถานที่ส าหรับการแสดงบนเวที และจัดที่นั่งส าหรับครู นักเรียน  และแขกผู้มีเกียรติ 
       ณ  บริเวณหน้าเสาธง 
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๓. จัดท าป้ายหน้าเวที 
 
 

 
 

๔. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
๑. นายจารุพงศ์  กวางษี   ประธานกรรมการ 
๒. นายพงศธร  อารีพันธุ์   รองประธานกรรมการ 
๓. นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา   กรรมการ 
๔. นายส าพันธุ์  กระจ่าง   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. ติดตั้งเครื่องเสียงและบันทึกภาพตลอดพิธีวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
๒. จัดท าสรุปภาพถ่ายเสนอฝ่ายด าเนินการ 
๓. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆที่เก่ียวข้อง 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขันกิจกรรมและเกม 
๑. นางสาวพิสมัย ดวงพิมาย  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววาสนา ศรีวิริยานุภาพ  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวลวิตรา วรวาท   กรรมการ 
๔. นางสุธาดา  ศิริกุล   กรรมการ 
๕. นักเรียนชุมนุมยุวบรรณารักษ์   กรรมการ 
๖. นางสาวสุกฤตา ชาวนาฮี   กรรมการและเลขานุการ   

หน้าที ่ ๑.  ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และเข้าร่วมการแข่งขัน 
๒. ด าเนินการจัดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ และตัดสินการแข่งขัน 
๓. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
๑. นางสาวพิสมัย ดวงพิมาย  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววาสนา ศรีวิริยานุภาพ  รองประธานกรรมการ 
๓. นักเรียนชุมนุมยุวบรรณารักษ์   กรรมการ 
๔. นางสาวสุกฤตา ชาวนาฮี   กรรมการและเลขานุการ 

 
 

โรงเรียนราชวินิตบางเขน 
 

สัปดาห์ห้องสมุดประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๑๓-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
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หน้าที ่   ๑.   จัดท าแบบประเมนิผลการด าเนินงาน 

๒. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานส่งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดี 
แก่ทางราชการ 

   สั่ง ณ วันที่  ๖  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 
(นายชวิศ จิตปุณยพงศ)์ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
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ก าหนดการ 
วันสัปดาห์ห้องสมุด ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

วันพุธที่  ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ณ เวทีบริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนราชวินิตบางเขน 

************************************** 
๐๗.๔๐  น. - ครูและบุคลากรของโรงเรียนพร้อมกันบริเวณพิธี 
๐๘.๑๐  น. - ผู้อ านวยการโรงเรียนมาถึงบริเวณพิธี   
๐๘.๒๐  น. - หัวหน้างานห้องสมุด กล่าวรายงาน 
  - ผู้อ านวยการโรงเรียนกล่าวเปิดงาน 
๐๘.๒๐  น. - ผู้อ านวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรยอดนักอ่าน 
๐๘.๔๐  น. - การแสดงพิธีเปิด 
๐๙.๒๐  น - ถ่ายรูปร่วมกันเสร็จพิธี 

*********************************** 
กิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
    
บริเวณใต้อาคาร ๑  -    ออกร้านหนังสือ 
กิจกรรมการประกวดแข่งขัน  -    การแข่งการประกวดค าขวัญ “คุณค่าของห้องสมุด”  

- การประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ห้องสมุด สุดแสนดี มีประโยชน์” 
- การประกวดการเขียนเรื่องจากภาพ 
- การประกวด  Let ‘s  Learn Library  ( LBA ) 

เกมและกิจกรรมอ่ืนๆ  -    กิจกรรมเปิดโลกพจนานุกรม เปิดโลกค าศัพท์ 
- เกม ใบ้ส านวนไทย, ปาเป้าหมวดหมู่หนังสือ, The Organ”  
- เกม ปริศนาภาพ,ปริศนาฟ้าแลบ,อ่านถูกมีรางวัล,อะไรเอ่ย” 
- เกม หลุมเดียวรู้เรื่อง, เลขอันตราย, จิ๊กซอ.รนบ., แฟนพันธุ์แท้รนบ. 

หมายเหตุ *** ด าเนินการจัดเกมและกิจกรรมภายในห้องสมุด ระหว่าง ๑๓ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 
 


