
๑ 

 

 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
ที ่๒๒๗ / ๒๕๕๘ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

........................................................................ 
 ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา ก าหนดให้มีการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ตามโครงการส่งเสริม  
การพัฒนาผู้เรียนด้วยคุณธรรมน าวิชาการ เพ่ือให้การด าเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย          
มีประสิทธิภาพ จึงอาศัยตามความในมาตรา ๓๙ วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและมาตราที่ ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้ 
 
 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ   
  ๑.๑   นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก  ประธานกรรมการ 
  ๑.๒   นายรัตนะ   บัวรา   กรรมการ 
  ๑.๓   นายโกวิท   มาตย์สาลี  กรรมการ 
  ๑.๔   นางนิตยา   มหาเปารยะ  กรรมการ 
  ๑.๕   นางขวัญตา  ปฏิเวธวิทูร  กรรมการและเลขานุการ 
 
 ท าหน้าที่  ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ อ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด 
 
 ๒. คณะกรรมการด าเนินงาน   
  ๒.๑   นางขวัญตา  ปฏิเวธวิทูร  ประธานกรรมการ 
  ๒.๒   นางนิตยา   มหาเปารยะ  กรรมการ 
  ๒.๓   นางทัศนารี  อ่อนสุข   กรรมการ 
  ๒.๔   นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  กรรมการ 
  ๒.๕   นางศิริลักษณ์  ประจ าแท่น  กรรมการ 
  ๒.๖   นางสาวยุวดี  เสือใหญ ่  กรรมการ 
  ๒.๗   นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา   กรรมการ 
  ๒.๘   นางสาวยุรี   ปิยะตันต ิ  กรรมการ 
  ๒.๙   นางมาลิน   จันทร์แสง  กรรมการ 
  ๒.๑๐ นางสมคิด   ลอยฟ้า   กรรมการ 
  ๒.๑๑ นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์  กรรมการ 
  ๒.๑๒ นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์  กรรมการ 
  ๒.๑๓ นางอุทัยวรรณ  งามเอก   กรรมการ 
  ๒.๑๔ นางสาวจุฑารัตน์  อนันต์   กรรมการและเลขานุการ  
      
 



๒ 

 

ท าหน้าที ่ วางแผนการท างาน เตรียมงานประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
   
 ๓. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
  ๓.๑   นางนิตยา   มหาเปารยะ  ประธานกรรมการ 
  ๓.๒   นางมาลิน   จันทร์แสง  กรรมการ 
  ๓.๓   นางสาวธันยพร  เจริญยิ่ง   กรรมการ 
  ๓.๔   นางสาวจุฑารัตน์  อนันต์   กรรมการและเลขานุการ 
 

ท าหน้าที ่ วางแผนก าหนดขั้นตอนการจัดกิจกรรม จัดเตรียมค ากล่าวรายงาน ค ากล่าวเปิดงาน 
 

๔. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร   
 ๔.๑   นางทัศนารี  อ่อนสุข   ประธานกรรมการ 
 ๔.๒   คณะกรรมการนักเรียน    กรรมการ 
 ๔.๓   นางธนวรรณ  โสดา   กรรมการและเลขานุการ 

 
ท าหน้าที ่ เป็นพิธีกรงานแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรม ด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามก าหนด 
 
๕. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสง  เสียงและบันทึกภาพ   
 ๕.๑   นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  ประธานกรรมการ 
 ๕.๒   นายอุดม   จิรกิตตยากร  กรรมการ 
 ๕.๓   นายทรงพรต  เชื้อภักด ี  กรรมการ 
 ๕.๔   นายประชาธิป  ใจกล้า   กรรมการ 
 ๕.๕   นักการภารโรงทุกคน    กรรมการ 
 ๕.๖   นายสมพร   ชัยวงศ ์   กรรมการและเลขานุการ 

 
ท าหน้าที่  จัดตกแต่งสถานที่ ป้ายงานเวทีหน้าเสาธง“ สัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  

ปีการศึกษา ๒๕๕๘” จัดเก้าอ้ีส าหรับประธาน ครู ผู้ปกครอง หน้าเวที และโต๊ะขาวยาว จ านวน ๑๒ ตัว และ 
๑๑ ตัวส าหรับจัดแสดงนิทรรศการและผลงานนักเรียน เก้าอ้ี ๑๐ ตัว ส าหรับร้านหนังสือที่มาร่วมงานชั้นล่าง
อาคาร ๑   จัดเตรียมเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน ๓ ตัว ควบคุมการใช้เครื่องเสียงบันทึกภาพนิ่งและวีดิทัศน์
การจัดกิจกรรม  

 
๖. คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
 ๖.๑   นางศิริลักษณ์  ประจ าแท่น  ประธานกรรมการ 
 ๖.๒   นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์  กรรมการ 
 ๖.๓   นางสาวธันยพร  เจริญยิ่ง   กรรมการ 
 ๖.๔   นางสาวจุฑารัตน์  อนันต์   กรรมการและเลขานุการ 

  
ท าหน้าที่  จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม ส าหรับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมจ านวน ๒๐๐ คนและ

ผู้ปกครอง ครู เจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วมชมกิจกรรม 
 
 



๓ 

 

๗. คณะกรรมการฝ่ายดุริยางค์   
 ๗.๑   นางสาวยุวดี  เสือใหญ ่  ประธานกรรมการ 
 ๗.๒   นางยุพดี   บุญบงการ  กรรมการ 
 ๗.๓   นายสุภวัชร  ชาติการุณ  กรรมการ 
 ๗.๔   นายสมชาย  คงเสน่ห์   กรรมการและเลขานุการ 
   
ท าหน้าที ่ จัดเตรียมดุริยางค์เพ่ือบรรเลงประกอบพิธีเปิดและกิจกรรมการแสดงต่างๆ 
 
๘. คณะกรรมการฝ่ายท าเกียรติบัตร   
 ๘.๑   นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา   ประธานกรรมการ 
 ๘.๒   นางสาวสุภาพร  งาเฉลา   กรรมการ 
 ๘.๓   นางสาวธันยพร    เจริญยิ่ง   กรรมการและเลขานุการ 
  
ท าหน้าที ่ จัดพิมพ์เกียรติบัตร 
 
๙. คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตร   
 ๙.๑   นางสาวยุรี   ปิยะตันต ิ  ประธานกรรมการ 
 ๙.๒   นายกิตติคุณ  จันทะโมคา  กรรมการ 
 ๙.๓   นายมโนธรรม  ทองมหา  กรรมการ 
 ๙.๔   นายทองฉัตร  ไรนุ่น   กรรมการและเลขานุการ 
  
ท าหน้าที ่ นัดหมายฝึกซ้อมนักเรียนจัดล าดับนักเรียนที่รับเกียรติบัตรให้เป็นไปตามขั้นตอนด้วยความ

เรียบร้อย ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายจัดรางวัล   
 ๑๐.๑   นางมาลิน  จันทร์แสง  ประธานกรรมการ 
 ๑๐.๒   นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์  กรรมการ 
 ๑๐.๓   นางสาวธันยพร  เจริญยิ่ง   กรรมการ 
 ๑๐.๔   นางสาวจุฑารัตน์  อนันต์   กรรมการและเลขานุการ   
 
ท าหน้าที ่ จัดเตรียมรางวัลและเตรียมการแจกรางวัลแก่นักเรียนผู้ชนะการแข่งขัน 
 
๑๑. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน   
 ๑๑.๑   นางสมคิด  ลอยฟ้า   ประธานกรรมการ 
 ๑๑.๒   นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร  กรรมการ 
 ๑๑.๓   นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา  กรรมการ 
 ๑๑.๔   นางสาวสิวลี  บุญวัฒน์   กรรมการ 
 ๑๑.๕   นางมาลิน  จันทร์แสง  กรรมการ  
 ๑๑.๖   นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์  กรรมการ 
 ๑๑.๗   ครูที่ปรึกษาทุกท่าน    กรรมการ 
 ๑๑.๘   นางธนวรรณ  โสดา   กรรมการและเลขานุการ  
   



๔ 

 

ท าหน้าที ่ จัดควบควบคุมนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดงาน 
 
๑๒. คณะกรรมการฝ่ายวัสดุอุปกรณ์   
 ๑๒.๑   นางนิตยา  มหาเปารยะ  ประธานกรรมการ 
 ๑๒.๒    นางสาวอารีรัตน์  แคล่วคล่อง  กรรมการ 
 ๑๒.๓   นายณรงค์  เอ้ือนไทสง  กรรมการ 
 ๑๒.๓   นางสาวณัฐรุจา  สมรฤทธิ์   กรรมการ 
 ๑๒.๔   นางมัณฑนา  เลิศเสรีพัฒนกุล  กรรมการและเลขานุการ 
 
ท าหน้าที ่ จัดเตรียม จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรม 
 
๑๓. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน   
 ๑๓.๑   นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์  ประธานกรรมการ 
 ๑๓.๒   นางนฤมล  มุสิเกต ุ   กรรมการ 
 ๑๓.๓   นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์  กรรมการ 
 ๑๓.๔   นางสาวศรินรัตน์  ศุภรักษ์ฐิติกุล  กรรมการ 
 ๑๓.๕   นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล  กรรมการและเลขานุการ 
 
ท าหน้าที ่ เบิกจ่ายและสรุปเงินที่ใช้ในกิจกรรม 

 
๑๔. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล   
 ๑๔.๑   นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์  ประธานกรรมการ 
 ๑๔.๒   นางสาวทารินทร์  นาคสร้อย  กรรมการ 
 ๑๔.๓   นางสาวจุฑารัตน์  อนันต์   กรรมการและเลขานุการ 
 
ท าหน้าที ่ เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินผลการจัดงาน สรุปเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
  
๑๕. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  ท าหน้าที่ท าเกณฑ์ตัดสิน ประกาศให้ผู้แข่งขันทราบ ด าเนินใน

การตัดสินและส่งผลการตัดสินให้ฝ่ายด าเนินงาน  และดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆให้ด าเนินไปตามก าหนด 
ประกอบด้วย 

 
 

วัน/เดือน/ป ี เวลา ประเภท กรรมการตัดสิน สถานที ่
๗ ส.ค. ๒๕๕๘ ๑๑.๐๐-๑๔.๒๐ น. การแข่งขัน  

วาดภาพ 
    ๑. นางอุทัยวรรณ    งามเอก           

    ๒. นายปรมินทร์      เสมอภพ   

       ๓. คณะกรรมการนักเรียน 

ห้องสมุด
โรงเรียน 

๑๑.๐๐-๑๔.๒๐ น. การแข่งขัน
หนังสือท ามือ 

 ๑. นางสาวจุฑารัตน์   อนันต ์

 ๒. คณะกรรมการนักเรียน 

 

ห้องสมุด
โรงเรียน 

๑๑.๐๐-๑๔.๒๐ น. การเข่งขัน   
เปิดพจนานุกรม 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(ห้องสมุด) 



๕ 

 

ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ด าเนินการก ากับดูแลให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดกับนักเรียนและโรงเรียน 
 
   สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

 
      (นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน/เดือน/ป ี เวลา ประเภท กรรมการตัดสิน สถานที ่
๗ ส.ค. ๒๕๕๘ ๑๔.๒๐-๑๖.๐๐น. การแข่งขัน   

เล่านิทาน 
 ๑. นางสาวจุฑารัตน์   อนันต ์
 ๒. คณะกรรมการนักเรียน 
 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(ห้องสมุด) 

๑๔.๒๐-๑๖.๐๐น. การแข่งขัน   
ตึกถล่ม 

ห้องสมุด
โรงเรียน 

๑๔ ส.ค. ๒๕๕๘ ๐๗.๓๐-๐๙.๒๐น. พิธีหน้าเสาธง       นางธนวรรณ   โสดา ลาน
เอนกประสงค์ 



๖ 

 

ก าหนดการวันสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
********************************************************************** 

 
๐๗.๑๕น. โชว์มาร์ชชิ่งแบนด์ 
๐๗.๔๕น. พิธีเคารพธงชาติ 
๐๘.๐๐น. พิธีเปิด 
๐๘.๒๐น. การแสดงของนักเรียน  
๐๘.๕๐น.  ชมนิทรรศการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
 ตลาดนัดหนังสือใหม่ 
๑๑.๐๐น. การแสดงวงดนตรีโฟล์คซอง 
 การแสดงของนักเรียน 
  

 


