คําสั่งโรงเรียนทุงทรายวิทยา
ที่ 97 /2559
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการการรองรับการประเมินคุณภาพการประเมินห'องสมุดโรงเรียน
ตามเกณฑ*มาตรฐานห'องสมุด
...............................................................................
ด'วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ได'กําหนดให'ดําเนินโครงการสงเสริมนิสัยรัก
การอาน มีกิจกรรม 2 ประเภท คือ กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน และกิจกรรมห'องสมุดมีชีวิตโดยสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ได'กําหนดการประเมินมาตรฐานห'องสมุดโรงเรียน ตามเกณฑ*
มาตรฐานห'องสมุด ระหวางวันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2559 ซึ่งโรงเรียนทุงทรายวิทยาจะเข'ารับการประเมิน
ในวันศุกร*ที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. เป>นต'นไป
เพื่อให'การประเมินมาตรฐานห'องสมุดโรงเรียนทุงทรายวิทยาครั้งนี้ สําเร็จลงได'ด'วยดี อยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานรองรับการประเมิน ดังนี้
1. คณะกรรมการอํานวยการ
1.1 นายไพชยนต*
ศรีมวง
ประธานกรรมการ
1.2 นายจํารัส
อรุณวิง
รองประธานกรรมการ
1.3 นายกฤษณะ
อรัญสาร
กรรมการ
1.4 นายเอกวิทย*
มั่งอะนะ
กรรมการ
1.5 นางสาวนัยนา
พงษ*กอสร'าง กรรมการและเลขานุการ
1.6 นายวิสุทธิ์
วงศ*วิลาศ
กรรมการและผู'ชวยเลขานุการ
1.7 นายลิขิต
ศิลาเงิน
กรรมการและผู'ชวยเลขานุการ
หน'าที่ อํานวยความสะดวกและให'คําปรึกษาการดําเนินงานรองรับการประเมินมาตรฐานห'องสมุด ตามเกณฑ*
มาตรฐานห'องสมุด
2. คณะกรรมการมาตรฐานด'านผู'บริหาร
2.1 มาตรฐานด'านผู'บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการ
2.1.1 นางแพรวพัฒน* เหมือนสุวรรณ* ประธานกรรมการ
2.1.2 นางสาวภคพร ศรีเดช
รองประธานกรรมการ
2.1.3 นางกิติภา
เหลาทรัพย*
กรรมการ
2.1.4 นางสาวภัทรมนัส เหลาทรัพย*
กรรมการ
2.1.5 นายกิติชัย
ธนะทิพากร กรรมการ
2.1.6 นายลิขิต
ศิลาเงิน
กรรมการ
2.1.7 นางลําเพย
พุมห'วยรอบ กรรมการ
2.1.8 นางสาวนภาพร อนุสรณ*ประดิษฐ* กรรมการ
หน'าที่ จัดเตรียมและรวบรวมเอกสารหลักฐานแผนกลยุทธ* แผนปฏิบัติการ โครงการตางๆ แผนการนิเทศ
การรายงานผลการนิเทศ เอกสารคําสั่งมอบหมายงานพิเศษ เอกสารหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข'อง

2.2 มาตรฐานด'านผู'บริหารสงเสริมสัมพันธ*และรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาห'องสมุด
2.2.1 นางศิวพร
สุภาพพูล
ประธานกรรมการ
2.2.2 นายถวัลย*
จันทร*ต'น
กรรมการ
2.2.3 นางปรียวัลย*
สูงสันต*เขตต* กรรมการ
2.2.4 นางวริศรา
จําปาหวาย
กรรมการ
2.2.5 นางลําเพย
พุมห'วยรอบ กรรมการ
2.2.6 นางสาวนัยนา
พงษ*กอสร'าง กรรมการและเลขานุการ
2.2.7 นายปวรวุฒิ
แก'วมา
กรรมการและผู'ชวยเลขานุการ
หน'าที่ จัดเตรียมและรวบรวมเอกสารหลักฐานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การประชุม
ผู'ปกครองและเครือขายผู'ปกครอง เอกสารการประชุมภายในโรงเรียน หลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข'อง
3. คณะกรรมการ มาตรฐานด'านครูบรรณารักษ*
3.1 ครูบรรณารักษ*มีความสามารถในการดําเนินงานห'องสมุด
3.1.1 นางสาวนัยนา
พงษ*กอสร'าง ประธานกรรมการ
3.1.2 นายลิขิต
ศิลาเงิน
กรรมการ
3.1.3 นายวิสุทธิ์
วงศ*วิลาศ
กรรมการและเลขานุการ
หน'าที่ จัดเตรียมและรวบรวมเอกสารหลักฐานแผนพัฒนางานห'องสมุด สถิติการใช'บริการ สถิติการ
ยืม-คืนหนังสือ จัดทําทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ แผนการพัฒนาทรัพยากร จัดทําระเบียบการใช'บริการ
ตารางการใช'ห'องสมุด หลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข'อง
4. คณะกรรมการมาตรฐานด'านครู
4.1 ครูผู'สอนมีการใช'ห'องสมุดเพื่อการเรียนการสอน
กลุมสาระการเรียนรู'ภาษาไทย
1. นางแพรวพัฒน*
เหมือนสุวรรณ* ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย
เหมือนสุวรรณ* รองประธานกรรมการ
3. นายถวัลย*
จันทร*ต'น
กรรมการ
4. นางนารีลักษณ*
ริ้วประเสริฐ กรรมการ
5. นางสาวปรียวัลย*
สูงสันเขตต*
กรรมการ
6. นางสาวนัยนา
พงษ*กอสร'าง กรรมการ
7. นายลิขิต
ศิลาเงิน
กรรมการและเลขานุการ
กลุมสาระการเรียนรู'สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. นางกิติภา
เหลาทรัพย*
ประธานกรรมการ
2. นางศิวพร
สุภาพพูล
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวภคพร
ศรีเดช
กรรมการ
4. นายจักรพงษ*
พิมพาพัฒนโยธิน กรรมการ
5. นางปKยะพร
แสนซื่อ
กรรมการ
6. นางธนพรรณ
ปรางโท'
กรรมการ
7. นายธันวา
มวงเลี้ยง
กรรมการและเลขานุการ

กลุมสาระการเรียนรู'ภาษาตางประเทศ
1. นางอรรจน*ชญาน*
ทิพย*สุข
ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา
คําดํา
รองประธานกรรมการ
3. นายมานพ
นาคชาตรี
กรรมการ
4. นางสาวณัฐธิดา
ยิ่งยวด
กรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี
ศิริเวิน
กรรมการ
6. นางสาวนภาพร
อนุสรณ*ประดิษฐ* กรรมการ
7. นางสาวภัทรสมัส
เหลาทรัพย*
กรรมการ
8. นางสาวทัศนีย*
ตาทิพย*
กรรมการ
9. นางสาววาสิฏฐี
โควาบุญพิทักษ* กรรมการและเลขานุการ
กลุมสาระการเรียนรู'วิทยาศาสตร*
1. นางวัสสา
ประวะเสนัง
2. นางสุภาภรณ*
เกตุมี
3. นายมานิตย*
อินทร*สวาง
4. นางอัจฉรานันท*
เทียนทองดี
5. นางสาวลภัสลดา
วงษ*จอน
6. นางลําเพย
พุมห'วยรอบ
7. นายมานัด
คําดํา
8. นายกิติชัย
ธนะทิพากร
9. นายวิสุทธิ์
วงศ*วิลาศ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กลุมสาระการเรียนรู'คณิตศาสตร*
1. นายกฤษณา
มาเลิศ
2. นายเกริกพล
มะลิต'น
3. นางวริศรา
จําปาหวาย
4. นางสุระชัย
เดชอุ'ม
5. นายสมศักดิ์
เกตุมี
6. นายทองคูณ
เพี้ยมูล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กลุมสาระการเรียนรู'ศิลปะ
1. นางสาวอนงค*นาฏ ทองมี
2. วาที่ พ.ต.อนนท*
ดุลยสุริเยนทร*
3. นางจุฬารัตน*
ผองจิต
4. นางสาวรัชนู
แสงอะโน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กลุมสาระการเรียนรู'การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. นางสาวสมสวรรค* เหลาทรัพย*
ประธานกรรมการ
2. นางคนึงนิจ
ชัยมี
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปาริชาด
พันทอง
กรรมการ
4. นางนรินทร*
มิตรสินพันธ* กรรมการ

5. นายปKยะลักษณ*
6. นางสาวภาวินี

ยอดดี
คนดี

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กลุมสาระการเรียนรู'สุขศึกษาและพลศึกษา
1. นางปภัสนันท*
พึงยา
ประธานกรรมการ
2. นายจักรภัทร
พูลเขตรกิจ
รองประธานกรรมการ
3. นายอัศวิน
บํารุงสรณ*
กรรมการ
4. นายสุนทร
คงศิริ
กรรมการและเลขานุการ
นักศึกษาฝOกประสบการณ*สอน
1. นางสาวรุงระวี
นนทะริ
กรรมการ
2. นางสาวศิมาภรณ*
อุบัติ
กรรมการ
3. นางสาวหฤทัย
ดีปKนใจ
กรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา
บุตรสําราญ
กรรมการ
5. นางสาวกนกพร
อนันโต
กรรมการ
6. นายอินทนนท*
บุญจวง
กรรมการ
7. นางสาวธมาพร
ขันหล'า
กรรมการ
8. นางสาวณัฐกานต*
แก'วเสถียร
กรรมการ
หน'าที่ จัดเตรียมและรวบรวมแผนการจัดการเรียนรู'บูรณาการห'องสมุด และจัดแสดงผลงานนักเรียน
ที่เกี่ยวข'องกับการสงเสริมนิสัยรักการอานหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข'อง เชน หนังสือเลมเล็ก โครงงาน บันทึกการ
รายงาน ค'นคว'า ฯลฯ โดยนํามาจัดแสดงเป>นกลุมสาระ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ ห'องโสตทรายแก'ว
และจัดมุมรักการอานในห'องเรียนของตนเองภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2559
4.2 ครูผู'สอนมีการสงเสริมนิสัยรักการอานแกนักเรียน
4.2.1 ครูผู'สอนมีการสงเสริมนิสัยรักการอานแกนักเรียน
กลุมสาระการเรียนรู'ภาษาไทย
1. นางแพรวพัฒน*
เหมือนสุวรรณ* ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย
เหมือนสุวรรณ* รองประธานกรรมการ
3. นายถวัลย*
จันทร*ต'น
กรรมการ
4. นางนารีลักษณ*
ริ้วประเสริฐ กรรมการ
5. นางสาวปรียวัลย*
สูงสันเขตต*
กรรมการ
6. นางสาวนัยนา
พงษ*กอสร'าง กรรมการ
7. นายลิขิต
ศิลาเงิน
กรรมการและเลขานุการ
หน'าที่ จัดเตรียมและรวบรวมเอกสารหลักฐานแผนการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ผลงานจากการจัด
กิจกรรมสงเสริมการอาน

5. คณะกรรมการมาตรฐานด'านผู'เรียน
นางสาวนัยนา
พงษ*กอสร'าง ประธานกรรมการ
นายลิขิต
ศิลาเงิน
กรรมการ
นายอินทนนท*
บุญจวง
กรรมการ
นางสาวณิชานันท*
โตโทน
กรรมการ
นายวิสุทธิ์
วงศ*วิลาศ
กรรมการและเลขานุการ
หน'าที่ รวบรวมเอกสารหลักฐานสถิติการยืมหนังสือจากห'องสมุด สมุดบันทึกการอาน การสมัครเข'าเป>นผู'ชวย
ครูบรรณารักษ*
6. มาตรฐานด'านทรัพยากรสารสนเทศ
นางสาวนัยนา
พงษ*กอสร'าง ประธานกรรมการ
นายลิขิต
ศิลาเงิน
กรรมการ
นายวิสุทธิ์
วงศ*วิลาศ
กรรมการและเลขานุการ
หน'าที่ จัดเตรียมและรวบรวมเอกสารหลักฐานทรัพยากรสารสนเทศในห'องมุด สมุดทะเบียน รายชื่อวัสดุตีพิมพ*
7. คณะกรรมการจัดสถานที่
7.1 ทําความสะอาดบริเวณห'องโสตทรายแก'วและจัดเตรียมสถานที่ให'พร'อมเพื่อรับการประเมิน
1 นายวิชัย
เหมือนสุวรรณ* ประธานกรรมการ
2. นายมะโนชน*
จันทนา
กรรมการ
3. นายชูชาติ
มั่นเขตกิจ
กรรมการ
4. นางใส
เยาวนิล
กรรมการ
5. นางนิภา
สุภาลักษณ*
กรรมการ
6. นางอรทัย
เจียมพล
กรราการ
7. นายสุรชัย
เดชอุ'ม
กรรมการและเลขานุการ
7.2 คณะกรรมการตกแตงสถานที่
1. นางคนึงนิจ
ชัยมี
ประธานกรรมการ
2. นางสาวอนงค*นาฏ ทองมี
กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา
คําดํา
กรรมการ
4. นางวัสสา
ประวะเสนัง กรรมการ
5. นางสาวปาริชาด
พันทอง
กรรมการ
6. นางวริศรา
จําปาหวาย
กรรมการ
7. นายทองคูณ
เพี้ยมูล
กรรมการ
8. นายวิสุทธิ์
วงศ*วิลาศ
กรรมการ
9. นางสาวปรียวัลย*
สูงสันเขตต*
กรรมการ
10. นางสาวรุงระวี
นนทะริ
กรรมการ
11. นางสาวศิมาภรณ* อุบัติ
กรรมการ
12. นางสาวหฤทัย
ดีปKนใจ
กรรมการ
13. นางสาวขนิษฐา
บุตรสําราญ
กรรมการ

14. นางสาวกนกพร
อนันโต
กรรมการ
15. นายอินทนนท*
บุญจวง
กรรมการ
16. นางสาวธมาพร
ขันหล'า
กรรมการ
17. นางสาวณัฐกานต* แก'วเสถียร
กรรมการ
18. นางศิวพร
สุภาพพูล
กรรมการและเลขานุการ
7.3 คณะกรรมฝQายอาหารและเครื่องดื่ม
1. นางสาวสมสวรรค* เหลาทรัพย*
ประธานกรรมการ
2. นางธนพรรณ
ปรางโท'
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย*
ตาทิพย*
กรรมการ
2. นางใส
เยาวนิล
กรรมการ
3. นางนิภา
สุภาลักษณ*
กรรมการ
4. นางอรทัย
เจียมพล
กรรมการ
5. นางสาวรุงระวี
นนทะริ
กรรมการ
6. นางสาวศิมาภรณ*
อุบัติ
กรรมการ
7. นางสาวหฤทัย
ดีปKนใจ
กรรมการ
8. นางสาวขนิษฐา
บุตรสําราญ
กรรมการ
9. นางสาวกนกพร
อนันโต
กรรมการ
10. นายอินทนนท*
บุญจวง
กรรมการ
11. นางสาวธมาพร
ขันหล'า
กรรมการ
12. นางสาวณัฐกานต* แก'วเสถียร
กรรมการ
13. นางกัญชพร
รักญาติ
กรรมการและเลขานุการ
7.4 กรรมการด'านโสตทัศนูปกรณ* จัดเตรียมติดตั้งเครื่องเสียงและอุปกรณ*ไฟฟSา
1. นายมานัด
คําดํา
ประธานกรรมการ
2. นายอัศวิน
บํารุงสรณ*
กรรมการ
3. นายปKยะลักษณ*
ยอดดี
กรรมการ
3. นายสุนทร
คงศิริ
กรรมการและเลขานุการ
หน'าที่ จัดเตรียมความพร'อมด'านสื่อโสตทัศนูปกรณ*อาคารสถานที่และตกแตงให'สวยงาม
ทั้งนี้ ให'ผู'ที่ได'รับการแตงตั้งคําสั่ง ปฏิบัติหน'าที่อยางเต็มความสามารถเพื่อให'เกิดประโยชน*แกทาง
ราชการและนักเรียนตอไป
สั่ง ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

(นายไพยชนต* ศรีมวง)
ผู'อํานวยการโรงเรียนทุงทรายวิทยา

