
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๑๕๓  /  ๒๕๕๘ 
เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานห(องสมุดและกิจกรรมส!งเสริมนิสัยรักการอ!าน 

ป+การศึกษา  ๒๕๕๘ 
 

ห(องสมุดเป/นหัวใจของโรงเรียน เป/นแหล!งรวบรวมความรู( เป/นท่ีท่ีส!งเสริมสนับสนุนการจัด 
การเรียนการสอนตามหลักสูตร หนังสือ และสื่อในห(องสมุดนํานักเรียนไปสู!ประสบการณ�ใหม! ๆ ซ่ึงมีท้ัง
ความรู( และความเพลิดเพลิน ท้ังยังช!วยเสริมสร(างจินตนาการ และสร(าง ความตระหนักและเข(าใจในสังคม
และวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย  ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได(ประกาศใช(
มาตรฐานห(องสมุดและตัวบ!งชี้ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพห(องสมุดโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใน พ.ศ. ๒๕๕๖  เพ่ือให(โรงเรียนใช(เป/นแนวทางในการพัฒนาห(องสมุดให(มีคุณภาพ 

เพ่ือให(การดําเนินการดังกล!าวเป/นไปด(วยความเรียบร(อย มีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจ 
ตามมาตรา ๓๙ (๑) แห!งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) 
แห!งพระราชบัญญัติข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงขอแต!งต้ังบุคคลต!อไปนี้ 
เป/นคณะกรรมการดําเนินงานห(องสมุดและกิจกรรมส!งเสริมนิสัยรักการอ!าน  ป+การศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน#พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
๑) นายบวร  ใจปDEา  ผู(อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
๒) นายประเสริฐ  ฐานะ รองผู(อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
๓) นางไพร�จิตร  แก(วศิริ รองผู(อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
๔) นายสถิต  แสนลุน รองผู(อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
๕) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน(าท่ีรองผู(อํานวยการโรงเรียน กรรมการ 
๖) นายสุรัตน�  หารวาระ  ปฏิบัติหน(าท่ีรองผู(อํานวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 

หน)าท่ี อํานวยการ  ประสานงาน  ให(คําแนะนําปรึกษา  ในการดําเนินงานห(องสมุดเป/น
ห(องสมุดมีชีวิตท่ีได(มาตรฐาน มีบรรณารักษ�ท่ีมีประสิทธิภาพ ให(บริการทรัพยากรสารสนเทศครบถ(วนและ
ทันสมัย มุ!งพัฒนานักเรียน ให(เป/นบุคคลแห!งการเรียนรู(ตลอดชีวิต มีความสามารถในการคิดสร(างสรรค� 
และแก(ไขปIญหา ใช(การอ!านเพ่ือพัฒนาตนเอง และเป/นพลเมืองท่ีมี ความรับผิดชอบต!อสังคมโลก กํากับ
ติดตาม ในการดําเนินงานให(ดําเนินไปด(วยความเรียบร(อยบรรลุวัตถุประสงค� 
  



 ๒

๒. คณะกรรมการดําเนินงานห)องสมุด 

 ๑) นายสุรัตน�  หารวาระ ปฏิบัติหน(าท่ีรองผู(อํานวยการโรงเรียน  ท่ีปรึกษา 
 ๒) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี หัวหน(ากลุ!มสาระการเรียนรู(คณิตศาสตร� ท่ีปรึกษา 
 ๓) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ หัวหน(ากลุ!มสาระการเรียนรู(วิทยาศาสตร� ท่ีปรึกษา 
 ๔) นางภัทราภรณ�  ลิมปJนิศากร หัวหน(ากลุ!มสาระการเรียนรู(สังคมศึกษาฯ ท่ีปรึกษา 
 ๕) นายอุดม  พิมพ�เทศ หัวหน(ากลุ!มสาระการเรียนรู(สุขศึกษาฯ  ท่ีปรึกษา 
 ๖) นางฐิติวรรณ  สารพิมพ� หัวหน(ากลุ!มสาระการเรียนรู(ศิลปะ   ท่ีปรึกษา 
 ๗) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ หัวหน(ากลุ!มสาระการเรียนรู(การงานฯ  ท่ีปรึกษา 
 ๘) นางสาวบัวลอง  พรนิคม หัวหน(ากลุ!มสาระการเรียนรู(ภาษาต!างประเทศ ท่ีปรึกษา 
 ๙) นางระเบียบ  ดวงมาตย�พล ครูกลุ!มสาระการเรียนรู(ภาษาต!างประเทศ 
           ประธานกรรมการ 
 ๑๐) นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ� ครูกลุ!มสาระการเรียนรู(ภาษาไทย 
           รองประธานกรรมการ 
 ๑๑) นางสาวเวียงแก(ว  สะอาด ครูกลุ!มสาระการเรียนรู(คณิตศาสตร� กรรมการ 
 ๑๒) นางอรวรรณ  พลทัสสะ ครูกลุ!มสาระการเรียนรู(วิทยาศาสตร� กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวศิรินทรทิพย�  วงวิลาศ ครูกลุ!มสาระการเรียนรู(วิทยาศาสตร� กรรมการ 
 ๑๔) นางธิดารัตน�  วงษ�คําจันทร� ครูกลุ!มสาระการเรียนรู(สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ ครูกลุ!มสาระการเรียนรู(ศิลปะ   กรรมการ 
 ๑๖) นายปริญญา  ศรีโบราณ ครูกลุ!มสาระการเรียนรู(การงานฯ  กรรมการ 
 ๑๗) นายธรรมราช  สรรพสมบัติ ผู(ปกครองนักเรียน    กรรมการ 
 ๑๘) นายบุญมี  แม(นศิริ ผู(ปกครองนักเรียน    กรรมการ 
 ๑๙) นายอธิคม  แม(นศิริ  ประธานนักเรียน    กรรมการ 
 ๒๐) นายอนาวิล  สุมมาตย� รองประธานนักเรียน    กรรมการ 
 ๒๑) นางสาวอมรรัตน�  สาราษฎร� รองประธานนักเรียน    กรรมการ 
 ๒๒) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ ครูกลุ!มสาระการเรียนรู(ภาษาไทย 
          กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๓) นางสาวธัญญาลักษณ�  ฐานะ ครูกลุ!มสาระการเรียนรู(สังคมศึกษาฯ 
         กรรมการและผู(ช!วยเลขานุการ 

หน)าท่ี 
 ๑) ศึกษาความเข(าใจเก่ียวกับมาตรฐานห(องสมุดโรงเรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
 ๒) พัฒนาห(องสมุดโรงเรียนให(เป/นไปตามมาตรฐานห(องสมุดโรงเรียน  สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๖  เป/นแหล!งเรียนรู(หลักของโรงเรียน ท่ีมี
บรรยากาศท่ีเอ้ือต!อการอ!านและการเรียนรู(  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและ 
การค(นคว(า หาความรู(โดยใช(เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ และให(บริการทรัพยากร สารสนเทศ
หลากหลายรูปแบบท่ีมีคุณภาพและทันสมัย สอดคล(องกับ หลักสูตรและความต(องการของผู(ใช(บริการ 



 ๓

 ๓) ดําเนินงานและพัฒนาห(องสมุดโรงเรียนโดยเน(นการมีส!วนร!วมของบุคลากรทุกฝPาย  
ท้ังนักเรียน ครูบรรณารักษ�  ครูผู(สอน ผู(บริหารโรงเรียน ผู(ปกครอง ชุมชน หน!วยงาน และองค�กร 

 ๔) ส!งเสริมและสร(างวัฒนธรรมการอ!านให(เกิดข้ึนในโรงเรียน โดยเน(นความร!วมมือระหว!าง
ห(องสมุดและห(องเรียนในการจัดกิจกรรม ส!งเสริมการอ!านอย!างหลากหลายและต!อเนื่อง ท้ังการอ!าน 
เพ่ือ ความเพลิดเพลินและการอ!านเพ่ือการค(นคว(าหาความรู(เพ่ือสร(างนิสัย รักการอ!านท่ียั่งยืนให(แก!
นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู(บริหารโรงเรียน 

 ๕) ส!งเสริมการอ!านและการใช(ห(องสมุด โดยกระตุ(นและส!งเสริม ให(นักเรียนอ!าน ดู ฟIง  
จากทรัพยากรสารสนเทศและสื่อหลากหลาย ประเภทและรูปแบบ ท้ังการอ!านภายในห(องสมุดและ
ภายนอกห(องสมุด เพ่ือความเพลิดเพลิน เสริมสร(างจินตนาการ การค(นคว(าหาความรู( ความเข(าใจสําหรับ
การเรียน การเรียนรู(ตลอดชีวิต และความเข(าใจ ในสังคมและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 

 ๖) ประสานความร!วมมือกับบุคลากรในโรงเรียนดําเนินการจัดกิจกรรมส!งเสริมนิสัย 
รักการอ!าน อย!างหลากหลาย ต!อเนื่อง 

 ๗) ประเมินผลการดําเนินการห(องสมุด  รายงานผลการประเมินผลต!อผู(บริหารโรงเรียน 
เผยแพร!ผลการประเมินให(ผู(เก่ียวข(องและสาธารณชนทราบ และนําผลการประเมินไปใช(ในการพัฒนา 

๓. คณะกรรมการจัดกิจกรรมส.งเสริมนิสัยรักการอ.าน 

๑) นางระเบียบ  ดวงมาตย�พล ครูประจําชั้น ม.๕/๑ ประธานกรรมการ 
๒) นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ� ครูประจําชั้น ม.๑/๑  รองประธานกรรมการ 
๓) นางกอบกุล  ใจปDEา ครูประจําชั้น ม.๑/๑ กรรมการ 
๔) นายสมาน  ล้ําลอง ครูประจําชั้น ม.๑/๒ กรรมการ 
๕) นางฐิติวรรณ  สารพิมพ� ครูประจําชั้น ม.๑/๒ กรรมการ 
๖) นางธิดารัตน�  วงษ�คําจันทร� ครูประจําชั้น ม.๑/๓ กรรมการ 
๗) นายคมสัน  สอโส ครูประจําชั้น ม.๑/๓ กรรมการ 
๘) นางสาวนันท�นภัสน�  สารพินิจ ครูประจําชั้น ม.๑/๔ กรรมการ 
๙) นางเมวดี  สุรนันท� ครูประจําชั้น ม.๑/๔ กรรมการ 
๑๐) นางสาวพิชญากร  แก(วพิลา ครูประจําชั้น ม.๑/๕ กรรมการ 
๑๑) นางสาวบัวลอง  พรนิคม ครูประจําชั้น ม.๒/๑ กรรมการ 
๑๒) นายพงษ�ศิริ  ชาบุตรศรี ครูประจําชั้น ม.๒/๑ กรรมการ 
๑๓) นางสาวสุธากร  ชาญกัน ครูประจําชั้น ม.๒/๑ กรรมการ 
๑๔) นางช!อผกา  พิศพล ครูประจําชั้น ม.๒/๒ กรรมการ 
๑๕) นางอรทัย  วงศ�สถิตย� ครูประจําชั้น ม.๒/๒ กรรมการ 
๑๖) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร ครูประจําชั้น ม.๒/๓ กรรมการ 
๑๗) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ ครูประจําชั้น ม.๒/๓ กรรมการ 
๑๘) นางอุไร  ครองผา ครูประจําชั้น ม.๒/๔ กรรมการ 
๑๙) นางกานติมา  มุลทากุล ครูประจําชั้น ม.๒/๔ กรรมการ 
๒๐) นางสาวปทิตตา  ศิริจันทพันธ� ครูประจําชั้น ม.๒/๕ กรรมการ 
๒๑) นางสาวณัฐธิดา  สินทิพย�เทวัญครูประจําชั้น ม.๒/๕ กรรมการ 
๒๒) นายยุทธศักด์ิ  ศรีกอกมาตย� ครูประจําชั้น ม.๒/๖ กรรมการ 



 ๔

๒๓) นางสาวเพ็ญนภา  สีกุกอง ครูประจําชั้น ม.๒/๖ กรรมการ 
๒๔) นายสิทธิ์ศักด์ิ  พรมสีแก(ว ครูประจําชั้น ม.๒/๖ กรรมการ 
๒๕) นางเอ้ือมอัฐธิชา  บํารุงดวงดี ครูประจําชั้น ม.๓/๑ กรรมการ 
๒๖) นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ ครูประจําชั้น ม.๓/๑ กรรมการ 
๒๗) นายอรุญ  บุญชู ครูประจําชั้น ม.๓/๒ กรรมการ 
๒๘) นางสาวชนิดาภา  โสหา ครูประจําชั้น ม.๓/๒ กรรมการ 
๒๙) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ ครูประจําชั้น ม.๓/๓ กรรมการ 
๓๐) นายปริญญา  ศรีโบราณ ครูประจําชั้น ม.๓/๓ กรรมการ 
๓๑) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ ครูประจําชั้น ม.๓/๓ กรรมการ 
๓๒) นายอมร  สีหาโมก ครูประจําชั้น ม.๓/๔ กรรมการ 
๓๓) นางเนตรนภา  คลังกลาง ครูประจําชั้น ม.๓/๔ กรรมการ 
๓๔) นางสาวสุวิมล  โคกคาน ครูประจําชั้น ม.๓/๕ กรรมการ 
๓๕) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูประจําชั้น ม.๓/๕ กรรมการ 
๓๖) นางประไพ  สุโพธิ์ชัย ครูประจําชั้น ม.๓/๖ กรรมการ 
๓๗) นางปาริฉัตร  ไวคํา ครูประจําชั้น ม.๓/๖ กรรมการ 
๓๘) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครูประจําชั้น ม.๔/๑ กรรมการ 
๓๙) นายเชฐกร  ประชาโรจน� ครูประจําชั้น ม.๔/๒ กรรมการ 
๔๐) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข ครูประจําชั้น ม.๔/๒ กรรมการ 
๔๑) นายสุรพงษ�  แก(วเกษศรี ครูประจําชั้น ม.๔/๒ กรรมการ 
๔๒) นายอุดม  พิมพ�เทศ ครูประจําชั้น ม.๔/๓ กรรมการ 
๔๓) นางสิริณัฏฐ�  รักษาเคน ครูประจําชั้น ม.๔/๓ กรรมการ 
๔๔) นายสานิตย�  มหาหิงค� ครูประจําชั้น ม.๔/๔ กรรมการ 
๔๕) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์ ครูประจําชั้น ม.๔/๔ กรรมการ 
๔๖) นางสาวนวลปราง  อินทนิล ครูประจําชั้น ม.๔/๔ กรรมการ 
๔๗) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี ครูประจําชั้น ม.๔/๕ กรรมการ 
๔๘) นายพิสิทธิ์  ดรจันทร�ใต( ครูประจําชั้น ม.๔/๕ กรรมการ 
๔๙) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ครูประจําชั้น ม.๕/๑ กรรมการ 
๕๐) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครูประจําชั้น ม.๕/๒ กรรมการ 
๕๑) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล  ครูประจําชั้น ม.๕/๒ กรรมการ 
๕๒) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง ครูประจําชั้น ม.๕/๓ กรรมการ 
๕๓) นางพัชนียา  ขจรบุรี ครูประจําชั้น ม.๕/๓ กรรมการ 
๕๔) นายพรพิชิต  ทิทา ครูประจําชั้น ม.๕/๔ กรรมการ 
๕๕) นางสาวศิรินทรทิพย�  วงวิลาศ ครูประจําชั้น ม.๕/๔ กรรมการ 
๕๖) นางสาวพัทจารี  เทียบแสน ครูประจําชั้น ม.๕/๕ กรรมการ 
๕๗) นางสาวปVยวรรณ  สุโพธิ์ชัย ครูประจําชั้น ม.๕/๕ กรรมการ 
๕๘) นางจุฑารัตน�  สมมาตย� ครูประจําชั้น ม.๖/๑ กรรมการ 
๕๙) นางภัทราภรณ�  ลิมปJนิศากร ครูประจําชั้น ม.๖/๑ กรรมการ 
๖๐) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช ครูประจําชั้น ม.๖/๒ กรรมการ 



 ๕

๖๑) นายประจักษ�  ศรีภูธร ครูประจําชั้น ม.๖/๒ กรรมการ 
๖๒) นางสาวเวียงแก(ว  สะอาด ครูประจําชั้น ม.๖/๓ กรรมการ 
๖๓) นางรดาวัลย�  น(อยเสนา  ครูประจําชั้น ม.๖/๓ กรรมการ 
๖๔) นางวิลาสินี  พรรคพิง ครูประจําชั้น ม.๖/๔ กรรมการ 
๖๕) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน ครูประจําชั้น ม.๖/๕ กรรมการ 
๖๖) นายอรณพ  คําแสน  ครูประจําชั้น ม.๖/๕ กรรมการ 
๖๗) XMr.Paschal Wirdzenyuy Safeh กรรมการ 
๖๘) Miss.Veronica Nguka  กรรมการ 
๖๙) Mr.CHEN XUFENG  กรรมการ 
๗๐) นางอรวรรณ  พลทัสสะ ครูประจําชั้น ม.๔/๑ กรรมการและเลขานุการ 
๗๑) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ ครูประจําชั้น ม.๑/๕ กรรมการและผู(ช!วยเลขานุการ 

หน)าท่ี 

 ๑) ศึกษาความเข(าใจเก่ียวกับมาตรฐานห(องสมุดโรงเรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๖  นโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 ๒) ส!งเสริมและสร(างวัฒนธรรมการอ!านให(เกิดข้ึนในโรงเรียน โดยเน(นความร!วมมือระหว!าง
ห(องสมุดและห(องเรียนในการจัดกิจกรรม ส!งเสริมการอ!านอย!างหลากหลายและต!อเนื่อง ท้ังการอ!านเพ่ือ 
ความเพลิดเพลินและการอ!านเพ่ือการค(นคว(าหาความรู(เพ่ือสร(างนิสัย รักการอ!านท่ียั่งยืนให(แก!นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู(บริหารโรงเรียน 

 ๓) ส!งเสริมการอ!านและการใช(ห(องสมุด โดยกระตุ(นและส!งเสริม ให(นักเรียนอ!าน ดู ฟIง  
จากทรัพยากรสารสนเทศและสื่อหลากหลาย ประเภทและรูปแบบ ท้ังการอ!านภายในห(องสมุดและ
ภายนอกห(องสมุด เพ่ือความเพลิดเพลิน เสริมสร(างจินตนาการ การค(นคว(าหาความรู( ความเข(าใจสําหรับ
การเรียน การเรียนรู(ตลอดชีวิต และความเข(าใจ ในสังคมและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 

 ๔) ดําเนินการจัดกิจกรรมส!งเสริมนิสัยรักการอ!าน เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนด(านการอ!าน 
เขียน และคิดวิเคราะห�  ด(วยวิธีการอย!างหลากหลาย ต!อเนื่อง 

 ๕) ประสานความร!วมมือกับครูบรรณารักษ�ในการจัดกิจกรรมส!งเสริมนิสัยรักการอ!าน 
 ๖) ประเมินผลการจัดกิจกรรมส!งเสริมนิสัยรักการอ!าน รายงานผลการประเมินผลการจัด

กิจกรรมส!งเสริมนิสัยรักการอ!านต!อผู(บริหารโรงเรียน เผยแพร!ผลการประเมินให(ผู(เก่ียวข(องและ
สาธารณชนทราบ และนําผลการประเมินไปใช(ในการพัฒนากิจกรรมส!งเสริมนิสัยรักการอ!าน 

ขอให(ครูและบุคลากรท่ีได(รับการแต!งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน(าท่ีท่ีได(รับมอบหมายด(วยเรียบร(อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน(าท่ี 
อย!างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน(าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให(เกิด 
ผลดีแก!ทางราชการสืบไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๕  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
(นายบวร  ใจปDEา) 

ผู(อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


