คำสั่งโรงเรียนแร่วิทยา
ที่ ๓๙๑/ ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
....................................................................................................
ด้วยวันที่ ๒๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคริสต์มาส ที่มีประชากรเกือบทั่วโลกจัดเทศกาลเฉลิมฉลอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กำหนดจัดกิจกรรมวันคริสต์ มาสและกิจกรรมวันปีใหม่ ขึ้น ให้
นักเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจากวัฒนธรรมวันคริสต์มาส ตามโครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้นักเรียนได้เรียนรู้ควบคู่กับวัฒนธรรมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สำคัญของ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และมาตรา ๒๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้
๑. คณะกรรมการอำนวยการ
๑.๑ นางสาวศิริรัตน์ อุปถัมภ์เกื้อกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๑.๒ นางโสพิน จิตติพุทธางกูร
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
กรรมการ
๑.๓ นางสาวกุสุมา นาคะเกศ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
กรรมการ
๑.๔ นายเจษฎา นากดี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ
๑.๕ นางสาวศิริญาภรณ์ ปานทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ
๑.๖ นางณัฏฐณิชา นามวงค์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ กรรมการและเลขานุการ
๑.๗ นายอภิสิทธิ์ ขอสุข
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ า ที่ ทำหน้าที่ใ ห้ คำปรึก ษา แนะนำ และอำนวยความสะดวก เพื่อให้ การดำเนิ นงานเป็น ไปตาม
วัตถุประสงค์
๒. คณะกรรมการดำเนินงาน
๒.๑ นางณัฏฐณิชา นามวงค์
๒.๒ นางโสพิน จิตติพุทธางกูร
๒.๓ นางสาวกุสุมา นาคะเกศ
๒.๔ นางสมพงษ์ เป็นผาสุก
๒.๕ นายพิทักษ์ ศรีขาว
๒.๖ นายเจษฎา นากดี
๒.๗ นางสาวจิดาภา ลิ้มศิริโพธิ์ทอง
๒.๘ นางสาวศิริญาภรณ์ ปานทอง
๒.๙ นายขจรศักดิ์ กงล้อม

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

.../2.10 นายณรงศักดิ์

๒
๒.๑๐ นายณรงค์ศักดิ์ สุดารักษ์
ครู
กรรมการ
2.1๑ นายสุวรรณ อุตมะชะ
พนักงานราชการ
กรรมการ
๒.๑๒ นางพรเพ็ญ โนนสร่าย
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๒.๑๓ นางสาวศิรินันท์ ณ อุบล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
๒.๑๔ นายอภิสิทธิ์ ขอสุข
ครู
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ประสานงาน เตรียมงาน ดำเนินกิจกรรมตามกำหนด ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
๓.๑ นางโสพิน จิตติพุทธางกูร
ครู
ประธานกรรมการ
๓.๒ นายพิทักษ์ ศรีขาว
ครู
กรรมการ
๓.๓ นางสาวจิดาภา ลิ้มศิริโพธิ์ทอง ครู
กรรมการ
๓.๔ นายขจรศักดิ์ กงล้อม
ครู
กรรมการ
๓.๕ นายสุวรรณ อุตมะชะ
พนักงานราชการ
กรรมการ
๓.๖ นางสาวศิรินันท์ ณ อุบล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
๓.๕ นายสมโชติ นภาคเวช
ช่างไม้ 4
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ จัดตกแต่งสถานที่บริเวณใต้ถุนอาคารเรียน จัดโต๊ะเก้าอี้สำหรับประธานและผู้เข้าร่วมพิธี จัดเตรียม
เครื่องเสียง
๔. คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ - การเงิน
๔.๑ นางสาวศิริญาภรณ์ ปานทอง ครู
ประธานกรรมการ
4.2 นางณัฏฐณิชา นามวงค์
ครู
กรรมการ
๔.3 นางสมพงษ์ เป็นผาสุก
ครู
กรรมการ
๔.4 นายอภิสิทธิ์ ขอสุข
ครู
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ จัดเตรียมพัสดุให้เรียบร้อยเพื่อความสะดวกในการเบิกจ่ายการเงินในโครงการ
๕. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม
๕.๑ นางโสพิน จิตติพุทธางกูร
ครู
ประธานกรรมการ
๕.๒ นางณัฏฐณิชา นามวงค์
ครู
กรรมการ
๕.๓ นางสาวจิดาภา ลิ้มศิริโพธิ์ทอง ครู
กรรมการ
๕.๔ นายขจรศักดิ์ กงล้อม
ครู
กรรมการ
๕.๖ นายอภิสิทธิ์ ขอสุข
ครู
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ เตรียมรายการ ลำดับขั้นตอนกำหนดการแสดงหน้าเวที ดูแลนักเรียนและประสานการดำเนินกิจกรรม
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รับลงทะเบียนของขวัญสำหรับนักเรียนและคณะครูที่นำของขวัญมาร่วมในงาน
๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมของขวัญ
๖.๑ นางสาวศิริญาภรณ์ ปานทอง ครู
๖.2 นางณัฏฐณิชา นามวงค์
ครู
๖.3 นางสมพงษ์ เป็นผาสุก
ครู
๖.4 นายอภิสิทธิ์ ขอสุข
ครู

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

.../6.๕ นางสาวศิรินันท์

๓
๖.๕ นางสาวศิรินันท์ ณ อุบล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ จำทำหนังสือ ประสานขอความอนุเคราะห์ร้านค้า หน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๗. คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมการแสดง
๗.๑ การแสดงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. นางสมพงษ์ เป็นผาสุก
ครู
หัวหน้า
2. นางสาวจิดาภา ลิ้มศิริโพธิ์ทอง ครู
ผู้ช่วย
3. นายสุวรรณ อุตมะชะ
พนักงานราชการ
ผู้ช่วย
๗.2 การแสดงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
1. นางสาวโสพิน จิตติพุทธางกูร ครู
หัวหน้า
2. นายขจรศักดิ์ กงล้อม
ครู
ผู้ช่วย
๗.3 การแสดงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1. นายณรงค์ศักดิ์ สุดารักษ์
ครู
หัวหน้า
2. นางพรเพ็ญ โนนสร่าย
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วย
๗.4 การแสดงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
1. นางสาวกุสุมา นาคะเกษ
ครู
หัวหน้า
2. นายเจษฎา นากดี
ครู
ผู้ช่วย
๗.๕ การแสดงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
1. นางณัฏฐณิชา นามวงค์
ครู
หัวหน้า
2. นายพิทักษ์ ศรีขาว
ครู
ผู้ช่วย
หน้าที่ ฝึกซ้อมการแสดงในกับนักเรียน และประสานฝ่ายสถานที่เพื่อดำเนินการจัดลำดับขั้นตอนและควบคุม
การแสดงบนเวทีร่วมกับฝ่ายพิธีกร
๘. คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่ม
๘.๑ นางโสพิน จิตติพุทธางกูร
ครู
ประธานกรรมการ
๘.๒ นายพิทักษ์ ศรีขาว
ครู
กรรมการ
๘.๓ นางสาวจิดาภา ลิ้มศิริโพธิ์ทอง ครู
กรรมการ
๘.๔ นายสุวรรณ อุตมะชะ
พนักงานราชการ
กรรมการ
๘.๕ นางสาวศิรินันท์ ณ อุบล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
๘.5 นายขจรศักดิ์ กงล้อม
ครู
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับใช้ในกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๙. คณะกรรมการบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์กิจกรรม
๙.1 นายอภิสิทธิ์ ขอสุข
ครู
ประธานกรรมการ
๙.2 นางพรเพ็ญ โนนสร่าย
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๙.3 นางสาวศิรินันท์ ณ อุบล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ บันทึกภาพตลอดการจัดกิจกรรม และเผยแพร่การดำเนินกิจกรรม
ของโครงการผ่านทางวารสารประชาสัมพันธ์และสื่อออนไลน์

.../๙. คณะกรรมการ

๔
๙. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
๙.1 นางณัฏฐณิชา นามวงค์
๙.2 นายอภิสิทธิ์ ขอสุข

ครู
ครู

หัวหน้า
ผู้ช่วย

มีหน้าที่ จัดทำแบบสอบถาม สรุป ประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
ให้คณะกรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เพื่อให้
กิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ดำเนินไปด้วยดี
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางโสพิน จิตติพุทธางกรู)
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแร่วิทยา

๕
กำหนดการกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่
วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
ณ บริเวณใต้ถุนอาคารเรียนโรงเรียนแร่วิทยา
เวลา
08.00 น.
0๘.๓0 น.

09.30 น.

1๐.๓0 น.

รายการ
นักเรียนเข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง
ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณใต้ถุนอาคารโรงเรียนแร่วิทยา (บรรเลงเพลง
มหาฤกษ์)
นางณัฏฐณิชา นามวงค์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ กล่าวรายงาน
ประธานในพิธี นางสาวศิริรัตน์ อุปถัมภ์เกื้อกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวเปิด
กิจกรรมวันคริสต์มาส
บรรเลงเพลง Jingle Bell และ Merry Christmas
ชมวีดิทัศน์ประวัติความเป็นมา และความสำคัญของวันคริสต์มาส
Santa Claus แจกขนมให้แก่คณะครูและนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรม
การแสดงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การแสดงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การแสดงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ 3
การแสดงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
คั่นรายการด้วยการมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ร่วมการแข่งขันทักษะ
ดำเนินกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ แลกเปลี่ยนของขวัญ และอวยพรปีใหม่

หมายเหตุ การแต่งกาย คณะครูแต่งกายด้วยโทนสีแดง
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

