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คาสั่งโรงเรียนนาน้อย
ที่ 84 / 2562
เรื่อง การจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2562
..............................................................................................
เนื่องด้วยวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมิถุนายนของทุกปี สถานศึกษาทุกแห่งจะจัดพิธีไหว้ครูขึ้น ซึ่งในปีนี้
โรงเรียนได้กาหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เป็นวันไหว้ครูโดยให้นักเรียนได้จัดทาพานดอกไม้ และ
พานธูปเทียน บูชาครูอาจารย์ ห้องเรียนละ 2 พาน ทาพิธีไหว้ครูในภาคเช้า ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อให้การจัด
กิจกรรมดังกล่าวสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี เกิดความศักดิ์สิทธิ์ และเรียบร้อย
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 39 วรรค 1 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 ให้ผู้อานวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาในสถานศึกษา ผู้อานวยการโรงเรียนนาน้อยจึงแต่งตั้งครู
และและบุคลากรรับผิดชอบดังนี้
1. กรรมการอานวยการ มีหน้าที่กาหนดขั้นตอนกิจกรรมวันไหว้ครู ให้คาปรึกษาและแก้ไขปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย
1.ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ อะทะยศ
ประธานกรรมการ
2.นางจันธิรา วรศรี
กรรมการ
3.นายบุญฤทธิ์ ชาเตียม
กรรมการ
4.นางสาวกนิษฐา รัตน์น้าหิน
กรรมการ
5.ว่าที่ร้อยตรีมงคล หนูสา
กรรมการ
6.นายกฤษนัส วังสาร
กรรมการและเลขานุการ
7.นายศุภณัฐ วงศ์สกุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. กรรมการจัดสถานที่ มีหน้าที่จัดสถานที่นั่งสาหรับครู จัดโต๊ะสาหรับวางพาน ทาความสะอาด
รวมถึงการตกแต่งสถานที่ ริ้วผ้า จัดดอกไม้ ภายในอาคารอเนกประสงค์ และปูเสื่อที่นั่งสาหรับนักเรียนใน
อาคารอเนกประสงค์ ประกอบด้วย
1.ว่าที่ร้อยตรีมงคล หนูสา
ประธานกรรมการ
2.นายชูชาติ ใจบุญ
กรรมการ
3.นายบัญชา ตาดี
กรรมการ
4.นายเรืองเดช ปันอ้าย
กรรมการ
5.นายชาติชาย ทองแดง
กรรมการ
6.ว่าที่ร้อยตรีนพดล พรมอ้น
กรรมการ
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7.นายวัชรพล เทพสิทธิ์
8.นายอนุรักษ์ ผาบสละ
9.นายปริวัชร งามเชย
10.นายโชติทิวัตถ์ ธุระกิจ
11.คณะกรรมการสภานักเรียน
12.นักการภารโรงทุกคน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2.1 กรรมการจัดฉากเวที มีหน้าที่ จัดฉากเวทีด้วยข้อความว่า “พิธีไหว้ครู” ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนนาน้อย” ติดบนเวทีอาคารอเนกประสงค์ ประกอบด้วย
1.นายธวัช พรมี
ประธานกรรมการ
2.นางสาวพรชนก ขัติวงษ์
กรรมการ
3.นางสาวขวัญพร สุขแสวง
กรรมการ
4.คณะกรรมการสภานักเรียน
กรรมการ
5.นายศุภณัฐ วงศ์สกุล
กรรมการและเลขานุการ
2.2 กรรมการฝ่ายเครื่องเสียง มีหน้าที่ จัดเตรียมเครื่องขยายเสียงให้พร้อม (ทั้งวันซ้อมและ
วันไหว้ครู) ซ้อมใหญ่วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562 คาบที่ 7 - 8 ประกอบด้วย
1.นายสิทธิชัย ศศิทัตต์
ประธานกรรมการ
2.นายณัฐวิทย์ วงค์เวียน
กรรมการ
3.นักเรียนที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
4.นายมงคล แดงฟู
กรรมการและเลขานุการ
2.3 กรรมการฝ่ายพิธีการ และจัดโต๊ะหมู่บูชา มีหน้าที่ ควบคุมการจัดเตรียมโต๊ะหมู่บูชา ธงชาติ พระบรม
ฉายาลักษณ์ แจกัน ธูป เทียน แท่นกราบ ผ้าปูกราบ เตรียมนักเรียนส่งเทียนชนวน และดูแลควบคุมดูแลการดาเนิน
กิจกรรมทุกอย่างพร้อม ทั้งจัดเตรียมดนตรีไทย เพื่อการบรรเลงเพลงสาธุการ ตลอดพิธี ประกอบด้วย
1.นายกฤษนัส วังสาร
ประธานกรรมการ
2.นางสาวณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์
กรรมการ
3.นางแพรวไพลิน ศศิทัตต์
กรรมการ
4.นางสาวสุพัตรา ขัติพันธ์
กรรมการ
5.นางสาวอรอนงค์ จบแล้ว
กรรมการ
6.คณะกรรมการสภานักเรียน
กรรมการ
6.นางปริยากร คาส่าง
กรรมการและเลขานุการ
7.นายศุภณัฐ วงศ์สกุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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3. กรรมการจัดการฝึกซ้อมนักเรียน / เข้าร่วมพิธีและควบคุมพิธีการต่างๆ มีหน้าที่ดังนี้
1.จัดเตรียมรูปแบบการนั่งของนักเรียนและผู้ถือพาน
2.จัดหาตัวแทนนักเรียนที่จะกล่าวนาพิธีต่างๆ และนักเรียนที่เป็นพิธีกร
3.ควบคุมการฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนที่ถือพาน
4.ฝึกซ้อมพิธีการไหว้ครูทั้งหมด ในคาบที่ 7-8 ของวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562
5.ควบคุมดูแลขั้นตอนพิธีการไหว้ครู วันที่ 13 มิถุนายน 2562
6.รับพานไหว้ครู แต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1- ม.6 ประกอบด้วย
ระดับชั้น ม.1/1 1.นางสาวกัญชลี เกียรติกิติภัคดิ์ 2.นางจิรัชญา น้อยทรง
ระดับชั้น ม.1/2 1.นางพัชรี รินนาศักดิ์
2.นายอนุรักษ์ ผาบสละ
ระดับชั้น ม.1/3 1.นางสาวณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์ 2.นายนพพล ต๊ะติ๊บ
ระดับชั้น ม.1/4 1.นางสาวบุณณดา บัณฑิต
2.นางสาวอุมาวดี วงศ์มิตร
ระดับชั้น ม.1/5 1.นางสาวสุพัตรา ลังกาใจ
2.นายโชติทิวัตถ์ ธุระกิจ
ระดับชั้น ม.1/6 1.นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ 2.นางสาวมนัสนันท์ สร้อยคาศิริกุล
ระดับชั้น ม.2/1 1.นางมาลา
ทนันไชย
2.ว่าที่ ร.ต.นพดล พรมอ้น
ระดับชั้น ม.2/2 1.นางรวงทอง ธุระยศ
ระดับชั้น ม.2/3 1.นายกฤษนัส
วังสาร
ระดับชั้น ม.2/4 1.นางสาวสุพัตรา
ขัติพันธ์ 2.นางสาววลัยภรณ์ ต๊ะติ๊บ
ระดับชั้น ม.2/5 1.นางวรรณี ปันอ้าย
2.นางสาวกัลยกานต์ จักคามาละ
ระดับชั้น ม.3/1 1.นางสุกานดา รุณวุฒิ
ระดับชั้น ม.3/2 1 นางอมรรัตน์ กอชาลี
ระดับชั้น ม.3/3 1.นายณรงค์
สมศักดิ์
ระดับชั้น ม.3/4 1.นางอรนุช
ขาลพรหม
2.นายสัจจะ รุณวุฒิ
ระดับชั้น ม.3/5 1.นางประภัสสร อัทธยศ
2.นายวัชรพล เทพสิทธิ์
ระดับชั้น ม.3/6 1.นายณัฐวิทย์ วงค์เวียน
ระดับชั้น ม.4/1 1.นายมงคล
แดงฟู
ระดับชั้น ม.4/2 1.นางสุดาพร เหรียญพิมาย 2.นางชนิดา กิติตุ้ย
ระดับชั้น ม.4/3 1.นางสาววรรณิศา จินนะ
ระดับชั้น ม.4/4 1.นางสาวบุญญารัตน์ ข่มอาวุธ 2.นางสาวยุพิน แซ่โซ้ง
ระดับชั้น ม.4/5 1.นางแพรวไพลิน ศศิทัตต์
2.นายชาติชาย ทองแดง
ระดับชั้น ม.4/6 1.นางปริยากร คาส่าง
2.นางนันทวัน
แดงฟู
ระดับชั้น ม.5/1 1.นางสุพัฒตา โนทะนะ
ระดับชั้น ม.5/2 1.นายเรืองเดช
ปันอ้าย
ระดับชั้น ม.5/3 1.นางสาวน้าเพชร สิงหราไชย 2.นางสาวนิ่มนภา หลวงปัน
ระดับชั้น ม.5/4 1.นางจันธิรา วรศรี
2. นายธวัช พรมี
ระดับชั้น ม.5/5 1.นายบัญชา
ตาดี
2. นางสาวพรชนก ขัติวงษ์
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ระดับชั้น ม.5/6 1.นางสาวจุฑารัตน์ สุรัตน์ตะนันทกุล
2.นางสุวภา เหมภัทรสุวรรณ
ระดับชั้น ม.6/1 1.นางสาวกนิษฐา รัตน์น้าหิน 2.นายศุภณัฐ วงศ์สกุล
ระดับชั้น ม.6/2 1.ครูปัทมา ปิยศทิพย์
2.ครูวิจิตรตา ตาดี
ระดับชั้น ม.6/3 1.ว่าที่ร.ต.มงคล หนูสา
2.ครูอรอนงค์ จบแล้ว
ระดับชั้น ม.6/4 1.นายสิทธิชัย ศศิทัตต์
ระดับชั้น ม.6/5 1.นายบุญฤทธิ์ ชาเตียม
2.นายชูชาติ ใจบุญ
ระดับชั้น ม.6/6 1.นางสาวพิชญ์ชลิดา วงศ์สิริบวรกุล 2.นายปริวัชร งามเชย
หมายเหตุ*** นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้ประจารับพานกับครูพี่เลี้ยงของตนเอง
4. กรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีกร มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์พิธีไหว้ครู(ความสาคัญ ความหมาย
ของวัสดุที่นามาประกอบในการจัดพาน) ประกอบด้วย
1.นางมาลา
ทนันไชย
ประธานกรรมการ
2.นางแพรวไพลิน ศศิทัตต์
กรรมการ
3.นางสาวณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์
กรรมการ
4.คณะกรรมการสภานักเรียน 2 คน
กรรมการ
5.นายนพพล ต๊ะติ๊บ
กรรมการและเลขานุการ
5. กรรมการบันทึกภาพ มีหน้าที่ บันทึกภาพ ทั้งรูปแบบวีดิทัศน์และภาพถ่าย และเผยแพร่กิจกรรมลง
เวปไซด์ของโรงเรียน ประกอบด้วย
1.นายกฤษนัส วังสาร
ประธานกรรมการ
2.นายธวัช พรมี
กรรมการ
3.นักเรียนที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
4.นายณัฐวิทย์ วงค์เวียน
กรรมการและเลขานุการ
6. กรรมการตัดสินการประกวดพาน มีหน้าที่
1.ออกเกณฑ์การประกวดพานให้กรรมการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า
2.จัดทาโบว์หมายเลขที่ชนะทั้ง 2 ประเภท
3.กาหนดหลักเกณฑ์การตัดสินการประกวดพานทั้ง 2 ประเภท(เพื่อแจ้งให้นักเรียนทราบ)
4.ตัดสินการจัดพานทั้ง 2 ประเภท โดยให้มีหญ้าแพรก ดอกมะเขือ ดอกเข็ม เป็นองค์ประกอบ
5.นาผลการตัดสินส่งให้กรรมการในข้อ 4 (เพื่อประกาศ) โดยจาแนกรางวัลดังนี้
ก.รางวัลประเภทความคิด แยกเป็นระดับชั้น ชั้นละ 2 รางวัล คือ ชนะเลิศและรอง
ชนะเลิศ รวม 6 ระดับชั้น มี 12 รางวัล
ข.รางวัลประเภทสวยงาม แยกเป็นระดับชั้น ชั้นละ 2 รางวัล คือ ชนะเลิศและรอง
ชนะเลิศ รวม 6 ระดับชั้น มี 12 รางวัลประกอบด้วย
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กรรมการตัดสินระดับ ม.ต้น ประกอบด้วย
1.นางพัชรี
รินนาศักดิ์
ประธานกรรมการ
2.นางสาวพรชนก ขัติวงษ์
กรรมการ
3.นางสาววรรณิศา จินนะ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการตัดสินระดับ ม.ปลาย ประกอบด้วย
1.นางสุกานดา รุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2.นางอมรรัตน์ กอชาลี
กรรมการ
3.นางสาวณัฏฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการกลางในการตัดสิน มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและอานวยความสะดวกให้กับ
คณะกรรมการในการตัดสิน รวมทั้งการรวบรวมคะแนน
1.นางสาวอรอนงค์ จบแล้ว
ประธานกรรมการ
2.นางสาวพรชนก ขัติวงษ์
กรรมการ
3.นางสาวขวัญพร สุขแสวง
กรรมการ
4.นางชนิดา กิติตุ้ย
กรรมการและเลขานุการ
7. กรรมการจัดเตรียมรางวัล มีหน้าที่ จัดเตรียมรางวัล ทุนการศึกษาตามที่ฝ่ายต่างๆประสานงาน
ประกอบด้วย
1.นางจันธิรา วรศรี
ประธานกรรมการ
2.นางอรนุช ขาลพรหม
กรรมการ
3.นางสุดาพร เหรียญพิมาย
กรรมการ
4.นางชนิดา กิติตุ้ย
กรรมการ
5.นางสุพัฒตา โนทะนะ
กรรมการและเลขานุการ
8. คณะกรรมการจัดเตรียมหนังสือและอุปกรณ์การเจิมหนังสือ มีหน้าที่ จัดเตรียมหนังสือและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง คือ แป้งเจิมและพานใส่ ประกอบด้วย
1.นางวรรณี
ปันอ้าย
ประธานกรรมการ
2.นางสาวกนิษฐา
รัตน์น้าหิน
กรรมการ
3.นางรวงทอง
ธุระยศ
กรรมการ
4.นางสาววลัยภรณ์
ต๊ะติ๊บ
กรรมการและเลขานุการ
9. คณะกรรมการฝ่า ยสวั สดิ การ มีห น้าที่ บริก ารสวัส ดิก ารต่ างๆ เช่น น้าดื่ ม ตลอดพิ ธีการ
ประกอบด้วย
1.นางพัชรี รินนาศักดิ์
ประธานกรรมการ
2.นางสาวบุญญารัตน์ ข่มอาวุธ
กรรมการ
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3.นางอมรรัตน์ กอชาลี
4.นางสาวอาริสา วิชัยต๊ะ
5.นางพิกุล เมฆนภา
6.นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
7.นางวาสนา มาไชย
8.คณะกรรมการสภานักเรียน
9.นางสาวยุพิน แซ่โซ้ง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

10. กรรมการประเมินผล มีหน้าที่ ออกแบบประเมินการจัดกิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูล จัดระบบ
ข้ อ มู ล และน าเสนอในรู ป แบบประเมิ น โครงการกิ จ กรรมให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในวั น ที่ 13 มิ ถุ น ายน 2562
ประกอบด้วย
1.นางสุกานดา รุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2.นางสาวอรอนงค์ จบแล้ว
กรรมการ
3.นางสาวพิชญ์ชลิดา วงศ์สิริบวรกุล
กรรมการ
4.นางสาวสุพัตรา ขัติพันธ์
กรรมการ
5.นางสาวมนัสนันท์ สร้อยคาสิริกุล
กรรมการ
6.นางสาวกัลยกานต์ จักคามาละ
กรรมการ
7.นักศึกษาฝึกสอนทุกคน
กรรมการ
8.นางสาวอาริสา วิชัยต๊ะ
กรรมการ
9.นางสาววรรณิศา จินนะ
กรรมการและเลขานุการ
ให้ ค ณะครู อ าจารย์ บุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ประชุ ม ปรึ ก ษา วางแผน รู ป แบบการท างานตาม
กระบวนการ PDCA โดยให้คณะครูทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยความพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้เกิดความ
ศักดิ์สิทธิ์ และขอความร่วมมือให้แต่งกายเครื่องแบบชุดตรวจการ กากีแขนยาว ทุกคน
สั่ง ณ วันที่
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มิถุนายน พ.ศ. 2562

ว่าที่ร้อยตรี
(อดุลย์ อะทะยศ)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาน้อย

7

กาหนดการ “พิธีไหว้ครู”
โรงเรียนนาน้อย อาเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-10.10 น.
ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
.................................................................................................................................................
07.45 น.
08.20 น.
08.45 น.
08.50 น.
08.55 น.
09.00 น.
09.05 น.
09.10 น.

09.20 น.
09.50 น.
09.55 น.
10.00 น.
10.05 น.
10.10 น.

นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติบริเวณสนามหญ้าโรงเรียนนาน้อย
นักเรียนเดินแถวขึ้นอาคารอเนกประสงค์
ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (ทุกคนในพิธียืนขึ้น)
(วงดนตรีไทยของโรงเรียนบรรเลงเพลงสาธุการ)
ประธานในพิธีและคณะครูประจาที่นั่ง (ด้านล่างเวที)
ตัวแทนนักเรียนกล่าวคาบูชาพระรัตนตรัย
ประธานในพิธีและคณะครูประจาที่นั่ง (ด้านบนเวที)
ประธานในพิธี เจิมหนังสือ
- (ประธานนักเรียนกล่าวให้นักเรียนทุกคนประนมมือ) ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
กล่าวนา บทไหว้ครู “ปาเจรา..........................นุสาสกา” จากนั้น เมื่อนักเรียนผู้กล่าว
นา ว่าจบวรรคแรกของบทแล้วก็ขึ้นต้นใหม่ว่า “ข้าขอประณตน้อมสักการ” นักเรียน
ทั้งหมดรับว่า “บูรพคณาจารย์”..... ตามพร้อมกัน จนจบคาไหว้ครูว่า “ไทย..เทอญ” เมื่อ
จบแล้ว นักเรียนผู้กล่าวนาว่าคาถาสรุปท้ายว่า “ปญญาวุฑฒิกเร เต เต ทินโนวาเท นมามิ
หัง” เมื่อกล่าวเสร็จ ให้นักเรียนลดมือลง
- ตัวแทนนักเรียนนา กล่าวคาปฏิญาณตน นักเรียนกล่าวตาม( ประธานนักเรียนสั่งให้นักเรียน
นั่งลง)
นักเรียนตัวแทนถือพานเริ่มนาพานขึ้นไหว้ครูบนเวที ทีละระดับชั้น โดยเริ่มจาก ตัวแทน
คณะกรรมการสภานักเรียน และตามด้วยตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม.1/1 - ม.6/6
นักเรียนร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สามพร้อมกัน
พิธีแต่งตั้งและมอบเข็มให้กับคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2561
ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน
ประกาศผลการแข่งขันพานไหว้ครู
เสร็จพิธี นักเรียนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

หมายเหตุ : กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

