
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน  
โครงการพัฒนาทักษะทางภาษา/กิจกรรมวนัคริสต์มาส 

         ปีงบประมาณ 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โดย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 

ตำบลโนนค้อ  อำเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ 
สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  อำเภอโนนคูณ  จังหวดัศรีสะเกษ 
ท่ี  ......................................................        วันที ่  17 ม.ค. 2566            
เรื่อง   รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะทางภาษา/กิจกรรมวันคริสต์มาส  ปีงบประมาณ 2566 
 
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 

ตามที่คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  ได้ดำเนินงาน โครงการ
พัฒนาทักษะทางภาษา/กิจกรรมวันคริสต์มาสประจำปีงบประมาณ  2566  เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการ
ดำเนินงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
           คณะครูฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

นางศศธร  ผาทอง  นางชนิดา  ไพบูลย์สวัสดิ์ 
นางสาวศิระฟ้า  จันทมุด นางลลิตา  สิ้นโศรก 
นางสาวอารดา  สายทอง    

   ผูร้ายงาน 

ความเห็นฝ่ายบริหาร 

................................................................................... 

................................................................................... 

ลงชื่อ................................................ 
(นางศศธร  ผาทอง) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

................................................................................... 

................................................................................... 

ลงชื่อ................................................ 
(นางชนิดา  ไพบูลย์สวัสดิ์) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

ลงชื่อ.............................................. 
(นางสาวกุลทวิา  นนทพจน์) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 

................................................................................... 

................................................................................... 
 

ลงชื่อ................................................ 
(นายพรศักดิ์  อุ่นใจ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

แบบรายงานผลโครงการ/ กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2566 
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  

ชื่อโครงการ / กิจกรรม พัฒนาทักษะทางภาษา/กิจกรรมวันคริสต์มาส   

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ือง  ◻ โครงการใหม ่
ระยะเวลาดำเนินงาน     ธ.ค. 2565 - ม.ค. 2566 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กจิกรรม   นางสาวศิระฟา้  จันทมุด / นางลลิต่า  สิ้นโศรก  
หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
สนองมาตรฐาน   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
สนองประเด็นกลยุทธ ์  
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธข์้อ 1: เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีสู่งข้ึน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ สื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย นำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค ์
 
1. ความเป็นมาและความสำคัญ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 ระบุ ว่าการจัดการศึกษาต้องถือว่าผู้เรียนทุกคนมี ความสามารถและ
จะต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจของผู้เรียนเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง คิดเป็น ทำเป็น แก้ ปัญหา
เป็น สถานศึกษามี หน้าที่จัดการศึกษาเพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้ วัฒนธรรมและประเพณี ต่างๆ ของเจ้าของภาษาควบคู่กันไป   เพื่อเป็นการ
พัฒนานักเรียนให้ มีความรู้ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียน  และกระบวนการจดัการเรียนรู้    ความต้องการของ
ผู้เรียน และสังคมปัจจุบัน  โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญ เน้นการส่งเสรมิบรรยากาศการเรียนรู้ 
ดว้ยวิธีการต่าง ๆ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนกล้าแสดงออก ส่งเสรมิการเรียนรู้ ถึงวัฒนธรรม ประเพณี ของเจ้าของภาษา ดังนั้นในวันที่ 
25 ของทุกปี  ซึ่งเป็นวันคริสต์มาส และชาวคริสต์     ถือว่าเป็นวันสำคัญในฐานะวันประสูติของพระเยซู   ทุกประเทศที่นับถือ
ศาสนาครสิต์มักจะจัดเทศกาลเฉลิมฉลอง     อย่างยิ่งใหญ่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีความตระหนักและเห็น
ความสำคัญของวนัดังกล่าว และเพ่ือให้ นกัเรียนได้เกิดการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรม ประเพณี สากลอีกทั้งเป็นการบูรณาการ
ความรู้ด้านต่าง ๆ และส่งเสริมให้ การจดัการเรียนการ สอนมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   และจากผลแบบสรุป
ความพึงพอใจในกิจกรรมที่ผ่านมาอยู่ในระดับดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมนี้  โดยมี
การจดัประกวดแข่งขัน ทางด้านภาษาที่หลากหลาย จัดนิทรรศการ กิจกรรมการแสดงต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน ให้ มี 
ประสิ ทธิ ภาพในฐานะพลเมอืงและพลโลกโดยนำผลการประเมนิกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะตลอดจนปัญหา
ที่พบในการดำเนนิกิจกรรมในปี ที่ผ่านมา มาพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อให้ กิจกรรมดำเนนิไปตามวัตถปุระสงค์และบรรลุ 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี และเน้นในเรื่องของความรู้  
คู่คุณธรรม 

 
 



2. วัตถปุระสงค์ โครงการ/กิจกรรม 
2.1  เพื่อให้ ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้ เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษา 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความสามารถทางภาษา 

 
3. เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 

3.1 ด้านปริมาณ  
ครูและนักเรียน ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมและได้ เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี วันคริสต์มาสของประเทศเจ้าของ

ภาษา      
3.2 ด้านคุณภาพ  
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความสามารถทางภาษาผ่านทางกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น มีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีทัศนคตทิี่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ 

 
4. กิจกรรมที่ปฏิบัต ิโครงการ/กิจกรรม 

รายละเอยีดของการใชโ้ครงการพัฒนาทักษะทางภาษา/กิจกรรมวันคริสต์มาส  .ปีงบฯ66 
วนั เดอืน ปี รายการ รายการรบั จ านวนทีข่อ

เบกิจ่าย 
คงเหลอื หมายเหตุ 

 ต.ค. 65 ไดร้บัจดัสรรงบประมาณ 8,682 - 8,682  
26-29  ธ.ค. 65 ซือ้วสัดุด าเนินโครงการ - 8,682 -  

 
รายการซ้ือ 

ท่ี รายการ จ านวน หน่วยละ รวม 
1 กระเป๋าผา้ 30*35 30 ใบ 69 2,070 
2 กระเป๋าดินสอ 30 ช้ิน 30 900 
3 กระปุกออมสิน 30 อนั 35 1,050 
4 กาวสองหนา้ 3 มว้น 90 270 
5 ลวดผกูผา้ 0.35 มม. (แบ่งขาย) 1 มว้น 8 8 
6 ผา้ขนหนู 15*30  2 แพค 120 240 
7 ผา้ขนหนู 30*60 3 แพค 169 507 
8 ลูกโป่ง 5 ห่อ 58 290 
9 กระบอกสูบลูกโป่ง 1 อนั 72 72 
10 ชุดเคร่ืองเขียน 30 ชุด 30 900 
11 แฟ้มลายการ์ตูน 30 ชุด 20 600 
12 โต๊ะญ่ีปุ่น 10 อนั 149 1,490 
13 สายรุ้งปีใหม่ 5 เส้น 20 100 
14 ริบบ้ิน 20* 6 มว้น 20 120 
15 ริบบ้ิน 15* 1 มว้น 15 15 
16 ริบบ้ิน 25* 2 มว้น 25 50 

รวม 8,682 



5. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (การประเมินโครงการ) 
ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะทางภาษา/กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีงบประมาณ 2566

สามารถสรุปตามขั้นตอนในการดำเนินงาน ดังนี ้
 

ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan) 
  ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการดำเนินการโดยมีขั้นตอน พบว่า การประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่าง ผู้บริหาร  
หัวหน้าฝ่าย 5 ฝ่าย แล้วขยายผลสู่คณะครูทุกคนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนการทำโครงการเป็นอย่างดี และ
นำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการได้รับการอนุมัติโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้ดำเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละงานแต่ละกิจกรรมตามความเหมาะสม แล้วสร้างความเข้าใจ
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการ ติดต่อประสานงานภายในโรงเรียน และกำหนดระยะเวลา
ในการดำเนินการ  และวิธีประเมินผล ตามลำดับ 
 
ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ ( Do) 
  การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงาน  คือ การบันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อขอ
อนุญาตดำเนินการ พบว่า ได้รับการอนุญาตและให้ดำเนินการ และผลการดำเนินการตามผู้บริหาร  หัวหน้าฝ่าย 5 
ฝ่าย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนทุกคน  ผู้ปกครอง ชุมชนผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียพบว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้วยดี  
 

ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน ( Check ) 
การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาทักษะทางภาษา/กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี

งบประมาณ 2566 โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอต่อการเข้ารว่มโครงการพัฒนาทักษะทางภาษา/กิจกรรมวัน
คริสต์มาส  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (X) และค่าร้อยละ Percentage จากแบบสอบถาม  
 การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาทักษะทางภาษา/กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี
งบประมาณ 2566  ใชร้ปูแบบการประเมิน มีรายละเอียดดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
เพื่อประเมินความพึงพอต่อการเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางภาษา/กิจกรรมวันคริสต์มาส          

ขอบเขตของการประเมินโครงการ 
                   1  ประชากร 
                    ประชากร ได้แก่ - นักเรียนโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม     จำนวน 200  คน 
    - ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโนนค้อวทิยาคม จำนวน  30   คน 
  2. วิธีดำเนินการ ประเมินผลการดำเนินงาน  ไดด้ำเนินการดังนี้ 
             2.1  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน    
                     แบบประเมินความพึงพอใจ ประเภทประเมินค่า (Rating Scale)  
 
 



            2.2  การวิเคราะห์ข้อมูล   
การประเมินความพึงพอต่อการเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางภาษา/กิจกรรมวันคริสต์มาส   ของ

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศกึษา  ได้สำรวจโดยใช้แบบสำรวจที่มีหวัข้อในการประเมิน 2 ดา้นและมีคำถาม
ปลายเปิดในส่วนท้ายของแบบสอบถาม โดยสำรวจจากนักเรียนโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม จำนวน 200 คน และคณะ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโนนค้อวทิยาคม จำนวน 30 คน  เกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจ ดังนี ้  

ระดับ ความพึงพอใจ มากที่สุด           5       คะแนน 
ระดับ ความพึงพอใจ มาก                4      คะแนน 
ระดับ ความพึงพอใจ ปานกลาง         3       คะแนน 
ระดับ ความพึงพอใจ น้อย               2        คะแนน 
ระดับ ความพึงพอใจ น้อยที่สุด        1        คะแนน 

 การสรุปผลการประเมิน เมื่อได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละข้อแล้ว นำมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล  ซึ่งมี
การแปลผลตามระดับค่าเฉลี่ยจากอันตรภาคชั้น  ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.50    ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49  ผู้ประเมนิมีความพึงพอใจในระดับมาก 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49  ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49  ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในระดับน้อย 
 คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 1.50   ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  กำหนดความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1.  คา่เฉลี่ย (Arithmetic: X ) 
2.  ค่าร้อยละ  (Percentage) 
3.  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ( Standard  Deviation  : S.D. ) 

 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 นักเรียนโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม     จำนวน 200  คน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโนนค้อวทิยาคม จำนวน  30   คน 
ตอนที่ 2  ระดับความพงึพอใจ ซึ่งมีความหมายของระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 
       5   =   มากที่สุด    4  =  มาก    3   =   ปานกลาง  2  =  น้อย         1  =  น้อยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินความพึงพอใจประเมินความพึงพอในกิจกรรมวันคริสต์มาส 29 ธ.ค. 65 

  ข้อ รายการ 

ระดับคะแนน 

N ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

มากท่ีสุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 
น้อย 2 

น้อยที่สุด 
1 

 
1 การประชาสัมพันธก์าร

เข้าร่วมกิจกรรม การ
แข่งขันทักษะต่างๆ/
เครื่องเสียงมีความ
เหมาะสม 

147 63 20 0 0 230 4.55 0.65 มากท่ีสุด 

  

2 ความเหมาะสมของ
สถานที่ที่ใช้ในการจดั
กิจกรรม 

140 60 30 0 0 230 4.48 0.71 มาก 

  

3 ระยะเวลาที่ใชใ้นการ
จัดกิจกรรม 

145 58 27 0 0 230 4.51 0.70 มากท่ีสุด 

  

4 ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
วันคริสต์มาส 

132 43 55 0 0 230 4.33 0.84 มาก 

  

5 กิจกรรมที่จดัเป็น
ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาผลการเรียน
มากน้อยเพียงใด 

102 105 23 0 0 230 4.34 0.65 มาก 

  

6 ของรางวัลสำหรับการ
ประกวดการแข่งขัน
ทักษะต่างๆ ใน
กิจกรรมวันคริสต์มาส 

67 105 55 3 0 230 4.03 0.76 มาก 

  

7 ควรมีการจดักิจกรรม
วันคริสต์มาสในปี
การศกึษาต่อไป 

155 45 30 0 0 230 4.54 0.71 มากท่ีสุด 

  
 

รวมเฉล่ีย 4.40 0.72 มาก 
 
 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม อยู่ในระดับมาก คะแนน 4.40 คิดเป็นร้อยละ 88 
 
 
 
 



ผลการจัดกิจกรรม  
การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาทักษะทางภาษา/กิจกรรมวันคริสต์มาส  ปีงบประมาณ 2566  ในวันที ่

29 ธ.ค. 65 สำเร็จลุลว่งด้วยดจีากการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม ได้ผลสรุปดังนี ้ 
   1.  นักเรียนมีความคดิสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก ตวัชี้วดัจากกิจกรรมการแสดงบนเวทีต่างๆ 
   2.  นักเรยีนมีความรู้ความเข้าใจทางภาษาและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ตัวชีว้ดัจากการแข่งขัน  English  Quiz ,  
Christmas Classroom Decoration 
    3.  นักเรียนมีเจตคตทิี่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ตัวชีว้ัดจากการเข้าร่วมกิจกรรมและการเข้าชั้นเรียน และระดับ
ความพึงพอใจในกิจกรรมส่วนใหญ่ ระดับมาก 

ข้อเสนอแนะจากแบบประเมิน 
1) ขอของรางวัลเยอะๆ  อยากให้นร.ไดร้ับของขวัญทุกคน 
2) ปีน้ีเวลารวบรัดดีมาก  อยากให้จดัรวมกับวันเดก็ใช้เวลาครึ่งวันแบบน้ีทุกป ี  
 
ปัญหา อุปสรรค 
เน่ืองจากมีกิจกรรมเตรียมแข่งศิลปหัตถกรรม และกีฬาสีภายใน ทำให้กิจกรรมการแข่งขันทักษะในโครงการ 

ต้องงดไป และการจัดกิจกรรมหลังกิจกรรมกีฬาสภีายในทำให้นักเรียนเหนื่อยล้า ครั้งหน้าควรจัดกจิกรรมคริสต์มาส
ก่อนกีฬาสีภายใน 
 6. งบประมาณ    8,682 บาท  เบิกจ่าย  8,682   บาท  
       คงเหลือ - บาท 
 
7. ข้อเสนอแนะของผู้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
 ควรนำข้อเสนอแนะและจุดอ่อนการดำเนินกิจกรรมไปปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป 
 
8. ข้อเสนอแนะของฝ่ายแผนงาน 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
โครงการ/ กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2566 

โรงเรียนโนนคอ้วิทยาคม  
ชื่อโครงการ    พัฒนาทักษะทางภาษา/กิจกรรมวันคริสต์มาส   

สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวศริะฟ้า  จันทมุด / นางลลิตา  สิ้นโศรก 

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ือง  ◻ โครงการใหม ่
ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ธ.ค  2565-ม.ค. 2566 
สนองประเด็นกลยุทธ์  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อ 1: เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มุ่งสู่ความเป็นเลิศทาง 

                                    วิชาการ ส่ือสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย นำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรมอย่าง 
                                    สร้างสรรค์ 

1.หลกัการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 ระบุ ว่าการจัดการศึกษาต้องถือว่าผู้เรียนทุกคนมี ความสามารถและ
จะต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจของผู้เรียนเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง คิดเป็น ทำเป็น แก้ ปัญหา
เป็น สถานศึกษามี หน้าที่จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้ วัฒนธรรมและประเพณี ต่างๆ ของเจ้าของภาษาควบคู่กันไป   เพื่อเป็นการ
พัฒนานักเรียนให้ มีความรู้ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียน  และกระบวนการจัดการเรียนรู้    ความต้องการของ
ผู้เรียน และสังคมปัจจุบัน  โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญ เน้นการส่งเสรมิบรรยากาศการเรียนรู้ 
ดว้ยวิธีการต่าง ๆ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนกล้าแสดงออก ส่งเสรมิการเรียนรู้ ถึงวัฒนธรรม ประเพณี ของเจ้าของภาษา ดังนั้นในวันที่ 
25 ของทุกปี  ซึ่งเป็นวันคริสต์มาส และชาวคริสต์     ถือว่าเป็นวันสำคัญในฐานะวันประสูติของพระเยซู   ทุกประเทศที่นับถือ
ศาสนาครสิต์มักจะจัดเทศกาลเฉลิมฉลอง     อย่างยิ่งใหญ่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีความตระหนักและเห็น
ความสำคัญของวนัดังกล่าว และเพ่ือให้ นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรม ประเพณี สากลอีกทั้งเป็นการบูรณาการ
ความรู้ด้านต่าง ๆ และส่งเสริมให้ การจดัการเรียนการ สอนมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   และจากผลแบบสรุป
ความพึงพอใจในกิจกรรมที่ผ่านมาอยู่ในระดับดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมนี้  โดยมี
การจดัประกวดแข่งขัน ทางด้านภาษาที่หลากหลาย จัดนิทรรศการ กิจกรรมการแสดงต่างๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน ให้ มี 
ประสิ ทธิ ภาพในฐานะพลเมอืงและพลโลกโดยนำผลการประเมนิกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะตลอดจนปัญหา
ที่พบในการดำเนนิกิจกรรมในปี ที่ผ่านมา มาพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อให้ กิจกรรมดำเนนิไปตามวัตถปุระสงค์และบรรลุ 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี และเน้นในเรื่องของความรู้  
คู่คุณธรรม 
 
2. วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม 

2.1  เพื่อให้ ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้ เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษา 
2.2 เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความสามารถทางภาษา 



3. เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
3.1 ด้านปริมาณ  

ครูและนักเรียน ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมและได้ เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี วันคริสต์มาสของประเทศเจ้าของภาษา      
3.2 ด้านคุณภาพ  
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความสามารถทางภาษาผ่านทางกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. วางแผน (Plan) 
1.1แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน
โครงการ 
1.3 จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา  

ต.ค. 65 นางสาวศิระฟ้า  จันทมุด  
นางลลิตา  สิ้นโศรก 
 

2. ดำเนินการ (Do) 
2.1 ดำเนินงานดำเนินกิจกรรมวันคริสต์มาส  
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ตามกิจกรรมต่างๆ 
- ฝึกซ้อมการแสดง และจัดการแข่งขันต่างๆ                
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง     
- จัดกิจกรรมตามวันและเวลาที่กำหนด 

ธ.ค 65 นางศศธร  ผาทอง 
นางชนิดา  ไพบูลย์สวัสดิ์ 
นางสาวศิระฟ้า  จันทมุด 
นางลลิตา  สิ้นโศรก 
นางสาวอารดา  สายทอง 

3.  ตรวจสอบ  (Check) 
3.1กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 
3.2 สรุปผลการการดำเนินงาน 

 
ม.ค 66 

 
นางสาวศิระฟ้า  จันทมุด  
นางลลิตา  สิ้นโศรก 
 

4.  ปรับปรุง (Action) 
4.1นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงาน
ในปีการศึกษาต่อไป 

 
ม.ค. 66 

 
นางสาวศิระฟ้า  จันทมุด  
นางลลิตา  สิ้นโศรก 

5. งบประมาณ   
5.1 รวมทั้งหมด  8,682 บาท  
 - งบอุดหนุน  8,682 บาท 
 - เงินรายได้สถานศึกษา  - บาท 
5.2 ค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรม 

กิจกรรม รวมงบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
กิจกรรม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ตาม 
กิจกรรมต่างๆในเทศกาลคริสต์มาส 

8,682 - - 8,682 

 
 



 
6. การประเมินผล  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
1. ครูและนักเรียน ร้อยละ 100 เข้าร่วม 
กิจกรรมวันคริสต์มาส 

สำรวจจำนวนการเข้าร่วม
กิจกรรม 

แบบสำรวจการเข้าร่วม
กิจกรรม 

2.ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวัน 
คริสต์มาสมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 
ต่างๆและได้ เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี วัน 
คริสต์มาส 

การประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจ
ของกิจกรรมวันคริสต์มาส 

7.  ผลการที่คาดว่าจะไดร้ับ 
7.1 นักเรียน ครูและได ้เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสและได้ เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี วันคริสต์มาส 
7.2 ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส ได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรมที่หลากหลาย 
และได้รับความรู้ ทางด้านเนื้อหา ภาษาและวัฒนธรรมประเพณี วันคริสต์มาสของเจ้าของภาษาดียิ่งขึ้นและ 
สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
คำสั่งโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 

ท่ี 235/256๕ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันคริสตม์าส ประจำปีการศึกษา 256๕ 
........................................................................................................................................... 

ด้วยโรงเรียนโนนค้อวทิยาคมได้กำหนดจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึน้ปีใหม่ประจำปีการศึกษา   
๒๕๖๕ ใน วันพฤหัสบดทีี่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.30  –  ๑๒. ๐๐  น. ณ หอประชมุโรงเรียนโนนค้อ
วิทยาคม  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางภาษาในดา้นการฟัง พดู อา่น เขียน  เข้าใจถึงประเพณี 
วัฒนธรรม  เปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรมของเจา้ของภาษากับวัฒนธรรมไทย  อาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าดว้ย
ระเบยีบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  มาตรา ๓๙ (๑) และพระราชบัญญัติ ระเบียบ
ข้าราชการครู และบุคลากรการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗  “ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา”  จึงแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี ้

๑.  คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ 
1.1  นายพรศักดิ ์ อุ่นใจ        ผู้อำนวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
1.2  นางสาวกุลทิวา  นนทพจน์      รองผู้อำนวยการโรงเรียน     รองประธานกรรมการ 
1.3  นายอภิชาติ   ประสิทธิชัย     หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ไป      กรรมการ 
1.4  นางวรนุช  ศรีภา        หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล      กรรมการ 
1.5  นางชนิดา ไพบูลยส์วัสดิ์      หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ     กรรมการ 
1.6  นางวเรศ  สาระพชิญ์  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรยีน  กรรมการ             
1.7  นางกาญจนา   ยอดมาลี          หัวหน้าฝ่ายวิชาการ       กรรมการ 
1.8  นางศศธร  ผาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
1.9  นางลลิตา  สิ้นโศรก  คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  ให้คำปรกึษา ประสานงานและอำนวยการทัว่ไป เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

 
๒.  คณะกรรมการฝ่ายดำเนนิงาน                    

2.1 คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม     
1) นางศศธร  ผาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ  
2) นางชนิดา ไพบลูย์สวสัดิ์    ครู ชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวศริะฟา้  จันทะมุด คร ู     กรรมการ 
4) นางสาวอารดา  สายทอง คร ู     กรรมการ 
5) นายอาทร  สกุลมา  คร ู     กรรมการ 
6) สภานักเรียน        กรรมการ 
7) นางลลิตา  สิ้นโศรก  คร ู    กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที่ จัดเตรียมกำหนดการ เป็นพิธีกร ฝึกซ้อมนักเรยีนกล่าวประวตัิวันคริสต์มาส ฝึกซ้อมการ
แสดงกิจกรรมวันคริสต์มาส จดัทำสลากรางวัล รวมทั้งประชาสัมพันธ์ทั่วไป และดำเนินการจัด
กิจกรรมตา่ง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 



๒.2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานทีแ่ละโสตทัศนูปกรณ์   
 1) นายอภิชาติ  ประสทิธิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 2) นายประหยัด  แถลงสุข ครู ชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 
 3) นายวิญญู  สายลุน  คร ู     กรรมการ 
 4) นายสุชาติ  ศรีภักดิ ์  คร ู     กรรมการ 
 5) นายมนตร ี วงศ์สิงห์งาม ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
 6) นายนิธิพงษ์  ครสาย  ครูธุรการ    กรรมการ  
 7) นายอรรถพล  ทองเนตร ครูอัตราจา้ง    กรรมการ 
 8) นายยอดชาย  เสาเวยีง  ลูกจ้าง     กรรมการ 
 9) นายอภิเดช  สุวรรณรัตน ์ ลูกจ้าง     กรรมการ 
 10) นายธันวา  ไชยคุณ  ลูกจ้าง     กรรมการ 
 11) สภานักเรียน       กรรมการ 
 12) นายอาทร  สกุลมา  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จดัเตรียมสถานที่ให้สะอาด  จัดที่นั่งให้แก่คณะครู  และนักเรียน จัดโต๊ะวางของรางวัล ตก
แต่เวทีให้ สวยงามและจดัเก็บให้เรียบร้อย 

 
     ๒.3  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะ การจัดปา้ยนิเทศวันคริสต์มาส การประกวดคูข่วัญ 
Santa & Santy, Christmas Fancy Costume และจัดทำเกียรติบตัรและจัดเตรียมของรางวัล  

1) นางศศธร  ผาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ  
2) นางชนิดา ไพบูลย์สวสัดิ์    ครู ชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3) นายภาณุ  ฮาตะสุ้ย  ครู ชำนาญการ    กรรมการ 
4) นางสาวศริะฟา้  จันทะมุด คร ู     กรรมการ 
5) นางสาวอารดา  สายทอง คร ู     กรรมการ 
6) นางสาวประภัสสร  อนิตะนัย คร ู     กรรมการ 
7) นางสาวชลิตา  ศริิกุล  คร ู     กรรมการ 
8) นางสาวชลิตา  สงโสด  คร ู     กรรมการ 
9) นายวีระชัย  แต่งตั้งรมัย์ คร ู     กรรมการ 
10) นางลลิตา  สิ้นโศรก  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่   ตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษและการจดัป้ายนิเทศห้องเรียน ทั้งระดับ ม.ต้น และ    

ม.ปลาย สรุปผลการตดัสนิระดับชั้นละ ๓ รางวัล  และจัดพิมพ์เกียรติบัตรและเตรียมของรางวัลมอบวันที่        
๒9 ธันวาคม ๒๕๖5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     2.4  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 1) นางวรนุช  ศรีภา   ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2) นางวเรศ  สาระพิชญ ์   ครู ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 3) นางศรินชา เป่ียมอักโข   คร ู    กรรมการ 
 4) นางสาวณฐัยาธ ์ ดวงแก้ว  คร ู    กรรมการ 
 5) นายนครินทร ์ศรจีันทร ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 6) นางสาวจุฑารัตน์ สีหราช   ครูอัตราจา้ง    กรรมการ 
 7) นายกัญญพัชร ชดิชม    ครูอัตราจา้ง    กรรมการ 
 8) นายจตรุพร กุลบุดดี   นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
 9) นายธนากรณ์ พรมเสนา   นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
 10) นางสาวธิดารตัน์ พงษพ์ันธ ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 

11) นางเกษร  แสนเพชร   พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่   จัดเตรียมอาหารวา่งและเครื่องดื่มให้กบัแขกผู้มีเกียรติและคณะครู 
 

    2.5  คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียน 
ห้องเรียน ครูที่ปรึกษา 

ครูที่ปรึกษาคนที่ 1 ครูที่ปรึกษาคนที่ 2 
ม. 1/1 นางวรนุช ศรีภา  นายทศพร เทพนิมิตร 
ม. 1/2 นางสาวณัฐยาธ์ ดวงแก้ว  นางสาวจุฑารัตน์ สีหราช 
ม. 1/3 นายประหยัด แถลงสุข  นายนครินทร์   ศรีจันทร์ 
ม. 1/4 นางวเรศ สาระพิชญ์ นางระวีวรรณ สินธุพงษ์ 
ม. 2/1 นายอาทร สกุลมา นายอรรถพล  ทองเนตร 
ม. 2/2 นางศศธร  ผาทอง นายกัญญพัชร ชิดชม 
ม. 2/3 นางสาวฉวีวรรณ์  บุญเต็ม นางสาวประภัสสร  อินตะนัย 
ม. 3/1 นายวิญญู  สายลนุ นางศรินชา  เปี่ยมอักโข 
ม. 3/2 นางชนิดา  ไพบูลย์สวัสดิ ์ นายจตุรพร กุลบุดด ี
ม. 3/3 นางเกษร  แสนเพชร  
ม. 4/1 นางกาญจนา  ยอดมาลี นายสุชาติ  ศรีภักดิ์ 
ม. 4/2 นางสาวปิยะบุตร  จันทร์ธรรม นางสาวชลิตา  สงโสด 
ม. 4/3 นางสาวชัชญาณิช ปอทอง  นางสาวธิดารัตน์  พงษพ์ันธ์ 
ม. 5/1 นายอภิชาติ   ประสิทธิชัย นางสาวศิระฟ้า  จันทะมุด 
ม. 5/2 นายวีระชัย  แต่งตั้งรัมย ์  
ม. 5/3 นางลลติา  สิ้นโศรก นายมนตรี  วงศ์สิงห์งาม 
ม. 6/1 นางสาวปัทมา  สีสอาด  
ม. 6/2 นายภาณุ  ฮาตะสุ้ย  
ม. 6/3 นางสาวชลิตา  ศิริกุล  
ม. 6/4 นางสาวอารดา  สายทอง นายธนากรณ์ พรมเสนา 

  มีหน้าที่   จัดนักเรียนเข้าหอประชุม ดูแลนักเรียนนักเรียนในที่ปรึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรมใหเ้ป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 



2.6 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล     
1) นางชนิดา ไพบลูย์สวัสดิ์    ครู ชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

  2) นางศศธร  ผาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
  3) นายภาณุ  ฮาตะสุ้ย  ครู ชำนาญการ    กรรมการ 
  4) นางสาวศิระฟ้า  จันทะมุด คร ู     กรรมการ 
  5) นางลลิตา  สิ้นโศรก  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ประเมินผลกิจกรรม พร้อมสรุปรายงานกิจกรรมเป็นรูปเล่ม จำนวน 2 เล่ม เพ่ือนำเสนอผู้บริหาร 
 
ให้คณะกรรมการที่ไดร้ับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

และเพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป 

  สั่ง ณ วันที ่ 23  ธันวาคม  พ.ศ.  2565  

 

      ลงชื่อ 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำหนดการกิจกรรมวันคริสต์มาส 
วันพฤหัสบดีท่ี 29   ธันวาคม 2565 

ณ หอประชุมตุ้มโฮมฮักเฮา โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  
 

08.10-08.40 น.  - นักเรียนเข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง 

08.40-09.00 น. - นักเรียนเข้าหอประชุม ครูที่ปรึกษาควบคุม ดูแล 

09.00-09.20 น.  - พธิีเปิดโดยผู้อำนวยการโรงเรียน  นายพรศักดิ์  อุ่นใจ 

09.20-09.30 น. - ประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับห้องที่ การประกวดป้ายนิเทศ 

09.30-09.50 น.  - การแสดงของนักเรียนชมรมดนตร ี

09.50-10.00 น. - จับสลากบัตรรางวัล ครั้งที่ 1 

10.00-10.10 น.  - การแสดงของนักเรียนชั้น ม.ต้น 

10.10-10.40 น. - เปิดตัวซานตาคลอส ประกวดคู่ขวัญ Santa & Santy 

10.40-10.50 น. - การแสดงของนักเรียนชั้น ม.ปลาย 

10.50-11.10 น.  - มอบรางวัล Santa & Santy/ รางวัล Christmas Fancy Costume ครู,นักเรียน 

11.10-11.20 น. - จับสลากบัตรรางวัล ครั้งที่ 2 

1120-11.40 น. - การแสดงดนตร ี

11.40-12.00 น. - กลา่วปิดกิจกรรม 

   
 
หมายเหต ุ

- กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
- การแต่งกายครูแต่งกายสีสันบรรยากาศคริสต์มาส (มีรางวัล Christmas Fancy Costume) 
- การแต่งกายนักเรียนแต่งกายสีสันบรรยากาศคริสต์มาสเสือ้ผา้ สีเขียว สแีดง  กระโปรง หรือกางเกงขายาว 
รองเท้าผ้าใบ มีเครื่องประดับหัวคริสต์มาส 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Script Christmas 2023 
ขณะนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอกราบเรียนเชิญ  ท่านประธานในพิธีเปิด  ท่าน  ผอ.พรศักด์ิ  

อุ่นใจ ผู้อำนวยการ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  ได้ประจำที่แท่นรับกล่าวรายงาน  และกราบเรียนเชิญ  
คุณครูศศธร  ผาทอง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ ได้กล่าวรายงานกิจกรรมในวันนี้ 
กราบเรียนเชิญค่ะ 

 
(ครูศศธร) Good morning the director, deputy director, teachers and students 

Every twenty-fifth of December is Christmas Day. Christmas Day is one of the significant 
religious events in Christianity. It was the birth of Jesus Christ. 
 

Students, learning English as the second language, should learn and share the 
differences of foreign cultures. According to the “Basic Education Curriculum”, the 
Foreign Language Department is holding Christmas event on this day so as to allow 
students to see the atmosphere of Christmas Day, to attend the activities on Christmas, 
to participate in a different religious holiday, to know the history of Christmas and to 
compete in English skills. 
    There are various interesting activities set for students as follow; 
- The competition on Christmas classroom decoration contest 
- Christmas dancing celebration by Lower secondary and Upper Secondary students 
  and the hi-light of the event is “Christmas Fancy Costume Models Contest  for 
students and teachers” 
 

On this auspicious moment, may I have this honor to invite the director, 
Mr.Pohnsak Ounjai  to kindly give an opening address in Christmas Day and blessing for 
teachers and students.  Thank you very  much. 

 
 
 
 
 



คำกล่าวเปิดงานคริสต์มาส  ผู้อำนวยการ 
Good morning the head of Foreign Language Department, teachers and students 
It’s a great pleasure that the Foreign Language Department  
is holding a Christmas event today. Thank you for giving me 
the opportunity to give an opening address. 
 

   Christmas is a very important religious event for people all  over  the world.   
Thais believe in a variety of religions. Every religion teaches us  
how to behave well and be a good person for a good society.  
I hope all of you here will join this special event. 
Try to benefit from the valuable knowledge and a great fun  
provided by the Foreign Language Department. 
 
At this auspicious  moment, may I declare Christmas Day open  
and wish all of you here success and prosperity. 
Thank you very  much / Merry  Christmas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


