
กิจกรรมตลอดปการศึกษา 2560 

กิจกรรม 
มาตรฐาน / 

ตัวชีว้ัดภายใน  

 

ผูรับผดิชอบ 

 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมพระวาจาทรงชีวิต 

(หนาเสาธง วันจันทร-วันศุกร) 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14 ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครอูุดมพร ถนอมจิตร งานอภิบาลและแผธรรม 

กิจกรรมปายพระวาจา 

(ดูแล บํารุง รักษา) 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14 ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครอูุดมพร ถนอมจิตร งานอภิบาลและแผธรรม 

กิจกรรมยุวธรรมทูต 

(ทุกวันพฤหัสบด)ี 

ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครสูมศกัดิ ์  ธุถาวร งานอภิบาลและแผธรรม 

กิจกรรมสอนคําสอน 

(วันจันทร-วันศุกร) 

ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครคูาทอลิก  งานอภิบาลและแผธรรม 

กิจกรรมหองสามศาสนา 

(วันจันทร-วันศุกร) 

ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครนูิภาวี   ลัดลอย งานอภิบาลและแผธรรม 

กิจกรรมวิชาคริสตศาสตร 

(วันจันทร-วันศุกร) 

ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครนูิภาวี   

ครณูัฐนันท   

ครสูมศกัดิ ์  

ลัดลอย 

สวยงาม 

ธุถาวร 

งานจัดการเรียนรูวิชา

ครสิตศาสนา 

กิจกรรมเสวนาธรรมครู 

(ประชุมครูประจําเดือน) 

ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครอูุดมพร ถนอมจิตร งานอภิบาลและแผธรรม 

กิจกรรมศุกรละบาท (ทุกวันศุกร) ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครศูรีรัตน   กรประเสริฐ งานอภิบาลและแผธรรม 

 
 



กิจกรรมตลอดปการศึกษา 2560 

กิจกรรม 
มาตรฐาน / 

ตัวชีว้ัดภายใน  

 

ผูรับผดิชอบ 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

กิจกรรมประกวดหองเรียนดีเดน ม.11 ต.11.1 ครศูุภร  นายอง ฝายทรพัยากรเพ่ือการ

เรยีนรู กิจกรรม Big Cleaning Day ม.7 ครปูระภัสตรา   นาฏภักด ี งานอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดลอม กิจกรรมหนูนอยรกัษสะอาด ม.11 ต.11.1 

ม.13 ต.13.1 

ครศูิรารัช   ปุกปนันท งานอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดลอม กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ม.11 ต.11.1 

ม.13 ต.13.1 

ครเูกรียงศกัดิ์   สังคํา งานอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดลอม กิจกรรมสํารวจซอมแซมปายจราจรในโรงเรียน ม.11 ต.11.1 

ม.13 ต.13.1 

ครเูกรียงศกัดิ์   สังคํา งานอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดลอม กิจกรรมสงเสริมการรกัการอาน 

กิจกรรมมุมหนังสือในหองเรียน 

ม.3 ต.3.1-3.3 

ม.4 ต.4.1-4.4 

ครศูิรารัช   

ครอูนันญา   

ปุกปนันท 

ศิรเิมืองมูล 

กลุมสาระการเรยีนรู

ภาษาไทย กิจกรรมกีฬาสัมพันธชุมชน 

กีฬาและนันทนาการยามวาง 

ม.1 ต.1.1-1.6 ครวิูสูตร   

 

คชเถือ่น กลุมสาระการเรยีนรู 

สุขศกึษา และพลศกึษา กิจกรรม Learning by heart 

กิจกรรมทองคําศัพท 

ม.3 ต.3.1-3.3 

ม.4 ต.4.1-4.4 

ครณูัฐกร   

ครรัูตนา   

สวยเกษร 

วงศหิรัญกุล 

กลุมสาระการเรยีนรู 

ภาษาตางประเทศ กิจกรรมสงเสริมนาฏศิลปไทย ม.1 ต.1.6 ครเูกรียงศักดิ์   สังคํา กลุมสาระการเรยีนรูศิลปะ 

กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร ม.3 ต.3.1-3.4 ครดูวงใจ   สอนแสน กลุมสาระการเรยีนรู 

คณิตศาสตร กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร ม.3 ต.3.1-3.4 ครสูุนิษา   ใจนอย กลุมสาระการเรยีนรู 

วิทยาศาสตร กิจกรรมหองสมุดและหองสมุดเคลื่อนที่ปฐมวัย ม.4.1 ม.4.3 ครชูลิตรา  ชมอุต งานพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมหนูนอยนักพูด ม.2.2 ม.4.3 ครศูศิณัฏฐ  ภูพันธ งานพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมสื่อสายใยพัฒนาลูกนอย ม.5.5 ครสูายพิณ   เบ็ญพาด งานพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ม.1.2 ม.2.1 ม.3 ม.4.3 ครมูีนา   ทรรศนะปญญา งานพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมจัดทําแผนการจัดประสบการณ ม.4 ต.4.3 ม.5.ต.5.1 ม.

10 ต.10.1 

ครรัูศมี 

ครบูุษกร 

เนตรทอง 

ชื่นจิตใจ 

งานพัฒนาหลักสูตรและ

พัฒนาการจัดประสบการณ กิจกรรมเฝาระวังสภาวะการเจริญเติบโต ม.1.1 ม.1.3 ครอูรณ ี นวลจันทร งานพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมตรวจสุขภาพ ม.1.1 ม.1.3 ครอูรณ ี นวลจันทร งานพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมสมุดทาํความดี ม.3.2 ครสูวิตตา รัชตชาภูวดล งานพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมดนตรีรีไซเคิล ม.1.2 ม.1.4 ม.2.4 ครณูัฐนิช ปางหลา งานพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมกระปุกออมสิน ม.2.4 ครยูศวดี ลิขิตรุงรัตน งานพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมพบนองสบู ม.1.4 ครอูรณ ี นวลจันทร งานพัฒนาศักยภาพ 

งานสรรหาบุคลากร ม.7 ต.7.8 ครสูมสวย   สิงหขรสุนทร ฝายบุคลากร 

โครงการเสรมิสรางขวัญและกําลังใจ ม.8 ต.8.1 ครณูัฐกร   สวยเกษร งานบํารุงรักษาบุคลากร 

งานพัฒนาบุคลากร ม.7 ต.7.9 ครสูุภาวดี   กอนแกว ฝายบุคลากร 

 
 

 

“ทานทีเ่ปนผูยิ่งใหญที่สุด จงทําตนเปนผูนอยที่สุด ผูที่เปนผูนําจงเปนผูรบัใช” (ลก.22:26) 

 

 

 

 

 



ปฏิทินปฏิบัติงาน พฤษภาคม 2560  คุณธรรมความเคารพ / Respectful    

ว/ด/ป กิจกรรม มาตรฐาน/ตวัชีว้ัด 

 

ผูรับผดิชอบ 

 

 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

จันทรท่ี 8 ประชุมครู / รับนโยบาย ม.7 ต.7.9 ครสูุพิชญา   อินตะสงค งานพัฒนาบุคลากร 

จันทรท่ี 8 ขออนุมัติแผนการจัดการเรียนรูพรอมสือ่

นวัตกรรมการเรียนรู คร้ังท่ี 1/2560 

ม.11 ต.11.1 

ม.13 ต.13.1 

ครวูารวิชน ี เสมสมาน งานการจัดการเรยีนรู 

จันทรท่ี 8 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งท่ี 1 

ประชุมคณะกรรมการรวม 4 ฝาย ครั้งท่ี 1 

ม.8 ต.8.1-8.6 

ม.9 ต.9.1-9.3 

ม.12 ต.12.1-12.6 

ม.13 ต.13.2 

เซอรโซเฟยประไพพิศ  รัศมีมารยี 

ครกัูลยา                  มสิุทธิ์มณ ี

งานบรหิารงานทั่วไป 

จันทรท่ี 8 แจงผังอาคารสถานท่ี ปการศึกษา 2560 และ

จัดสถานที ่/ หองเรียน พรอมเปดภาคเรียนที่ 1 

ม.11 ต.11.1 

ม.13 ต.13.1 

ครปูยะพงษ ดูแฮ งานอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดลอม 

จันทรท่ี 8 ครปูระจําชั้นรับบัญชีเรียกชือ่ สมดุบันทึกการ

สอนประจําหอง บันทึกการสอนแทน และ

ระเบียนสะสม (ชั้นปฐมวัยปที่ 1/ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1/ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1) 

- ครวูุฒิชัย 

ครวูารวิชน ี

เรือนคาํ 

เสมสมาน 

งานทะเบียน-วัดผล 

และขอสอบ 

งานการจัดการเรยีนรู 

จันทรท่ี 8 ประกาศและแจกรายชื่อนักเรยีน 

ปการศึกษา 2560 

- ครวูุฒิชัย   เรือนคาํ งานทะเบียน-วัดผล

และขอสอบ 

จันทรท่ี 8 ครรัูบตารางสอนชั้น ป.1- ม.6 - ครวูารวิชนี   เสมสมาน งานการจัดการเรียนรู 

อังคารที่ 9 ประชุมชมรมผูปกครอง ครั้งท่ี 1 ม.8 ต.8.1-8.6 

ม.9 ต.9.1-9.3 

ม.12 ต.12.1-12.6 

ม.13 ต.13.2 

เซอรโซเฟยประไพพิศ  รัศมีมารยี 

ครกัูลยา                  มสิุทธิ์มณ ี

งานบรหิารงานทั่วไป 

อังคารที่ 9 ฉีดกําจัดยุง ครั้งท่ี 1 เร่ิมตั้งแต 16.00 น. 

เปนตนไป 

ม.9 ครปูยะพงษ ดูแฮ งานอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดลอม 

พฤหัสท่ี 11-

เสารที่13 

อบรมพัฒนาบุคลากรทกุคน ม.7 ต.7.9 ครสูุภาวด ี กอนแกว งานพัฒนาบุคลากร 

จันทรท่ี 15 เปดเรยีนประจําปการศึกษา2560 /  

จําหนายหนังสอื  

- ครปูระจําชั้น  งานการจัดการเรยีนรู 

แผนกปฐมวัย 

อังคารที่ 16 คัดเลือกผลงานคร ูสงเขารวมรบัรางวัลตางๆ 

ประจําปการศกึษา 2560 

- ครณูัฏฐกร สวยเกษร ฝายบุคลากร 

อังคารที่ 16 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ประจําปการศกึษา 2559 

ม.12 ต.12.10 ครพูิศิษฏ พิมลวรรธน งานประกันคุณภาพ 

พฤหัสท่ี 18 จัดกิจกรรมเขาส ีกีฬาสภีัทรเกมส และวัดตัว

นักเรียนเพื่อตัดเสื้อกีฬาส ี

ม.1 ครจูักรพงศ   ธรรมใจ กลุมสาระการเรียนรู

สุขศึกษาและพลศึกษา 

จันทรท่ี 22 กิจกรรม วิเคราะหหลักสูตร สํารวจความพึง

พอใจดานหลักสตูรปฐมวัยและจัดทําหลักสตูร 

ม5.1  ม5.2  ม 7.1  

ม 7.3 ม 7.5 

ครรัูศมี   

ครบูุษกร   

เนตรทอง 

ชื่นจิตใจ 

งานพัฒนาหลักสูตร

และพัฒนาการจัด

ประสบการณ 

อังคารที่ 23 นิเทศรถรับสง ม.9 ต.9.3 ครสูมรส 

ครวูิสูตร 

ทุมจินดา 

คชเถื่อน 

งานสัมพันธชุมชน 

 

 



ปฏิทินปฏิบัติงาน พฤษภาคม 2560  คุณธรรมความเคารพ / Respectful    

ว/ด/ป กิจกรรม มาตรฐาน/ตวัชีว้ัด 

 

ผูรับผดิชอบ 

 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

พุธท่ี 24 วจนพิธีกรรมเปดกองลูกเสอื-เนตรนารี ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครณูัฐนันท สวยงาม งานอภิบาลและ 

แพรธรรม 

พุธท่ี 24 เปดกองลูกเสือ (เชา) ม.1 ต.1.4,1.6 

ม.6 ต.6.1-6.4 

ครจัูกรพงศ   ธรรมใจ งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

พุธท่ี 24 คายพันธสัญญา ม.1,ม.4 (บาย) ม.2 ต.2.1-2.4 ครจัูกรพงศ    ธรรมใจ งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

พฤหัสที ่25 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน (เชา) ม.3 ต.3.1,3.4 

ม.7 ต.7.4,7.5 

ครกัูลยา   ใจมา งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

พฤหัสท่ี 25 เลือกชมุนุม (บาย) ม.3 ต.3.1,3.4 

ม.7 ต.7.4,7.5 

ครมูธุริน ผิวออน งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ศุกรท่ี 26 วจนพิธีกรรมเปดปการศึกษา  

อบรมคุณธรรม-จริยธรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 

ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครนูิภาวี   

ครอูุดมพร   

ลัดลอย 

ถนอมจิตร 

งานอภิบาลและแพรธรรม 

ศุกรท่ี 26 ปฐมนิเทศนักเรยีน ภาคเรยีนที่ 1/2560 ม.1 ต.1.4,1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ครมูธุรส ทวิชาต ิ งานปกครอง 

ศุกรท่ี 26 ปฐมนิเทศการใชหองสมดุ ป.1-ม.6 ม.7 ครวูราภรณ  ยอด

ดําเนิน 

งานหองสมดุ 

ศุกรท่ี 26 สงรายชือ่นักเรียนที่ตรวจสอบและถูกตองคืน

หองทะเบียน 

- ครวูุฒิชัย   เรือนคาํ งานทะเบียน-วัดผล และ

ขอสอบ 

ศุกรท่ี 26 

 

ประชุมครู 

เสวนาธรรมครู 

ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครสูุพิชญา   

ครอูุดมพร   

อินตะสงค

ถนอมจิตร 

งานพัฒนาบุคลากร 

งานอภิบาลและแพรธรรม 
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................................................................................................................................................................................................................................................
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ปฏิทินปฏิบัติงาน  มิถุนายน 2560    คุณธรรมระเบียบวินัย / Discipline   

 

ว/ด/ป กิจกรรม มาตรฐาน/ตวัชีว้ัด 

 

ผูรับผดิชอบ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

พฤหัสท่ี 1 กิจกรรมรับศีลอภัยบาป  ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครสูมศักดิ ์  ธุถาวร งานอภิบาลและแพรธรรม 

ศุกรท่ี 2 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกรตนเดือน ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครคูาทอลิก  งานอภิบาลและแพรธรรม 

เสารที่ 3 วจนพิธีกรรมระลึกถึงคุณพอเอ็ดมอนด   

แวรดิแอร (ผูกอตั้งโรงเรียน)  

ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครนูิภาวี ลัดลอย ฝายจิตตาภิบาล 

เสารที่ 3 กิจกรรมประชุมผูปกครอง ม.5 ต.5.8 

ม.9 ต.9.3 

ครทูิพวรรณ  ขันซาย งานสัมพันธชุมชน 

เสารที่ 3 กิจกรรมประชุมผูปกครอง ม.5 ต.5.8 ครกูนิษฐา   นายอง งานพัฒนาศักยภาพ 

เสารที่ 3 กิจกรรมสัมพันธชุมชน ม.5 ต.5.8 

ม.9 ต.9.3 

ครชูนิดา   สรางทรัพย งานสัมพันธชุมชน 

จันทรท่ี 5 กิจกรรม Spelling Bee ม.4 ครอูริสรา  แพทยเจริญพาณิช กลุมสาระการเรยีนรู 

 กิจกรรม Speech  ครปูระภัสตรา นาฏภักด ี ภาษาตางประเทศ 

จันทรที่ 5-9 รับสมัครนักเรยีนจริยธรรมประกวดมารยาทไทย 

และรับสมัครนักเรียนจริยธรรมดีเดน (ทําแฟม) 

ม.2 ต.2.1-2.4 ครมูธุริน   

ครชูนิดา   

ผิวออน 

สรางทรัพย 

งานสงเสริมคุณภาพ

ผูเรียน 

จันทรท่ี 5-9 งานทุนการศึกษา  - ครสูุธิดา มานะพจนา ฝายจิตตาภิบาล 

จันทรท่ี 12 กิจกรรมปฐมนิเทศเด็กปฐมวัย ม 2.3    ม 3.1     

ม 3.2    ม 10.1 

ครสูวิตตา        รัชตชาภูวดล งานพัฒนาศักยภาพ 

จันทรท่ี 12 กิจกรรมสนทนาธรรมเด็กปฐมวัย ม 2.3 ครณูัฐธฺชา   เฉลิมเทวัญ งานพัฒนาศักยภาพ 

พุธท่ี 14 กิจกรรมประกวดพานไหวครู ม.2 ครกัูลยา   มุสิทธิ์มณ ี กลุมสาระการเรยีนรูการ

งานอาชีพและเทคโนโลยี 

พฤหัสท่ี 15 กิจกรรมไหวครู ประถม-ม.ปลาย ม.3 ต.3.1,3.4 ครดูวงใจ   สอนแสน งานสงเสริมคุณภาพผูเรียน 

พฤหัสท่ี 15 กิจกรรมไหวครปูฐมวัย ม.3.4 ครกูนิษฐา   นายอง งานพัฒนาศักยภาพ 

จันทรที่ 19 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ป.1 และ ป.6 ม.5 ต.5.8 

ม.9 ต.9.3 

ครกูรรณิกา   คําเขื่อน งานอนามัยโรงเรียน 

อังคารที2่0-

ศุกรท่ี 23 

กิจกรรมแขงขันคอมพิวเตอร 

 

ม.4 ครโูสรยา   

ครณูิชนันทน   

ครมูะลิวัลย   

ธรรมใจ 

สุยะคํา 

จินะเปง 

กลุมสาระการเรยีนรูการ

งานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
 



ปฏิทินปฏิบัติงาน  มิถุนายน 2560    คุณธรรมระเบียบวินัย / Discipline   

 

ว/ด/ป กิจกรรม มาตรฐาน/ตวัชีว้ัด 

 

ผูรับผดิชอบ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

อังคารที2่0-

ศุกรท่ี 23 

กิจกรรมแขงขันคอมพิวเตอรปฐมวัย ม.4.1 ม.4.5 ครชูลิตรา   ชมอุต งานพัฒนาศักยภาพ 

พฤหัสท่ี  กิจกรรมคายคุณธรรมจริยธรรม ม.1,ม.2 ม.2 ต.2.1-2.4 ครกูณภัทร   จันพอตา งานกิจกรรมพัฒนา 

22-24    ผูเรียน 

จันทรท่ี 26 กิจกรรมวันสุนทรภู 

กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด 

ม.1 ต.1.4-1.6 

ม.3 ต.3.1-3.4 

ม.4 ต.4.4 

ม.6 ต.6.1-6.3 

ม.7 ต.7.3-7.6  

ม.10 

ครนูุจรี   

ครจัูกรพงศ   

สังขอยู 

ธรรมใจ 

งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

จันทรท่ี 26 กิจกรรมลานกีฬาตานยาเสพติด ม.1.4 ม.11.1-2 ครอูรณี   นวลจันทร งานพัฒนาศักยภาพ 

จันทรท่ี 26 ครผููสอนระดับชั้นปที่ 1-มัธยมศึกษาปที่ 6 สง

เคาโครงวิจัยในชั้นเรียน 

ม.7 ครอูอมทิพย   ระรีธง งานวิจัยในชั้นเรยีน 

ศุกรท่ี 30 กิจกรรมโลกสวยดวยมอืเรา 

คายคุณธรรม-จริยธรรมปฐมวัย 

กิจกรรมคายปฐมวัย 

ม 2.4 

ม 4.3   ม4.4 

ครวูิลาวรรณ    สุรเนตร 

ครสูวิตตา        รัชตชาภูวดล 

ครยูศวดี          ลขิิตรุงรัตน 

งานพัฒนาศักยภาพ 

ศุกรท่ี 30 ประชุมครู 

กิจกรรมเสวนาธรรมครู 

กิจกรรมศาสนสัมพันธ 

ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครสูุพิชญา   

ครอูุดมพร   

ครสูมศักดิ ์  

อินตะสงค 

ถนอมจติร 

ธุถาวร 

งานพัฒนาบุคลากร 

งานอภิบาลและแพรธรรม 
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ปฏิทินปฏิบัติงาน กรกฎาคม 2560    คณุธรรมความเมตตากรุณา / Merciful 

ว/ด/ป กิจกรรม มาตรฐาน/ตวัชีว้ัด 

 

ผูรับผดิชอบ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

จันทรท่ี 3 กิจกรรมนิเทศการสอน ป.1-ม.6  

(ตลอดทั้งเดือน) 

สงสือ่การเรียนการสอน 

ม.7 ครวูิรารัตน   

 

ศรรีมย หัวหนากลุมสาระการ

เรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ 

จันทรท่ี 3 กิจกรรมนิเทศการสอนปฐมวัย 

กิจกรรมประกวดเพื่อพัฒนาสือ่และจัดหองศูนย

การเรียน 

ม 5.3   

ม 5.4  ม 5.10 

ครรูัศม ี   

ครบูุษกร   

เนตรทอง 

ชื่นจิตใจ 

งานนิเทศติดตาม 

พุธท่ี 5 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ ป.3,ป.6,ม.3 ม.1 ต.1.4,1.6 

ม.6 ต.6.1-6.4 

ครจัูกรพงศ   ธรรมใจ 

ครอูรสิรา     แพทยเจริญพานิช 

งานกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 

พฤหัสท่ี 6 กิจกรรมรับศลีอภัยบาป ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครสูมศักดิ ์ ธุถาวร งานอภิบาลและแพรธรรม 

ศุกรท่ี 7 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกรตนเดือน ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครคูาทอลิก  งานอภิบาลและแพรธรรม 

ศุกรท่ี 7 กิจกรรมวันอาสาฬหบชูา และวันเขาพรรษา ม.2 ต.2.3-2.4 ครกูัลยา ใจมา 

ครเูขมวรินทร ธนปรชีญาทรัพย 

 

งานสัมพันธชุมชน 

กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

ศุกรท่ี 7 กิจกรรมวันเขาพรรษา ปฐมวัย ม 3.1 ครกูนิษฐา   นายอง งานพัฒนาศักยภาพ 

เสารที่ 8-

จันทรท่ี10 

กิจกรรมอมรมฟนฟูจิตใจครคูาทอลิก ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครศูรีรัตน   กรประเสริฐ งานอภิบาลและแพร

ธรรม 

อังคารที่ 11 สงขอสอบกลางภาคเรยีนท่ี 1/2560 ม.5 ครวูิรารัตน   

ครณูัฐพล   

ศรรีมย 

สุจพันธ 

งานทะเบียน-วัดผล และ

ขอสอบ 

อังคารที่ 18 นิเทศครูใหม ม.9 ครสูุมาล ี  

ครสูมสวย   

ชัยชอุม 

สิงขรสุนทร 

งานสรรหาบุคลากร 

อังคารที่ 18 คายแกนนําภัทรวิทยาปลูกกลาคืนปา ม.11 ม.13 ครปูยะพงษ ดูแฮ งานอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดลอม 

ศุกรท่ี 21 สงคะแนนประเมินสภาพจรงินักเรียน คร้ังที่ 1 

ชั้น ป.1-ม.6 ภาคเรยีนท่ี 1/2560 

ม.5 ครวูุฒิชัย   เรือนคํา งานทะเบียน-วัดผล และ

ขอสอบ 

พุธท่ี 19- 

ศุกร 21 

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560  

 

ม.5 ครวูิรารัตน   

ครณูัฐพล   

ศรรีมย 

สุจพันธ 

งานทะเบียน-วัดผล และ

ขอสอบ 

 



ปฏิทินปฏิบัติงาน กรกฎาคม 2560    คณุธรรมความเมตตากรุณา / Merciful 

ว/ด/ป กิจกรรม มาตรฐาน/ตวัชีว้ัด 

 

ผูรับผดิชอบ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

พุธท่ี 26 กิจกรรมวันภาษาไทย 

กิจกรรมประกวดรองเพลง 

 ม.4 

 

ครรูุงรัศมี   

ครสูมศักดิ ์  

ผาสขุ 

ธุถาวร 

กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย 

กลุมสาระการเรียนรู

ศิลปะ 

พฤหัสที 27 วจนพิธีกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเดจ็พระ

เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 

ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครนูิภาวี   

ครณูัฐพร   

ครมูะลิวัลย   

ลัดลอย 

สอนนา 

จินะเปง 

งานอภิบาลและแพรธรรม 

งานสงเสริมคณุภาพ

ผูเรียน 

กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร 

ศุกรท่ี 28 ประชุมครู 

กิจกรรมเสวนาธรรมครู 

ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครสูุพิชญา   

ครอูุดมพร  

อินตะสงค 

ถนอมจติร 

งานพัฒนาบุคลากร 

งานอภิบาลและแพรธรรม 
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ปฏิทินปฏิบัติงาน สิงหาคม 2560    คณุธรรม ความกตัญูกตเวที / Gratefulness 

 

ว/ด/ป กิจกรรม มาตรฐาน/ตวัชีว้ดั 

 

ผูรับผดิชอบ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

อังคารที่ 1 กิจกรรมศึกษาดูงานสัปดาหวิทยาศาสตร ม.4 ครูปริญญารัตน   ทานะ กลุมสาระการเรยีนรู

วิทยาศาสตร 

อังคารที่ 1 กิจกรรมเย่ียมบานเด็กปฐมวัย (ตลอดเดอืน) ม5.5   ม5.8 ครูสายพิณ   เบ็ญพาด งานพัฒนาศักยภาพ 

อังคารที่ 1 เยี่ยมบานนักเรียนรายบุคคล 

กิจกรรมรูจักนักเรียน SDQ 

ม.3 ต.3.1 ม.5  

ต.5.8 ม.7 ต.7.4 

ม.9 ต.9.2 

ครูสมรส   

ครูกณภัทร   

ทุมจินดา 

จันพอตา 

งานปกครอง 

อังคารที่ 1-

ศุกรท่ี 4 

กิจกรรมประดิษฐการด จากเศษวัสดุ ม.4 ครูมะลิวัลย   จินะเปง กลุมสาระการเรยีนรูการ

งานอาชีพฯ 

พฤหัสท่ี 3 กิจกรรมรับศีลอภัยบาป ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครูสมศักดิ ์  ธุถาวร 

งานอภิบาลและแพรธรรม 

ศุกรท่ี 4 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกรตนเดือน  ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครูคาทอลิก  งานอภิบาลและแพรธรรม 

จันทรท่ี 7 กิจกรรมวันรพี ม.2 ต.2.3-2.4 ครูสุภาวดี   กอนแกว กลุมสาระการเรยีนรูสังคม

ศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

อังคารที่ 8 กิจกรรมภูมิปญญาทองถิ่น ม.4 ครูสุจินต   สุภาพกุล กลุมสาระการเรยีนรูสังคม

ศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

ศุกรท่ี 11 วจนพิธีกรรมโอกาสวันสมโภชพระนางมารียรับ

เกียรติยกขึ้นสวรรคทั้งกายและวิญญาณ / 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็

พระบรมราชินนีาถ ในรัชกาลที ่9 

ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครูณัฐนันท   

 

สวยงาม งานอภิบาลและแพรธรรม 

ศุกรท่ี 11 กิจกรรมวันแมแหงชาติ  

กิจกรรม Big Cleaning Day 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.3 ต.3.1,3.4 

ม.11 ต.11.1-11.2 

ครูวิสูตร 

ครูเกรียงศักดิ์ 

คชเถือ่น 

สังคํา 

งานสัมพันธชุมชน 

งานอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดลอม 

ศุกรท่ี 11 กิจกรรมวันแม  ปฐมวัย ม 3.1 ครูยศวดี   ลิขิตรุงรัตน งานพัฒนาศักยภาพ 

ศุกรท่ี 11 ปองกันและระวังอัคคีภัย ม.9 ครูปริญญารตัน   ทานะ งานอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดลอม 

ศุกรท่ี 11 กิจกรรมศิลปนนอย ม.4 ครูเกรียงศักดิ์   สังคํา กลุมสาระการเรยีนรูศิลปะ 

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

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

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



ปฏิทินปฏิบัติงาน สิงหาคม 2560    คณุธรรม ความกตัญูกตเวที / Gratefulness 

 

ว/ด/ป กิจกรรม มาตรฐาน/ตวัชีว้ดั 

 

ผูรับผดิชอบ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

จันทรท่ี 14 อบรมฟนฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครูรัตนา   วงศหิรัญกุล ฝายจิตตาภิบาล 

อังคารที1่5-

ศุกร18 

กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร 

กิจกรรมคณิตคิดเร็ว 

ม.4 ครูกานดา   

ครูชนิดา   

บุญรตัน 

สรางทรัพย 

กลุมสาระการเรยีนรู

วิทยาศาสตร 

กลุมสาระการเรยีนรู

คณิตศาสตร 

อังคารที1่5-

ศุกร18 

กิจกรรมหนูนอยวิทยาศาสตร  

กิจกรรมชวนคิดคณติศาสตร 

ม 4.2    ม 4.4 ครูณัฐณชิ   ปางหลา งานพัฒนาศักยภาพ 

อังคารที่22-

พุธท่ี23 

กิจกรรมคายพักแรม ป.1-ป.2 ม.1 ต.1.4,1.6 

ม.6 ต.6.1-6.4 

ครูจักรพงศ  ธรรมใจ 

ครูอริสรา   แพทยเจรญิพานิช 

งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

พฤหัสท่ี24- 

ศุกรท่ี 25 

กิจกรรมคายพักแรม ป.3-ป.4 ม.1 ต.1.4,1.6 

ม.6 ต.6.1-6.4 

ครูจักรพงศ   

ครูทิพวรรณ   

ธรรมใจ 

ขันซาย 

งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ศุกรท่ี 25 ประชุมครู 

เสวนาธรรมครู 

ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครูสุพิชญา   

ครูอุดมพร   

อินตะสงค 

ถนอมจติร 

งานพัฒนาบุคลากร 

งานอภิบาลและแพรธรรม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ปฏิทินปฏิบัติงาน กันยายน 2560    คณุธรรม ความขยันหมั่นเพียร / Diligent 

 

ว/ด/ป กิจกรรม มาตรฐาน/ตวัชีว้ัด 

 

ผูรับผดิชอบ 

 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

พฤหัสท่ี 31 กิจกรรมรับศีลอภัยบาป ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครูสมศักดิ ์ ธุถาวร งานอภิบาลและแพร

ธรรม 

ศุกรท่ี 1 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกรตนเดือน 

 

ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครคูาทอลิก  งานอภิบาลและแพร

ธรรม 

ศุกรท่ี 1 กิจกรรมนิทรรศการผลงานเด็กปฐมวัย ม.2.1   ม2.4 ครวูิลาวรรณ   สุรเนตร งานพัฒนาศักยภาพ 

จันทรท่ี 4 กิจกรรมคณิตพิชิตโจทย ม.4 ครฉูวีวรรณ   นายอง กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร 

พฤหัสที ่7-

ศุกรท่ี 8 

คายลูกเสอื-เนตรนารี ป.5-ป.6 ม.1 ต.1.4,1.6 

ม.6 ต.6.1-6.4 

ครจัูกรพงศ   

ครมูะลิวัลย   

ธรรมใจ 

จินะเปง 

งานกิจกรรมพัฒนา

ผูเรยีน 

ศุกรท่ี 8 สงขอสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ม.5 ครวูิรารัตน   

ครณูัฐพล   

ศรรีมย 

สุจพันธ 

งานทะเบียน-วัดผล 

และขอสอบ 

จันทรท่ี 11 สงแบบทดสอบเตรยีมความพรอม 

ปลายภาคเรียนที่ 1/2560 

- ครมูนีา           ทรรศนะปญญา งานพัฒนาศักยภาพ 

จันทรท่ี 18 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 

 

ม.8 ต.8.1-8.6 

ม.9 ต.9.1-9.3 

ม.12 ต.12.1-12.6 

ม.13 ต.13.2 

เซอรโซเฟยประไพพิศ รัศมมีารีย 

ครกัูลยา             มสิุทธิ์มณี 

งานบรหิารงานทั่วไป 

จันทรท่ี 18-

ศุกรท่ี 22 

กิจกรรมสัปดาหประกวดมารยาทไทย ม.2 ต.2.1-2.4 ครมูธุริน   ผิวออน งานสงเสรมิคุณภาพ

ผูเรยีน 

จันทรท่ี 18-

ศุกรท่ี22 

กิจกรรมหนูนอยมารยาทงาม ม 3.1 ครสูวิตตา           รัชตชาภูวดล งานพัฒนาศักยภาพ 

ศุกรท่ี 22 สงคะแนนประเมินสภาพจรงิหลังเรียน ภาค

เรียนที่ 1 และสรุปผลการประเมินการอานคิด

วิเคราะหและเขียน 

ม.5 ครวูุฒิชัย   

ครสูุจินต   

 

เรือนคาํ 

สุภาพกุล 

งานทะเบียน-วัดผล

และขอสอบ 

งานหลักสูตร 

จันทรท่ี 25-

พุธท่ี27 

ทดสอบเตรียมความพรอม 

ปลายภาคเรียนที่ 1/2560 

ม.5 ครมูนีา   ทรรศนะปญญา งานพัฒนาศักยภาพ 

จันทรท่ี 25-

ศุกรท่ี29 

สอบปลายภาคเรยีนท่ี 1/2560 

 ป.1-ป.6 

ม.5 ครวูิรารัตน   

ครณูัฐพล   

ศรรีมย 

สุจพันธ 

งานทะเบียน-วัดผล 

และขอสอบ 

ศุกรท่ี 29 ประชุมครู 

กิจกรรมเสวนาธรรมครู 

ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครสูุพิชญา  

ครอูุดมพร  

อินตะสงค 

ถนอมจิตร 

งานพัฒนาบุคลากร 

งานอภิบาลและแพร

ธรรม 



ปฏิทินปฏิบัติงาน ตุลาคม 2560    คุณธรรม ความเปนมิตร / Friendly 

 

วัน เดือน 

ป 

กิจกรรม มาตรฐาน/ตัวชีว้ดั 

 

ผูรับผดิชอบ 

 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

เสารที่ 14 ฉลองวัดนักบุญเทเรซา ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครรัูตนา   วงศหิรัญกุล งานอภิบาลและแพรธรรม 

จันทรท่ี 9-

ศุกรท่ี 27 

เรียนเสรมิชวงปดภาคเรียน Winter 

 

- ครวูารวิชนี   

 

เสมสมาน งานการจัดการเรียนรู 

 

จันทรท่ี 

ที่ 9-27 

กิจกรรม English Camp ม.3 ต.3.1-3.3 

ม.5 ต.5.4 

ม.6 ต.6.2-6.3 

ครวูารวิชนี   

 

เสมสมาน งานพัฒนา 8 กลุมสาระ

การเรียนรู 

 

พฤหัสท่ี 12 ตรวจสุขภาพครปูระจําป ม.9 ครณูัฏฐกร   

ครพูิมพวิไล   

สวยเกษร 

เต็บปญญา 

งานบํารุงรักษาบุคลากร 

พฤหัสท่ี12-

ศุกรท่ี13 

ประเมินภายในคร้ังท่ี 1 ม.12 ต.12.1-12.6 ครรูุงรัศมี   

 

ผาสขุ งานประกันคุณภาพ 

จันทรท่ี 16 สงเอกสารงานวิชาการปฐมวัยทุกประเภท - ครมูีนา        ทรรศนะปญญา แผนกปฐมวัย 

จันทรท่ี 16 สงเอกสารงานวิชาการทุกประเภท ม.5 ต.5.1-5.6,5.10 

ม.7 ต.7.1-7.2,7.5-

7.6 ม.10 

 ต.10.5-10.6 

ครวูิรารัตน   

ครณูัฐพล   

ศรรีมย 

สุจพันธ 

งานทะเบียน-วัดผล และ

ขอสอบ 

พฤหัสท่ี 19 ครทูี่ปรึกษาชุมนมุและผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารี

สงแผนการจัดกิจกรรมชุมนมุ ภาคเรียนที่ 

2/2561 

ม.9 ต. 9.14 ครมูธุริน   ผิวออน ฝายกิจการนักเรยีน 

งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ศุกรท่ี 27 ประชุมครู 

กิจกรรมเสวนาธรรมครู 

ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครสูุพิชญา   

ครอูุดมพร   

อินตะสงค 

ถนอมจติร 

งานพัฒนาบุคลากร 

งานอภิบาลและแพรธรรม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ปฏิทินปฏิบัติงาน พฤศจิกายน 2560    คุณธรรม ความอดทน / Patience 

           
ว/ด/ป กิจกรรม 

มาตรฐาน/

ตัวชีว้ัดภายใน  

 

ผูรับผดิชอบ 

 

 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

พุธที่ 1 เปดเรยีนภาคเรยีนท่ี 2 - -  - 

พฤหัสท่ี 2 กิจกรรมรับศีลอภัยบาป ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครสูมศักดิ ์  ธุถาวร 

งานอภิบาลและแพร

ธรรม 

ศุกรท่ี 3 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกรตนเดือน ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครคูาทอลิก  

งานอภิบาลและแพร

ธรรม 

ศุกรท่ี 3 กิจกรรมประดิษฐกระทงจากวัสดุธรรมชาต ิ ม.2 ครมูธุรส   ทวิชาต ิ กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 

ศุกรท่ี 3 กิจกรรมวันลอยกระทง ม.1 ต.1.4-1.6 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.3 ต.3.3-3.4 

ม.5 ต.5.2 

ม.6 ต.6.1-6.3 

ครกัูลยา        ใจมา 

ครเูขมวรินทร  ธนปรีชญาทรัพย 

 

งานสงเสริมคณุภาพ

ผูเรียน 

กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

ศุกรท่ี 3 กิจกรรมวันลอยกระทง(ปฐมวัย) ม 3.1 ครกูนิษฐา   นายอง งานพัฒนาศักยภาพ 

จันทรท่ี 6 หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ 

คัดเลือกแบบเรียน ปการศึกษา 2561 

- ครวูารวิชนี   เสมสมาน งานการจัดการเรียนรู 

จันทรท่ี 6 ขออนุมัติแผนการจัดการเรียนรูพรอมสือ่

นวัตกรรมการเรียนรู คร้ังท่ี 2 ระดับชั้นปฐมวัย-

มัธยมศกึษาปท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2/2560 

ม.7 ครวูารวิชนี   

ครรัูศมี   

เสมสมาน 

เนตรทอง 

งานการจัดการเรียนรู 

แผนกปฐมวัย 

ศุกรท่ี 10 กิจกรรมทัศนศกึษาสูแหลงการเรียนรูปฐมวัย ม2.1 ม4.1 ม 4.4 ครวูิลาวรรณ   สุรเนตร งานพัฒนาศักยภาพ 

จันทรท่ี 13-

ศุกรท่ี 17 

สัปดาหกีฬาส ี ม.1 ต.1.1-1.6 ครจัูกรพงศ   

 

ธรรมใจ งานกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน /กลุมสาระการ

เรียนรูสุขศึกษา และ

พลศึกษา 

จันทรท่ี 20-

ศุกรท่ี 24 

วันพระคัมภีร ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2  

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครสูมศักดิ ์  ธุถาวร งานอภิบาลและแพร

ธรรม 

พุธท่ี 22 วันมหาธีรราชเจา ม.1 ต.1.4-1.5 ครมูะลิวัลย   จินะเปง งานกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 

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

 



ปฏิทินปฏิบัติงาน พฤศจิกายน 2560    คุณธรรม ความอดทน / Patience 

           
ว/ด/ป กิจกรรม 

มาตรฐาน/

ตัวชีว้ัดภายใน  

 

ผูรับผดิชอบ 

 

 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

พฤหัสท่ี 23 คายวิทย-คณิต ม.4 ครณูัฐพร   

ครณูัฐนันท   

สอนนา 

สวยงาม 

กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร 

กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร 

ศุกรท่ี 24 กิจกรรมกีฬาสี (ปฐมวัย) ม.3.1 ต.3 ครพูลภัทร   ชาญไอรยา งานพัฒนาศักยภาพ 

ศุกรท่ี 24 

 

กิจกรรมกีฬาสี ม.1 ต.1.1 ม.2 

ม.3 ต.3.1-3.3 

ม.4 ต.4.5 ม.7 

ต.7.4-7.5 ม.10 

ต.10.1-10.2 

ครจัูกรพงศ   ธรรมใจ งานกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 

อาทิตยที ่

26-อังคารที่ 

28 

กิจกรรมสงเสริมสวัสดิการครู ม.8 ต.8.4 ครณูัฏฐกร สวยเกษร งานบํารุงรกัษา

บุคลากร 

จันทร 27 

พ.ย.- 

ศุกรที่ 1ธ.ค 

กิจกรรมประดิษฐการดจากเศษวัสดุ ม.2 ครมูะลิวัลย   จินะเปง กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 

อังคารที่ 28 ฉลองศาสนนาม นักบุญโซเฟย ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครศูรรัีตน  กรประเสริฐ งานอภิบาลและแพร

ธรรม 

อังคารที่ 28 ฉีดกําจัดยุง ครั้งท่ี 2 เวลา 16.30 เปนตนไป ม.9 ครเูกรยีงศักดิ์ สังคํา งานอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดลอม 

พุธท่ี 29 ประชุมคณะกรรมการรวม 4 ฝาย ครั้งท่ี 2 

ประชุมชมรมผูปกครอง ครั้งท่ี 2 

ม.8 ต.8.1-8.6 

ม.9 ต.9.1-9.3 

ม.12 ต.12.1-12.6 

ม.13 ต.13.2 

เซอรโซเฟยประไพพิศ รัศมีมารีย 

ครกัูลยา           มุสิทธ์ิมณ ี

งานบริหารงานทั่วไป 

พฤหัสท่ี 30 กิจกรรมรับศีลอภัยบาป ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครสูมศักดิ ์  ธุถาวร งานอภิบาลและแพร

ธรรม 

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

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

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

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

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

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



ปฏิทินปฏิบัติงาน ธันวาคม 2560    คณุธรรม ความซื่อสัตย / Honesty 

 

ว/ด/ป กิจกรรม 
มาตรฐาน/

ตัวชีว้ดั 

 

ผูรับผดิชอบ 

 

 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ศุกรท่ี 1 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกรตนเดือน  ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครคูาทอลิก   

งานอภิบาลและแพร

ธรรม 

ศุกรท่ี 1 ประชุมครู 

เสวนาธรรมครู 

ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครสูุพิชญา   

ครอูุดมพร   

อินตะสงค 

ถนอมจติร 

งานพัฒนาบุคลากร 

งานอภิบาลและแพร

ธรรม 

จันทรท่ี 4 วจนพิธีกรรมวันพอแหงชาต ิ

กิจกรรมวันพอแหงชาต ิ

ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครรัูตนา 

ครูอริสรา   

วงศหิรัญกุล 

แพทยเจริญพานิช 

งานอภิบาลและแพร

ธรรม 

งานสัมพันธชุมชน 

กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

จันทรท่ี 4 กิจกรรมวันพอแหงชาต ิ ม 3.1 ครศูศิณัฏฐ   ภูพันธ งานพัฒนาศักยภาพ 

จันทรท่ี 4 กิจกรรมหนูนอยรักษสะอาด ม.11 ต.11.1 

ม.13 ต.13.1 

ครเูกรยีงศักดิ์   สังคํา งานอาคารสถานที่

และสิ่งแวดลอม 

เสารที่ 16 งานราตรีศรีภัทร ม.14 ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครมูธุรส   

ครกูณภัทร   

ทวิชาต ิ

จันพอตา 

ฝายบริหารจัดการ 

เสารที่ 16 งานราตรีศรีภัทร ม 3.4 ครศูศิณัฏฐ   ภูพันธ งานสัมพันธชุมชน 

จันทรท่ี 18 สงคะแนนประเมินสภาพจรงินักเรียน คร้ังท่ี 1 

ชั้น ป.1-ม.6 ภาคเรยีนท่ี 2/2560 

ม.5 ครวูุฒิชัย   เรอืนคํา งานทะเบียน-วัดผล

และขอสอบ 

จันทรท่ี 

18-22 

สัปดาหพระคริสตสมภพ ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครศูรรัีตน   กรประเสริฐ งานอภิบาลและแพร

ธรรม 

ศุกรท่ี 22 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคริสตสมภพและ 

ปใหม 

ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครเูสาวลักษณ   

 

แสนทวีสขุ งานอภิบาลและแพร

ธรรม 

ศุกรท่ี 22 กิจกรรมพิธีกรรมวันพระคริสตสมภพ ม.3.4 ครณูัฐธิชา   เฉลิมเทวัญ งานพัฒนาศักยภาพ 

ศุกรท่ี 22 กิจกรรมวันครอบครัวภัทร  - ครณูัฏฐกร   สวยเกษร งานบํารุงรักษา

บุคลากร 

จันทร-ศุกร 

ที่ 25-3 

หยุดเรียนสงทายปเกาตอนรับปใหม - ครูณัฏฐกร   สวยเกษร - 

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



ปฏิทินปฏิบัติงาน มกราคม 2561    คุณธรรม ความออนโยน / Be Gentle 

 

ว/ด/ป กิจกรรม 
มาตรฐาน/

ตัวชีว้ัดภายใน  

 

ผูรับผดิชอบ 

 

 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

พฤหัสท่ี 4 เปดเรยีน 

นิเทศการสอนตลอดทั้งเดอืน 

สงสือ่การเรียนการสอน 

ม.7 ครวูิรารัตน   

ครอูลิษา   

ศรรีมย 

อินตะ 

หัวหนากลุมสาระฯ 

8 กลุมสาระการ

เรียนรู 

พฤหัสท่ี 4 สงขอสอบกลางภาคเรยีนท่ี 2/2560 ม.5 ครวูิรารัตน   

ครณูัฐพล   

ศรรีมย 

สุจพันธ 

งานทะเบียน-วัดผล 

และขอสอบ 

พฤหัสท่ี 4 กิจกรรมรับศีลอภัยบาป ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครสูมศักดิ ์ ธุถาวร งานอภิบาลและแพร

ธรรม 

ศุกรท่ี 5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกรตนเดือน ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครคูาทอลิก  งานอภิบาลและแพร

ธรรม 

จันทรท่ี 8 ซอมกิจกรรมบัณฑิตนอย - ครรูะดับชั้นปฐมวัยปที ่3 งานพัฒนาศักยภาพ 

ศุกรท่ี 12 อานสาสนวันเด็ก และกิจกรรมวันเด็ก - เซอรโซเฟยประไพพิศ รัศมมีารีย 

นายวิสูตร               คชเถือ่น 

งานสัมพันธชุมชน 

ศุกรท่ี 12 กิจกรรมวันเด็ก (ปฐมวัย) ม 3.1 ครพูลภัทร   ชาญไอยรา งานพัฒนาศักยภาพ 

จันทรท่ี 15 วจนพิธีกรรมวันครู ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครณูัฐนันท สวยงาม งานอภิบาลและแพร

ธรรม 

จันทรท่ี 15 กิจกรรมวันครแูหงชาติ - ครณูัฏฐกร   สวยเกสร งานบํารุงรักษา

บุคลากร 

พุธท่ี 17-

ศุกรท่ี 19 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 ม.5 ครวูิรารัตน  

ครณูัฐพล   

ศรรีมย 

สุจพันธ 

งานทะเบียน-วัดผล 

และขอสอบ 

พฤหัสท่ี 18 ถายรูปบัณฑิตนอย และ ม.6 - ครรูะดับชั้นปฐมวัยปที ่3 และ  

ม.6 

ครรูะดับชั้นปฐมวัย

ปที ่3 /ครรูะดับชั้น

มัธยมศึกษาปที ่6 

ศุกรท่ี 26 นิทรรศการวันวิชาการกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมสัปดาหหองสมดุ นิทรรศการแสดงผล

งานนักเรียน ทุกกลุมสาระการเรียนรู 

ม.7 ครวูิรารัตน  

ครณูัฐพล   

ศรรีมย 

สุจพันธ 

ฝายวิชาการ 

ศุกรท่ี 26 ประชุมครู 

กิจกรรมเสวนาธรรมครู 

ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครสูุพิชญา   

ครอูุดมพร   

อินตะสงค 

ถนอมจิตร 

งานพัฒนาบุคลากร 

งานอภิบาลและแพร

ธรรม 



ปฏิทินปฏิบัติงาน กุมภาพันธ 2561 คณุธรรม ความรัก การให เสียสละและแบงปน / Love and Share 

  

ว/ด/ป กิจกรรม 
มาตรฐาน/ตวัชีว้ดั

ภายใน  

 

ผูรับผดิชอบ 

 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

พฤหัสท่ี 1 กิจกรรมรับศีลอภัยบาป ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครสูมศักดิ ์  ธุถาวร งานอภิบาลและแพรธรรม 

พฤหัสท่ี 1 สํารวจบุคลากรท่ีตองการปฏิบัติงานตอใน

โรงเรียน ปการศึกษา 2561 

- ครสูมสวย สิงขรสุนทร งานสรรหาบุคลากร 

พฤหัสท่ี  

1-2 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 เขารวม

กิจกรรมปจฉิมนิเทศ 

ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.7 ต.7.2,7.6,7.7 

ม.10 ต.10.2-10.3 

ครมูธุรส   ทวิชาต ิ งานปกกครอง 

ศุกรท่ี 2 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกรตนเดือน ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครคูาทอลิก  งานอภิบาลและแพรธรรม 

จันทรท่ี 5 สงแบบทดสอบเตรยีมความพรอม - ครมูนีา        ทรรศนะปญญา งานพัฒนาศักยภาพ 

พฤหัสท่ี8-

เสารที ่10 

กิจกรรมคายลูกเสือ-เนตรนารี ม.ตน ม.1 ต.1.4,1.6 

ม.6 ต.6.1-6.4 

ครจัูกรพงศ   

 

ธรรมใจ งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ศุกรท่ี 9 สงขอสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560  

 

ม.5 ครวูิรารัตน   

ครณูัฐพล   

ศรรีมย 

สุจพันธ 

งานทะเบียน-วัดผล และ

ขอสอบ 

พุธที่ 14 กิจกรรมประกวดวงดนตรี ม.5 ต.5.3-5.4 ครสูมศักดิ ์  ธุถาวร กลุมสาระการเรยีนรูศิลปะ 

ศุกรท่ี 16 กิจกรรมแนะแนว นักเรียนชั้น ป.6,ม.3,ม.6 ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.7 ต.7.2,7.6,7.7 

ม.10 ต.10.2-10.3 

ครมูธุรส   

 

ทวิชาต ิ ฝงานกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 

ศุกรท่ี 16 กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

(เลือกตั้งสภานักเรียน) 

ม.3 ต.3.1,3.4 

ม.7 ต.7.4-7.5 

ครกูัลยา   ใจมา กลุมสาระการเรยีนรูสังคม

ศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

ศุกรท่ี 23 สงคะแนนประเมินสภาพจรงินักเรียน คร้ังท่ี 2  

ชั้น ป.1-ม.6 ภาคเรยีนท่ี 2/2560 

ม.5 ครวูุฒิชัย   เรือนคาํ งานทะเบียน-วัดผลและ

ขอสอบ 

ศุกรท่ี 23 ประชุมครู 

วจนพิธีกรรมปดเรยีน 

กิจกรรมเสวนาธรรมครู 

ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครสูุพิชญา   

ครนูิภาวี 

ครอูุดมพร   

อินตะสงค 

ลัดลอย 

ถนอมจิตร 

งานพัฒนาบุคลากร 

งานอภิบาลและแพรธรรม 

จันทรที่ 26-

พุธท่ี 28 

ทดสอบปลาย ปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2560  ครมูีนา   ทรรศนะ

ปญญา 

งานพัฒนาศักยภาพ 

จันทรท่ี26 

ก.พ.-2 มี.ค. 

สอบปลายภาคเรยีนท่ี 2/2560 

 

ม.5 ครวูิรารัตน   

ครณูัฐพล   

 

ศรรีมย 

สุจพันธ 

ฝายวชิาการ 

แผนกปฐมวัย 



ปฏิทินปฏิบัติงาน มีนาคม 2561 คณุธรรม ความสมถะ พอเพียง Simplicity contentment and self-Sufficienty 

 

ว/ด/ป กิจกรรม 
มาตรฐาน/

ตัวชีว้ัดภายใน  

 

ผูรับผดิชอบ 

 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ศุกรท่ี 2 ประเมินภาพลักษณคร ู - ครณูัฏฐกร   สวยเกษร งานบํารุงรักษาบุคลากร 

จันทรท่ี 5 สงสมดุพก ปฐมวยั - ครมูนีา      ทรรศนะปญญา ฝายวชิาการ 

จันทรท่ี 5-

ศุกรท่ี 9 

ครตูรวจขอสอบและตรวจทานคะแนน ม.5 ครวูุฒิชัย   เรือนคาํ งานทะเบียน-วัดผล และ

ขอสอบ 

พฤหัสท่ี 8 ซอมใหญกิจกรรมบัณฑิตนอย 

ซอมพิธีรับใบประกาศนียบัตร ม.6 

- ครรูะดับชั้นอนุบาล 3 

ครรูะดับชั้น ม.6 

พัฒนาศักยภาพ 

ฝายวชิาการ 

ศุกรท่ี 9 เตรียมงานบัณฑิตนอย - ครณูัฐนิช   ปางหลา พัฒนาศักยภาพ 

ศุกรท่ี 9 สงเอกสารฝายมาตรฐาน - ครพูิศิษฎ       พมิลวรรธนะ งานประกันคุณภาพ 

เสารที่ 10 กิจกรรมบัณฑิตนอย ม.2.1 ต.2 ครณูัฐนิช   ปางหลา พัฒนาศักยภาพ 

เสารที่ 10 พิธีรับใบประกาศนียบัตร ม.6 ม.2 ต.2.2 ม.3 ครมูธุรส   ทวิชาต ิ ฝายวชิาการ 

พฤหัสท่ี 15 สงเอกสารวิชาการ - ครวูิรารัตน   

ครณูัฐพล   

ศรรีมย 

สุจพันธ 

งานทะเบียน-วัดผล และ

ขอสอบ 

พฤหัสท่ี 15 สงเอกสารวิชาการ ปฐมวัย - ครมูนีา      ทรรศนะปญญา ฝายวชิาการ 

พฤหัสท่ี 15 สงเอกสาร Summer ทุกชั้นเรียน ม.5 ครวูารวิชนี   เสมสมาน งานการจัดการเรียนรู 

พฤหัสท่ี15-

ศุกรท่ี 16 

ประเมินภายใน ม.12 ต.12.1-12.6 ครรุูงรัศม ี ผาสขุ งานประกันคุณภาพ 

จันทรท่ี 19 กิจกรรมฉลองศาสนนามนักบุญยอแซฟ ม.1 ต.1.4-1.5 

ม.2 ต.2.1-2.4 

ม.13 ต.13.1-13.2 

ม.14ต.14.1-14.2 

ม.15 ต.15.1-15.2 

ครศูรีรัตน กรประเสริฐ งานอภิบาลและแพรธรรม 

จันทรท่ี  

26 มี.ค.-

ศุกรท่ี 27 

เม.ย. 

เริ่มเรียน Summer ม.3.1-3.3  

ม.8 ต.8.5-8.6 

ครวูารวิชน ี  เสมสมาน งานการจัดการเรียนรู 

จันทรท่ี26-

ศุกรท่ี 30 

สรุปและประเมินงาน SAR ครั้งท่ี 2 ม.12 ต.12.1-12.6 ครรุูงรัศม ี ผาสขุ งานประกันคุณภาพ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ปฏิทินปฏิบัติงาน เมษายน 2561 คุณธรรม รักความเปนไทย/Love of the country 

ว/ด/ป กิจกรรม 
มาตรฐาน/ตวัชี้วดั

ภายใน  

 

ผูรับผดิชอบ 

 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

จันทรท่ี 2 นักเรียน ป.6,ม.3,ม.6 รับเอกสารจบ - ครวูุฒิชัย เรือนคาํ งานทะเบียน-วัดผล และ

ขอสอบ 

จันทรท่ี 2- 

พุธท่ี 4 

จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป ปการศกึษา 2561 - ครพูิมพิกา   ปวนเต็ม งานวิจัยนโยบายและ

แผน 

พฤหัสท่ี 5 ตรวจสอบรูปเลมรายงานการประเมินตนเองของ

สถานศกึษา (SAR) และรายงานประจําป

การศึกษา 2560 

ม.12 ต.12.1-12.6 ผูชวยผูอํานวยการฝายทุกฝาย งานประกันคุณภาพ 

จันทรท่ี 9-

จันทรท่ี16 

หยุดวันสงกรานต - -  - 

อังคารที่ 17 
สรุปผลขอมลูสารสนเทศของแตละฝายเพื่อจัดทํา

รูปเลมสารสนเทศประจําป 2560 

ม.12 ต.12.10 ครอูนัญญา ศิรเิมืองมูล งานสารสนเทศ 

อังคารที่ 

17-18 

จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2561 - ครณูิชนันทน   สุยะคํา งานบริหารงานทั่วไป 

อังคารที่ 

17-18 

สรรหาและคัดเลือกครูดีเดนเพ่ือรับรางวัลในป

การศึกษา 2561 

- ครสูุมาลี   ชัยชอุม งานบํารุงรกัษาบุคลากร 

พฤหัสท่ี 19 ตรวจสอบรูปเลมปฏิทนิปฏิบัติงาน - ผูชวยผูอํานวยการฝายทุกฝาย ฝายบริหารจัดการ 

ศุกรท่ี 20 จัดเตรียม ตรวจสอบเอกสารเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

- ผูชวยผูอํานวยการฝายทุกฝาย ฝายบริหารจัดการ 

ศุกรท่ี 20 ครทูี่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมและผูกํากับลูกเสือ-

เนตรนารี สงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ภาค

เรียนที่ 1/2562 

ม.7 ต.7.5 ครมูธุริน             ผิวออน งานกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 

อังคารที่ 24 แตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง การ

สํารวจตรวจสอบพัสดุครุภัณฑของโรงเรียน

ประจําป 

- ครศูกุร

ศักดิ์สิทธิ ์ 

ลิ้มลอืชา งานพัสด-ุครุภัณฑ 

พุธท่ี 25 สํารวจตรวจสอบพัสดุครุภัณฑของโรงเรียน

ประจําป 

- ครศูกุร

ศักดิ์สิทธิ ์ 

ลิ้มลอืชา งานพัสด-ุครุภัณฑ 

จันทรท่ี 23 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4 ม.8 ต.8.1-8.6 

ม.9 ต.9.1-9.3 

ม.12 ต.12.1-12.6 

ม.13 ต.13.2 

เซอรโซเฟยประไพพิศ  รัศมี

มารีย 

ครกูัลยา                มุสิทธิ์

มณ ี

งานบริหารงานทั่วไป 

ศุกรท่ี 27 เรียน Summer วันสุดทาย - ครวูารวิชน ี เสมสมาน งานการจัดการเรียนรู 

เสารที่ 28-

อังคารที่ 1 

พักผอนประจําป ม.8 ต.4 ครณูัฏฐกร   สวยเกษร งานบํารุงรกัษาบุคลากร 

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

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

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

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


