
ปฏิทินปฏบิัติงานโรงเรียนองครักษ์  ปีการศึกษา 2565 

วัน   เดือน  ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พฤษภาคม 2565   

ก่อนวันที ่31 เบิกค่าเช่าบ้าน เบิกค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบตุร ครูเยาวเรศ  
1-31 ดำเนินการจัดซื้อจดัจ้างและลงทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

3,5,6,9-12 อบรมนักเรยีนห้องเรียน MEP ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ครูพัชญา 
5 รายงานการเงินประจำเดือน ครูเยาวเรศ 

9-11 ปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4 ครูสุทธิน ี
10 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาให้พิจารณา แผนปฏิบตัิการ  

ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียน เพื่อขอความเห็นชอบในการใช้  
งานนโยบายและแผน 
งานคณะกรรมการสถานศึกษา 

11 ประชุมคณะครูโรงเรียนองครักษ ์ ฝ่ายบรหิาร 
12-13 ค่ายคุณธรรมวยัใส ครูณัฐชยา 

17 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 คณะครูโรงเรียนองครักษ ์
ตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน คณะครูโรงเรียนองครักษ ์
วันคล้ายสถาปนาโรงเรียน ครูชัยวัฒน์ 

17-31 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ครูศุกัญญา 
18-20 กิจกรรมงามอย่างไทย ครูญาโนทัย 

20 "ค่ายพุทธมามกะ" นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ครูภาวินีและครูณัฐชยา 
21 ค่ายพัฒนาเทคนิคปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ครูพิชญาภา ครูทิพวรรณ   

ครูถนอมขวัญ และครูนวพฒัน์ 
27 ค่ายคุณธรรม ครูศิริวรรณ ์
29 ประชุมผู้ปก ครองภาคเรียนท่ี 1 ครูวิมลรัตน์ และคณะ 
31 งานตรวจสอบภายในสถานศึกษา ครูวันดีและครสูุกานดา 

ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร ์ รับฝากเงินงานธนาคารโรงเรียน ครูวิมลรัตน์และครูณัฐวด ี
ทุกวันจันทร์ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครูรัชดาภรณ ์

และคณะครูโรงเรียนองครักษ ์
ทุกวันศุกร์ สืบสานวิถีธรรม วิถีไทย ครูณัฐชยา 

ตรวจเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ ครูญาโนทัยและครูทิพรรณ 

มิถุนายน 2565   

ก่อนวันที ่30 เบิกค่าเช่าบ้าน เบิกค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบตุร ครูเยาวเรศ 
1 ตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน คณะครูโรงเรียนองครักษ ์

ครูประจำวิชาส่งประมวลผลรายวชิา (Coures Syllabus) งานวิชาการ 
1-30 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ครูศุกัญญา 

ดำเนินการจัดซื้อจดัจ้างและลงทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ
2 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางสุทธิดาฯ ครูชัยวัฒน์ 
3 ฝากตัวเป็นศิษย์ และรับน้องปลอดภัย สายใย อ.ร. ครูภัทราภรณ์และครูอาภาภัทร 
5 รายงานการเงินประจำเดือน ครูเยาวเรศ 
9 วันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ครูญาโนทัย 



วัน   เดือน  ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

มิถุนายน 2565   

10 เด็กดีมีอตัลักษณ ์ ครูณัฐชยา 
13 ขับข่ีปลอดภัย สร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ครูปิยพงษ์ ครูศุภรัศมิ์  

และครูพัชญา 
15 เด็กดีมเีงินออม ครูณัฐวด ี
16 ประชุมคณะครูโรงเรียนองครักษ ์ ฝ่ายบรหิาร 
18 ส่งเสริมศักยภาพ A-MATH  SUDOKU  และ คิดเลขเร็ว ครูวราภาและครสูมจติร ์

20 มิ.ย.-8 ก.ค.65 นิเทศการศึกษาภายใน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  
และคณะผู้บริหาร 

24 การพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนช้ัน ม.6 ครูปาณสิรา 
ค่ายพุทธธรรม ครูศุภรัสมิ ์
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ครูภาวณิีและครูศริิวรรณ ์
สภานักเรียนจติอาสา ครูจารุวี  ครูอาภาภัทร ครูชิตพล 

และครปูรัชญาภรณ ์
25 กิจกรรมสะเต็ม (STEM) สำหรับนกัเรียนช้ัน ม.ต้น ครูทิพวรรณ ครูพิชญาภา  

และครูถนอมขวัญ 
27 วันสุนทรภู ่ ครูอภิชญาและครูสุธ ี
30 งานตรวจสอบภายในสถานศึกษา ครูวันดีและครสูุกานดา 

ครูประจำวิชาส่งแผนการจัดการเรยีนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 งานวิชาการ 
ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร ์ รับฝากเงินงานธนาคารโรงเรียน ครูวิมลรัตน์และครูณัฐวด ี

ทุกวันจันทร์ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครูรัชดาภรณ ์
และคณะครูโรงเรียนองครักษ ์

ทุกวันศุกร์ สืบสานวิถีธรรม วิถีไทย ครูณัฐชยา 
ตรวจเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ ครูญาโนทัยและครูทิพรรณ 

กรกฎาคม 2565   

ก่อนวันที ่31 เบิกค่าเช่าบ้าน เบิกค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบตุร ครูเยาวเรศ 
1 ตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน คณะครูโรงเรียนองครักษ ์

พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม ครูบุปผา 
1-31 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ครูศุกัญญา 

ดำเนินการจัดซื้อจดัจ้างและลงทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ
4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัในสถานศึกษา ครูชิตพล 
5 รายงานการเงินประจำเดือน ครูเยาวเรศ 
8 อบรมแกนนำห้องเรียนสีขาว ครูญาโนทัยและครูภัทราภรณ ์
12 แห่เทียนจำนวนพรรษา ครูภาวินีและครูศุภรัศมิ ์
14 ประชุมคณะครูโรงเรียนองครักษ ์ ฝ่ายบรหิาร 
18 ส่งเสริมการป้องกันความรุนแรงจากการบูลลี ่ ครูปิยพงษ์ 

18-22 กิจกรรม Math Days ครูธัญและครภูัทราภรณ ์



วัน   เดือน  ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

กรกฎาคม 2565   

18-22 งานสัปดาหส์ังคม ครูญาโนทัย 
21 เพื่อนที่ปรึกษา  (YC : Youth Counselor) ครูปาณสิรา 
22 สภานักเรียนจติอาสา ครูจารุวี  ครูอาภาภัทร ครูชิตพล 

และครปูรัชญาภรณ ์
23 การเข้าค่ายจุดประกายความคิดและสร้างแรงบรรดาลใจสูเ่ส้นทาง

นักวิทยาศาสตร ์
ครูน้ำอ้อย 

27 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา-
วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัวเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

ครูศุภรัสมิ์และครูภาวิน ี

วันภาษาไทยแห่งชาต ิ ครูอาภาภัทรและครูจารุว ี
30-31 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน" ครั้งท่ี 1 ครูศุกัญญา 

31 งานตรวจสอบภายในสถานศึกษา ครูวันดีและครสูุกานดา 
ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร ์ รับฝากเงินงานธนาคารโรงเรียน ครูวิมลรัตน์และครูณัฐวด ี

ทุกวันจันทร์ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครูรัชดาภรณ ์
และคณะครูโรงเรียนองครักษ ์

ทุกวันศุกร์ สืบสานวิถีธรรม วิถีไทย ครูณัฐชยา 
ตรวจเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ ครูญาโนทัยและครูทิพรรณ 

สิงหาคม 2565   

ก่อนวันที ่31 เบิกค่าเช่าบ้าน เบิกค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบตุร ครูเยาวเรศ 
1-5 สอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 งานวัดผล 
1-31 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ครูศุกัญญา 

ดำเนินการจัดซื้อจดัจ้างและลงทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ
2 ตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน คณะครูโรงเรียนองครักษ ์
5 รายงานการเงินประจำเดือน ครูเยาวเรศ 

6-7 ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคอมพิวเตอร ์ ครูนวพัฒน์ 
11 12 สิงหาวันแม่แห่งชาติ ครูศิริวรรณ ์
16 การถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็กและแนวทางการป้องกันตนเอง ครูชิตพล 

15-19 สัปดาห์วิทยาศาสตร ์ ครูทิพวรรณ ครูจติราพร  
ครูพิชญาภา และครูถนอมขวัญ 

17-19 การแข่งขันกีฬาคณะสีโรงเรียนองครักษ์ "องครักษ์เกมส์" คณะครูโรงเรียนองครักษ ์
18 ประชุมคณะครูโรงเรียนองครักษ ์ ฝ่ายบรหิาร 

สภานักเรียนจติอาสา ครูจารุวี  ครูอาภาภัทร ครูชิตพล 
และครปูรัชญาภรณ ์

19 ศึกษาดูงานห้องศิลป์ธุรกิจ ครูณัฐวด ี
22 ศึกษาดูงานเนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร ์ ครูทิพวรรณ ครูจติราพร  

และครูพิชญาภา 
25 ตลาดนดัอาชีพ ครูนิธิ 



วัน   เดือน  ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

สิงหาคม 2565   

26 ตลาดนดัวัฒนธรรม ครูประภาพรรณและครูนุตนรินทร ์
27 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad ครูฤทัยทิพย์และครูญาติมา 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านวิชาการนักเรยีนห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ ม.6 ครูน้ำอ้อย 
31 งานตรวจสอบภายในสถานศึกษา ครูวันดีและครสูุกานดา 

ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร ์ รับฝากเงินงานธนาคารโรงเรียน ครูวิมลรัตน์และครูณัฐวด ี
ทุกวันจันทร์ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ ครูรัชดาภรณ ์

และคณะครูโรงเรียนองครักษ ์
ทุกวันศุกร์ สืบสานวิถีธรรม วิถีไทย ครูณัฐชยา 

ตรวจเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ ครูญาโนทัยและครูทิพรรณ 

กันยายน 2565   

ก่อนวันที ่30 เบิกค่าเช่าบ้าน เบิกค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบตุร ครูเยาวเรศ 
1 ตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน คณะครูโรงเรียนองครักษ ์

1-30 กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ครูสุพรรษา 
ดำเนินการจัดซื้อจดัจ้างและลงทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ครูศุกัญญา 

5 รายงานการเงินประจำเดือน ครูเยาวเรศ 
กลุ่มบรหิารงาน 4 ฝ่าย วิเคราะหป์ระเมินการควบคมุภายในบันทึกใน  
แบบ ปค.1 

งานควบคุมภายใน 

6 กลุ่มบรหิารงาน 4 ฝ่าย วิเคราะหป์ระเมินการควบคมุภายใน 
บันทึกใน แบบ ปค.1 

รองฯพิมพ์เพชร เพชรประยูร  
ครูสรุางคนา ยาหยี  
และคณะงานนโยบายและแผน 

7 ครูประจำวิชาส่งรายชื่อนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ครูประจำวิชา 
12-16 นักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ยื่นคำร้องขอเรียนเพิ่ม ครูประจำวิชา 
12-21 นักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ครบ  80% ดำเนินการเรียนเพิ่ม ครูประจำวิชา 

12 ติดตามการส่งสรุปกจิกรรมตามโครงการที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  
ภาคเรยีนที่ 1/2565 ครั้งท่ี 1 

รองฯพิมพ์เพชร เพชรประยูร  
ครูสรุางคนา ยาหยี  
และคณะงานนโยบายและแผน 

15 ประชุมคณะครูโรงเรียนองครักษ ์ ฝ่ายบรหิาร 
17 Top chef ongkharak ครูวรณัน 
22 ครูประจำวิชาส่งรายชื่อนักเรียนท่ีไม่มสีิทธ์ิสอบ ครูประจำวิชา 
23 
 

สภานักเรียนจติอาสา ครูจารุวี  ครูอาภาภัทร ครูชิตพล 
และครปูรัชญาภรณ ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีไม่มสีิทธ์ิสอบ งานวัดผล 
26 ก.ย.-30 ต.ค. สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนท่ี 1/2565 งานวัดผล 

27 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ค่ายสังคมศึกษาฯ) ครั้งท่ี 1 ครูภาวณิ ี
30 งานตรวจสอบภายในสถานศึกษา ครูวันดีและครสูุกานดา 



วัน   เดือน  ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

กันยายน 2565   

30 นิเทศ/ตดิตามและประเมินกิจกรรมตามโครงการ ภาคเรียนท่ี 1/2565 คณะผู้ประเมินกิจกรรม/โครงการ 
กิจกรรมมุฑิตาจิตแด่ครูผูเ้กษียณอายุราชการ ครูณัฐชยา ครูญาโนทัย 

และครูพัชญา 
ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร ์ รับฝากเงินงานธนาคารโรงเรียน ครูวิมลรัตน์และครูณัฐวด ี

ทุกวันจันทร์ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครูรัชดาภรณ ์
และคณะครูโรงเรียนองครักษ ์

ทุกวันศุกร์ สืบสานวิถีธรรม วิถีไทย ครูณัฐชยา 
ตรวจเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ ครูญาโนทัยและครูทิพรรณ 

ตุลาคม 2565   

ก่อนวันที ่31 เบิกค่าเช่าบ้าน เบิกค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบตุร ครูเยาวเรศ 
1 ตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน คณะครูโรงเรียนองครักษ ์

นิเทศ/ตดิตามและประเมินกิจกรรมตามโครงการ ภาคเรียนท่ี 1/2565 คณะผู้ประเมินกิจกรรม/โครงการ 
ค่ายยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ครูพัชญาและครูพรพนา 

1-31 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ครูศุกัญญา 
ดำเนินการจัดซื้อจดัจ้างและลงทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

3 การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร์ ครั้งท่ี 1 ครูฤทัยทิพย์และครูวส ุ
4 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 ครูทิพวรรณ ครูพิชญาภา  

และครูถนอมขวัญ 
5 รายงานการเงินประจำเดือน ครูเยาวเรศ 

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ ภาคเรยีนที่ 1/2565 รองฯพิมพ์เพชร เพชรประยูร  
และงานนโยบายและแผน 

8 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา แจ้งผลการดำเนินงานตามโครงการ 
ภาคเรยีนที่ 1/2565 

งานนโยบายและแผน 
งานคณะกรรมการสถานศึกษา 

10 ประกาศผลการเรยีน ภาคเรียนที่ 1/2565 งานทะเบียน 
 12  รายงานการควบคมุภายใน ส่ง สพม.ปจ.นย. ครูสรุางคนา  

27 ประชุมคณะครูโรงเรียนองครักษ ์ ฝ่ายบรหิาร 
31 งานตรวจสอบภายในสถานศึกษา ครูวันดีและครสูุกานดา 

ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร ์ รับฝากเงินงานธนาคารโรงเรียน ครูวิมลรัตน์และครูณัฐวด ี
ทุกวันจันทร์ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครูรัชดาภรณ ์

และคณะครูโรงเรียนองครักษ ์
ทุกวันศุกร์ สืบสานวิถีธรรม วิถีไทย ครูณัฐชยา 

ตรวจเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ ครูญาโนทัยและครูทิพรรณ 

พฤศจิกายน 2565   

ก่อนวันที ่30 เบิกค่าเช่าบ้าน เบิกค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบตุร ครูเยาวเรศ 
1 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 คณะครูโรงเรียองครักษ ์

ตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน คณะครูโรงเรียนองครักษ ์



วัน   เดือน  ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

พฤศจิกายน 2565   

1-4 นักเรียนท่ีมผีลการเรยีนที่ไมผ่่าน ของภาคเรียนท่ี 1/2565  
ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งท่ี 1 

งานวัดผล 

1-11 นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งท่ี 1 ของภาคเรียนท่ี 1/2565 ครูประจำวิชา 
1-30 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ครูศุกัญญา 

ดำเนินการจัดซื้อจดัจ้างและลงทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ
5 รายงานการเงินประจำเดือน ครูเยาวเรศ 
8 ลอยกระทง ครูจารุวีและครูอาภาภัทร 
13 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี 2/2565 ครูวิมลรัตน์ และคณะ 

14-18 นักเรียนท่ีมผีลการเรยีนที่ไมผ่่าน ของภาคเรียนท่ี 1/2565  
ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งท่ี 2 

งานวัดผล 

14-25 นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งท่ี 2 ของภาคเรียนท่ี 1/2565 ครูประจำวิชา 
17 ประชุมคณะครูโรงเรียนองครักษ ์ ฝ่ายบรหิาร 
18 การอบรมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของคณะกรรมการสภานักเรียน ครูมนัสชนก 

สภานักเรียนจติอาสา ครูจารุวี  ครูอาภาภัทร ครูชิตพล 
และครปูรัชญาภรณ ์

18-19 ศึกษาแหล่งเรยีนรู้ และพัฒนาการใช้ทักษะภาษาอังกฤษนอกสถานศึกษา ครูเสาวลักษณ ์
ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ครูพัชญา 

18-20 การเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพของนักเรียนห้องเรยีนพิเศษโรงเรียนองครักษ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 5 และ 6 

ครูน้ำอ้อยและคณะครูกลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

25 พิธีถวายราชสดุด ี ครูบุปผา 
การวางเข็มทิศชีวิต ม.5 ครูปาณสิรา 
คุณธรรมสร้างอาชีพ ประทีปจิตอาสา น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครูมนัสชนกและครูวรณัน 

26 กิจกรรม Math Camp ครูญาติมาและครสูุรางคนา 
26-27 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน" ครั้งท่ี 2 ครูศุกัญญา 

30 งานตรวจสอบภายในสถานศึกษา ครูวันดีและครสูุกานดา 
28 พ.ย.-2 ธ.ค. นักเรียนท่ีมผีลการเรยีนที่ไมผ่่าน ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชาที่ไม่ผ่าน งานวัดผล 

ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร ์ รับฝากเงินงานธนาคารโรงเรียน ครูวิมลรัตน์และครูณัฐวด ี
ทุกวันจันทร์ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครูรัชดาภรณ ์

และคณะครูโรงเรียนองครักษ ์
ทุกวันศุกร์ สืบสานวิถีธรรม วิถีไทย ครูณัฐชยา 

ตรวจเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ ครูญาโนทัยและครูทิพรรณ 

ธันวาคม 2565   

ก่อนวันที ่31 เบิกค่าเช่าบ้าน เบิกค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบตุร ครูเยาวเรศ 
1 กิจกรรมวันเอดสโ์ลก ครูนวพัฒน์ ครูพัชญา  

และครูอาภาภัทร 
ตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน คณะครูโรงเรียนองครักษ ์



วัน   เดือน  ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ธันวาคม 2565   

2 ธ.ค.65-17 ก.พ.66 นักเรียนเรียนซ้ำรายวิชาที่ไมผ่่าน ครูประจำวิชา 
1-31 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ครูศุกัญญา 

ดำเนินการจัดซื้อจดัจ้างและลงทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ
2 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน ครูกิตตภิพ 

วันพ่อแห่งชาติ ครูญาโนทัย 
3 ค่ายภาษาจีน ครูปรัชญาภรณ ์
5 รายงานการเงินประจำเดือน ครูเยาวเรศ 
7 การวางแผนชีวิตก่อนข้ึน ม.ปลาย ครูปาณสิรา 
8 The Mask Thai Topia ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
15 ประชุมคณะครูโรงเรียนองครักษ ์ ฝ่ายบรหิาร 
17 ทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ครูสุธ ี
22 สภานักเรียนจติอาสา ครูจารุวี  ครูอาภาภัทร ครูชิตพล 

และครปูรัชญาภรณ ์
23 กิจกรรม Christmas Day ครูสุพรรษาและครูพัชญา 

26-29 สอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 งานวัดผล 
31 งานตรวจสอบภายในสถานศึกษา ครูวันดีและครสูุกานดา 

ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร ์ รับฝากเงินงานธนาคารโรงเรียน ครูวิมลรัตน์และครูณัฐวด ี
ทุกวันจันทร์ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครูรัชดาภรณ ์

และคณะครูโรงเรียนองครักษ ์
ทุกวันศุกร์ สืบสานวิถีธรรม วิถีไทย ครูณัฐชยา 

ตรวจเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ ครูญาโนทัยและครูทิพรรณ 

มกราคม 2566   

ก่อนวันที ่31 เบิกค่าเช่าบ้าน เบิกค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบตุร ครูเยาวเรศ 
1-31 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ครูศุกัญญา 

ดำเนินการจัดซื้อจดัจ้างและลงทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ
3 ตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน คณะครูโรงเรียนองครักษ ์
5 รายงานการเงินประจำเดือน ครูเยาวเรศ 
6 วันข้ึนปีใหม่ ครูชัยวัฒน์ 

เด็กดีศรีองครักษ ์ ครูชัยวัฒน์ 
7 กิจกรรม STEAM ครูภัทราภรณ์และครสูุทธิน ี
9 ติดตามการส่งสรุปกจิกรรมตามโครงการที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  

ภาคเรยีนที่ 2/2565  ครั้งท่ี 2 
รองฯพิมพ์เพชร เพชรประยูร  
และงานนโยบายและแผน 

14 ทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ครูวรณัน 
17 ม.ค.-3ก.พ.66 นิเทศการศึกษาภายใน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  

และคณะผู้บริหาร 
19 ประชุมคณะครูโรงเรียนองครักษ ์ ฝ่ายบรหิาร 



วัน   เดือน  ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

มกราคม 2566   

20 วันตรุษจีน ครูปรัชญาภรณ ์
สภานักเรียนจติอาสา ครูจารุวี  ครูอาภาภัทร ครูชิตพล 

และครปูรัชญาภรณ ์
21 ทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ครูอภิชญา 

ทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ครูภาวณิ ี
ทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ครูปัณฑ์ชณิกา 
ทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ครูจริยา 

23-27 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ระดบัช้ัน ม.3 และ ม.6 งานวัดผล 
26-27 การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ช้ัน ม.1 ครูปรางค์มาศ 
26-28 การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ช้ัน ม.2 ครูรัชดาภรณ ์

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ช้ัน ม.3 ครูประภาพรรณ 
การอยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาด ช้ัน ม.1-3 ครูชัยรัตน ์

30 ปันน้ำใจ ผ่านงานผ้า สูผู่้ป่วย ด้วยมือเรา ครูวรณัน 
31 งานตรวจสอบภายในสถานศึกษา ครูวันดีและครสูุกานดา 

ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร ์ รับฝากเงินงานธนาคารโรงเรียน ครูวิมลรัตน์และครูณัฐวด ี
ทุกวันจันทร์ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครูรัชดาภรณ ์

และคณะครูโรงเรียนองครักษ ์
ทุกวันศุกร์ สืบสานวิถีธรรม วิถีไทย ครูณัฐชยา 

ตรวจเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ ครูญาโนทัยและครูทิพรรณ 

กุมภาพันธ์ 2566   

ก่อนวันที ่28 เบิกค่าเช่าบ้าน เบิกค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบตุร ครูเยาวเรศ 
1 วันเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ครูชัยวัฒน์ 

ตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน คณะครูโรงเรียนองครักษ ์
1-28 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ครูศุกัญญา 

ดำเนินการจัดซื้อจดัจ้างและลงทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ
3 ครูประจำวิชาส่งรายชื่อนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ครูประจำวิชา 
5 รายงานการเงินประจำเดือน ครูเยาวเรศ 
6 ติดตามการส่งสรุปกจิกรรมตามโครงการที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  

ภาคเรยีนที่ 2/2565  ครั้งท่ี 3 
รองฯพิมพ์เพชร เพชรประยูร  
และงานนโยบายและแผน 

6-8 นักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ยื่นคำร้องขอเรียนเพิ่ม ครูประจำวิชา 
6-14 นักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ดำเนินการเรียนเพิ่ม ครูประจำวิชา 
10 การสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่สภานักเรยีน ครูภาวณิีและครูศริิวรรณ ์

10-11 สภานักเรียนศึกษาดูงานท่ีโรงเรยีนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบรุ ี ครูชัยวัฒน์ 
11 กิจกรรมปจัฉิมนิเทศและอำลาอาลัยนักเรียน ช้ัน ม.3 และ ม.6 ครูจารุวีและครูอาภาภัทร 
14 รักนี้ไมม่ีพลาด SAFETY VALENTINE ครูพัชญา ครูภัทราภรณ์  

และครูอาภาภัทร 



วัน   เดือน  ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

กุมภาพันธ์ 2566   

15 ครูประจำวิชาส่งรายชื่อนักเรียนท่ีไม่มสีิทธ์ิสอบ ครูประจำวิชา 
16 ประชุมคณะครูโรงเรียนองครักษ ์ ฝ่ายบรหิาร 

สภานักเรียนจติอาสา ครูจารุวี  ครูอาภาภัทร ครูชิตพล 
และครปูรัชญาภรณ ์

17 ประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีไม่มสีิทธ์ิสอบ งานวัดผล 
ปัจฉิมนิเทศ และอำลาอาลัยนักเรยีน ม.3 และ ม.6 ครูจารุวี  ครูอาภาภัทร ครูธัญ  

และครปูรัชญาภรณ ์
17-18 การพัฒนาและเสริมศักยภาพในการทดสอบความถนัดทางวิชาการ 

ด้านคณติศาสตร์ (PAT1) 
ครูธัญและครูวส ุ

20 ประชุมแจ้งแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2566 รองฯพิมพ์เพชร เพชรประยูร  
และงานนโยบายและแผน 

20-24 สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2/2565 งานวัดผล 
27 ปิดภาคเรียน ภาคเรยีนที่ 2/2565  
28 งานตรวจสอบภายในสถานศึกษา ครูวันดี และครสูุกานดา 

ส่งสรุปกิจกรรมตามโครงการที่ดำเนินการเรยีบร้อยแล้ว ภาคเรียนท่ี 2/2565 งานนโยบายและแผน 
การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร์ ครั้งท่ี 2 ครูฤทัยทิพย์และครูวส ุ

ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร ์ รับฝากเงินงานธนาคารโรงเรียน ครูวิมลรัตน์และครูณัฐวด ี
ทุกวันจันทร์ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครูรัชดาภรณ ์

และคณะครูโรงเรียนองครักษ ์
ทุกวันศุกร์ สืบสานวิถีธรรม วิถีไทย ครูณัฐชยา 

ตรวจเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ ครูญาโนทัยและครูทิพรรณ 

มีนาคม 2566   

ก่อนวันที ่31 เบิกค่าเช่าบ้าน เบิกค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบตุร ครูเยาวเรศ 
1 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 2 ครูทิพวรรณ ครูพิชญาภา  

และครูถนอมขวัญ 
ค่ายยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนภาษาอังกฤษ ครั้งท่ี 2 ครูพัชญาและครูพรพนา 
ตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน คณะครูโรงเรียนองครักษ ์

1-31 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ครูศุกัญญา 
ดำเนินการจัดซื้อจดัจ้างและลงทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ
ฝึกประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อมของนักเรยีนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ 

ครูรัชดาภรณ ์

3 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ค่ายสังคมศึกษาฯ) ครั้งท่ี 2 ครูภาวณิ ี
5 รายงานการเงินประจำเดือน ครูเยาวเรศ 
6 นิเทศ/ตดิตามและประเมินกิจกรรมตามโครงการ ภาคเรียนท่ี 2/2565 คณะผู้ประเมินกิจกรรม/โครงการ 
7 ประกาศผลการเรยีน ภาคเรียนที่ 2/2565 งานทะเบียน 
10 ส่งโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏบิัติการ ปีการศึกษา 2565 งานนโยบายและแผน 



วัน   เดือน  ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

มีนาคม 2566   

13-17 อบรมนักเรยีนห้องเรียน MEP ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ครูพัชญา 
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนในโครงการ MEP 

15 พิจารณางบประมาณ โครงการ/กจิกรรมที่แต่ละฝ่ายงานเสนอขออนุมัต ิ
จัดทำในปีการศึกษา 2565 

ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ 
ครูสรุางคนา ยาหยี และคณะ 

16 ประชุมคณะครูโรงเรียนองครักษ ์ ฝ่ายบรหิาร 
24 สรุปโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนปฏิบตัิการ ปีการศึกษา 2565 งานนโยบายและแผน 
30 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา แจ้งผลการดำเนินงานโครงการตาม

แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565  
งานนโยบายและแผน 
งานคณะกรรมการสถานศึกษา 

31 งานตรวจสอบภายในสถานศึกษา ครูวันดีและครสูุกานดา 
จัดทำแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565 งานนโยบายและแผน 
ติดตามการส่ง "วิจัยในช้ันเรียน" ครูศุกัญญา 

เมษายน 2566   

ก่อนวันที ่30 เบิกค่าเช่าบ้าน เบิกค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบตุร ครูเยาวเรศ ถนอมกิตต ิ
1-30 ดำเนินการจัดซื้อจดัจ้างและลงทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

5 รายงานการเงินประจำเดือน ครูเยาวเรศ 
30 งานตรวจสอบภายในสถานศึกษา ครูวันดีและครสูุกานดา 

 


