ปี 2557

ฝ่ ายวิชาการ

งานหลักสูตร

งานการจัดการเรียนการสอน

งานนิเทศ
การเรียนการสอน

แผนงานการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา

แผนงานการดาเนินการ
จัดการเรียนการสอน

แผนงานนิเทศ
การเรี ยนการสอน

1. โครงการส่ งเสริมทักษะทางวิชาการ
2. โครงการส่ งเสริมทักษะการเรี ยนรู้
ตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. โครงการส่ งเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
4. โครงการส่ งเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์
5. โครงการรั กษ์ ภาษา
6. โครงการสนุกกับภาษา
7. โครงการส่ งเสริมประชาธิปไตย
8. โครงการส่ งเสริมคุณธรรม -จริยธรรม
9. โครงการส่ งเสริมสุขภาพและทักษะ
ทางด้ านกีฬา
10. โครงการส่ งเสริมศักยภาพทางด้านศิลปะ
11. โครงการคณิตคิดสร้ างสรรค์

งานข้ อสอบ

แผนงานการจัดทา
ข้ อสอบและการสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยน
การเรี ยน

งานทะเบียน
และวัดผล

แผนงานการจัดเก็บ
ข้ อมูลและการออก
เอกสารทางการศึกษา

งานวิจัยในชัน้ เรียน

แผนงานการส่งเสริม
การทาวิจยั ในชั ้นเรียน

งานห้ องสมุดและ
ศูนย์ การเรียนรู้

แผนงานการบริหารจัดการ
งานห้ องสมุด
1.โครงการเซนต์ โยฯ สร้ างเสริม
ศิษย์ รัก เป็ นนักอ่ าน
1.1 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
1.2 กิจกรรมแนะนาห้ องสมุดและ
ศูนย์การเรี ยนรู้
1.3 กิจกรรมเสริมสร้ างความรู้
จากป้ายนิเทศ
1.4 กิจกรรมวางทุกงาน อ่าน
ทุกวัน บันทึกทุกคน
1.5 กิจกรรมแข่งขันตอบคาถาม
จากสารานุกรมไทยสาหรับ
เยาวชน
1.6 กิจกรรมสนุกขาๆกับปริศนา
คาทาย
1.7 กิจกรรมสนุกกับกระดาษ
รี ไซเคิล
1.8 กิจกรรมประดิษฐ์ การ์ ดวันพ่อ

ปี 2557
แผนงานการจัดการเรียนการสอน

1. โครงการสนุกกับภาษา
1.1 กิจกรรมการประกวดคัดลายมือ
ภาษาอังกฤษ หัวข้ อ “ต่อต้ าน
ยาเสพติด”
1.2 กิจกรรมทาการ์ ดวันแม่ภาษาฝรั่งเศส
1.3 กิจกรรม Singing Contest
2. โครงการส่ งเสริมประชาธิปไตย
2.1 กิจกรรมเลือกสรรคนดีเป็ นศรี สภา
2.2 กิจกรรมรักษ์ รพี
2.3 กิจกรรมการเลือกตังประธานรุ
้
่น
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6
2.4 กิจกรรมการเลือกตังประธานรุ
้
่นและ
ประธานสีชนมั
ั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
3. โครงการส่ งเสริมทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์
3.1 กิจกรรมการแสดงผลงานจาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3.2 กิจกรรมการแข่งขันทักษะด้ าน
คอมพิวเตอร์
4. โครงการส่ งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม
4.1 กิจกรรมแสงเทียนแสงธรรม
4.2 กิจกรรมโลกสวยด้ วยสันติภาพและ
ยุติธรรม
4.3 กิจกรรมประกวดร้ องเพลงส่งเสริม
คุณธรรมความรัก3 สถาบัน

5. โครงการส่ งเสริมทักษะกระบวนการ
8. โครงการส่ งเสริมทักษะทางวิชาการ
ทางวิทยาศาสตร์
8.1 กิจกรรมคณิตคิดเร็ว
5.1 กิจกรรม Science Show
8.2 กิจกรรมการแข่งขันตอบปั ญหา
5.2 กิจกรรมสัปดาห์วนั วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
5.3 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
8.3 กิจกรรมเปิ ดโลกอาเซียน
5.4 กิจกรรมการแสดงละครส่งเสริมการอนุรักษ์
8.4 กิจกรรมการแข่งขัน
ทรัพยากรธรรมชาติ
Love Dictionary
6. โครงการส่ งเสริมสุขภาพและทักษะทาง
8.5 กิจกรรมการแข่งขันภาษาจีน
ด้ านกีฬา
8.5.1 กิจกรรมการประกวด
6.1 กิจกรรมยิ ้มสวยฟั นใส
คัดลายมือและ
6.2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชัน้ ม.4 - 6
เขียนพูก่ นั จี น
6.3 กิจกรรมการแข่งขันกรี ฑา ระดับประถมศึกษา
8.5.2 การพูดสุนทรพจน์
6.4 กิจกรรมการแข่งขันกระโดดเชือก
ภาษาจี น
ระดับประถมศึกษา
8.6 กิจกรรมการแข่งขันตอบปั ญหา
6.5 กิจกรรมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ชัน้ ม.1 – 3
ภาษาฝรั่งเศส
6.6 กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอล ชัน้ ม.1 – 3 8.7 กิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee
6.7 กิจกรรมสแต็ค
8.8 กิจกรรมเรี ยนรู้ จากเสียงตามสายสู่
6.8 กิจกรรมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
AEC
7. โครงการคณิตคิดสร้ างสรรค์
8.9 กิจกรรมทัศนศึกษาเชิงบูรณาการ
7.1 กิจกรรมคณิตคิดเพลง
8 กลุม่ สาระ
7.2 กิจกรรมการแข่งขัน Sudoku
8.10 กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรี ยน

9. โครงการส่ งเสริมทักษะ
การเรี ยนรู้ ตามหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
9.1 กิจกรรมการสาธิตประดิษฐ์
กระทงลอย
9.2 กิจกรรมสาธิต ฉลาดคิด
ประดิษฐ์ ใช้ จากเศษวัสดุ
9.3 กิจกรรมพูดสุนทรพจน์
ภาษาไทยเศรษฐกิจพอเพียง
9.4 กิจกรรมบัญชีรายรับ - รายจ่าย
9.5 กิจกรรมการแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
“ทาอย่างไรให้ พอเพียง ”
9.6 กิจกรรมสาธิตอาหารเพื่อสุขภาพ
9.7 กิจกรรมหนึง่ ห้ องเรี ยนหนึง่
ผลิตภัณฑ์
9.8 กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพ
“ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง”
9.9 กิจกรรมรักษ์ โลกรักษ์ พลังงาน
9.10 กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์
ของเล่นของใช้ จากวัสดุ Recycle
ระดับประถมศึกษา

10. โครงการส่ งเสริมศักยภาพทาง
ด้ านศิลปะ
10.1 กิจกรรมประกวดขับร้ องเพลง
พระราชนิพนธ์ประกอบจินตลีลา
10.2 กิจกรรมสาธิตการราลาวกระทบไม้
10.3 กิจกรรมออกแบบสัญลักษณ์
“เด็กไทยสดใสห่างไกลยาเสพติด”
10.4 กิจกรรมการแข่งขันระบายสี
“ประชาธิปไตยในรัวเซนต์
้
โยฯ”
10.5 กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ
“คริสตสมภพ”
10.6 กิจกรรมประกวดแผ่นพับ “นักบุญเปาโล”
10.7 กิจกรรมศิลปะมาโชว์
11. โครงการรั กษ์ ภาษา
11.1 กิจกรรมสัปดาห์วนั สุนทรภู่
11.2 กิจกรรมสัปดาห์วนั ภาษาไทยแห่งชาติ
11.3 กิจกรรมเรี ยงร้ อยถ้ อยคาราพันถึงแม่
11.4 กิจกรรมราลึกพระคุณบิดาสถิตใน
ดวงใจ
11.5 กิจกรรมสื่อรักจากใจศิษย์
11.6 กิจกรรมเล่านิทานไทย/นิทานพื ้นบ้ าน
11.7 กิจกรรมประกวดร้ องเพลงในวรรณคดี /
เพลงพื ้นบ้ าน

