ปฏิทนิ ปฏิบตั งิ านปีงบประมาณ 2561
ภาคเรียนที่ 1/2561
วันที่
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
เดือนเมษายน 2561
2
ม.3 / ม.6 รับเอกสาร ปพ.1 (ค้างชาระ)
งานวัดผล
10
ส่งข้อมูล DMC ครั้งที่ 3
งานสารสนเทศ
23 เม.ย. - 2 พ.ค. อบรมทักษะวิชาการ ม.1 และ ม.4
กลุม่ บริหารวิชาการ
ตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน
27
อนุมตั จิ บ รุ่น 2
งานวัดผล
เดือนพฤษภาคม 2561
3-5
ค่ายปฐมนิเทศและค่ายคุณธรรม ม.4
งานส่งเสริมคุณธรรม
9-11
ค่ายปฐมนิเทศและค่ายคุณธรรม ม.1
งานส่งเสริมคุณธรรม
เก็บเงินบารุงการศึกษา 1/2561
กลุม่ บริหารงบประมาณ
12-13
เลือกตัง้ คณะกรรมการเครือข่ายผูป้ กครอง
งานเครือข่ายการศึกษา
14
อบรมพัฒนาบุคลากรเกณฑ์การทาวิทยฐานะ
งานพัฒนาบุคลากร
15
เปิดภาคเรียน 1/2561
16
จัดทาสมุดบันทึกการอ่าน
งานห้องสมุด + กลุม่ สาระฯภาษาไทย
ประชุมคณะกรรมการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล (IS) งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
17
18
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลห้องสมุด
งานห้องสมุด
19
ค่ายต้นกล้าพอเพียง ม.1
งานส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
21
นักเรียน ม.2 เลือกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
กลุม่ บริหารวิชาการ
นักเรียน ม.1 เลือกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
กลุม่ บริหารวิชาการ
22
ประชุมนักเรียนที่ประสงค์จะกูย้ ืมเงิน กยศ.
งานแนะแนว
23-24
เลือกกิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
24
เปิดธนาคารขวด
งานธนาคารขยะ
25
ส่งแผนการเยีย่ มบ้านนักเรียน (ภาคเรียนที่ 1/2561)
งานระบบดูแลช่วยเหลือ
30
ตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน
31
วันงดสูบบุหรี่โลก
งานยาเสพติด
เดือนมิถนุ ายน 2561
1-3
ค่ายพัฒนาทักษะลูกเสือกองร้อยพิเศษด้านระเบียบแถว
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
4-8
สัปดาห์ส่งเสริมการออม
งานธนาคารโรงเรียน
5
แข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1
กลุม่ สาระฯคณิตศาสตร์
6
พายอดนักอ่านไปซือ้ หนังสือ
งานห้องสมุด
7
ประชุมจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ 2562
งานแผนงาน
9
สอนเสริมความรู้วิชาการ 1/2561 ครั้งที่ 1
กลุม่ บริหารวิชาการ
10
ส่งข้อมูล DMC ครั้งที่ 1
งานสารสนเทศ
11-26
ส่งเสริมการอนุรักษ์ภาษาและการแสดง
กลุม่ สาระฯ ภาษาไทย
12
เริ่มกิจกรรมหยุดทุกอย่างเพื่อการอ่าน
งานห้องสมุด
13
กลุม่ บริหารงานบุคคล
พิธีประดับเข็ม ม.4
14
พิธีไหว้ครู
กลุม่ บริหารงานบุคคล
15
สืบสานสายใยครูเก่าเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
งานสัมพันธ์ชุมชน

วันที่
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
2-3
4
5
6-8
7
10
11-13
11
12
13-15
14
16-20
23-26
25
26
31

ปฏิทนิ ปฏิบตั งิ านปีงบประมาณ 2561
ภาคเรียนที่ 1/2561
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
เดือนมิถนุ ายน 2561
กลุม่ บริหารวิชาการ
สอนเสริมความรู้วิชาการ 1/2561 ครั้งที่ 2
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.4
กลุม่ สาระฯ วิทยาศาสตร์
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.5
กลุม่ สาระฯ วิทยาศาสตร์
ตลาดนัดหนึง่ ห้องเรียนหนึง่ สินค้า
งานส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.1 , ม.3
กลุม่ สาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุม่ สาระฯ วิทยาศาสตร์
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.2
กลุม่ สาระฯ วิทยาศาสตร์
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.6
กลุม่ บริหารวิชาการ
สอนเสริมความรู้วิชาการ 1/2561 ครั้งที่ 3
ค่ายรักการอ่าน ม.1
งานห้องสมุด
รณรงค์ตอ่ ต้านยาเสพติดโลก
งานยาเสพติด
ซ้อมสอบวัดระดับภาษาจีน
กลุม่ สาระฯ ภาษาต่างประเทศ
วันสุนทรภู่
กลุม่ สาระฯ ภาษาไทย
ค่ายอบรมภาวะผูน้ า
กลุม่ บริหารงานบุคคล
วาดภาพวิทย์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
กลุม่ สาระฯ วิทยาศาสตร์
ตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน (ลูกเสือ-เนตรนารี)
สอนเสริมความรู้วิชาการ 1/2561 ครั้งที่ 4
กลุม่ บริหารวิชาการ
เดือนกรกฎาคม 2561
แข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2
กลุม่ สาระฯ คณิตศาสตร์
จรวดขวดน้า ม.ต้น
กลุม่ สาระฯ วิทยาศาสตร์
จรวดขวดน้า ม.ปลาย
กลุม่ สาระฯ วิทยาศาสตร์
วันทานาบะตะ
กลุม่ สาระฯ ภาษาต่างประเทศ
ค่ายเยาวชนพอเพียง ครั้งที่ 4
งานส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สอนเสริมความรู้วิชาการ 1/2561 ครั้งที่ 5
กลุม่ บริหารวิชาการ
แข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย
งานห้องสมุด
ตรวจสุขภาพนักเรียน
งานอนามัย
ร่มพยุงไข่ ม.ต้น
กลุม่ สาระฯ วิทยาศาสตร์
ร่มพยุงไข่ ม.ปลาย
กลุม่ สาระฯ วิทยาศาสตร์
พิธีหล่อเทียนพรรษา
กลุม่ บริหารงานบุคคล
สัมมนาศึกษาดูงาน
งานพัฒนาบุคลากร
กลุม่ บริหารวิชาการ
สอนเสริมความรู้วิชาการ 1/2561 ครั้งที่ 6
สอบกลางภาค 1/2561
งานวัดผล
บันทึกเวลาเรียน , คะแนนกลางภาค
ครูประจาวิชา
นักเรียน ม.1 เลือกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน
นักเรียน ม.2 เลือกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ร.10
กลุม่ บริหารงานบุคคล
ประมวลผล (ปิด @school)
งานวัดผล

วันที่
1
2
3
4
5
7
8
10
14
16
17
18
21
23
24
25
27-29
28
30
31
1
3
4
6
8
8-9
13
15
17-21 , 24
22
25-28
26
28
หมายเหตุ
1 ต.ค. 61
2 ต.ค. 61
3-4 ต.ค. 61
5 ต.ค. 61
8 ต.ค. 61
9 ต.ค. 61
11-26 ต.ค. 61
29 ต.ค. 61

ปฏิทนิ ปฏิบตั งิ านปีงบประมาณ 2561
ภาคเรียนที่ 1/2561
กิจกรรม
ผูร้ ับผิดชอบ
เดือนสิงหาคม 2561
ประมวลผลกลางภาค , พิมพ์ใบแจ้งผล
งานวัดผล
วันภาษาไทย
กลุม่ สาระฯ ภาษาไทย
ครูรับเอกสารใบแจ้งผลคะแนนกลางภาค
ครูประจาชัน้
สอนเสริมความรู้วิชาการ 1/2561 ครั้งที่ 7
กลุม่ บริหารวิชาการ
ประชุมผูป้ กครอง 1/2561
วันอาทิตย์
ตรวจสุขภาพบุคลากร
งานอนามัย
วันอาเซียน
กลุม่ สาระฯ สังคมศึกษา
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กลุม่ บริหารงานบุคคล
โรงทานเฉลิมพระเกียรติ
งานเครือข่ายการศึกษา
ซ้อมสอบวัดระดับภาษาจีน ครั้งที่ 2/2561
กลุม่ สาระฯ ภาษาต่างประเทศ
วันวิทยาศาสตร์
กลุม่ สาระฯ วิทยาศาสตร์
ประกวดดนตรีตา้ นยาเสพติด
งานยาเสพติด
สอนเสริมความรู้วิชาการ 1/2561 ครั้งที่ 8
กลุม่ บริหารวิชาการ
ตลาดนัดหนึง่ ห้องเรียนหนึง่ สินค้า
งานส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิทยาศาสตร์สัญจร
กลุม่ สาระฯ วิทยาศาสตร์
ทัศนศึกษาทุกระดับ
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
สอนเสริมความรู้วิชาการ 1/2561 ครั้งที่ 9
กลุม่ บริหารวิชาการ
แข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ภายใน
กลุม่ สาระฯการงานอาชีพฯ
พิธีมอบทุนการศึกษา
งานแนะแนว
งานแผนงาน
ประชุมจัดทาปฏิทินโรงเรียน
งานตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน
กลุม่ สาระฯภาษาต่างประเทศ
ค่าย 3 ภาษา / One Day Camp
ส่งผลสรุปการเยีย่ มบ้าน
งานระบบดูแลช่วยเหลือ
เดือนกันยายน 2561
สอนเสริมความรู้วิชาการ 1/2561 ครั้งที่ 10
กลุม่ บริหารวิชาการ
ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
กลุม่ บริหารวิชาการและกลุม่ สาระฯ 8 กลุม่
มอบเกียรติบตั รแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
กลุม่ สาระฯ คณิตศาสตร์
ปราชญ์ชาวบ้านสูห่ อ้ งเรียนวิทย์
กลุม่ สาระฯ วิทยาศาสตร์
สอนเสริมความรู้วิชาการ 1/2561 ครั้งที่ 11
กลุม่ บริหารวิชาการ
ค่ายคณิตศาสตร์
กลุม่ สาระฯ คณิตศาสตร์
งานมุทิตาจิต (นักเรียน)
กลุม่ บริหารงานบุคคล
สอนเสริมความรู้วิชาการ 1/2561 ครั้งที่ 12
กลุม่ บริหารวิชาการ
สอบปลายภาค 1/2561
งานวัดผล
ค่ายวิทยาศาสตร์
กลุม่ สาระฯ วิทยาศาสตร์
นักเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ , ครูบนั ทึกคะแนนปลายภาค
งานวัดผลและครูประจาวิชา
ตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน
งานมุทิตาจิต (ครู)
กลุม่ บริหารงานบุคคล
ครูตัดเกรด , พิมพ์ใบ ปพ.5
ปิด @school ประมวลผล
พิมพ์ใบแจ้งผลสัมฤทธิท์ างการเรียน 1/2561
ครูรับเอกสาร
อนุมัติ , ประกาศผลสอบ
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
ปิดภาคเรียน 1/2561
เปิดภาคเรียน 2/2561

งานวัดผล
งานวัดผล
งานวัดผล
ครูประจาชั้น
งานวัดผล
งานวัดผล

วันที่
1
2
3-4
4
5
6
7
8
9
10
11-26
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ปฏิทนิ ปฏิบตั งิ านปีงบประมาณ 2562
ภาคเรียนที่ 2/2561
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
เดือนตุลาคม 2561
ครูตดั เกรด , พิมพ์ใบ ปพ.5
งานวัดผล
ปิด @school ประมวลผล
งานวัดผล
พิมพ์ใบแจ้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1/2561
งานวัดผล
ครูรับเอกสาร

อนุมตั ิ , ประกาศผลสอบ
สอบแก้ตวั ครั้งที่ 1

วันเสาร์
วันอาทิตย์
งานวัดผล
งานวัดผล

ปิดภาคเรียน 1/2561
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
วันอาทิตย์
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

วันเสาร์
วันอาทิตย์
วันปิยมหาราข

วันเสาร์
วันอาทิตย์
เปิดภาคเรียน 2/2561

