ข้อมูล ณ 26 มิถุนายน 2561

ปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
พฤษภาคม 2561

มิถุนายน 2561

กิจกรรม
1 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1
3-5 ค่ายคุณธรรม ม.1 ( ณ วัดนาคปรก )
11 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.4
14 วันพืชมงคล
15 - เปิดภาคเรียน 1/2561
- Big Cleaning Day
15 พ.ค.-8 มิ.ย. เยี่ยมบ้านนักเรียน ( ม.1 )
ทีข่ อทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
25 ประชุมครู ประจาเดือนพฤษภาคม
28 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
29 วันวิสาขบูชา
31 – กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
- เนตรนารีต่อต้านภัยยาเสพติด
กิจกรรม
……... ประชุมครู ประจาเดือนมิถุนายน
……... ประชุมกรรมการสถานศึกษา 1/2561
1-30 เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขอทุนการศึกษา
5 – กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มบริหารงานบุคคล
*** วันหยุดราชการ

หมายเหตุ

งานดูแลรักษาความสะอาด
ครูที่ปรึกษา ม.1

กลุ่มบริหารงานบุคคล
*** วันหยุดราชการ ***
งานต่อต้านยาเสพติด/ครูภานุมาต

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

งานประสานคณะกรรมการฯ
ครูที่ปรึกษา
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
- การอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
คาบ 9-10
การสื่อสาร สู่ศตวรรษที่ 21
ภาษาต่างประเทศ
7-9 ค่ายคุณธรรม ม.4 (ณ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
8 ตรวจสอบ ยืนยันข้อมูล DMC 1/2561
กลุ่มบริหารงบประมาณ
10 ประชุมผู้ปกครอง : ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 กลุ่มบริหารงบประมาณ และ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
11-12 ตรวจสุขภาพนักเรียน
งานอนามัยโรงเรียน
14 กลุ่มสาระฯ ส่งกาหนดการสอบกลางภาค กลุ่มสาระฯ & วิชาการ
15 ค่ายปฏิบัติการเคมี ม.3/1 และ ม.3/2
GEP
( ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี )

16 ค่าย STEM-A ม.4/2 และ ม.5/9
( ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ )

STEM-A

มิถุนายน 2561

กรกฎาคม 2561

กิจกรรม
21 ขอความเห็นชอบรายงานประจาปี 2560
26 – วันเทิดทูนสุนทรภู่
– กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
- กิจกรรมเนตรนารีต่อต้านภัยยาเสพติด
27 วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ( 1 ก.ค. )
28 วันไหว้ครู
28-29 ประกวดมารยาทไทย
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
ผู้รับผิดชอบ

……... ประชุมครู ประจาเดือนกรกฎาคม
……... กิจกรรมยาเสพติดเป็นศูนย์
" Target Zero Drugs "

งานต่อต้านยาเสพติด/ครูภานุมาต

2-5 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาคพร้อมเฉลย
อัดสาเนา และจัดชุดข้อสอบ
4 ประชุมพิจารณาทุนการศึกษา
5 ตรวจสุขภาพครู
9-13 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
13 - ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนงาน
ปีงบประมาณ 2562
- ค่ายปฏิบัติการทดลอง ม.1/1 และ ม.1/2
( อพวช. )
14-15 ค่ายภาษาอังกฤษ ม.2/1 และ ม.2/2
( ณ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ )
16 ค่ายคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
( ณ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ )
17 ค่ายดาราศาสตร์ ม.3/1 และ ม.3/2
( ณ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ )
19 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ
ม.1/1, ม.1/2, ม.4/1, ม.5/1 และ ม.6/1
( ณ โรงแรมศาลายา พาวิลเลียน ม. มหิดล )
21-22 ค่าย STEM-A
ม.1/3, ม.2/3, ม.4/2 และ ม.5/9
( ณ โกลเด้นโกลด์ เขาใหญ่ รีสอร์ทแอนด์สปา )
23 ทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
( ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
ค่ายพระรามหก อ.ชะอา จ.เพชรบุรี )

หมายเหตุ

หมายเหตุ

กลุ่มสาระฯ & วิชาการ
คณะกรรมการพิจารณาทุน
งานอนามัยโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
GEP
GEP
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
GEP
GEP

STEM-A

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

*** ส.+ อา
( ไม่ค้างคืน )

กรกฎาคม 2561

สิงหาคม 2561

กิจกรรม
24 – กิจกรรมตักบาตรดอกไม้
- กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (29 ก.ค.)
25 – เปลี่ยนผ้าอังสะหลวงพ่อก้าวหน้า และ
พิธีหล่อเทียนจานาพรรษา
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
- พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ ( 28 ก.ค. )
- ทัศนศึกษา ม.5 ( ณ จังหวัดลพบุรี )
26 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
27 วันอาสาฬหบูชา
28 วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
และวันเข้าพรรษา
30 หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา
รัชกาลที่ 10
31 ส่งคะแนนเก็บ คะแนนกลางภาค และ
เวลาเรียน
31 ก.ค. - 3 ส.ค. สัปดาห์ห้องสมุด
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

หมายเหตุ

กลุ่มบริหารงานบุคคล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มบริหารงานบุคคล
*** วันหยุดราชการ ***
*** วันหยุดราชการ ***
*** วันหยุดราชการ ***
กลุ่มสาระฯ & วิชาการ
งานห้องสมุดโรงเรียน
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

……... ประชุมครู ประจาเดือนสิงหาคม
8 กิจกรรมวันอาเซียน
8-9 อบรมครูแนะแนว สพม.1 ( 67 โรงเรียน )
10 กิจกรรมวันเฉลิมฯ พระราชินีในรัชกาลที่ 9
และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
13 หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
15 กิจกรรมวัยใส วัยสวย
16 รับบริจาคโลหิต ( โรงพยาบาลศิริราช )
17 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
21 ประกวดสวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะ
22 พิธีมอบทุนการศึกษา
27 กลุ่มสาระฯ ส่งกาหนดสอบปลายภาค
28 งานตลาดนัดวิชาชีพ & เปิดบ้านการงาน
ส.ค. / ก.ย. งานรุ่งเรืองดังเมืองสวรรค์

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
งานแนะแนว
กลุ่มบริหารงานบุคคล
*** วันหยุดราชการ ***
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
งานอนามัยโรงเรียน
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
งานแนะแนว
กลุ่มสาระฯ & วิชาการ
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
งานสัมพันธ์ชุมชน / ครูศุภาณกุล

คาบ 9-10

กันยายน 2561

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

……... ประชุมครู ประจาเดือนกันยายน
……... ประชุมกรรมการสถานศึกษา 2/2561

งานประสานคณะกรรมการฯ

4 ครูส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ
80% ( นับเวลาเรียนถึง 31 สิงหาคม )
5 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ
80%
5-11 นักเรียน และผู้ปกครองยื่นคาร้องขอ
มีสิทธิ์สอบต่อครูประจาวิชา
10-13 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคพร้อมเฉลย
อัดสาเนา และจัดชุดข้อสอบ
14 ครูประจาวิชาส่งแบบคาร้องขอมีสิทธิ์สอบ
ที่กลุ่มบริหารวิชาการ ภายในเวลา 15.00น.
17-21 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
22-24 ค่ายบูรณาการ
ม.2/1, ม.2/2, ม.3/1 และ ม.3/2
( ณ ......................................................... )
24 จัดส่งข้อมูลสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1/2561
(กลุ่มบริหารงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้)
25 ครูที่ปรึกษาส่งสรุปผล “รักการอ่าน”
26 ครูประจาวิชาส่งผลการเรียนทุกรายวิชา
( เป็นการภายใน ) ภายในเวลา 15.00 น.
27 - เวลา 08.00 – 10.00 น. นักเรียนทุก
ระดับชั้นรับทราบผลการเรียนเป็น
การภายใน
- เวลา 10.00 น. นักเรียนยื่นคาร้อง
ขอพัฒนาผลการเรียนกับครูประจาวิชา
27 ก.ย.–2 ต.ค. ดาเนินการพัฒนาผลการเรียน
28 สรุปรายงานโครงการ ปีงบประมาณ 2561

ครูประจาวิชา และ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

................. งานปิดกล่องชอล์ก

ครูประจาวิชา และ
กลุ่มบริหารวิชาการ
ครูประจาวิชา และ
กลุ่มบริหารวิชาการ
ครูประจาวิชา และ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
GEP

สารสนเทศ กลุ่มบริหารงาน
และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูที่ปรึกษา
ครูประจาวิชา และ
กลุ่มบริหารวิชาการ
ครูที่ปรึกษา

กลุ่มบริหารวิชาการ
ครูประจาวิชา
กลุ่มบริหารงบประมาณ

หมายเหตุ

ตุลาคม 2561

กิจกรรม
1 ตรวจสอบพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2562
3 ส่งผลการเรียนทุกรายวิชา พร้อม CD และ
รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
“0, ร, มผ, มส” ภายในเวลา 15.00 น.
4 - ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน
ไม่ผ่านเกณฑ์ “0, ร, มผ, มส”
- 09.00-12.00 น. นักเรียนยื่นคาร้อง
ขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
4-10 สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
10 ครูประจาวิชาส่งผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
ภายในเวลา 15.00 น.
11 ปิดภาคเรียน ( ครู )
11 ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 ภาคเรียน
15 ส่งรายงานการจาหน่ายพัสดุประจาปีของ
กลุ่มบริหารฯ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
24 วันออกพรรษา
29 จาหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562

ผู้รับผิดชอบ
งานพัสดุกลุ่มบริหารฯ และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ครูประจาวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ และ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

ครูประจาวิชา
ครูประจาวิชา และ
กลุ่มบริหารวิชาการ
งานทะเบียนนักเรียน
งานพัสดุกลุ่มบริหารฯ และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

....... เปิดภาคเรียนที่ 2 / 2561

*** ทุกวันอังคาร

Absorn Foreign Languages Day

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หมายเหตุ

