ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ
โรเรียนสังขะวิทยาคม สานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วัน เดือน ปี
พฤษภาคม ๒๕๖๑
๑๕ พ.ค. ๖๑
๑๘ พ.ค. ๖๑
๒๘ พ.ค. ๖๑
มิถุนายน ๒๕๖๑
๔ มิ.ย. ๖๑
๗ มิ.ย. ๖๑
๒๖ มิ.ย. ๖๑
๓๐ มิ.ย. ๖๑
กรกฎาคม ๒๕๖๑
๑ ก.ค. ๖๑
๑๖ – ๑๘ ก.ค. ๖๑
๑๙ – ๒๐ ก.ค. ๖๑
๒๐ ก.ค. ๖๑
๒๔ ก.ค. ๖๑
๒๕ ก.ค. ๖๑
๒๖ ก.ค. ๖๑
๒๖ ก.ค. ๖๑
๒๖ ก.ค. ๖๑
๒๗ ก.ค. ๖๑
๒๘ ก.ค. ๖๑
สิงหาคม ๒๕๖๑
๑ ส.ค. ๖๑
๒ ส.ค. ๖๑
๓ – ๔ ส.ค. ๖๑
๖ – ๑๐ ส.ค. ๖๑
๒๑ ส.ค. ๖๑

กิจกรรม
เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประชุมผู้ปกครอง
วันวิสาขบูชา
เลือกตั้งสภานักเรียน
กิจกรรมไหว้ครู
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
รายงานผลทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ครั้งที่ ๑

ผู้รับผิดชอบ
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งานระบบดูแลฯ
ครูและนักเรียนทุกคน
ครูนักเรียนทุกคน
ครูนักเรียนทุกคน
กลุ่มสาระฯภาษาไทย/งานยา
เสพติดฯ
ทุกสายชั้น/ครูพิมลพรรณ ในระบบE-Mes

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
นิเทศห้องเรียนครั้งที่ ๑/๖๑
สอบกลางภาค
กิจกรรมเปิดห้องเรียน Stem ของเซฟรอน
ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ป.๕
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.๕
ค่าย ICT ป.๑
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา

ครูนักเรียนทุกคน
ผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มงาน
สายชั้นมัธยมศึกษา
กลุ่มสาระวิทย์ฯ/คณิตฯ
สายชั้น ป.๕
สายชั้น ป.๕
สายชั้น ป.๑
สายชั้นมัธยมศึกษา
ชั้น อ. , ป.๒ - ป.๖
ครู/นักเรียนและผู้ปกครอง
ครู/นักเรียนและผู้ปกครอง

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการและทัศนศึกษา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ศึกษาดูงานและมุทิตาจิต ระดับเครือข่าย
กิจกรรมสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

สายชั้น ป.๖/นายผ่าน พลศรี

จ.นครราชสีมา
จ.ร้อยเอ็ด
วันหยุด
วันหยุด

สายชั้นป.๖/นายสุริยา คาทอง
เครือข่าย
ครูนักเรียนทุกคน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

จ.จันทบุรี

วัน เดือน ปี
๓๑ ส.ค. ๖๑
๓๑ ส.ค. ๖๑
กันยายน ๒๕๖๑
๗ ก.ย. ๖๑
๑๐ – ๑๔ ก.ย. ๖๑
๒๔ – ๒๘ ก.ย. ๖๑
๒๔ – ๒๖ ก.ย. ๖๑
๒๗ – ๒๘ ก.ย. ๖๑
ตุลาคม ๒๕๖๑
๑ – ๕ ต.ค. ๖๑
๓ – ๕ ต.ค. ๖๑
๑๑ ต.ค. ๖๑
๒๓ ต.ค. ๖๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๑ พ.ย. ๖๑
๑ – ๒ พ.ย. ๖๑
๒ – ๑๖ พ.ย. ๖๑
๖ – ๑๐ พ.ย. ๖๑
๙ พ.ย. ๖๑
๑๒ พ.ย. ๖๑
๒๒ พ.ย. ๖๑
๒๓ พ.ย. ๖๑
๓๐ พ.ย. ๖๑
๓๐ พ.ย. ๖๑
ธันวาคม ๒๕๖๑
๖ – ๗ ธ.ค. ๖๑
๗ ธ.ค. ๖๑
๑๗ – ๒๑ ธ.ค. ๖๑
ธ.ค. ๖๑
๒๑ ธ.ค. ๖๑
๒๕ ธ.ค. ๖๑

กิจกรรม
รายงานผลทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ครั้งที่ ๒
กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม เครือข่ายฯ

ผู้รับผิดชอบ
ทุกสายชั้น/ครูพิมลพรรณ
เครือข่าย

กิจกรรมมุทิตาจิตฯ ระดับเขตพื้นที่ฯ
นิเทศห้องเรียน ครั้งที่ ๒/๖๑
การนิเทศติดตามงานประกันคุณภาพนักเรียนครั้งที่๑
สอบกลางปีระดับประถมฯ/ปลายภาคระดับมัธยมฯ
กิจกรรมมุทิตาจิตฯ ระดับโรงเรียน

เขตพื้นที่
ผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มงาน
ครูทุกคน/งานประกัน
วิชาการ
ครูทุกคน

กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตฯ
ส่ง ทว.๑
ปิดภาคเรียนที่ ๑/๖๑
กิจกรรมวันปิยมหาราช

เขตพื้นที่
ครูทุกคน
โรงเรียน
โรงเรียน

หมายเหตุ
ในระบบE-Mes

เปิดภาคเรียนที่ ๒/๖๑ ครูทุกคนส่ง ปพ.๕ , แบบ
รายงานผลการเก็บคะแนนปลายปี
ผู้บริหารอนุมัติผลการเรียน ประกาศผลการเรียน
ยื่นคาร้องขอสอบแก้ตัวและดาเนินการสอบแก้ตัว
กิจกรรมกีฬาสีภายใน
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
กิจกรรมค่ายวิชาการ ชั้น ป.๑
กิจกรรมวันลอยกระทง
ส่งผลสอบแก้ตัว
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นอนุบาล
รายงานผลทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ครั้งที่ ๓

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาพลศึกษา
สายชั้น ป.๒
จ.ร้อยเอ็ด
สายชั้น ป.๑
ครูนักเรียน
ครูประจาวิชาชั้น
สายชั้นอนุบาล
หมู่บา้ นช้าง
ทุกสายชั้น/ครูพิมลพรรณ ในระบบE-Mes

กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาค
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้น ป.๑
ค่ายวิชาการ ชั้น ป.๕
ค่ายวิชาการ ชั้น ป.๔
กิจกรรมวัยใส ใจสะอาด
กิจกรรมวันคริสต์มาส

ตัวแทนครูและนักเรียน
จ.บุรีรัมย์
สายชั้น ป.๑
สายชั้น ป.๕
สายชั้น ป.๔
สายชั้นอนุบาล
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอน/ประจาวิชา

วัน เดือน ปี
มกราคม ๒๕๖๒
๑๐ – ๑๑ ม.ค. ๖๒
ม.ค. ๖๒
๑๒ ม.ค. ๖๒
๑๖ ม.ค. ๖๒
๑๘ ม.ค. ๖๒
๑๘ ม.ค. ๖๒
๒๓ ม.ค. ๖๒
๒๕ ม.ค. ๖๒
๒๕ ม.ค. ๖๒
๒๕ ม.ค. ๖๒
๓๑ ม.ค. ๖๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๑ ก.พ. ๖๒
๒ – ๓ ก.พ. ๖๒
๗ – ๘ ก.พ. ๖๒
๗ – ๘ ก.พ. ๖๒
๘ ก.พ. ๖๒
๑๕ ก.พ. ๖๒
๑๘ – ๒๒ ก.พ. ๖๒
๒๕ ก.พ. ๖๒

กิจกรรม
สอบกลางภาคเรียนที่ ๒/๖๑
การสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
วันครูแห่งชาติ
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ป.๓ , ป.๔
กิจกรรมค่ายวิชาการระดับอนุบาล
กิจกรรมเดินทางสารวจของลูกเสือสารอง ชั้น ป.๑
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ชั้น ป.๕
กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
กิจกรรมทัศนศึกษาและค่ายวิชาการ ชั้น ป.๔
รายงานผลทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ครั้งที่ ๔

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

มัธยมศึกษา/วิชาการ
สพท.
ครูนักเรียน
ครู
ครูนักเรียนชั้น ป.๓ , ป.๔
ครูนักเรียนสายชั้นอนุบาล
สายชั้น ป.๑
สายชั้น ป.๕
สายชั้นอนุบาล
สายชั้น ป.๔
ทุกสายชั้น/ครูพิมลพรรณ

ในระบบE-Mes

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสารอง
สายชั้น ป.๒
การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-net)
ครูประจาชั้น/วิชาการ
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
สายชั้นมัธยมศึกษา
กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ นายวิโชค พิศเพ็ง และครู ป.6
กิจกรรมสร้างสรรค์ต้านยาเสพติด
สายชั้นอนุบาล
กิจกรรม Open House
โรงเรียน
การนิเทศติดตามงานประกันคุณภาพผู้เรียน ครั้งที่ ๒
ครูทุกคน/งานประกันฯ
สารวจนักเรียนที่มีเวลาไม่ถึงร้อยละ ๘๐
วิชาการ
๒๖ ก.พ.– ๑๒ มี.ค. ๖๒ นักเรียนยื่นคาร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค/ปลายปี
ครูทุกคน
ก.พ. ๖๒
การประเมินด้านการอ่านเขียน ชั้น ป.๑
สายชั้น ป.๑/วิชาการ
การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ป.๒ , ๔ , ๕
ก.พ. ๖๒
วิชาการ
และ ชั้น ม.๑ , ๒
ก.พ. ๖๒
กิจกรรมค่ายธรรมศึกษา(วันมาฆะบูชา) ชั้น ป.๔
สายชั้น ป.๔
ก.พ. ๖๒
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
ครูนักเรียนทุกคน/ครูศุภกานต์
มีนาคม ๒๕๖๒
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
มี.ค. ๖๒
สายชั้น ป.๓/วิชาการ
ระดับชาติ(NT) ชั้น ป.๓
มี.ค. ๖๒
คาราวานนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
สายชั้นอนุบาล
มี.ค. ๖๒
การทดสอบความสามารถด้านการอ่าน(RT) ชั้น ป.๑
สายชั้น ป.๑/วิชาการ

วัน เดือน ปี
กิจกรรม
๑๑ – ๑๒ มี.ค. ๖๒ นิเทศห้องเรียน ครั้งที่ ๓/๖๑
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค/
๑๑ – ๑๒ มี.ค. ๖๒
ปลายปี
๑๓ – ๑๕ มี.ค. ๖๒ สอบปลายภาค/ปลายปี ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๑
๑๙ – ๒๒ มี.ค. ๖๒ ประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้าสายชั้น
๒๘ มี.ค. ๖๒
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ป.6 (และ ม.3)
เมษายน ๒๕๖๒
๑ เม.ย. ๖๒
ปิดภาคเรียน สิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๑

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหาร/หัวหน้ากลุ่มงาน
งานวัดผล
ครูทุกคน/วิชาการ
ฝ่ายบริหาร/กลุ่มงาน/สายชั้น
สายชั้น ป.๖ , ม.๓
โรงเรียน

หมายเหตุ

