ปฏิทินปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1/2562
วัตถุประสงค์
โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย
1. เพื่อเป็นปฏิทินปฏิบัติงานตลอดภาคเรียนที่ 1/2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 2. เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนงานและดาเนินงานของผู้เกี่ยวข้อง
วัน เดือน ปี

รายการปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง

พฤษภาคม 2562
11-12 พฤษภาคม 2562 สอบซ่อมภาคเรียนที่ 1/61 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13 พฤษภาคม 2562 - ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562
- แจ้งนโยบายและทิศทางการดาเนินงาน
- การประกันคุณภาพภายใน
- กิจกรรมบูรณาการ 1 โรงเรียน 1 อาชีพและ STAR STEM
- รับตารางสอนและเตรียมการสอน
14 พฤษภาคม 2562 - เปิดภาคเรียนที่ 1/2562 เรียนตามปกติ
- ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2562
- คาบที่ 1 ครูประจาชั้นปฐมนิเทศนักเรียน ลงทะเบียนเรียน ชี้แจง
ตารางเรียนทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเลย
พิทยาคม การปฏิบตั ิตน การวางแผนการเรียน
17 พฤษภาคม 2562 บริจาคโลหิต
17-20 พฤษภาคม 2562 ฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอน STEM Education ระดับจังหวัด
18 พฤษภาคม 2562 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1
19 พฤษภาคม 2562

ปฐมนิเทศนักเรียน ม.4

21 พฤษภาคม 2562

ครูทุกคนส่งเป้าหมาย พันธกิจ พันธสัญญาการปฏิบัติงานรายบุคคล
ปีการศึกษา 2562 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
21-23 พฤษภาคม 2562 สอบเทียบเคียงมาตรฐานสากล CEFR (Pre-test)
21-31 พฤษภาคม 2562 - จัดทาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC
- สอนซ่อมเสริม/ดาเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2561
22 พฤษภาคม 2562

ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2562

24-31 พฤษภาคม 2562 ตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน
25 พฤษภาคม 2562 - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
- พี่น้องสัมพันธ์ (รับน้อง ม.1)
- กิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์ SM

-งาน มสธ.
-ฝ่ายบริหาร
-ฝ่ายบริหารงานบุคคลฯ
-งานประกันคุณภาพการศึกษา
-งานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
-ครูผู้สอนทุกคน
-ครูผู้สอนทุกคน
-ครูที่ปรึกษาทุกคน

-งานระดับชั้น
-งานแนะแนว
-ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
-งานแนะแนว
-ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
-ครูผู้สอนทุกคน
-หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
-โครงการพิเศษ EP
-งานสารสนเทศ
-สานักงานนโยบายและแผนงาน
-ครูผู้สอนทุกคน, ครูที่ปรึกษา
งานทะเบียนวัดผลฯ
-กรรมการบริหารโรงเรียน
-งานจัดระบบและพัฒนาองค์กร
-งานระดับชั้น
-โครงการพิเศษ EP
-งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
-โครงการพิเศษ SM
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วัน เดือน ปี
27 พฤษภาคม 2562

รายการปฏิบัติ
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างอุปนิสัยมีวินัย ม.2

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูร้ วบรวมเป้าหมายฯ ส่งที่ห้อง
มาตรฐานสากล
27-31 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมพัฒนาจิต – พัฒนา EQ
28 พฤษภาคม 2562 อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
31 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมประชุมสามัญสภานักเรียน
พฤษภาคม 2562
กิจกรรมทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR (Pre - test)
พ.ค. – มิ.ย. 2562
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
พ.ค. – ก.ย. 2562

กิจกรรมโครงการ EP/MEP ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง
-งานพัฒนาวินัย
-งานระดับชั้นและครูตามคาสั่ง
-หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
-โครงการพิเศษ GEP
-งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
-งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
-โครงการพิเศษ ICE
-ครูที่ปรึกษา
-งานระบบดูแล
-โครงการพิเศษ EP

มิถุนายน 2562
1-30 มิถุนายน 2562
1 มิถุนายน 2562
2 มิถุนายน 2562
3 มิถุนายน 2562
3-5 มิถุนายน 2562
4 มิถุนายน 2562
8 มิถุนายน 2562
8-9 มิถุนายน 2562
10 มิถุนายน 2562

การชาระเงินบารุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 , 5 และ 6 โดยผ่านระบบธนาคาร
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2562
อบรมคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างอุปนิสยั มีวินัย ม.3
ส่งผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2561
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2562
- ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2562
- โครงการ SC พี่น้องสัมพันธ์
กิจกรรมค่ายสมาธิเสริมสร้างปัญญา (ม.4/2)
- ประกาศผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2561
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนซ้า ประจาภาคเรียนที่
1/2562
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างอุปนิสัยมีวินัย ม.5

10 มิ.ย. – 31 ก.ค.2562 เฟ้นหาคนเก่งภาษาอังกฤษ
12 มิถุนายน 2562
- ออกตรวจ
- ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2562
13 มิถุนายน 2562

พิธีไหว้ครู “คนดี มีวินัย รับผิดชอบ สุภาพนอบน้อม”

15 มิถุนายน 2562

กิจกรรมค่ายเสริมสร้างพัฒนา EQ เพื่อการเรียนรู้ (ม.5/2, 6/10)

-งานการเงินการบัญชี
-ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น
-โครงการพิเศษ SM SC
-โครงการพิเศษ EP
-งานส่งเสริมระเบียบวินัย
-งานระดับชั้นและครูตามคาสั่ง
-งานทะเบียนวัดผล,ครูที่ปรึกษา
-ครูผู้สอนทุกคน , งานพัฒนา
-โครงการพิเศษ GEP
-โครงการพิเศษ SC
-โครงการพิเศษ SM
-งานทะเบียนวัดผลฯ

-งานส่งเสริมระเบียบวินัย
-งานระดับชั้นและครูตามคาสั่ง
-กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
-ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
-กรรมการบริหารโรงเรียน
-งานจัดระบบและพัฒนาองค์กร
-งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
-กลุ่มสาระศิลปะ
-โครงการพิเศษ SM
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วัน เดือน ปี
17 มิถุนายน 2562

รายการปฏิบัติ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างอุปนิสยั มีวินัย ม.6

18 มิถุนายน 2562
21 มิถุนายน 2562

แบ่งกลุ่มสีกีฬาเลยพิทย์เกมส์ ปีการศึกษา 2562
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ค้าง 0 , ร , มส , มผ
- ส่งวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล CAR1
ค่ายคณิตศาสตร์และทัศนศึกษานักเรียน ม.1
ตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน
ค่ายปฐมนิเทศนักเรียน SC ม.4
- ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2562
- กิจกรรมประชุมสภานักเรียนประจาเดือนกรกฎาคม 2562
- กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
- ส่งต้นฉบับข้อสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2562 และแบบสรุป
- เลือกตั้งประธานนักเรียน
- เลือกประธานกลุ่มสีและแต่งตั้งคณะกรรมการกลุม่ สี
- พิธีวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก
- ค่าย PISA และทักษะภาษาไทย ม.1
- กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
- ส่งข้อมูลคัดกรองนักเรียน
- ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2562

20-22 มิถุนายน 2562
21-28 มิถุนายน 2562
22-23 มิถุนายน 2562
24 สิงหาคม 2562
24-28 มิถุนายน 2562
25 มิถุนายน 2562
26 มิถุนายน 2562

26-28 มิถุนายน 2562
29 มิถุนายน 2562
29-30 มิถุนายน 2562
มิถุนายน 2562
มิ.ย. - ก.ย. 2562
มิ.ย. – ต.ค. 2562

นิเทศติดตามงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.2
-ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- จ่ายเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน
- สอบโครงการแลกเปลี่ยน AFS , YFU , AYC , YES
กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้านนอกเวลาเรียน
(ม.4/2 , 5/2, 6/10)
ติวความรูส้ ู่อุดมศึกษา

ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง
-งานส่งเสริมระเบียบวินัย
-งานระดับชั้นและครูตามคาสั่ง
-กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
-งานทะเบียนวัดผลฯ
-ครูผู้สอนทุกคน
-โครงการพิเศษ GEP
-งานระดับชั้น
-โครงการพิเศษ SC
-โครงการพิเศษ ICE
-งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
-งานกิจกรรมพิเศษ
-งานทะเบียนวัดผลฯ ครูที่ปรึกษา
-งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
-กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
-กลุ่มสาระภาษาไทย

-ครูที่ปรึกษา/งานระบบดูแล
-กรรมการบริหารโรงเรียน
-งานจัดระบบและพัฒนาองค์กร
-รองผู้อานวยการ/งานสานักงาน
-กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
-งานทัศนศึกษา/งานระดับชั้น
-งานการเงิน , ธนาคารโรงเรียน
-กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
-โครงการพิเศษ SM
-โครงการพิเศษ SC
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วัน เดือน ปี

รายการปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง

กรกฎาคม 2562
1 กรกฏาคม 2562

- กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
- ประชุมคณะกรรมการนักเรียน ครั้งที่ 1/2562
1-5 กรกฎาคม 2562 - ครูผู้สอนรับ Bookmark ที่งานทะเบียนวัดผลฯ
- อัดสาเนาข้อสอบ
- ครูประจาวิชาเย็บข้อสอบบรรจุซอง
- รับข้อมูล Bookmark ภาคเรียนที่ 1/2562
5-8 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมค่ายบูรณาการความรู้และศึกษาดูงาน (ม.4/2, 5/2, 6/10)
6-7 กรกฎาคม 2562 - กิจกรรมติวความรู้ “พิชิต สอวน.”
- ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Science Lab Operation)
- ค่ายอัจฉริยภาพ IT
9 , 11 กรกฎาคม 2562 สอบระหว่างภาค ม.1 - ม.3 ภาคเรียนที่ 1/2562
8 , 10 , 12
กรกฎาคม 2562
13–14 กรกฎาคม 2562
15-19 กรกฎาคม 2562
15-31 กรกฎาคม 2562

สอบระหว่างภาค ม.4 - ม.6 ภาคเรียนที่ 1/2562

16 กรกฎาคม 2562
19 กรกฎาคม 2562
20-21 กรกฎาคม 2562

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายเทียน
ประชุมคณะกรรมการนักเรียน ครัง้ ที่ 2/2562
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
- สอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2/61 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ม.2
- สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา

20-21 กรกฎาคม 2562
22-26 กรกฎาคม 2562

-กิจกรรมติวความรู้ “พิชิต สอวน.”
กิจกรรมมอบทุนการศึกษา
นิเทศการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน

- กิจกรรมวันเข้าพรรษา แห่เทียนพรรษา

22-30 กรกฎาคม 2562
24 กรกฎาคม 2562

ตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน
ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4/2562

-ผู้กากับลูกเสือ – เนตรนารี
-งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
-ครูผู้สอนทุกคน
-งานบริการเอกสาร
-งานทดสอบประเมินผล
-ครูผู้สอนทุกคน
-โครงการพิเศษ SM
-โครงการพิเศษ GEP
-โครงการพิเศษ EP
-กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
-งานทดสอบประเมินผล
-ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
-งานทดสอบประเมินผล
-ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
-โครงการพิเศษ GEP
-งานแนะแนว
-ครูผู้สอนทุกคน
-งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
-งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
-งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
-โครงการพิเศษ GEP
-งาน มสธ.
-งานทัศนศึกษา , งานระดับชั้น
-กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
-งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
-งานประสานงานและให้บริการ
ชุมชน
-ฝ่ายบริหารทั่วไป/
กลุ่มสาระศิลปะ
-งานระดับชั้น
-กรรมการบริหารโรงเรียน
-งานจัดระบบและพัฒนาองค์กร
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วัน เดือน ปี
24-26 กรกฎาคม 2562

26 กรกฎาคม 2562

28 กรกฎาคม 2562

กรกฎาคม 2562

ก.ค. – ส.ค. 2562
ก.ค. – ส.ค. 2562

รายการปฏิบัติ
- นิเทศติดตามงาน
- ส่ง Bookmark ข้อมูลผลการเรียน คะแนนหน่วยการเรียนและ
คะแนนสอบระหว่างภาค 1/2562
- วันภาษาไทยแห่งชาติ
- ประชุมสภานักเรียน ครั้งที่ 2/2562
- ตรวจหอพัก / บ้านเช่านักเรียน
- ประธานสี ส่งรายชื่อคณะกรรมการกลุ่มสี
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์
บดินทรเทพยวรางกูร
- ค่ายส่งเสริมการเรียนรู้สองภาษาและศึกษาแหล่งเรียนรู้
- กิจกรรม ICE จิตอาสา
- กิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์ ICE
- ศึกษาดูงาน ครั้งที่ 1/2561 ของนักเรียนโครงการ SC
- สอบเทียบเคียงภาษาอังกฤษ Oxford Online
EP Open House ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เยี่ยมบ้านนักเรียน

ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง
-รองผู้อานวยการ/งานสานักงาน
-ครูผู้สอนทุกคน
-งานทะเบียนวัดผลฯ
-กลุ่มสาระภาษาไทย
-งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
-งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
-กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
-งานประสานงานบริการชุมชน
-กลุ่มสาระศิลปะ
-งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
-โครงการพิเศษ ICE
-โครงการพิเศษ ICE
-โครงการพิเศษ ICE
-โครงการพิเศษ SC
-โครงการพิเศษ SC
-โครงการพิเศษ EP
-ครูที่ปรึกษา

สิงหาคม 2562
1 สิงหาคม 2562
5 สิงหาคม 2562

ทุกกลุ่มสีรับใบสมัครแข่งขันกีฬาภายในปี 2562
ส่งผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน

6 สิงหาคม 2562
7 สิงหาคม 2562

กิจกรรมประชุมสภานักเรียนประจาเดือนสิงหาคม 2562
ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 5/2562

9 สิงหาคม 2562

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 (วันแม่แห่งชาติ)

10-12 สิงหาคม 2562
15 สิงหาคม 2562

กิจกรรมเฟ้นหาคนดีคนเก่ง ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2562
“เด็กคุณภาพดีเลยพิทย์”
จัดเวทีนาเสนอนวัตกรรมนักเรียนหน่วยบูรณาการแบบครบวงจร
ปีการศึกษา 2562
ส่งเสริมความเป็นเลิศ สอวน.
- ทุกกลุ่มสีส่งหลักฐานการสมัครแข่งขันกีฬาภายใน 2562
- นาเสนอกิจกรรมบูรณาการแบบครบวงจร

-กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
-คณะกรรมการนิเทศกลุม่ สาระ
การเรียนรู้
-งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
-งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
-กรรมการบริหารโรงเรียน
-งานจัดระบบและพัฒนาองค์กร
-กลุ่มสาระศิลปะ
-งานประสานงานบริการชุมชน
-งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
-ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
-ครูตามคาสั่ง
-งานหลักสูตรโรงเรียน
-กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
-กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
-งานหลักสูตรสถานศึกษา
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วัน เดือน ปี
16 สิงหาคม 2562
3-4 สิงหาคม 2562
17 สิงหาคม 2562
18 สิงหาคม 2562
18 สิงหาคม 2562
19 สิงหาคม 2562
19-23 สิงหาคม 2562
21 สิงหาคม 2562
21-22 สิงหาคม 2562
25 สิงหาคม 2562
23-25 สิงหาคม 2562
23-30 สิงหาคม 2562
24-25 สิงหาคม 2562

26 สิงหาคม 2562

รายการปฏิบัติ
บริจาคโลหิต
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ม.3
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 - ม.3
*ภาคเช้า ม.2 , ม.3 ภาคบ่าย ม.1
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.4 - ม.6
*ภาคเช้า ม.5 , ม.6 ภาคบ่าย ม.4
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
ประชุมสภานักเรียน ครั้งที่ 3/2562
ครูที่ปรึกษาคนที่ 2 ส่งแฟ้มห้องเรียนเข้มแข็ง
ครูประจาวิชาส่งรายวิชานักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 60% , 80%
ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 6/2562
“กิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรูส้ ญ
ั จร” ของกระทรวงศึกษาธิการ
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 สอวน.
กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ นักเรียนระดับชั้น ม.3
ตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ม.4
- กิจกรรมค่าย TCAS Port Folio (ม.6/10)
- เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อนักเรียนทีม่ ีเวลาเรียนไม่ถึง 60% , 80%

26-30 สิงหาคม 2562

ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค 1/2562 และแบบสรุป

26 ส.ค. – 4 ก.ย.2562

นักเรียนยื่นคาร้องขอมีสิทธิ์สอบ ส่งผลการเรียนนักเรียนที่เรียนซ้า
ภาคเรียนที่ 1/2562
นิเทศติดตามงาน
ตรวจหอพัก / บ้านเช่า
- กิจกรรม STEM Education
- อบรมปฏิบัติการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและ
DLIT รุ่นที่ 1
- เริ่มการแข่งขันกีฬาเลยพิทย์เกมส์ ปีการศึกษา 2561
(แข่งหลังเลิกเรียนแต่ละวัน)
- กีฬาบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. รอบคัดเลือกภาคอีสาน
- กีฬาธนาคารออมสินระดับภาค
- การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10

28-30 สิงหาคม 2562
30 สิงหาคม 2562
31 ส.ค.-1 ก.ย. 2562

20 ส.ค.-6 ก.ย.2562

ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง
-งานระดับชั้น
-งานทัศนศึกษา , งานระดับชั้น
-งานระดับชั้น/งานเครือข่าย
-งานระดับชั้น/งานเครือข่าย
-กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
-งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
-งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
-ครูผู้สอนทุกคน
-งานทะเบียนวัดผลฯ
-กรรมการบริหารโรงเรียน
-งานจัดระบบและพัฒนาองค์กร
-กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
-โครงการพิเศษ GEP
-งานระดับชั้น
-งานทัศนศึกษา , งานระดับชั้น
-โครงการพิเศษ SM
-โครงการพิเศษ ICE
-ครูผู้สอนทุกคน
-งานทะเบียนวัดผลฯ
-ครูที่ปรึกษา
-หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
-ครูผู้สอนทุกคน
-งานทะเบียนวัดผลฯ
-รองผู้อานวยการ/งานสานักงาน
-งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
-โครงการพิเศษ EP
-งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา
-กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
-กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
-โครงการพิเศษ SC
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วัน เดือน ปี
สิงหาคม 2562

รายการปฏิบัติ
- การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
- การสอบแข่งขัน A SMO คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก
- การแข่งขันเอเม็ทและซูโดกุชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- กิจกรรมเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมอาเซียน
- กิจกรรมเพิ่มศักยภาพครู

ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง
-กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

-กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุม่

กันยายน 2562
2-6 กันยายน 2562

3 กันยายน 2562
4 กันยายน 2562

- ส่งข้อมูลจัดทาวารสารรอบรั้วเลยพิทย์
- อัดสาเนาข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
- ครูประจาวิชาเย็บข้อสอบบรรจุซอง
กิจกรรมประชุมสภานักเรียนประจาเดือนกันยายน 2562
ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 7/2562

- พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ (อาลานักเรียนหน้าเสาธง)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มสี ทิ ธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่
1/2562 (แจ้งครูประจาวิชา , ครูที่ปรึกษา)
11 – 13 กันยายน 2562 สอบปลายภาคนักเรียนระดับชั้น ม.4 – ม.6 ภาคเรียนที่ 1/2562

-งานรายงานสาธารณชน
-งานบริการเอกสารฯ
-ครูผู้สอนทุกคน
-งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
-กรรมการบริหารโรงเรียน
-งานจัดระบบและพัฒนาองค์กร

10 กันยายน 2562

14-23 กันยายน 2562
16 กันยายน 2562

ฝึกภาคสนาม นศท.
-ประชุมสภานักเรียน ครั้งที่ 4/2562
-ส่งรายงานครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1
16 – 18 กันยายน 2562 สอบปลายภาคนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3 ภาคเรียนที่ 1/2562
18 กันยายน 2562

ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 8/2562

20 กันยายน 2562

งานแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ

21-25 กันยายน 2562
23-25 กันยายน 2562

23-27 กันยายน 2562
24-28 กันยายน 2562

ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ม.1-3
- ครูประจาวิชาส่ง Bookmark ภาคเรียนที่ 1/2562
- หัวหน้ากลุ่มสารการเรียนรู้รวบรวม ปพ5 ต. , ปพ5 ป.
ส่งงานทะเบียนวัดผลฯ (ปกและผลการเรียน)
ติดตามประเมินโครงการ ไตรมาสที่ 1-2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผสู้ อนส่งรายวิชาที่จะเปิดสอนใน
ภาคเรียนที่ 2/2562

-งานทะเบียนวัดผลฯ
-งานทดสอบประเมินผล
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
-ผู้กากับ นศท.
-งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
-งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
-งานทดสอบประเมินผล
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
-กรรมการบริหารโรงเรียน
-งานจัดระบบและพัฒนาองค์กร
-ฝ่ายบริหารงานบุคคลและ
งบประมาณ
-งานอัตรากาลัง
-โครงการพิเศษ GEP
-งานทะเบียนวัดผลฯ
-ครูผู้สอนทุกคน
-ครูผู้สอนกิจกรรมฯ
-งานติดตามและประเมินโครงการ
-หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
-หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-งานจัดตารางสอน
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วัน เดือน ปี
27 กันยายน 2562

28-30 กันยายน 2562
30 กันยายน 2562

30 ก.ย. – 2 ต.ค.2562
กันยายน

รายการปฏิบัติ
- ตรวจหอพัก / บ้านเช่า / สถานบริการ
- ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1/2562 ที่ป้ายประกาศหน้าห้อง
วิชาการและ Internet
- ส่งข้อมูล GPAX , GPA , PR 5 ภาคเรียน ม.6
ค่ายภาษาอังกฤษโครงการ ICE
ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน (ภาคเช้าบนหอประชุม)

รับข้อมูลผลการเรียนรายบุคคล (ปพ.6) ส่งผู้ปกครอง
- การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลการไฟฟ้า คัดเลือกตัวแทนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
- กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดเลย ประจาปี 2562
- จัดสอบตามโครงการ TEDET ของ สสวท.
- การแข่งขันราชภัฎเลยเอเม็ทอวอร์ด

ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง
-งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
-งานพัฒนาเครือข่าย

-โครงการพิเศษ ICE
-ฝ่ายบริหารงานบุคคลและ
งบประมาณ
-ครูและบุคลากรทุกคน
-งานทะเบียนวัดผล
-กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

-กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ตุลาคม 2562
4-5 ตุลาคม 2562

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1

4-5 ตุลาคม 2562
4-6 ตุลาคม 2562
4-27 ตุลาคม 2562
4-28 ตุลาคม 2562
9 ตุลาคม 2562

ตรวจสอบทบทวนผลการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ TCAS (ม.5/2)
ปิดภาคเรียนที่ 1/2562
จัดตารางเรียนและตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2562
ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้พร้อมบันทึกหลังแผน, รายงานการวิจัย
ในชั้นเรียน CAR4 และแฟ้มงานหน่วยบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอพียง อาเซียน และกระบวนการบันได 5 ขั้น
(เฉพาะครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้ส่งแฟ้มแผนการจัด
การเรียนรู้ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมบันทึกหลังแผนแนบเอกสาร
ประกอบและผลงานนักเรียน)
กิจกรรม Math Science English and Cultural Camp
ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช

14-18 ตุลาคม 2562
23 ตุลาคม 2562

-ฝ่ายบริหารงานบุคคลและ
งบประมาณ งานพัฒนาบุคลากร
งานอัตรากาลัง
-งานประกันคุณภาพการศึกษา
-โครงการพิเศษ SM
-งานจัดตารางสอน
-ครูผู้สอนทุกคน
-งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
-งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้

-โครงการพิเศษ EP
-กลุ่มสาระศิลปะ
-งานประสานงานและให้บริการชุมชน

9

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตุลาคม
28 ตุลาคม 2562

- เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
- เรียนตามปกติ
- รับบัตรลงทะเบียน ที่งานทะเบียนวัดผล

-ครูผู้สอนทุกคน
-งานทะเบียนวัดผล

วันหยุด
9 พฤษภาคม 2562
20 พฤษภาคม 2562
3 มิถุนายน 2562
16 กรกฎาคม 2562
17 กรกฎาคม 2562
29 กรกฎาคม 2562
12 สิงหาคม 2562
14 ตุลาคม 2562
23 ตุลาคม 2562

หมายเหตุ

วันพืชมงคล
ชดเชย วันวิสาขบูชา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
ชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
ชดเชย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
วันปิยมหาราช

1. การจัดทาปฏิทินปฏิบัติงานมีจดุ ประสงค์สาคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
2. ปฏิทินปฏิบัติงานนี้เกิดจากการหลอมปฏิทินปฏิบัติงานของทุกฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้และโครงการพิเศษ
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
3. สามารถปรับเปลี่ยนรายการปฏิบัติงานและส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม

