ปฏิทนิ การปฏิบัตงิ าน
ประจาปี การศึกษา 2555

ของ

โรงเรียนบ้ านเป้าวิทยา
องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ
อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

คำนำ
ปฏิทินการปฏิบตั ิงาน ประจาปี การศึกษา 2555 โรงเรี ยนบ้านเป้ าวิทยา องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ จัดทาขึ้น
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของคณะครู ในแต่ละฝ่ ายงาน/กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ทั้งงาน
ประจาและงานพิ เศษ ตามแผนปฏิ บตั ิก ารของโรงเรี ยน และเพื่อให้เกิ ดความถู กต้อง รวดเร็ ว มี ป ระสิ ทธิ ภาพต่ อ
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนและการบริ หารจัดการ
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า ปฏิ ทินการปฏิบตั ิงานประจาการศึกษา 2555 โรงเรี ยนบ้านเป้ าวิทยา องค์การบริ หาส่ วน
จังหวัดชัยภูมิเล่มนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อคณะครู ผปู ้ ฏิบตั ิหน้าที่และผูส้ นใจทัว่ ไป

(นายเศรษฐา ศรี สุธรรมศักดิ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านเป้ าวิทยา

สารบัญ
เรื่อง
คานา
สารบัญ
มีนาคม 2555
เมษายน 2555
พฤษภาคม 2555
มิถุนายน 2555
กรกฎาคม 2555
สิ งหาคม 2555
กันยายน 2555
ตุลาคม 2555
พฤศจิกายน 2555
ธันวาคม 2555
มกราคม 2556
กุมภาพันธ์ 2556
มีนาคม 2556
เมษายน 2556
คณะผูจ้ า

หน้ า
ก
ข
1
1
1
2
2
3
3
4
4
4
5
5
6
6

ปฏิทนิ การปฏิบัติงาน
โรงเรียนบ้ านเป้าวิทยา ประจาปี การศึกษา 2555
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

วัน/เดือน/ปี
มีนาคม 2555
24-25 มี.ค. 2555
27 มี.ค. 2555
28 มี.ค. 2555
29 มี.ค. 2555
เมษายน 2555
2-3 เม.ย. 2555
13 เม.ย. 2555
1-30 เม.ย. 2555
1-30 เม.ย. 2555
พฤษภาคม 2555
2 พ.ค. 2555
3-4 พ.ค. 2555
6 พ.ค. 2555
9-11 พ.ค. 2555
14 พ.ค. 2555
15 พ.ค. 2555
21-25 พ.ค. 2555
21-25 พ.ค. 2555
25-30 พ.ค. 2555
28-31 พ.ค. 2555
28-31 พ.ค. 2555
31 พ.ค. 2555
1-31 พ.ค. 2555
1-31 พ.ค. 2555

กิจกรรม

ฝ่ าย/หน่ วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

สอบวัดความรู้ ม.1 และ ม.4
กิจกรรม SWOT Analysis
พิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3 และ ม.6
นักเรี ยน ม.1 และ ม.4 รายงานตัวและมอบตัว

ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายงบประมาณและแผนงาน
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิชกาการ

ประชุมปฏิบตั ิการการเขียนโครงการและการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา
คณะครู ร่วมแห่งสงกรานต์กบั ชุมชน
พัฒนาสภาพสิ่ งแวดล้อมพอเพียง (Surrounding)
ปิ ดภาคเรี ยน

ฝ่ ายงบประมาณและแผนงาน
ฝ่ ายสัมพันธ์ชุมชน
งานอาคารสถานที่/งานศูนย์ ปศพ.
โรงเรี ยนบ้านเป้ าวิทยา

คณะครู ลงเวลาปฏิบตั ิราชการ
อบรมเชิงปฏิบตั ิการวิชาการ
ประชุมประจาเดือน
อบรมคุณธรรมจริ ยธรรม นักเรี ยน ม.1และ ม.4
ปฐมนิเทศนักเรี ยน ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6
นักเรี ยนเปิ ดภาคเรี ยนที่ 1/2555
นักเรี ยนเลือกชุมนุม
นักเรี ยน ม.1 และ ม.4 จัดทาบัตรห้องสมุด
แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับจังหวัดชัยภูมิ
คณะครู ส่งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
คณะครู ส่งเค้าโครงวิจยั ในชั้นเรี ยน
วันงดสู บบุหรี่ โลก
ผูน้ าฟื้ นฟูศิลธรรมโลก
พัฒนาบุคลากรพอเพียง (Personnel)

โรงเรี ยนบ้านเป้ าวิทยา
ฝ่ ายวิชาการ
โรงเรี ยนบ้านเป้ าวิทยา
ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน
ฝ่ ายวิชาการ
โรงเรี ยนบ้านเป้ าวิทยา
งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
งานห้องสมุด
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิชาการ
งานพัฒนาวินยั และแก้ไขพฤติกรรม
งานพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรม
งานศูนย์ ปศพ.

*** หมายเหตุ ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ปฏิทนิ การปฏิบัติงาน
โรงเรียนบ้ านเป้าวิทยา ประจาปี การศึกษา 2555
ลาดับที่
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

วัน/เดือน/ปี
มิถุนายน 2555
5 มิ.ย. 2555
1-21 มิ.ย. 2555
4 มิ.ย. 2555
4-8 มิ.ย. 2555
8 มิ.ย. 2555
14 มิ.ย. 2555
21 มิ.ย. 2555
26 มิ.ย. 2555
26 มิ.ย. 2555
1-30 มิ.ย. 2555
1-30 มิ.ย. 2555
1-30 มิ.ย. 2555
กรกฎาคม 2555
1 ก.ค. 2555
6 ก.ค. 2555
16-19 ก.ค. 2555
23-27 มิ.ย. 2555
27-29 มิ.ย. 2555
29 ก.ค. 2555
30-31 ก.ค. 2555
1-31 ก.ค. 2555

กิจกรรม
วันสิ่ งแวดล้อมโลก
ระดมทุนการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2555
วันวิสาขบูชา
คณะครู ส่ง ปพ. 5 ครั้งที่ 1
ประชุมประจาเดือน
วันไหว้ครู ประจาปี การศึกษา 2555
ประชุมผูป้ กครองชั้นเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 1/2555
วันสุ นทรภู่
วันต่อต้านยาเสพติด/รณรงค์โรคติดต่อ
คณะครู เยีย่ มบ้านนักเรี ยน
โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
พัฒนานวัตกรรมพอเพียง (Innovation)
วันสถาปนาลูกเสื อ
ประชุมประจาเดือน
สอบกลางภาค
ค่ายอัจฉริ ยภาพ 8 กลุ่มสาระ
ทัศนศึกษา
วันภาษาไทย
กีฬาภายใน
พัฒนาชุมชนพอเพียง (Community)

*** หมายเหตุ ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ฝ่ าย/หน่ วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน
งานแนะแนว
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษาฯ
งานวัดและประเมินผล
โรงเรี ยนบ้านเป้ าวิทยา
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
งานพัฒนาวินยั และแก้ไขพฤติกรรม
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
งานอนามัยโรงเรี ยน
งานศูนย์ ปศพ.
งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
โรงเรี ยนบ้านเป้ าวิทยา
ฝ่ ายวิชการ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาฯ
งานศูนย์ ปศพ.

ปฏิทนิ การปฏิบัติงาน
โรงเรียนบ้ านเป้าวิทยา ประจาปี การศึกษา 2555
ลาดับที่

วัน/เดือน/ปี

43
44
45
46
47
48
49

สิ งหาคม 2555
2 ส.ค. 2555
3 ส.ค. 2555
6-10 ส.ค. 2555
9 ส.ค. 2555
12 ส.ค. 2555
18 ส.ค. 2555
27-30 ส.ค. 2555

50
51
52

31 ส.ค. 2555
1-31 ส.ค. 2555
กันยายน 2555
1-3 ก.ย. 2555

53

4 ก.ย. 2555

54

4-7 ก.ย. 2555

55
56
57
58
59
60
61
62
63

10-14 ก.ย. 2555
7 ก.ย. 2555
10-14 ก.ย. 2555
10-14 ก.ย. 2555
19-21 ก.ย. 2555
20 ก.ย. 2555
24-28 ก.ย. 2555
1-30 ก.ย. 2555
1-30 ก.ย. 2555

กิจกรรม
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
ส่ ง ปพ. 5 ครั้งที่ 2
ประชุมประจาเดือน
วันแม่แห่งชาติ
วันวิทยาศาสตร์ แห่งชาติ
กีฬานักเรี ยนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ระดับจังหวัด ชัยภูมิเกมส์
กีฬาภูนกแซวเกมส์
เชื่อมโยง PSIC network model
คณะครู สารวจและส่ งรายชื่อนักเรี ยนที่มีเวลาเรี ยน
ไม่ครบ 80 %
ประกาศรายชื่อนักเรี ยนที่มีเวลาเรี ยน
ไม่ครบ 80 %
นักเรี ยนยืน่ คาร้อง/ดาเนินการขอมีสิทธิ์ สอบ
ปลายภาคม.1,ม.2,ม.4,ม.5,ม.6
บริ จาคโลหิต
ประชุมประจาเดือน
คณะครู ส่ง ปพ. 5 ครั้งที่ 3
คณะครู ส่งงานวิจยั ในชั้นเรี ยน
สอบปลายภาค
วันเยาวชนแห่งชาติ
คณะครู ส่ง ปพ. 5 ครั้งที่ 4
สอนเสริ มศักยภาพ ม.6
ประเมินโรงเรี ยนเพื่อเป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

*** หมายเหตุ ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ฝ่ าย/หน่ วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษาฯ
งานวัดและประเมินผล
โรงเรี ยนบ้านเป้ าวิทยา
ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาฯ
งานสัมพันธ์ชุมชน
งานศูนย์ ปศพ.
งานวัดและประเมินผล
งานวัดและประเมินผล
งานวัดและประเมินผล
ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป
โรงเรี ยนบ้านเป้ าวิทยา
งานวัดและประเมินผล
ฝ่ ายวิชาการ
งานวัดและประเมินผล
ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน
งานวัดและประเมินผล
ฝ่ ายวิชาการ
โรงเรี ยนบ้านเป้ าวิทยา

ปฏิทนิ การปฏิบัติงาน
โรงเรียนบ้ านเป้าวิทยา ประจาปี การศึกษา 2555
ลาดับที่

วัน/เดือน/ปี

64
65
66

ตุลาคม 2555
5 ต.ค. 2555
6 ต.ค. 2555
10-20 ต.ค. 2555

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

11 ต.ค. 2555
14 ต.ค. 2555
15 ต.ค. 2555
23 ต.ค. 2555
20 ต.ค. 2555
22 ต.ค. 2555
พฤศจิกายน 2555
5-9 พ.ย. 2555

กิจกรรม

ฝ่ าย/หน่ วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

ประชุมประจาเดือน
คณะครู ส่งผลการเรี ยน
กีฬานักเรี ยนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะครู ส่ง วก. 1 และ ปพ. 6
ประกาศผลสอบ
ปิ ดภาคเรี ยนที่ 1/2555
วันปิ ยมหาราช
ส่ ง GPA 5 ภาคเรี ยน
เปิ ดภาคเรี ยนที่ 2/2555

โรงเรี ยนบ้านเป้ าวิทยา
งานวัดและประเมินผล
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาฯ

ประกาศรายชื่อนักเรี ยนติด 0, ร, และ มส
นักเรี ยนสอบแก้ตวั 0, ร, และ มส
ประชุมประจาเดือน
ประชุมผูป้ กครองชั้นเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 2/2555
คณะครู ส่งผลการสอบแก้ตวั 0, ร, และ มส
คณะครู ส่ง ปพ. 5 ครั้งที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2/2555
พิธีราชสดุดีรัชกาลที่ 6
วันลอยกระทง

งานวัดและประเมินผล

9 พ.ย. 2555
12-16 พ.ย. 2555
15-19 พ.ย. 2555
22-26 พ.ย. 2555
25 พ.ย. 2555
28 พ.ย. 2555
ธันวาคม 2555
1-5 ธ.ค. 2555
คณะครู ส่งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
1-5 ธ.ค. 2555
คณะครู ส่งเค้าโครงงานวิจยั ในชั้นเรี ยน
5 ธ.ค. 2555
วันพ่อแห่งชาติ
7 ธ.ค. 2555
ประชุมประจาเดือน
10 ธ.ค. 2555
วันรัฐธรรมนูญ
23 ธ.ค. 2555
กีฬาสถาบันการศึกษาแห่งชาติจงั หวัดชัยภูมิ
25 ธ.ค. 2555
วันคริ สต์มาส
28-30 ธ.ค. 2555 สอบกลางภาค ภาคเรี ยนที่ 2/2555
*** หมายเหตุ ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

งานวัดและประเมินผล
งานวัดและประเมินผล
ฝ่ ายบุคลากร
งานทะเบียน
โรงเรี ยนบ้านเป้ าวิทยา

โรงเรี ยนบ้านเป้ าวิทยา
ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน
ครู ประจารายวิชา
งานวัดและประเมินผล
งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ฝ่ ายสัมพันธ์ชุมชน
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน
โรงเรี ยนบ้านเป้ าวิทยา
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
ฝ่ ายวิชาการ

ปฏิทนิ การปฏิบัติงาน
โรงเรียนบ้ านเป้าวิทยา ประจาปี การศึกษา 2555
ลาดับที่

วัน/เดือน/ปี

88

มกราคม 2556
1-10 ม.ค. 2556

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

5-7 ม.ค. 2556
9 ม.ค. 2556
11 ม.ค. 2556
12 ม.ค. 2556
16 ม.ค. 2556
17-19 ม.ค. 2556
25-27 ม.ค. 2556
31 ม.ค. 2556
1-31 ม.ค. 2556
กุมภาพันธ์ 2556
2-3 ก.พ. 2556
8 ก.พ. 2556
19 ก.พ. 2556
4-8 ก.พ. 2556
14 ก.พ. 2556
4-8 ก.พ. 2556
9-11 ก.พ. 2556

105
106
107
108
109
110

20-22 ก.พ. 2556
25 ก.พ. 2556
25-29 ก.พ. 2556
1-28 ก.พ. 2556
1-28 ก.พ. 2556
1-28 ก.พ. 2556

กิจกรรม
กีฬานักเรี ยนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ระดับประเทศ
คณะครู ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2
การแข่งขันกีฬา บ้านเป้ าวิทยากอล์ฟคัพ ครั้งที่ 9
ประชุมประจาเดือน
วันเด็กแห่งชาติ
วันครู
คณะครู ศึกษาดูงานด้านวิชาการ
เข้าค่ายลูกเสื อ-เนตรนารี
คณะครู ส่งรายงานการวิจยั ในชั้นเรี ยน
ค่ายพัฒนาศักยภาพ ม.3 และ ม.6
บ้านเป้ าปิ งปองเกมส์ ครั้งที่ 4
ประชุมประจาเดือน
เลือกตั้งประธานนักเรี ยน
อบรมโครงงานอาชีพ
วันรักโรงเรี ยน
คณะครู ส่ง ปพ. 5 ครั้งที่ 3
คณะครู ส่งรายชื่อนักเรี ยนเวลาไม่ครบ 80 %
ประกาศรายชื่อนักเรี ยนเวลาไม่ครบ80 %
สอบปลายภาค ภาคเรี ยนที่ 2/2555
วันมาฆบูชา
คณะครู ส่ง ปพ. 5 ครั้งที่ 4
รับสมัครนักเรี ยน ม.3 เดิม
นักเรี ยนสอบ O-NET
แนะแนวการศึกษา

*** หมายเหตุ ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ฝ่ าย/หน่ วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาฯ
งานวัดและประเมินผล
โรงเรี ยนบ้านเป้ าวิทยา
โรงเรี ยนบ้านเป้ าวิทยา
ฝ่ ายสัมพันธ์ชุมชน
ฝ่ ายบุคลากร
ฝ่ ายบุคลากร
งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิชาการ
ชุมนุมเทเบิลเทนนิส
โรงเรี ยนบ้านเป้ าวิทยา
งานส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย
โรงเรี ยนบ้านเป้ าวิทยา
โรงเรี ยนบ้านเป้ าวิทยา
งานวัดและประเมินผล
งานวัดและประเมินผล
ฝ่ ายวิชาการ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษาฯ
งานวัดและประเมินผล
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิชาการ
งานแนะแนว

ปฏิทนิ การปฏิบัติงาน
โรงเรียนบ้ านเป้าวิทยา ประจาปี การศึกษา 2555
ลาดับที่

วัน/เดือน/ปี

111
112
113
114
115
116
117

มีนาคม 2556
1 มี.ค. 2556
7 มี.ค. 2556
8 มี.ค. 2556
11 มี.ค. 2556
14 มี.ค. 2556
15 มี.ค. 2556
15-18 มี.ค. 2556

118
119
120
121
122
123
124
125
126

25 มี.ค. 2556
23-24 มี.ค. 2556
25 มี.ค. 2556
28 มี.ค. 2556
29 มี.ค. 2556
เมษายน 2556
2-3 เม.ย. 2556
13 เม.ย. 2556
1-30 เม.ย. 2556
1-30 เม.ย. 2556

กิจกรรม

ฝ่ าย/หน่ วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

งานพระไกรสิ งหนาจ
คณะครู ส่งผลสอบนักเรี ยน
ประชุมประจาเดือน
คณะครู ส่ง วก.1 และ ปพ.6
ประกาศผลสอบภาคเรี ยนที่ 2/2555
ปิ ดภาคเรี ยนที่ 2/2555
นักเรี ยนสอบแก้ตวั นักเรี ยนติด 0,ร,มส
คณะครู ส่งผลการสอบแก้ตวั นักเรี ยนติด 0,ร,มส
ส่ ง GPA 6 ภาคเรี ยน
สอบวัดความรู้ ม.1 และ ม.4
กิจกรรม SWOT Analysis
พิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3 และ ม.6
นักเรี ยน ม.1 และ ม.4 รายงานตัวและมอบตัว

งานทะเบียน
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายงบประมาณและแผนงาน
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิชกาการ

ประชุมปฏิบตั ิการงานงบประมาณและแผนงาน
คณะครู ร่วมแห่งสงกรานต์กบั ชุมชน
พัฒนา ซ่อมแซมและปรับปรุ งอาคารสถานที่
ปิ ดภาคเรี ยน

ฝ่ ายงบประมาณและแผนงาน
ฝ่ ายสัมพันธ์ชุมชน
งานอาคารสถานที่
โรงเรี ยนบ้านเป้ าวิทยา

*** หมายเหตุ ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ฝ่ ายสัมพันธ์ชุมชน
ฝ่ ายวิชาการ
โรงเรี ยนบ้านเป้ าวิทยา
ฝ่ ายวิชาการ
งานวัดและประเมินผล
งานวัดและประเมินผล

