ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนเบญจมานุสรณ
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558
วัน เดือน ป

รายการปฏิบัติ

ผูปฏิบัติ

ผูรับผิดชอบ

5 เม.ย. 2558
เมษายน 2558
เมษายน 2558
8 เม.ย. 58
9 เม.ย. 58
8-9 เมษายน 2558
เมษายน-18 พฤษภาคม
2558
เมษายน –พฤษภาคม
2558

สรุปวันลา ครั้งที่ 1
จัดทํารายงาน SAR ของโรงเรียน
จัดเชาเครื่องคอมพิวเตอร
มอบตัวนักเรียน ม.1
มอบตัวนักเรียน ม.4
รับเงินบํารุงการศึกษา (ม.1,4)
สงรายงานการประเมินโครงการ/
กิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2557
สงโครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดทํา
แผนปฏิบตั ิการ
ของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/58
ตรวจสอบระบบอินเทอรเน็ตทั้งโรงเรียน

ครูธัญทิพา โกสัลลวฒ
ั นา
หัวหนามาตรฐาน
ครูศุกรเกษม ปรุงผล
กิจการนักเรียน/วิชาการ
กิจการนักเรียน/วิชาการ
ครูกรรณิการ บุญสารี
เลขานุการทุกฝาย

บริหารงานบุคลากร
งานประกันคุณภาพฯ
งาน ICT
กิจการนักเรียน/วิชาการ
กิจการนักเรียน/วิชาการ
งานการเงิน
งานแผนงาน

กลุมสาระฯ/ฝายบริหาร

งานแผนงาน

ครูสุรินทร สุรรัตนากร

งาน ICT

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางกลุม สาระการ
เรียนรูและฝายบริหารงาน

เจาหนาที่พสั ดุ
หัวหนาเจาหนาทีพ่ ัสดุ

งานพัสดุ

ดําเนินการเบิกจายงบประมาณ

เจาหนาที่การเงิน
ครูนรีรัตน เทศกาล

งานการเงิน

ครูกรรณิการ บุญสารี
ทะเบียน/วัดผล
ครู

งานการเงิน
วิชาการ
นโยบายและแผน

ครู
ครูประจําวิชา
ทะเบียน/วัดผล
นักเรียน
ครูศลิ ปะ
จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียน
วัดผล
วิชาการ
วิชาการ
ศูนยศิลปะ
จังหวัดจันทบุรี

เมษายน –พฤษภาคม
2558
10 เมษายน – 21
สิงหาคม 2558
(วันพฤหัสบดีและวันศุกร)
10 เมษายน – 25
กันยายน 2558
(วันจันทรและวันอังคาร)
2-15 พฤษภาคม 2558
7-8 พฤษภาคม 2558
7-8 พฤษภาคม 2558

รับเงินบํารุงการศึกษา (ม.2,3,5,6)
- รับมอบตัวนักเรียน รอบพิเศษ
อบรมการเขียนโครงการและการประเมิน
โครงการ
11 พฤษภาคม 2558
- ครูลงชื่อปฏิบตั ิงาน
- ครูประจําวิชาสงผลการเรียนซ้ํา
11-12 พฤษภาคม 2558 รับยายนักเรียนเขาระหวางป 1/2558
11-15 พฤษภาคม 2558 เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 (5 วิชาหลัก)
14-15 พฤษภาคม 2558 อบรมศูนยศลิ ปะ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง
การสรางขอสอบตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วดั ของหลักสูตรในกลุมสาระการ

2

วัน เดือน ป

รายการปฏิบัติ

เรียนรูศลิ ปะ
16 พฤษภาคม 2558
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1
17 พฤษภาคม 2558
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.4
18 พฤษภาคม 2558
- เปดภาคเรียนที่ 1/2558
- รายงานผลการเรียนนักเรียน (GPA)
18 – 22 พฤษภาคม 58 ตรวจระเบียบนักเรียน ครั้งที่ 1 ภาค
เรียนที่ 1/2558
18-25 พฤษภาคม 2558 สํารวจขอมูลน้ําหนัก-สวนสูงนักเรียน
20-30 พฤษภาคม 2558 สํารวจนักเรียนซ้ําชั้นและนร.ที่จบ ม.3
แลวศึกษาตอม. 4 โรงเรียนเบญจมา
นุสรณ
20 พฤษภาคม – 10
จัดทําขอมูลนักเรียนรายบุคคล DATA
มิถุนายน 2558
CENTER
ภาคเรียนที่ 1 (ยอดนักเรียน 10
มิถุนายน58)
23 – 24 พฤษภาคม 58 ประชุมผูปกครอง ม.2, 3, 4, 5, 6
25 – 29 พฤษภาคม 58

เขาคายสงเสริมคุณธรรม ม.1 – ม.6

29พฤษภาคม58

ตักบาตรขาวสารอาหารแหง

31 พฤษภาคม 58
พฤษภาคม – มิถุนายน
58
พฤษภาคม-สิงหาคม
2558

วันงดสูบบุหรี่โลก
คัดกรองนักเรียน

1-5 มิถุนายน 2558
1 – 15 มิถุนายน2558

- ฝกซอมและรวมแขงขันงาน
ศิลปหัตถกรรมสาระดนตรีลูกทุง/สากล
- ฝกซอมและรวมแขงขันงาน
ศิลปหัตถกรรม สาระทัศนศิลป
- ฝกซอมและรวมแขงขันงาน
ศิลปหัตถกรรม สาระนาฏศิลป
ครูสงหลักสูตรกลุมสาระ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

ผูปฏิบัติ

นักเรียน/ครู
นักเรียน/ครู

ผูรับผิดชอบ

กิจการนักเรียน
กิจการนักเรียน

วัดผล
วิชาการ
หัวหนาระดับ/ครูที่ปรึกษา ครูกติ ติมา วัฒฐานะ
และคณะ
ครูภูริศารัตนวิจิตร
งานสารสนเทศ
ครูภูริศารัตนวิจิตร
งานสารสนเทศ
(ประสานงานทะเบียน
นร.)
ครูภูริศารัตนวิจิตรและ
งานสารสนเทศ
คณะ

ครูที่ปรึกษา

ครูชื่นกมล ปกเกตุ และ
คณะ
นักเรียน
ครูนิตยา กูลจีรังและ
คณะ
ครู/นักเรียน
ครูนิตยา กูลจีรังและ
คณะ
ครู/นักเรียน
ครูสายชล พิพัฒนกุลกิจ
หัวหนาระดับ/ครูที่ปรึกษา ครูชื่นกมล ปกเกตุ และ
คณะ
นักเรียน/ครู
ศิลปะ

ครู
ครูอัจฉรา เนตรายนต

วิชาการ
บริหารงานบุคลากร

3

วัน เดือน ป

1 – 15 มิถุนายน2558
2-5 มิถุนายน 2558
5 มิถุนายน 2558
6 มิถุนายน 2558
8 – 10 มิถุนายน 58
8 มิถุนายน– 10
กรกฎาคม 2558
10 มิถุนายน 2558
11 มิถุนายน 58
13-14 มิถุนายน 2558
16 มิถุนายน 2558
20 มิถุนายน 58
22 – 26 มิถุนายน 58
23 มิถุนายน 2558
25 มิถุนายน 2558
25 – 28 มิถุนายน 58
26 มิถุนายน 2558
มิถุนายน 2558
มิถุนายน – สิงหาคม

รายการปฏิบัติ

พื้นฐาน
สํารวจขอมูลครู/บุคลากร
ลงทะเบียนเรียนซ้ํา กรณีพิเศษ
วันสิ่งแวดลอมโลก Big Cleaning Day
ภาคบาย
จัดอบรมการใชเครื่องคอมพิวเตอร All in
one
ตรวจระเบียบนักเรียน ครั้งที่ 2 ภาค
เรียนที่ 1/2558
นักเรียนพบครูประจําวิชาติดตอเรื่อง
เรียนซ้ํา กรณีพิเศษ
สงขอมูลนักเรียนตนปการศึกษา 2558
วันไหวครู

ผูปฏิบัติ

ครูธัญทิพา
โกสัลลวัฒนา
นักเรียน/วัดผล
นักเรียน

ผูรับผิดชอบ

บริหารงานบุคลากร
วิชาการ
วิทยาศาสตร

งานICT รวมกับบริษัท
Belltalink
หัวหนาระดับ/ครูที่ปรึกษา ครูกติ ติมา วัฒฐานะ
และคณะ
นักเรียน
วิชาการ
วัดผล
นักเรียน

คายทักษะวิทยาศาสตร
ศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานทีแ่ ละ
สนามบินสุวรรณภูมิ
ประชุมผูปกครอง ม.1,ม.4 (เชา)

นักเรียน
นักเรียน/ครู

สัปดาหตอ ตานยาเสพติด
ศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานทีแ่ ละ
สนามบินสุวรรณภูมิ
อบรมการบริโภคผักปลอดสารพิษ

ครู/นักเรียน
นักเรียน/ครู

เขาคายกลุมพิเศษ (มีปญ
 หา)

นักเรียน

- วันยาเสพติดสากล
- หลอมขอมูล GPA นักเรียนตนป
ชั่งน้ําหนัก/วัดสวนสูง นักเรียนทุกคน
ครั้งที่ 1
ปรับซอมหองน้ําหองสวม

นักเรียน
วัดผล
นางรวมพร เกิดในมงคล
นางวัลลภา ชนะกาญจน
นายโกเมศ ศรีประมาณ

ครูที่ปรึกษา

นักเรียนชั้น ม. 1

วิชาการ
ครูปรางคศรี สุกขากรณ
และคณะ
วิทยาศาสตร
ภาษาตางประเทศ
ครูชื่นกมล ปกเกตุ และ
คณะ
ครูสายชล พิพัฒนกุลกิจ
ภาษาตางประเทศ
งานโภชนาการ/บริหาร
ทั่วไป
ครูนิตยา กูลจีรังและ
คณะ
กิจการนักเรียน
วิชาการ
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป

4

วัน เดือน ป

2558
มิถุนายน – สิงหาคม
2558
มิถุนายน – สิงหาคม
2558
มิถุนายน – สิงหาคม
2558
มิถุนายน – สิงหาคม
2558
มิถุนายน – สิงหาคม
2558
มิถุนายน – สิงหาคม
2558
มิถุนายน – กันยายน 58

รายการปฏิบัติ

ผูปฏิบัติ

ผูรับผิดชอบ

รื้อถอนอาคารชั่วคราว

นายโกเมศ ศรีประมาณ

บริหารทั่วไป

ปรับปรุงหลังคาดานขางหองโอทอป

นายโกเมศ ศรีประมาณ

บริหารทั่วไป

ปูกระเบื้องระเบียงและบันไดอาคาร 2

นายโกเมศ ศรีประมาณ

บริหารทั่วไป

ปรับปรุงหนาหองโสตฯ

นายโกเมศ ศรีประมาณ

บริหารทั่วไป

ซอมบํารุงงานอาคารสถานที่

นายโกเมศ ศรีประมาณ

บริหารทั่วไป

ปรับปรุงภูมิทัศนหนาอาคาร 2

นายสุรพล ประทุมยศ

บริหารทั่วไป

To be แดนซเซอรไซด

นักเรียน

ครูสายชล พิพัฒนกุลกิจ

1 กรกฎาคม 2558

วันสถาปนาลูกเสือแหงชาติ

นักเรียน ม.1 – ม.3

1 – 3 กรกฎาคม2558

ตรวจระเบียบนักเรียน ครั้งที่ 3 ภาค
เรียนที่ 1/2558
กําหนดมาตรฐาน คาเปาหมายของ
โรงเรียน
พิธีหลอเทียนจํานําพรรษา

1 – 4 กรกฎาคม 2558
9กรกฎาคม 58

6-13 กรกฎาคม 2558 สงขอสอบกลางภาค
11 – 12 กรกฎาคม 2558 อบรมครู เรื่อง E-Learning ณ หอง
คอมพิวเตอร
13 กรกฎาคม 2558
ครูประจําวิชาสงผลการเรียนซ้ํา
20-24 กรกฎาคม 2558 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2558
24 – 25 กรกฎาคม
อบรม GSP คณิตศาสตร
2558
25กรกฎาคม 58
ประชุมผูปกครองเครือขาย

ครูชาญชัย ประดิษฐ
ศิลป
หัวหนาระดับ/ครูที่ปรึกษา ครูกติ ติมา วัฒฐานะ
และคณะ
ครูปวีณ สุวรรณรัตน
งานประกันคุณภาพ
หัวหนามาตรฐาน
การศึกษา
ครู/บุคลากร/นักเรียน
ครูปรางคศรี สุกขากรณ
และคณะ
ครูประจําวิชา
วิชาการ
ครู
คอมพิวเตอร
ครู
นักเรียน
คณิตศาสตร

วิชาการ
วิชาการ
คณิตศาสตร

ครูที่ปรึกษา

ครูชื่นกมล ปกเกตุ และ
คณะ

5

วัน เดือน ป

27 กรกฎาคม 2558
29 กรกฎาคม 58
กรกฎาคม 2558

รายการปฏิบัติ

ผูปฏิบัติ

วันภาษาไทย / วันรักคณิต / สังคมศึกษา นักเรียน
/ ศิลปะ
แหเทียนจํานําพรรษา
ครู/บุคลากร/นักเรียน

ผูรับผิดชอบ

กลุมสาระฯ
ครูปรางคศรี สุกขากรณ
และคณะ
งานสารสนเทศ

ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศเพือ่ วาง ครูภูริศารัตนวิจิตร
แผนการจัดเก็บขอมูลของกลุมสาระฯ
และฝาย
กรกฎาคม 2558
สรุปผลชัง่ น้ําหนัก/วัดสวนสูง
นางรวมพร เกิดในมงคล บริหารทั่วไป
นางวัลลภา ชนะกาญจน
กรกฎาคม 2558
กิจกรรมฟนสะอาดเหงือกแข็งแรง
นางวัลลภา ชนะกาญจน บริหารทั่วไป
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
กรกฎาคม – สิงหาคม 58 เยีย่ มบานนักเรียน
หัวหนาระดับ/ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษาและหัวหนา
ระดับ
1 – 31 สิงหาคม 2558 ระดมทุนวันแม
ครู
งบประมาณ/กิจการ
นักเรียน
1 – 31 สิงหาคม 2558 สํารวจขอมูลเพื่อขอพระราชทานเครื่อง ครูอุไรวรรณ เจริญทรัพย บริหารงานบุคลากร
ราชฯ
1 – 15 สิงหาคม 2558 สงคํารองขอยายครั้งที่ 2
ครูววรรณาไสยวรรณ
บริหารงานบุคลากร
15 – 31 สิงหาคม 2558 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพื่อพิจารณา ครูอัจฉรา เนตรายนต
บริหารงานบุคลากร
เลื่อนขั้นครั้งที่ 2
3 สิงหาคม 2558
สงคะแนนรายหนวย/คะแนนกลางภาค ครู
วิชาการ
3-7 สิงหาคม 2558
แขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตร
นักเรียน
วิทยาศาสตร
3 – 7 สิงหาคม 58
ตรวจระเบียบนักเรียน ครั้งที่ 4 ภาค
หัวหนาระดับ/ครูที่ปรึกษา ครูกติ ติมา วัฒฐานะ
เรียนที่ 1/2558
และคณะ
10 สิงหาคม 2558
สงใบขออนุญาตจัดซื้อ/จัดจาง วันสุดทาย ครูเจาของกิจกรรม
ครูชัญญา แสงสุทธิธรรม
ของกลุม สาระฯ
11 สิงหาคม 58
วันแมแหงชาติ
ครู/นักเรียน
ครูปรางคศรี สุกขากรณ
และคณะ/ฝายบุคลากร
12 สิงหาคม 2558
พิธีเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ครูวราภรณ กรทรัพย
บริหารงานบุคลากร
14 สิงหาคม 2558
สิ้นสุดการจัดซื้อจัดจางกลุม สาระการ
เจาหนาที่พสั ดุ
งานพัสดุ
เรียนรู
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วัน เดือน ป

17 สิงหาคม 2558
18 สิงหาคม 2558
18-22 สิงหาคม 2558
21 สิงหาคม 2558
20-21 สิงหาคม 2558
29 สิงหาคม 2558
สิงหาคม 2558
31 สิงหาคม 2558
ภายในวันที่ 1 กันยายน
2558
1 – 10 กันยายน 2558
1 – 4 กันยายน 58
4 กันยายน 2558
7 กันยายน 2558
7-8 กันยายน 2558
9-15 กันยายน 2558
14-18 กันยายน 2558
15-17 กันยายน 2558

กันยายน 58
28 กันยายน– 2 ตุลาคม
2558

รายการปฏิบัติ

สงใบขออนุญาตจัดซื้อ/จัดจาง วันสุดทาย
ของฝายตางๆ
วันวิทยาศาสตรแหงชาติ
สัปดาหวิทยาศาสตร
สิ้นสุดการจัดซื้อจัดจางฝายบริหารงาน
คายอาน เขียน เรียนรู / นักเรียนมีปญ
 หา
การอานเขียน
ทัศนศึกษาสาระวิทย ภาคตะวันออก
กิจกรรมบริจาคโลหิต
สิ้นสุดการดําเนินการเบิกจายงบประมาณ
กลุมสาระการเรียนรู
สงรายงานการประเมินโครงการ/
กิจกรรมภาคเรียนที่ 1/58
สงโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการ
ปงบประมาณ 2559
ตรวจระเบียบนักเรียน ครั้งที่ 5 ภาค
เรียนที่ 1/2558
ครูสงรายชือ่ นักเรียน มส. 60%, 80%
ของเวลาเรียน
งานวัดผล/ทะเบียน ติดประกาศรายชื่อ
นักเรียนติด มส.
นักเรียนยื่นคํารองขอมีสิทธิส์ อบ
นักเรียนติดตามแกไข มส. เพื่อขอมีสทิ ธิ
เขาสอบ
ครูสงขอสอบปลายภาค ภาคเรียนที่
1/2558
ครูประจําวิชาขออนุญาตใหผลการเรียน
“ร”
ตอผูอํานวยการ กรณีนักเรียนไมสงงาน
ตรวจบันทึกความดีครั้งที่ 1
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2558

ผูปฏิบัติ

ผูรับผิดชอบ

ครูเจาของกิจกรรม

ครูชัญญา แสงสุทธิธรรม

ครู/นักเรียน
ครู/นักเรียน
เจาหนาที่พสั ดุ
นักเรียน

วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
งานพัสดุ
ภาษาไทย

วิทยาศาสตร
นางรวมพร เกิดในมงคล
เจาหนาที่การเงิน
ครูนรีรัตน เทศกาล
เลขานุการทุกฝาย

วิทยาศาสตร
บริหารทั่วไป
งานการเงิน

ทะเบียน/วัดผล

วิชาการ

ทะเบียน
นักเรียน

วิชาการ
วิชาการ

ครูประจําวิชา

วิชาการ

ครูประจําวิชา

วิชาการ

ครูที่ปรึกษา
นักเรียน

ครูสิริรักษ สนใจ
วิชาการ

งานติดตามและ
ประเมินผล
หัวหนาฝาย /หัวหนางาน ฝายนโยบายและ
/หัวหนากลุมสาระฯ
แผนงาน
หัวหนาระดับ/ครูที่ปรึกษา ครูกติ ติมา วัฒฐานะ
และคณะ
ครูประจําวิชา
วิชาการ
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วัน เดือน ป

5-6 ตุลาคม 2558
7 ตุลาคม 2558
8 ตุลาคม 2558
9 ตุลาคม 2558
ตุลาคม 2558
15 ตุลาคม 2558

รายการปฏิบัติ

กีฬาสี
ครูประจําวิชาสงผลที่ประธานกลุมสาระ
ประธานกลุมสาระสงผลที่งานวัดผล
ประชุมประธานกลุมสาระฯ เพื่ออนุมัติ
ผลการเรียน และ เสนอตอผูอํานวยการ
แขงขันประกวดวงดนตรีลูกทุง
ประกาศผลสอบปลายภาค ภาคเรียนที่
1/2558

ผูปฏิบัติ

ผูรับผิดชอบ

สุขศึกษาฯ
ครู
ประธานกลุมสาระฯ
ประธานกลุม

กิจการนักเรียน
ประธานกลุมสาระฯ
งานวัดผล
วิชาการ

นักเรียน/ครู
งานวัดผล

ศิลปะ
วิชาการ

