
 
ปฏิทินโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
เดือน วันที่ รายการ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. 

2562 
1  ประชุมประจ ำเดือนกันยำยน 2562 กลุ่มบริหำรบุคคล 

1 – 30 ตรวจสอบพัสดุประจ ำปี งบประมำณ 2562 งำนพัสดุและสินทรัพย์ 
4 ตรวจทำนคะแนน งำนวัดผล 
5 ปิดภำคเรียน ทุกกลุ่มงำน 
7 ครูผู้สอน ม.ต้น ส่งไฟล์คะแนนและแบบบนัทึกผลกำรเรียน 

ประจ ำรำยวิชำ 
ครูผู้สอนทุกคน 

13 วันคล้ำยวันสวรรคต ร.9 กลุ่มบริหำรบุคคล 
16 ครูผู้สอน ม.ปลำย ส่งไฟล์คะแนนและแบบบนัทึกผลกำรเรียน 

ประจ ำรำยวิชำ 
ครูผู้สอนทุกคน 

21 
เปิดภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 ทุกกลุ่มงำน 
เช้ำ - ตรวจเครื่องแต่งกำยนักเรียนทุกระดับชั้น กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
เช้ำ – ลงทะเบียนเรียน บ่ำย – ตรวจทำนคะแนน กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

23 ร่วมงำนวันปิยะมหำรำช ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง ฝ่ำยบริหำร/ กก.ตำมค ำสั่ง 
28 ตรวจสุขภำพประจ ำปี กลุ่มบริหำรบุคคล 

พ.ย.
2562 

 

1 ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ กลุ่มบริหำรงบประมำณ 

2 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำทุกระดับชั้น กลุ่มบริหำรงบประมำณ 

4 – 6  รับกำรประเมินภำยนอก รอบ 4 จำก สมศ. ครูและบุคลำกรทุกคน 
4 - 15 นักเรียนด ำเนินกำรสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 งำนวัดผล 

10 
รำยงำนข้อมูลครู 10 พฤศจิกำยน กลุ่มบริหำรบุคคล 
จัดท ำข้อมูลนักเรียน 10 พฤศจิกำยน งำนสำรสนเทศ 

11 กิจกรรมอนุรักษ์สืบสำน “งำนยี่เป็ง” กลุ่มสำระฯสังคมศึกษำฯ 
18  ครูผู้สอนส่งกำรสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 งำนวัดผล/ครูผู้สอน 

19 - 30 นักเรียนยื่นค ำร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 งำนวัดผล/ครูผู้สอน 

20 
กิจกรรมพบพระช ำระใจ กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
ลงทะเบียนเรียนซ้ ำภำคเรียนที่ 2 กลุ่มบริหำรวิชำกำร/ครูผู้สอน 

29–30 
พ.ย.-1ธ.ค. 

กิจกรรม “ค่ำยวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม” กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์ 

ธ.ค.
2562 

4 กิจกรรมวันพ่อแห่งชำติ กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
6 ครูผู้สอนส่งไฟล์คะแนน Bookmark ครั้งที่ 1 ครูผู้สอน 
9 ครูผู้สอนส่งกำรสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 งำนวัดผล/ครูผู้สอน 

9 - 13 กิจกรรมแข่งขันทักษะภำษำต่ำงประเทศ (อังกฤษ/จีน) กลุ่มสำระฯ ภำษำต่ำงประเทศ 
9 - 20 ครูผู้สอนส่งข้อสอบมำตรฐำนพร้อมTest Blueprint ส ำหรับสอบ

กลำงภำคเรียนภำคเรียนที่ 1 
ครูผู้สอน 

17 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
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เดือน วันที่ รายการ ผู้รับผิดชอบ 
ธ.ค.

2562 
18 กิจกรรมพบพระช ำระใจ กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 

19 - 20 กิจกรรมตลำดนัดโครงงำน ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 กลุ่มสำระฯ กำรงำนอำชีพฯ 
21 – 23  กำรแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้ง 69 ณ จังหวัดสุโขทัย กลุ่มบริหำรวิชำกำร  
23 - 27 ครูผู้สอนส่งข้อสอบบรรจุซองที่เรียบร้อยแล้ว ครูผู้สอน 

25 กิจกรรม “Christmas Day” กลุ่มสำระฯ ภำษำต่ำงประเทศ 
27 ประกวดเดือนดำวหนุ่มสำวชำว TO BE 2562 ชมรม TO BE NUMBER ONE 

ส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
ม.ค. 

2563 
 6 - 10 สอบกลำงภำคเรียน ภำคเรียนที่ 2/2562 กลุ่มบริหำรวิชำกำร  

10 ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 
10 - 11 กิจกรรมธีรกำนท์สำนฝันแบ่งปันให้น้อง ปีที่ 4 ชมรม TO BE NUMBER ONE 
13 – 24  กิจกรรม “วันกีฬำระหว่ำงห้องเรียน” กลุ่มสำระฯ สุขศึกษำฯ 

18 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน กลุ่มสำระฯ สังคมฯ 

21 
ครูผู้สอนส่งไฟล์คะแนน Bookmark ครั้งที่ 2 ครูผู้สอน 
กิจกรรมวันตรุษจีน กลุ่มสำระฯ ภำษำต่ำงประเทศ 

22 - 24 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (ค่ำยกิจกรรมบังคับ) กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
31 ประชุมครูประจ ำเดือนมกรำคม กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

ก.พ.
2563 

3 – 7 แนะแนวกำรศึกษำต่อ กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
7 ประชุมคณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
8 กิจกรรมวันส ำคัญทำงพุทธศำสนำ “วันมำฆบูชำ” 

 
 
 
 

กลุ่มสำระฯ สังคมฯ 
 
 
 
 

9 วิ่งธีรกำนท์มินิมำรำธอน ครูและบุคลำกรทุกคน 
10 ประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภำค ชมรม TO BE NUMBER ONE 

10 - 21  ครูผู้สอนส่งข้อสอบมำตรฐำนพร้อม Test Blueprint ส ำหรับ
สอบปลำยภำคเรียน ภำคเรียนที่ 2 

ครูผู้สอน 

12  เลือกตั้งสภำนักเรียน กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 

14 
วันวิชำกำร กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
มหกรรมรวมพลคน TO BE ปีที่ 3 ชมรม TO BE NUMBER ONE 

24 - 28 ครูผู้สอนส่งข้อสอบบรรจุซองที่เรียบร้อยแล้ว ครูผู้สอน 
28 ประชุมครูประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ กลุ่มบริหำรบุคคล 

มี.ค.
2563 6 

ปัจฉิมนิเทศ กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
กิจกรรมดำวรุ่งมุ่งอุดมศึกษำ กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

9 - 13 
 

ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของ
ครูและบุคลำกร 

กลุ่มบริหำรบุคคล 

สอบปลำยภำคเรียน ภำคเรียนที่ 2/2562 กลุ่มบริหำรวิชำกำร  
16 - 17 สรุปผลกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำร

ปฏิบัติงำนของครูและบุคลำกร 
กลุ่มบริหำรบุคคล 

17 - 18 ส่งใจถึงที่ TO BE อำสำ ต้ำนภัย ยำเสพติด ชมรม TO BE NUMBER ONE 
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เดือน วันที่ รายการ ผู้รับผิดชอบ 
มี.ค. 

2563 
18 พิจำรณำกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 คระกรรมกำรตำมค ำสั่ง 

19 - 20 อมรมต้นกล้ำประชำธิปไตย กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
20 ครูผู้สอนส่งไฟล์คะแนน Bookmark และ เอกสำรบันทึกผล

กำรเรียนประจ ำรำยวิชำ 
ครูผู้สอน 

20 ส่งผลกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 กลุ่มบริหำรบุคคล 
วันเยำวชนแห่งชำติ กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 

23 ตรวจทำนคะแนน งำนวัดผล/ครูประจ ำชั้น/ครูผู้สอน 
24 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 กลุ่มบริหำรงบประมำณ 

ส่งไฟล์โครงกำร/กิจกรรมทุกงำนเพื่อตัดงบ กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
24 - 30 นักเรียนยื่นค ำร้องขอสอบแก้ตัว  งำนวัดผล/ครูผู้สอน 

25 น ำเสนอผลงำนวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
26 - 27 จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2563 - 2566 กลุ่มบริหำรงบประมำณ 

30 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 รับใบประกำศนียบัตร กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
31 ประชุมครูปิดภำคเรียน กลุ่มบริหำรบุคคล 

ครูผู้สอนส่งผลกำรสอบแก้ตัว  งำนวัดผล/ครูผู้สอน 
เม.ย.

2563 
1 – 2 ประชุมกำรจัดสรรงบประมำณ (ตัดงบ)   กลุ่มบริหำรงบประมำณ 

 

 

หมายเหตุ ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 


