
 

ปฏิทินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทศิ 

 

 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

โครงการ:ยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน 

            

1 ค่ายคณิตศาสตร์             นางสาวปรีดาภรณ์ ติย
จันทร์ 

2 พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 

            นางจรุณี อนุรัตน์ 

3 กิจกรรมวันสุนทรภู่             นายทวีศักดิ ์จันทร์หอม 

4 พัฒนาทักษะ
ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร 

            นางอภินันท์ ส่งแสงรัตน์ 

5 กิจกรรมวันเสลา
บาน 

            นางจิราพร บุญมาก 

6 วันอาเซียน             นางยุพรัชต์ สุทธพิันธ ์
นายชยุต ิคงใหม่ 

7 พัฒนาผู้เรียน             นางศุภกาญจน ์คงศักดิ์ 

8 ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

            นางจรุณี อนุรัตน์ 

9 กิจกรรมเตรียม
ความพร้อม O-
NET 

            นางสาวปรีดาภรณ์ ติย
จันทร์ 

10 ส่งเสริมรักการอ่าน             นางศิริจันทร์ รัตนะ 

11 ประชุมผู้ปกครอง/
ผู้ปกครองเครือข่าย   

            นายธราสุต์ แกลว้ทนง 

12 พัฒนางานวัดผล  
ประเมินผล 

            นางสาวปรีดาภรณ์ ติย
จันทร์ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
13 พัฒนาและบริหารงาน

ห้องสมุด 
            นางศิริจันทร์ รัตนะ 

14 พัฒนางานแนะแนว             นางนงลักษณ์ จัน
ทวงศ์ 

15 ค่าย English  
camp 

            นางอภินันท์ ส่งแสง
รัตน์ 

16 ค่ายวิทยาศาตร์             นางสาวอรพรรณ   
ริยาพันธ ์

17 วันคริสต์มาส             นางพันธิตรา เช้ือ
พลพิชัย 

18 วันส าคัญทางศาสนา             นางยุพรัชต์ สุทธิพันธ์ 
นายชยุติ คงใหม่ 

19 วันแม่แห่งชาติ             นางยุพรัชต์ สุทธิพันธ์ 
นายชยุติ คงใหม่ 

20 วันไหว้ครู             นายอรรถวุฒิ บุญเทพ 

21 พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

            นางสาวอรพรรณ ริยา
พันธ์ 

22 วิชาการสี             นางสาวปรีดาภรณ์ 
ติยจันทร์ 

23 ค่ายสังคมศึกษา  
ทัศนาแหล่งเรียนรู้ 

            นางยุพรัชต์ สุทธิพันธ์ 
นายชยุติ คงใหม่ 

24 ค่ายส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม 

            นางยุพรัชต์ สุทธิพันธ์ 
นายชยุติ คงใหม่ 

25 พัฒนาสื่อการสอนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

            นางสาวสุวัฒนา 
พรหมสุวรรณ ์

26 ส่งเสริมสุขภาพ             นางสุมาลี เพชรชนะ 

27 สอบนักธรรมศึกษา             นางยุพรัชต์ สุทธิพันธ์ 
นายชยุติ คงใหม่ 

28 กีฬาสี             นางสัมพันธ ์
 ดั่นสกุล 

29 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์             นางสาวอรพรรณ ริยาพันธ์ 

30 จัดท าประวัติ ม.1 / ม.4             นายธราสุต์ แกล้วทนง 

31 วันปีใหม่             นางนงลักษณ์ จันทวงศ์ 

32 เยี่ยมบ้านนักเรียน             นายธราสุต์ แกล้วทนง 
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
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โครงการ:พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

33 นิเทศติดตาม             นางสาวอรพรรณ ริยา
พันธ์ 

34 พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ 

            นายสุวิทย์ ลิ่มวิจิต
วงศ์ 

35 ขับเคลื่อนโรงเรียน
สู่มาตรฐานสากล 
obecQA 

            นางสาวประภาวริ
นทร ์น้อยส าเนียง 

โครงการ:ศูนย์การเรียนรู้คู่ชมุชนเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาสู่สากล  

36 ส ารวจความ
ต้องการของผู้เรียน
และชุมชน 

            นางสาวปรีดาภรณ์ 
ติยจันทร์ 

37 เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่การปฎิบัติ 

            นายทวีศักดิจ์ันทร์
หอม 

38 จัดการเรียนรู้  สู่
ผู้เรียนและชุมชน 

            นางสาวสุวัฒนา 
พรหมสุวรรณ ์

39 ตลาดนัดภูมิปัญญา             นายชยุต ิคงใหม่ 

โครงการ:ศาสตร์พระราชาน าพาชีวิต  

40 โครงงานอาชีพ             นายสัมภาษณ์ 
ดารากุล 

41 สถานศึกษา
พอเพียง 

            นายอรรถวุฒ ิบุญ
เทพ 

42 สร้างรายได้ระหว่าง
เรียน 

            นางสุมาลี เพชร
ชนะ 

43 โรงเรียนธนาคาร             นางรัตนา วิเวกรวง
ทอง 
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
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โครงการ:ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  

44 อบรมและส่งเสริม
การพัฒนางานด้วย
กระบวนการ PLC 

            นายวรา อนุรัตน ์

45 ศึกษาดูงาน Best 
Practice 

            นางสัมพันธ ์
 ดั่นสกุล 

46 กิจกรรมอบรมการ
ท าวิจัยในชั้นเรียน 

            นางสาวประภาวริ
นทร ์น้อยส าเนียง 

โครงการสร้างบรรยากาศและแรงจูงใจในการปฎิบัติงาน  

47 เชิดชูเกียรติ
บุคลากรดีเด่น 

            นางสัมพันธ์  
ดั่นสกุล 

48 กิจกรรมสร้างขวัญ
ก าลังใจบุคลากร 

            นางสัมพันธ์  
ดั่นสกุล 

โครงการสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

49 สร้างคนดี มจีิตอาสา             นายชยุต ิคงใหม่ 

50 โรงเรียนสีเขียว
อาคารสีขาว                                                          

            นายสุวิทย์ ลิ่มวิจิตร
วงศ์ 

51 กิจกรรม 3 R             นายสุวิทย์ ลิ่มวิจิตร
วงศ์ 

โครงการ ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  

52 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

            นางศุภกาญจน ์ 
คงศักดิ์ 

53 กิจกรรมส่งเสริมสุข
ภาวะ 

            นางสุมาลี เพชร
ชนะ 

54 กิจกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 

            นายธีรพงศ์ 
นิลพัฒน ์

 


