ปฏิทินปฏิบัติงานหลักๆของโรงเรียนสุรวิทยาคาร
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561

วัน เดือน ปี
1 กรกฎาคม 2561
7-8 กรกฎาคม 2561
7 กรกฎาคม 2561
9-13 กรกฎาคม 2561
9-17 กรกฎาคม 2561
14 กรกฎาคม 2561
14-15 กรกฎาคม 2561

(อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม)

กิจกรรม/งาน/โครงการ
* วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ค่ายคณิตศาสตร์ สายชั้น ม.1
ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี
สังเกตการสอนครู
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี
กิจกรรม ศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที2่ 1
ที่เป็นเลิศของโรงเรียนชั้นนา
(กรณีศึกษาดูงาน : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
เบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี)

18-20 กรกฎาคม 2561 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
21-22 กรกฎาคม 2561 *ค่ายภาษาอังกฤษและภาษาที่สอง ห้อง 4/3,4/11-4/16
*ค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้อง 4/4-4/10
21-23 กรกฎาคม 2561 ค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย
(ม.4/1-4/2,5/1-5/2,6/1-6/2) ณ ม.อุบลราชธานี
9-12 และ 23-26
ทัศนศึกษาระดับ ม. 5 วันละ 2 ห้อง (รวม 8วัน)
กรกฎาคม 2561
24-30 กรกฎาคม 2561 การแข่งขันบาสเกตบอลเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
25-27 กรกฎาคม 2561 ค่าย STEM EDUCATION ห้องพิเศษ SMET ระดับ ม.2
ณ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ ต.พญาเย็น อ.ปาก
ช่อง จ.นครราชสีมา
23-26 กรกฎาคม 2561 ส่งแบบบันทึกผลการเรียน ครั้งที่ 1
28,29,31 กรกฎาคม กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาญี่ปุ่นกับโรงเรียน
2561
จากประเทศญี่ปุ่น
28 กรกฎาคม 2561 ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี
29 กรกฎาคม 2561 วันภาษาไทยแห่งชาติ
4-10 สิงหาคม 2561 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์
4-7 สิงหาคม 2561 – รอบคัดเลือก
8-10 สิงหาคม 2561 - รอบชิงชนะเลิศ
10 สิงหาคม 2561
กิจกรรมแม่ดีเด่น ลูกกตัญญู
11 สิงหาคม 2561
ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี
14 สิงหาคม 2561
กิจกรรมวันอาเซียน
15 สิงหาคม 2561
กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์
อาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 สอบ Top Test วิชาคณิตศาสตร์ (08.30-10.30)
20-24 สิงหาคม 2561 สังเกตการสอนครู

ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง
* วิชาการ-พัฒนาผู้เรียน-งานลูกเสือ

วิชาการ-กลุ่มฯคณิตศาสตร์
วิชาการ-งาน นศท.
วิชาการ-กลุ่มสาระฯ
วิชาการ-กลุ่มสังคมฯ
วิชาการ-งาน นศท.
วิชาการ-บุคคล

วิชาการ-วัดผลฯ-ครูผู้สอน
วิชาการ-กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
วิชาการ-กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

วิชาการ-โครงการห้องพิเศษ
วิชาการ-ระดับชั้น ม.5
กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
วิชาการ-โครงการห้องพิเศษ
SMET
วิชาการ-วัดผลฯ-ครูผู้สอน
วิชาการ-กลุ่ม
ภาษาต่างประเทศ
วิชาการ-งาน นศท.
วิชาการ-กลุ่มฯภาษาไทย
กิจการนักเรียน-สาระฯ
สุขศึกษาฯ
บุคคล-ทุกระดับชั้น
วิชาการ-งาน นศท.
วิชาการ-กลุ่มฯสังคมฯ
วิชาการ-กลุ่มสาระฯวิทย์
วิชาการ-คณิตศาสตร์
วิชาการ-กลุ่มสาระฯ

วัน เดือน ปี

กิจกรรม/งาน/โครงการ
20-24,27-28 สิงหาคม 2561 ทัศนศึกษาระดับ ม. 2 วันละ 2 ห้อง (รวม 7วัน)
22-25 สิงหาคม 2561 ค่ายวิทยาศาสตร์ “STEM Education ” ห้องพิเศษ
ระดับ ม.3 ณ ศูนย์พลังงานทดแทนฯ จ.กาญจนบุรี
23-24 สิงหาคม 2561
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา (เฉพาะนักเรียนกลุ่มสนใจ)
25 สิงหาคม 2561
ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี
29-31 สิงหาคม และ ทัศนศึกษาระดับ ม. 4 วันละ 2 ห้อง (รวม 8วัน)
3-7 กันยายน 2561
5-7 กันยายน 2561 ค่ายภาษาอังกฤษ ห้องพิเศษ SMET ม.1
ณ แลนด์บรีซรีสอร์ท อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
8 กันยายน 2561
ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี
10 กันยายน 2561
ครูส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน
ที่ 1/2561
10-14 และ17-18
ทัศนศึกษาระดับ ม. 3 วันละ 2 ห้อง (รวม 7วัน)
กันยายน 2561
13-15 กันยายน 2561 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
17-21 กันยายน 2561 สังเกตการสอนครู
10-21 กันยายน 2561 นักเรียนดาเนินการซ่อมเสริมเพื่อมีสิทธิ์สอบ
21 กันยายน 2561
งานแสดงมุทิตาจิตผู้อานวยการโรงเรียนเนื่องในโอกาส
เกษียณอายุราชการ
22 กันยายน 2561
ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี
24-26 กันยายน 2561 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
27 กันยายน 2561
งานแสดงมุทิตาจิตครูที่เกษียณอายุราชการ
1-10 ตุลาคม 2561 ครูส่งผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2561
6,20 ตุลาคม 2561
ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี
26 ตุลาคม 2561
ครูลงเวลาปฏิบัติงานและประชุมฯ เตรียมเปิดภาคเรียน
ที่ 2/2561
27 ตุลาคม 2561
ภาคเช้า -ประชุมผู้ปกครองนักเรียน/ชาระเงินฯ
(เสาร์)
ระดับ ม.2 หอประชุมรวมน้าใจฯ
ระดับ ม.1 หอประชุมสุรวิทยาคาร
ภาคบ่าย ระดับ ม. 3 หอประชุมรวมน้าใจฯ
28 ตุลาคม 2561
ภาคเช้า -ประชุมผู้ปกครองนักเรียน/ชาระเงินฯ
(อาทิตย์)
ระดับ ม.5 หอประชุมรวมน้าใจฯ
ระดับ ม.4 หอประชุมสุรวิทยาคาร
ภาคบ่าย -ระดับ ม. 6 หอประชุมรวมน้าใจฯ
วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561
เปิดภาคเรียน 2/2561
3,17 พฤศจิกายน 2561 ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี
29 พฤศจิกายน 2561 สอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก)
25 ธันวาคม 2561
กิจกรรมวันคริสต์มาส

ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง
วิชาการ-ระดับชั้น ม.2
วิชาการ-โครงการห้องพิเศษ
วิชาการ-แนะแนว
วิชาการ-งาน นศท.
วิชาการ-ระดับชั้น ม.4
วิชาการ-โครงการห้องพิเศษ
วิชาการ-งาน นศท.
วิชาการ-วัดผลฯ-ครูผู้สอน
วิชาการ-ระดับชั้น ม.3
บุคคล-ครูทุกคน
วิชาการ-วัดผลฯ-ครูผู้สอน
ทุกฝ่าย
วิชาการ-งาน นศท.
วิชาการ-วัดผลฯ-ครูผู้สอน
ทุกฝ่าย
วิชาการ-วัดผลฯ-ครูทุกคน
วิชาการ-งาน นศท.
ทุกฝ่าย
บุคคล-คณะกรรมการ

บุคคล-คณะกรรมการ

ทุกฝ่าย/ทุกคน
วิชาการ-งาน นศท.
วิชาการ-กลุ่มฯสังคมฯ
วิชาการ-กลุ่มฯต่างประเทศ

วัน เดือน ปี

5-6 สิงหาคม 2560

กิจกรรม/งาน/โครงการ

ค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องSMET ระดับ ม.1-2

ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง

วิชาการ-โครงการห้องพิเศษ
ฯ
11 สิงหาคม 2560
กิจกรรมวันแม่ดีเด่น ลูกกตัญญู
บุคคล-คณะกรรมการ
เสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เจ้าภาพยุวพุทธิกสมาคม วัดบ้านกระทมวนาราม
บริหารทั่วไป-ครูทุกคน
อาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม สอบเสริมปัญญาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคเช้า)
วิชาการ-ต่างประเทศ
2560
สอบ Top Test วิชาคณิตศาสตร์ (ภาคบ่าย)
วิชาการ-คณิตศาสตร์
26 สิงหาคม 2560
ค่ายอาเซียน (ม.3 สมัครใจ) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร วิชาการ-สังคมศึกษาฯ
นารี
27 สิงหาคม 2560
สถานที่สอบ สอวน. ค่าย 1
วิชาการ-งานสอวน.
27-28 สิงหาคม 2560 กิจกรรมนาเสนอผลงานห้องเรียนพิเศษ SMTE
วิชาการ-โครงการห้องพิเศษ

วัน เดือน ปี

กิจกรรม/งาน/โครงการ
ม.6/1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
8 กันยายน 2560
มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู ของสพม.33
9-10 กันยายน 2560 แข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับ สพม.33
17-29 กันยายน 2560 ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร(หญิง) ณ ศูนย์ฝึกที่ 8 โรงเรียน
ศรีไผทสมันต์
18 กันยายน 2560
รับการประเมิน OBECQA
21-23 กันยายน 2560 ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ห้อง SMET
ระดับ ม.2
5-7 ตุลาคม 2560
ค่ายภาษาอังกฤษห้อง IEP, SMET ระดับ ม.1
ณ สวนป่ารีสอร์ท จังหวัดสุรินทร์
7 -25 ตุลาคม 2560 ค่าย สอวน. ศูนย์ชีววิทยา
6-27 ตุลาคม 2560
โครงการสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย
(ระดับ ม.6)
23-28 ตุลาคม 2560 คณะนักเรียน-ครูไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ณ ประเทศญี่ปุ่น
4-5 พฤศจิกายน 2560 สอบซ่อม มสธ. (อาคาร 5)
9-11 พฤศจิกายน 2560 ค่ายภาษาอังกฤษห้อง SMET ระดับ ม.3
ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
22-24 พฤศจิกายน 2560 กีฬาสีภายใน
27-30 พฤศจิกายน 2560

6 ธันวาคม 2560
7-9 ธันวาคม 2560

ค่ายวิทยาศาสตร์ห้อง SMET ม.1 ที่อพวช.

กิจกรรม ศิลปะ YOUNG อยู่
ค่ายภาษาอังกฤษห้อง SMET ระดับ ม.2
ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
20-22 ธันวาคม 2560 งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น
23-26 ธันวาคม 2560 ค่ายภาษาอังกฤษห้อง SMET ม.4-5
11-13 มกราคม 2561 ค่ายลูกเสือ ม.2 สถานที่ค่ายโกดกง
9-11 มกราคม 2561 ค่ายลูกเสือ ม.3 สถานที่ค่ายลูกเสือ
17-19 มกราคม 2561 ค่ายลูกเสือ ม.1 สถานที่ค่ายลูกเสือ
27 มกราคม 2561
สอบ B-NET
3-4 กุมภาพันธ์ 2561 สอบ O-NET ม.3
14-16 กุมภาพันธ์ 2561 สอบปลายภาค ม.6
24-27 กุมภาพันธ์ 2561 สอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 ม.6
28 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม สอบปลายภาค ม.1-5
2561
3-4 มีนาคม 2561
สอบ O-NET ม.6

ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง
วิชาการ-ครูทุกคน
วิชาการ-พัฒนาผู้เรียน-งาน
นักศึกษาวิชาทหาร
ทุกฝ่าย
วิชาการ-โครงการห้องพิเศษ
ฯ
วิชาการ-โครงการห้องพิเศษ
ฯ
วิชาการ-กลุ่มวิทยาศาสตร์
วิชาการ-คณะกรรมการ
วิชาการ-กลุ่มฯต่างประเทศ
ศูนย์ มสธ.
วิชาการ-โครงการห้องพิเศษ
ฯ
บุคคล-กิจการนักเรียน-กลุ่ม
สาระฯ
สุขศึกษาฯ
วิชาการ-โครงการห้องพิเศษ
ฯ
วิชาการ-ศิลปะ
วิชาการ-โครงการห้องพิเศษ
ฯ
วิชาการ-ทุกกลุ่มสาระฯ
วิชาการ-คณะกรรมการ

วิชาการ-คณะกรรมการ
วิชาการ-คณะกรรมการ
วิชาการ-คณะกรรมการ

วัน เดือน ปี
17-18 มีนาคม 2561

กิจกรรม/งาน/โครงการ
สอบวิชาสามัญ 9 วิชา ม.6

ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง
วิชาการ-คณะกรรมการ

