ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

ปฏิทินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
ที่
วัน เดือน ปี
1 พฤษภาคม 2562

รายการ
กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรีแ่ ละยาเสพติด

2 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
(พัฒนาจิต)
กิจกรรมตรวจระเบียบการแต่งกาย (เดือนละ2 ครัง้ )

3 มิถนุ ายน –
กรกฎาคม 2562
4 27 มิถนุ ายน 2562 กิจกรรมวันไหว้ครู
5 28 มิถนุ ายน 2562 กิจกรรมวันสุนทรภู่

6 30 มิถนุ ายน –
กิจกรรมส่งเสริมการเสียสละอุทศิ ตนเพือ่ สังคม
31 สิงหาคม 2562
7
3 กรกฎาคม- โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน (TCAS 63)
25 ธันวาคม 2562
8
3-5 กรกฎาคม สัปดาห์สอบแก้ตวั ครัง้ ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562
9
10
11
12
13
14
15
16

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพฯ/งาน
ระเบียบวินยั
ฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพฯ/งาน
ระเบียบวินยั
ฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพฯ/งาน
ระเบียบวินยั
ฝ่ายพัฒนาผูเ้ รียนฯ
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
และฝ่ายพัฒนาผูเ้ รียนฯ
ฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพฯ/งาน
ระเบียบวินยั
งานแนะแนวและฝ่ายวิชาการฯ

อาจารย์ประจาวิชาและงาน
ทะเบียนและวัดผล
9 กรกฎาคม
วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนการสอบแก้ตวั ครัง้ ที่ 1 ภาคเรียนที่
อาจารย์ประจาวิชาและงาน
1/2562
ทะเบียนและวัดผล
11-12 กรกฎาคม สาธิตวิชาการ ครัง้ ที่ 7 “นวัตกรรมนาไทย สาธิตก้าวไกล สู่ดิจิทัลไทย ฝ่ายวิชาการฯและหัวหน้ากลุม่
2562
สาระฯ
แลนด์” (Satit Innovation For Digital Thailand)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
12 กรกฎาคม อาจารย์ประจาวิชาส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 ทีห่ วั หน้ากลุม่
หัวหน้ากลุม่ สาระฯ
2562
สาระฯ
12 กรกฎาคม กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษา
กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คม
2562
ศึกษาฯและฝ่ายพัฒนาผูเ้ รียนฯ
14-15 กรกฎาคม กิจกรรมพัฒนาองค์กรเพือ่ ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทาแผนปฏิบตั ิ
ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ฯ
2562
การประจาปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรม De Princess จ.อุดรธานี
15 กรกฎาคม หัวหน้ากลุม่ สาระส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 ทีผ่ ชู้ ว่ ยฝ่าย
หัวหน้ากลุม่ สาระฯและ
2562
วิชาการและวิจยั
ฝ่ายวิชาการฯ
16-17
หยุดวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
กรกฎาคม 2562
19 กรกฎาคม กลุม่ สาระฯส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 ทีค่ ณะกรรมการกลาง คณะกรรมการกลางในการคุม
2562
ในการคุมสอบ
สอบ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

ที่
17

18
19
20
21
22
23
24

วัน เดือน ปี
19 กรกฎาคม
2562
22-26 กรกฎาคม
2562
26 กรกฎาคม 2562
29 กรกฎาคม 2562
6 สิงหาคม 2562

รายการ
เปิดประชุมสภานักเรียน สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 1

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนาผูเ้ รียนฯ

คุมสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กรรมการกลาง

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
กิจกรรมอบรมครูตน้ แบบการพัฒนาบุคลิกภาพ

9 สิงหาคม 2562 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
12 สิงหาคม 2562 หยุดวันแม่แห่งชาติ
16 สิงหาคม 2562 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ฯ

25 17-18 สิงหาคม
2562 และ
18-19 มกราคม
2563
26
18-20
สิงหาคม 2562
27 4 กันยายน 2562

กิจกรรมสานสัมพันธ์บา้ นกับโรงเรียน

28

กันยายน 2562

ประชุมวิชาการนานาชาติ APEC&ICER

29
30

กันยายน 2562
กันยายน 2562

มุทติ าจิตเนือ่ งในโอกาสเกษียณอายุราชการ
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562

31
32
33
34

14 ตุลาคม 2562
ตุลาคม 2562
ตุลาคม 2562
ตุลาคม 2562

หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562
ปฏิบตั หิ น้าทีช่ ว่ งปิดภาคเรียนที่ 1
ค่ายส่งเสริมศักยภาพนักเรียนระดับชัน้ ม.3

สัปดาห์วนั วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กิจกรรมพัฒนาด้านความปลอดภัยและวินยั จราจร

หมายเหตุ : ปฏิทนิ วิชาการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

หมายถึง ดาเนินการแล้ว

ฝ่ายพัฒนาผูเ้ รียนฯ
ฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพฯ/งาน
ระเบียบวินยั
ฝ่ายพัฒนาผูเ้ รียนฯ
ฝ่ายพัฒนาผูเ้ รียนฯ
กลุม่ สาระวิทยาศาสตร์ฯและ
ฝ่ายวิชาการฯ
ฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพฯ/งาน
ระเบียบวินยั
กลุม่ สาระวิทยาศาสตร์ฯและ
ฝ่ายวิชาการฯ
ฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพฯ/งาน
ระเบียบวินยั
ฝ่ายวิชาการฯ และหัวหน้า 8
กลุม่ สาระฯ
ฝ่ายพัฒนาผูเ้ รียนฯ
คณะกรรมการกลางในการคุม
สอบ
ฝ่ายบริหารฯ
ฝ่ายวิชาการฯ

