
 
 

ปฏิทินโรงเรียนองค์การบริการส่วนจังหวัดกระบี่  ภาคเรียนที่  2  ปกีารศึกษา  2561 
 

วัน เดือน ป ี งาน/กิจกรรม/โครงการ หมายเหต ุ
ตุลาคม 2561 
11 - 12 ตุลาคม 2561 ครูและบุคลากร จัดท าข้อมูลโปรแกรม Thailand 4.0  
22 ตุลาคม 2561 - ประชุมครูและบุคลากรฯ ก่อนเปิด ภาคเรียนที่ 2/2561  

- ปรับหลักสูตร ครั้งที่ 1 /2561 
 

24 ตุลาคม 2561 - เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
- นักเรียนลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 

 

28 ตุลาคม 2561 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  

เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ ห้องประชุมก่ิงจัน 

พฤศจิกายน 2561 
3 พฤศจิกายน 2561 โครงการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 1 
4 พฤศจิกายน 2561 สอบ SCA ม.ต้น  
6 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลสอบโครงการ TEDET  
3 - 4 พฤศจิกายน 2561 เข้าร่วมแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎ คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 20 
5 - 9 พฤศจิกายน 2561 แนะแนวเข้าศึกษาต่อนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562  
10 พฤศจิกายน 2561 โครงการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 2 
17 พฤศจิกายน 2561 โครงการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 3 
20 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดรายงานผลการสอบโครงการ TEDET  
23 - 25 พฤศจิกายน 2561 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 

(ค่ายวิทยาศาสตร์) 
ม.1 

24 พฤศจิกายน 2561 โครงการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 4 
25 พฤศจิกายน 2561 สอบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์  
24 - 30 พฤศจิกายน 2561 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562  
26 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 
2561 

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ค่ายพัฒนาผู้เรียนสู่ความ 
เป็นเลิศ)         

(เฉพาะกลุ่ม) 

30 พฤศจิกายน - 25 
ธันวาคม 2561 

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (ค่ายฝึกปฏิบัติการด้านหุ่นยนต์) 

(เฉพาะกลุ่ม) 

ธันวาคม 2561 
1 ธันวาคม 2561 โครงการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 5 
1 - 15 ธันวาคม 2561 รับสมัครการสมัครสอบ TCAS 62 ม.6 รอบท่ี 1 (ม.6) 
6 - 7 ธันวาคม 2561 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ(กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์) 

ม.3 

7 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562  
8 ธันวาคม 2561 โครงการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 6 
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วัน เดือน ป ี งาน/กิจกรรม/โครงการ หมายเหต ุ
15 ธันวาคม 2561 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562   

(รอบแรก) 
 

19 ธันวาคม 2561 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 
2561 (รอบแรก) 

 

20 ธันวาคม 2561 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์(กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน) 

โรงไฟฟ้ากระบี่ ม.5 

24 - 28 ธันวาคม 2561 สอบกลางภาค  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
มกราคม 2562 
5 มกราคม 2562 โครงการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 
15 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562  

(ประเภททั่วไป) 
 

19 มกราคม 2562 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 
(ประเภททั่วไป) 

 

26 มกราคม 2562 โครงการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8 
28 มกราคม 2562 ประกาศผลการสอบ TCAS 62 ม.6 รอบท่ี 1 
30 - 31 มกราคม 2562 ยืนยันสิทธิ์การสอบ TCAS 62 ม.6 รอบท่ี 1 
กุมภาพันธ์ 2562 
2 กุมภาพันธ์ 2562 1. รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 

(ประเภททั่วไป)   ปีการศึกษา 2562 
 

 2. โครงการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9 
2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562 ทดสอบ O-NET ม.3 ม.3 
 สละสิทธิ์ผลการสอบ TCAS 62 ม.6 รอบท่ี 1 
4 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 
2562 

รับสมัครการสอบ TCAS 62 ม.6 รอบท่ี 2 

9 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10 
10 กุมภาพันธ์ 2562 มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (ประเภททั่วไป)   

ปีการศึกษา 2562 
 

15 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 จัดตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 และแต่งตั้ง
กรรมการคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 

 

16 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมมาฆบูชาร าลึก  
16 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 11 
20 , 22 , 25 กุมภาพันธ์ 
2562 

สอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2561 ม.2 

23 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนชั้น ม.2 อบรมสัมมนาก่อนเดินไปทางไปเข้าร่วม
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานต่างประเทศเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

 

23 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 สอบ GAT/PAT ม.6 ม.6 
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วัน เดือน ป ี งาน/กิจกรรม/โครงการ หมายเหต ุ
27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 
2562 

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานต่างประเทศเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ชั้น ม.2 (กลุ่มที่ 1) 

ประเทศสิงคโปร์  
(จ านวน 68 คน) 

28 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 
2562 

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) โรงเรียน อบจ.กระบี่ 

มีนาคม 2562 
2 - 3 มีนาคม 2562 สอบ O-NET ม.6 ม.6 
4 - 8 มีนาคม 2562 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  

(ม.1 , 3 , 4 , 5 , 6) 
 

9 มีนาคม 2562 สอบวิชาเฉพาะ ม.6  ม.6 
7 - 11 มีนาคม 2562 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานต่างประเทศเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ชั้น ม.2 (กลุ่มที่ 2) 

ประเทศสิงคโปร์ 
(จ านวน 35 คน) 

11 - 31 มีนาคม 2562  โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ (ค่ายดนตรีสากล) 

โรงเรียน อบจ.กระบี่ 

16 - 17 มีนาคม 2562 สอบสามัญ 9 วิชา ม.6 ม.6 
18 มีนาคม 2562 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประกาศผลการเรียน  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
 ม.1-ม.6 

26 มีนาคม 2562 ประกาศผลสอบ O-NET ม.3 ม.3 
30 มีนาคม 2562 วันเกียรติยศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6  

ปีการศึกษา 2561 
 

31 มีนาคม 2562 ประกาศผล O-NET ม.6 ม.6 
เมษายน 2562 
1 เมษายน 2562 ประกาศผลสอบ GAT/PAT ม.6 ม.6 
5 เมษายน 2562 ประกาศผลสอบสามัญ 9 วิชา ม.6 ม.6 
17 - 19 เมษายน 2562 รับสมัครการสอบ TCAS 62 รอบท่ี 3 
24 เมษายน 2562 ประกาศผลการสอบ TCAS 62 รอบท่ี 2 
24 - 25 เมษายน 2562 ยืนยันสิทธิ์การสอบ TCAS 62 รอบท่ี 2 
24 - 26 เมษายน 2562 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ค่ายคุณธรรม และ
จริยธรรม) 

 

26 - 27 เมษายน 2562 สละสิทธิ์ผลการสอบ TCAS 62 รอบท่ี 2 
เมษายน-พฤษภาคม 2562 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระฯ

ภาษาต่างประเทศ (ค่าย English Camp) 
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วัน เดือน ป ี งาน/กิจกรรม/โครงการ หมายเหต ุ
พฤษภาคม 2562 
1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 
2562 

1. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา (กิจกรรมว่ายน้ า) 

 

 2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ 
    การเรียนรู้ ภาษาไทย 
3. โครงการพัฒนาการจัดการรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    ภาษาต่างประเทศ 

 4. โครงการพัฒนาการจัดการรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    การงานอาชีพและเทคโนโลยี     
5. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ 
    การเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
6. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการรู้กลุ่มสาระ 
    การเรียนรู้ ศิลปะ 
7. โครงการพัฒนาจัดการเรียนการเรียนรู้กลุ่มสาระ 
    การเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
8. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ 
    การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
9. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมพัฒนา 
    ระบบช่วยเหลือนักเรียน 

1 พฤษภาคม 2562 ประชุมครูและบุคลากร ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2562  
2 - 4 พฤษภาคม 2562 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 

(ค่ายคุณธรรมและจริยธรรม) 
ม.1 

4 พฤษภาคม 2562 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนและ
ลงทะเบียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 

 

6 - 10 พฤษภาคม 2562 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมปรับพ้ืน-
ฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ 

 

9 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลการสอบ TCAS 62 รอบท่ี 3 
9 - 19 พฤษภาคม 2562 รับสมัครการสอบ TCAS 62 รอบท่ี 4 
10 - 14พฤษภาคม2562 สอบสัมภาษณ์การสอบ TCAS 62 รอบท่ี 3 
13 พฤษภาคม 2562 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4  
16 พฤษภาคม 2562 เปิดภาคเรียน 1/2562  
17 - 18พฤษภาคม2562 สละสิทธิ์ผลการสอบ TCAS 62 รอบท่ี 3 
25 พฤษภาคม 2562 โครงการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 1 
27 พฤษภาคม 2562 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม (ด้านกระบวนการยุติธรรม) 
 

29 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลการสอบ TCAS 62 รอบท่ี 4 
30 - 31 พฤษภาคม 2562 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมเสริมสร้างภาวะ

ผู้น านักเรียน) 
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วัน เดือน ป ี งาน/กิจกรรม/โครงการ หมายเหต ุ
30 พฤษภาคม - 10 
มิถุนายน 2562 

รับสมัครการสอบ TCAS 62 รอบท่ี 5 

31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 
2562 

สอบสัมภาษณ์การสอบ TCAS 62 รอบท่ี 4 

มิถุนายน 2562 
1 มิถุนายน 2562 โครงการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์  
ครั้งที่ 2 

5 มิถุนายน 2562 วันสิ่งแวดล้อม  
5 - 7 มิถุนายน 2562 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์(กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )    

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ นักเรียนชั้น ม.6 

7 - 8 มิถุนายน 2562 สละสิทธิ์ผลการสอบ TCAS 62 รอบท่ี 4 
8 มิถุนายน 2562 โครงการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์  
ครั้งที่ 3 

13 มิถุนายน 2562 กิจกรรมพ่ีรหัส น้องรหัส  
13 มิถุนายน 2562 - โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  (กิจกรรมไหว้ครู) 
 

15 มิถุนายน 2562 โครงการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  

ครั้งที่ 4 

17 มิถุนายน 2562 ประกาศผลการสอบ TCAS 62 รอบท่ี 5 
17 - 18 มิถุนายน 2562 ยืนยันสิทธิ์การสอบ TCAS 62 รอบท่ี 5 
19 มิถุนายน 2562 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระฯ 

วิทยาศาสตร์ (กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียน) 

ม.5 

20 - 21 มิถุนายน 2562 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (ค่ายวิทยาศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
นักเรียน ม.1 

22 มิถุนายน 2562 โครงการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  

ครั้งที่ 5 

26 มิถุนายน 2562 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  
26 มิถุนายน 2562 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา 

อปท. 
 

28 มิถุนายน 2562 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน  
29 มิถุนายน 2562 โครงการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์  
ครั้งที่ 6 

มิถุนายน - กันยายน 2562 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
และพลศึกษา (กิจกรรมว่ายน้ า) 

ม.1 
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วัน เดือน ป ี งาน/กิจกรรม/โครงการ หมายเหต ุ
กรกฎาคม 2562 
1 กรกฎาคม 2562 วันสถาปนาลูกเสือ  
5 กรกฎาคม 2562 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 

(กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี รร.อบจ.กระบี่)  
ม.1-6 

8 - 12 กรกฎาคม 2562 สอบวัดผลกลางภาค 1/2562  
17 - 19กรกฎาคม2562 โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 กรมทหารราบท่ี 2 กองพล

นาวิกโยธิน (แหลมหางนาค) 
20 กรกฎาคม 2562 โครงการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 7 
24 กรกฎาคม 2562  โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

(ค่ายโครงงาน วิทยาศาสตร์) 
จ.ภูเก็ต นักเรียน ม.2 

24 กรกฎาคม 2562 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ  
(ด้านกระบวนการยุติธรรม) 

 

27 กรกฎาคม 2562 โครงการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 8 
กรกฎาคม 2562 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

(กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาจีน) 
 

กรกฎาคม 2562 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ (ค่าย
นักเรียนพอเพียงเรียนรู้การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง) 

 

สิงหาคม 2562 
3 สิงหาคม 2562 โครงการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 9 
8 สิงหาคม 2562 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางอาเซียน  ม.1-6 
9 สิงหาคม 2562 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล

ศึกษา (กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี รร.อบจ.กระบี่) 
 

10 สิงหาคม 2562 โครงการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 10 
17 - 18 สิงหาคม 2562 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ (กิจกรรม

ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
ม.4 

20 สิงหาคม 2562 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาจีน) 

จ.ภูเก็ต นักเรียนชุมนุม
ภาษาจีน 

24 สิงหาคม 2562 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.4 
31 สิงหาคม 2562 โครงการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 11 
สิงหาคม 2562 โครงการทัศนศึกษาส าหรับ ม.1-3  
สิงหาคม 2562 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล  
สิงหาคม 2562 โครงการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสถานศึกษาในสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

สิงหาคม 2562 สมัครสอบวันระพี  
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วัน เดือน ปี งาน/กิจกรรม/โครงการ หมายเหตุ 
กันยายน 2562 
7  กันยายน 2562 โครงการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์  
ครั้งที่ 12 

6 - 7  กันยายน 2562 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ (ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์) 

ม.3 

14  กันยายน 2562 โครงการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  

ครั้งที่ 13 

ตลอดปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 

 

ตลอดปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การเรียนการสอน 
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

ตลอดปีงบประมาณ 2562 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
ตลอดปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี 
 

ตลอดปีงบประมาณ 2562 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมเสริมสร้าง
ทักษะทางวิชาการ) 

 

ตลอดปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 

 

ตลอดปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 
คณิตศาสตร์ 

 

ตลอดปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ ศิลปะ  
ตลอดปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ตลอดปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
และพลศึกษา 

 

ตลอดปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  
ตลอดปีงบประมาณ 2562 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม)  
ตลอดปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  
ตลอดปีงบประมาณ 2562 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
ตลอดปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

อิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 

 

ตลอดปีงบประมาณ 2562 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 

 

ตลอดปีงบประมาณ 2562 โครงการสถานศึกษาสีขาว  
ในปีงบประมาณ2562 ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน งบเงินอุดหนุน 
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วัน เดือน ปี งาน/กิจกรรม/โครงการ หมายเหตุ 
ตลอดปีงบประมาณ 2562 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมพัฒนาระบบ

ช่วยเหลือนักเรียน) 
 

ตลอดปีงบประมาณ 2562 โครงการประชาสัมพันธ์ รร.อบจ.กระบี่  
ตลอดปีงบประมาณ 2562 โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา  
ตลอดปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 

อปท. 
 

 

หมายเหตุ  ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน  สแกน QR code  เพ่ือประเมินความพึงพอใจ 
    ต่อสภาพการบริหาร 4 ด้าน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

 

 
 
 

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 


