
ปฏิทินแผนงาน 
ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 

ช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 – มีนาคม พ.ศ.2561 
  

ที ่ รายการกิจกรรม วันที่ด าเนินการ สถานที่/ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ  10 ตุลาคม 2560 สนง.กลุ่ม 5 
2 ร่วมหารือการจัดงานกับผู้อ านวยการส านักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ 
11 ตุลาคม 2560 สนง.พศจ.ชม. /สนง.กลุ่ม 5 

3 ด าเนินการจัดท าหนังสือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดและเรียนเชิญ
คณะกรรมการตัดสินจากหน่วยงานจัดการศึกษาและส่วน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องทั้งระดับกลุ่ม และระดับประเทศ 

17-20 ตุลาคม 2560 สนง.กลุ่ม 5 

4 จัดท าร่างประกาศฯ คณะกรรมการอ านวยการ 
และคณะกรรมการฝ่ายอ่ืนๆ ทั้งระดับกลุ่มและระดับประเทศ 

24-31 ตุลาคม 2560 สนง.พศจ.ชม./สนง.กลุ่ม 5 

5 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนฯ ภายในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 ร่วมกับ พศจ.ชม.,ลพ.,มส. 

31 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดล าพูน 
/สนง.พศจ.3 จังหวัด/ 
สนง.กลุ่ม 5 

6 โครงการส่งเสริมพัฒนาครู บุคลากรเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน O-NET ประจ าปีการศึกษา 2560 

10 พฤศจิกายน 2560 โรงแรมเชียงใหม่ออคิค 
สนง.กลุ่ม 5 

7 ประชุมคณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการฯ ระดับกลุ่ม 
และระดับประเทศ ตามประกาศฯ ครั้งที่ 1  

13-17 พฤศจิกายน 2560 สถานที่............................. 
สนง.พศจ.3 จังหวัด/ 
สนง.กลุ่มฯ 5 

8 คณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการฯ ฯ ระดับประเทศ 
รับผิดชอบตามฝ่ายงาน ออกพ้ืนที่ประสานงาน เพื่อเตรียม
ความพร้อม 

13-24 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติฯ/ สนง.พศจ.3 
จังหวัด/สนง.กลุ่มฯ 5 

9 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดล าพูน 

24 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดล าพูน/ 
สนง.พศจ.ล าพูน 

10 ประชุมคณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการฯ ระดับกลุ่ม 
และระดับประเทศ ตามประกาศฯ  ครั้งที่ 2 เพ่ือติดตามผล 

27-30 พฤศจิกายน 2560 สถานที่............................. 
สนง.พศจ.3 จังหวัด/ 
สนง.กลุ่มฯ 5 

11 ประชุมคณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการฯ ระดับกลุ่ม 
และระดับประเทศ ตามประกาศฯ ครั้งที่ 3 เพ่ือสรุปติดตาม
ผล 

เดือน ธันวาคม 2560 สถานที่............................. 
สนง.พศจ.3 จังหวัด/ 
สนง.กลุ่มฯ 5 

12 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 เชียงใหม่ ล าพูน แม่ฮ่องสอน 

8 ธันวาคม 2560 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา 
มจร./สนง.กลุ่มฯ 5 

13 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่มลุ่มแม่น้ าฝาง  

15 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด
ท่าตอน/โรงเรียนพระปริยัติฯ 
กลุ่มลุ่มแม่น้ าฝาง 

14 การเข้าค่ายวิชาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2560 

รุ่นที่ 1 : 14 ธ.ค. 2560 
รุ่นที่ 2 : 19 ธ.ค. 2560 

ร.ร.เชตุพนศึกษา 
ร.ร.วัดบ้านขุนฯ, หางดงฯ 
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ที ่ รายการกิจกรรม วันที่ด าเนินการ สถานที่/ผู้รับผิดชอบ 
 รุ่นที่ 3 : 20 ธ.ค. 2560 

รุ่นที่ 4 : 21 ธ.ค. 2560 
รุ่นที่ 5 : 22 ธ.ค. 2560 

ร.ร.หอปริยัติฯ,พระธาตุห้าฯ 
ร.ร.แม่ริม, ฝางธรรมศึกษา 
ร.ร.บาลีสาธิตศึกษาฯ 
/สนง.กลุม่ฯ 5คณะอนุกรรมการฯ 
วิทยากรประจ ากลุม่ 

15 ด าเนินการจัดงานมหกรรมทักษะวิชาการฯ ระดับประเทศ 
ครั้งที่ 9 ประจ าปี 2560 

8-9 มกราคม 2561 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติฯ/ สนง.พศจ./สน
ง.กลุ่มฯ5/ คณะกรรมการ
ด าเนินการงานฝ่ายต่าง ๆ 

16 งานมหกรรมทักษะวิชาการฯ ระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
ประจ าปี 2560 

10-11 มกราคม 2561 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติฯ/ สนง.พศ./
สนง.พศจ./สนง.กลุ่มฯ 5 

17 สรุปรายงานผลการด าเนินงานงานมหกรรมทักษะวิชาการฯ 
ระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ประจ าปี 2560 

มกราคม 2561 สนง.พศจ./สนง.กลุ่มฯ 5 

18 วันครูปริยัติสัมพันธ์’61 16 มกราคม 2561 ร.ร.ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์/ 
สนง.พศจ./สนง.กลุ่มฯ 5 

19 การเข้าค่ายวิชาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ด้านพระพุทธศาสนา (O-NET) ปีการศึกษา 2560 
 

รุ่นที่ 1 : 18 ม.ค. 2561 
รุ่นที่ 2 : 19 ม.ค. 2561 
รุ่นที่ 3 : 22 ม.ค. 2561 
รุ่นที่ 4 : 23 ม.ค. 2561 
รุ่นที่ 5 : 24 ม.ค. 2561 

ร.ร.หอปริยัตฯิ,พระธาตุห้าดวงฯ 
ร.ร.แม่ริม, ฝางธรรมศึกษา 
ร.ร.วัดบ้านขุนฯ, หางดงฯ 
ร.ร.เชตุพนศึกษา 
ร.ร.บาลีสาธิตศึกษาฯ 
/สนง.กลุม่ฯ 5คณะอนุกรรมการฯ 
วิทยากรประจ ากลุม่ 

20 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา 
(B-NET) ม.3, ม.6 

27 ม.ค. 2561 ม.3 ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
ม.6 ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์/ 
สนง.กลุ่มฯ 5 

21 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ม.3 3-4 ก.พ. 2561 โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 5 

22 ทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ม.6 3-4 มี.ค. 2561 โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 5 

 

หมายเหตุ  ปฏิทินนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


