ปฏิทินการปฏิบัติงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒาการ ปีการศึกษา 2560
วัน เดือน ปี

กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

พฤษภาคม 2560
จ.1 พ.ค. 60
อา.7 พ.ค. 60

จ.8 พ.ค. 60

อ.9 พ.ค. 60

วันแรงงาน
ประชุมผู้ปกครองรับทราบนโยบายและการระดมทรัพยากร ม.1 และ ม.4 / รับ
ชาระเงินระดมทรัพยากร (ห้องเรียนปกติ) / ผู้ปกครองรับเงินเรียนฟรี

กลุ่มบริหารงานบุคคล/
กลุ่มบริหารงบประมาณ

คุณครูลงชื่อปฏิบตั ิหน้าที่

ครูทกุ ท่าน

ปฐมนิเทศ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มบริหารงานบุคคล/
งานรับนักเรียน/งานระดับชั้น

อบรมผู้ควบคุมงานและตรวจรับงานจ้าง (09.00-12.00 น.)

กลุ่มบริหารงบประมาณ/งานพัสดุ

ปฐมนิเทศ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มบริหารงานบุคคล/
งานรับนักเรียน/งานระดับชั้น

พ.10 พ.ค. 60

วันวิสาขบูชา

พฤ.11 พ.ค. 60

หยุด

ศ.12 พ.ค. 60

หยุดวันพืชมงคล

ส.13 พ.ค. 60

ประชุมผู้ปกครอง มอบตัวนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5/
รับชาระเงินระดมทรัพยากร/ผู้ปกครองรับเงินเรียนฟรี

กลุ่มบริหารงานบุคคล/
กลุ่มบริหารงบประมาณ

อา.14 พ.ค. 60

ประชุมผู้ปกครอง มอบตัวนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6/
รับชาระเงินระดมทรัพยากร/ผู้ปกครองรับเงินเรียนฟรี

กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่ม
บริหารงบประมาณ

ประชุมโรงเรียน

ฝ่ายบริหาร/ครู

ประชุมคณะสี

กลุ่มบริหารงานบุคคล

จัดทาภาระงานวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

จ.15 พ.ค. 60

อ.16 พ.ค. 60

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ครู/นักเรียน

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

อ.16 พ.ค. – อ.20 มิ.ย. 60

ดาเนินงานโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพือ่ การศึกษา

งานแนะแนว

อ.16 - พ.30 พ.ค. 60

รับสมัครนักเรียนทีข่ อรับทุนการศึกษาทุกระดับชั้น

งานแนะแนว

อ.16 - อ.30 พ.ค. 60

ทาแบบทดสอบ SDQ

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

พ.17 - จ.29 พ.ค.60

สัปดาห์ประชาธิปไตย

กลุ่มบริหารงานบุคคล/
งานส่งเสริมประชาธิปไตย

ส.20 พ.ค. 60

English Program Life Skill Camp M.1

โครงการ English Program

จ.22 พ.ค. 60

โครงการโรงเรียนสวยด้วย 5 ส

กลุ่มบริหารนโยบายและแผน/ครู

จ.22 - ศ.26 พ.ค. 60

ถ่ายรูปทาบัตรประจาตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4

กลุ่มบริหารงานบุคคล

จ.22 พ.ค. - จ.5 มิ.ย. 60

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2/2559 ทุกกลุ่มสาระฯ

งานวัดผล

อ.23 พ.ค. 60

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

ส.27 พ.ค 60

ผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารอบรมความรู้สุขาภิบาลอาหาร

งานโภชนาการ/สานักงานเขต
สวนหลวง

วัน เดือน ปี
จ. 29 พ.ค. - ศ. 2 มิ.ย. 60

กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ตรวจสุขภาพนักเรียน

กลุ่มบริหารทัว่ ไป/งานอนามัย

เลือกตั้งนักเรียนหัวหน้าระดับชั้น/นักเรียนหัวหน้าคณะ/ประธานนักเรียน

กลุ่มบริหารงานบุคคล/
งานส่งเสริมประชาธิปไตย

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

อ.30 พ.ค. 60

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

พ. 31 พ.ค. 60

กิจกรรมเดินรณรงค์งดสูบบุหรี่โลกและต่อต้านการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

จ. 29 พ.ค. - ศ. 2 มิ.ย. 60

มิถุนายน 2560
พฤ.1 มิ.ย. 60

เริ่มตักบาตรพระสงฆ์ตามโครงการตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

พฤ.1 มิ.ย. - พ.30 ส.ค. 60

เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกระดับชั้น (เฉพาะม.1 และ ม.4 ให้เสร็จสิ้นภายใน ก.ค.60)

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ประชุมโรงเรียน/ชี้แจงงานประกันคุณภาพ

ฝ่ายบริหาร/ครู

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

งานสิ่งแวดล้อม/กลุ่มสาระฯการ
งานอาชีพฯ

อ.6 มิ.ย. 60

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

พฤ.8 มิ.ย.60

พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มบริหารงานบุคคล

พฤ.8 – อา.11 มิ.ย.60

Intensive English Camp M.6

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

ศ.9 มิ.ย. 60

รายงานข้อมูลนักเรียนระบบบุคคล DMC

งานสารสนเทศ

โ

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ/ประชุมทุกกลุ่มบริหาร

กลุ่มบริหารทุกกลุ่ม

พฤ.15 มิ.ย. 60

พิธีไหว้ครู

กลุ่มบริหารงานบุคคล/
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

พิธีมอบเหรียญรางวัลเรียนดี ม.2 ม.3 ม.5 ม.6

งานทะเบียน

จ.19 มิ.ย. 60

ประชุมครูกลุ่มสาระฯ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จ.19 – ศ.23 มิ.ย. 60

สัปดาห์ภาษาไทย

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

มอบทุน /รับเกียรติบตั รประทานญสส.+เข็ม /พิธีมอบเกียรติบตั รคุณความดี

กลุ่มบริหารงบประมาณ/
งานแนะแนว

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

ค่ายวิทยาศาสตร์ Gifted ม.ปลาย

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

Intensive English Camp M.3

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นานักเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมพัฒน์

กลุ่มบริหารงานบุคคล/
งานส่งเสริมประชาธิปไตย

ส.24 - อา.25 มิ.ย. 60

อบรมโครงการผู้นาต่อต้านยาเสพติด โรคเอดส์ และอบายมุข

กลุ่มบริหารงานบุคคล/สุข
ศึกษา/ To be number one

จ.26 - ศ.30 มิ.ย. 60

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด/ฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด

กลุ่มบริหารงานบุคคล/
กลุ่มสาระฯศิลปะ/สุขศึกษา

จ.26 - ศ.30 มิ.ย. 60

นิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 4

งานนิเทศการศึกษา

จ.5 มิ.ย. 60

อ.20 มิ.ย. 60

พฤ.22 – ส.24 มิ.ย. 60

วัน เดือน ปี
อ.27 มิ.ย.60

กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และหล่อเทียนพรรษา

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

อ.27 มิ.ย. 60 – จ.3 ก.ค. 60 ส่งต้นฉบับแบบทดสอบกลางภาคทุกกลุ่มสาระฯ

กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม

พฤ.29 มิ.ย. - ส.1 ก.ค. 60

Intensive English Camp M.4-5

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

ศ.30 มิ.ย. 60

ทุกกลุ่มสาระฯบันทึกข้อมูลสารสนเทศประจาเดือน ลงระบบ LAN:\\10.0.4.13

งานสารสนเทศ

ศ.30 มิ.ย 60

บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1

กลุ่มบริหารทัว่ ไป/งานอนามัย
กรกฎาคม 2560

จ.3 ก.ค. 60

ประชุมโรงเรียน

ฝ่ายบริหาร/ครู

อ.4 ก.ค. 60

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

อ.4 – พ.5 ก.ค. 60

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ /สังคมศึกษาฯ จัดทาแบบทดสอบกลางภาค

กสร.คณิตศาสตร์/สังคมศึกษาฯ

พ.5 ก.ค. 60

พิธีถวายเทียนพรรษา

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

พฤ.6 – ศ.7 ก.ค. 60

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ จัดทาแบบทดสอบกลางภาค

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

พฤ.6 - ส.8 ก.ค.60

โครงการเตรียมพัฒน์รักองค์กร ครั้งที่ 4

กลุ่มบริหารงานบุคคล/
งานพัฒนาบุคลากร

จ.10 ก.ค. 60

วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

อ.11 ก.ค. 60

วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา

พ.12 – พฤ.13 ก.ค. 60

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ /ภาษาไทย จัดทาแบบทดสอบกลางภาค

กสร.วิทยาศาสตร์/ภาษาไทย

พ.12 – อ.26 ก.ค. 60

บันทึกคะแนนระหว่างเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2560 ลงคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายภายใน

กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560

จ.17 – ศ.21 ก.ค. 60

กลุ่มบริหารวิชาการ/งานวัดผลฯ

ส.22 – อา.23 ก.ค. 60

ค่ายคณิตศาสตร์นกั เรียนชั้น ม.1

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

จ.24 ก.ค. 60

นิเทศการเขียนโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กลุ่มบริหารนโยบายและแผน

อบรมบรรเทาสาธารณภัย

กลุ่มบริหารทัว่ ไป

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

ค่ายวิทยาศาสตร์ Gifted ม.ต้น

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ค่ายคณิตศาสตร์ Gifted ม.ปลาย

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

อ.25 ก.ค. 60
พฤ.27 – ส.29 ก.ค. 60
ศ.28 ก.ค. 60
จ.31 ก.ค. 60

วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
ทุกกลุ่มสาระฯบันทึกข้อมูลสารสนเทศประจาเดือน ลงระบบ LAN:\\10.0.4.13

งานสารสนเทศ

สิงหาคม 2560
อ.1 ส.ค. 60

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

อ.1 - พฤ.3 ส.ค. 60

งานสัปดาห์หอ้ งสมุด

กลุ่มงานห้องสมุด

อ.1 – พฤ.31 ส.ค. 60

กิจกรรมส่งเสริมกีฬาไทยและกีฬาพืน้ บ้าน

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

พ.2 ส.ค. 60

การแข่งขัน Singing Contest โรงเรียนในโครงการ English Program เครือ
EP/MEP ZONE A

โครงการ English Program

ศ.4 ส.ค. 60

Big Cleaning Day

กลุ่มบริหารงานบุคคล/
ครูทปี่ รึกษา

รับผลการเรียนระหว่างภาคเรียนน ภาคเรียนที่ 1/2560

งานวัดผล

ส.5 ส.ค. 60

โครงการชุมชนสร้างสรรค์ประสานสัมพันธ์บา้ น - โรงเรียน/รับผลการเรียน
ม.ต้น(เช้า)/ม.ปลาย(บ่าย)

งานบริหารงานบุคคล/
งานประสานเครือข่าย/
งานประชาสัมพันธ์

จ.7 ส.ค. 60

ประชุมโรงเรียน

ฝ่ายบริหาร/ครู

จ.7 - ศ.11 ส.ค. 60

กิจกรรมประกวดแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน

งานแนะแนว

อ.8 ส.ค. 60

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

อ.8 – พ.9 ส.ค. 60

TUP. อาเซียน

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ฯ

พฤ.10 ส.ค. 60

ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็กพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินนี าถ

กลุ่มบริหารงานบุคคล/กสร.
ศิลปะ

จ.14 ส.ค. 60

วันหยุดชดเชยเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินนี าถ

อ.15 ส.ค. 60

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

สัปดาห์คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

ศ.18 ส.ค. 60

English Program Excursion M.1-5

โครงการ English Program

ศ.18 - อา.20 ส.ค. 60

Japanese Camp M.4-6

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

จ.21 ส.ค. 60

ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ /กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จ.21 – ศ.25 ส.ค. 60

นิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 2

งานนิเทศการศึกษา

อ.22 ส.ค. 60

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

พฤ. 24 ส.ค. 60

กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ม.5 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

กลุ่มบริหารงานบุคคล/
งานระดับชั้น

ประชุมจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2560

กลุ่มบริหารนโยบายและแผน

Intensive English Camp M. 1-2

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

ประชุมกลุ่มบริหาร ได้แก่ผู้ช่วยผอ./หัวหน้างานในสังกัดของแต่ละกลุ่มบริหาร

รองฯ ทัง้ 5 กลุ่มบริหาร /
หัวหน้างานทีส่ ังกัดกลุ่มบริหาร
และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง

ครูพฒ
ั นาเรียนภาษา

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

อ.29 -พฤ.31 ส.ค. 60

นานักเรียนรายวิชาการโฆษณาศึกษาดูงานเรื่อง สื่อวิทยุ ณ บริษัท A- Time
Media จากัด

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

อ.29 ส.ค. - จ.4 ก.ย. 60

ส่งต้นฉบับแบบทดสอบปลายภาคทุกกลุ่มสาระฯ

กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม

พ.16 - ศ.18 ส.ค. 60

ศ.25 -อา.27 ส.ค. 60

จ.28 ส.ค. 60

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กันยายน 2560
ศ.1 – อา.3 ก.ย. 60

Chinese Camp M.4-6

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

จ.4 ก.ย. 60

ประชุมโรงเรียน

ฝ่ายบริหาร/ครู

ครูประจาวิชาส่งรายชื่อนักเรียนทีไ่ ม่มีสิทธิส์ อบ ภาคเรียนที่ 1/2560

ครูผู้สอนทีเ่ กี่ยวข้อง

จ.4 – ศ.8 ก.ย. 60

บันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์/อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน
ภาคเรียนที่ 1/2560

ครูทปี่ รึกษา/ครูผู้สอน

จ.4 – ศ.15 ก.ย. 60

รับฟังการนาเสนอเค้าโครงเรื่องฉบับสมบูรณ์โครงงาน (OCOP)

งานโครงงาน

อ.5 ก.ย. 60

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

อ.5 – พ.6 ก.ย. 60

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ/ศิลปะ/สุขศึกษาฯ จัดทาแบบทดสอบปลายภาค

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ/
ศิลปะ/สุขศึกษาฯ

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์/ภาษาไทย จัดทาแบบทดสอบปลายภาค

กสร.วิทยาศาสตร์/ภาษาไทย

พฤ.7 – ศ.8 ก.ย. 60

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา กิจกรรม
แนะแนวอาชีพ

งานแนะแนว/ งานระดับชั้น ม.3,
ม.6

จ.11 – อ.12 ก.ย. 60

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์/สังคมศึกษาฯ จัดทาแบบทดสอบปลายภาค

กสร.คณิตศาสตร์/สังคมศึกษาฯ

จ.11 – ศ.29 ก.ย. 60

บันทึกคะแนนระหว่างเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2560 ลงคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายภายใน

กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม

อ.12 ก.ย. 60

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

พ.13 – พฤ.14 ก.ย. 60

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ จัดทาแบบทดสอบปลายภาค

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

พฤ.14 ก.ย. 60

มุทติ าคาระวะครูเกษียณ (หน้าเสาธง)

กลุ่มบริหารงานบุคคล

จ.18 – ศ.22 ก.ย. 60

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

กลุ่มบริหารวิชาการ/งานวัดผลฯ

อา.24 - อ.26 ก.ย.60

สัมมนาพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่ 4)

กลุ่มบริหารนโยบายและแผน/ครู

ศ.29 ก.ย. 60

หัวหน้ากลุ่มสาระฯทุกกลุ่มส่งอัตรากาลัง

กลุ่มบริหารวิชาการ/งาน
ตารางสอน

พ.27 ก.ย. - จ.2 ต.ค. 60

ตรวจข้อสอบอัตนัยปลายภาคและบันทึกคะแนนอัตนัยปลายภาค
ภาคเรียนที่ 1/2560

ครูผู้สอนทีเ่ กี่ยวข้อง

ศ.29 - ส.30 ก.ย. 60

ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.1-2

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ปรับปรุงทะเบียนประวัติข้าราชการ/ลูกจ้างประจา ครั้งที่ 2/2560

งานบุคลากร

สรุปวันลาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพือ่ รายงาน สพม.เขต 2

งานบุคลากร

ส.30 ก.ย. - ส.7 ต.ค. 60

ก.ย. 60

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานเพือ่ พิจารณาความดี
ความชอบ ครั้งที่ 2/2560 และดาเนินการเลื่อนขัน้ เงินเดือน/ค่าจ้างประจา ครั้ง งานบุคลากร
ที่ 2/2560
ตุลาคม 2560

จ.2 - พ.4 ต.ค. 60

เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี

งานลูกเสือ

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ค่ายนักเรียนตัวแทน OCOP

งานโครงงาน

ส่งรายงานควบคุมภายใน

งานควบคุมภายใน

พฤ.5 - พ.18 ต.ค. 60

ค่ายวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ภายในโรงเรียน)

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์/
คณิตศาสตร์

ศ.6 ต.ค. 60

ประกาศผล 0 ร มส และ มผ

งานวัดผลฯ

ศ.6 - ส.7 ต.ค. 60

สัมมนาปรับปรุงระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My office

งานสารบรรณ

อา.8 - ส.14 ต.ค 60

กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ภาษาอังกฤษ และศึกษาวัฒนธรรมใน
ต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

งานวิเทศสัมพันธ์

ประชุมโรงเรียน

ฝ่ายบริหาร/ครู

ลงทะเบียนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน (เวลา 07.30 – 8.30 น.)

นักเรียน ทีเ่ กี่ยวข้อง

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 กสร.การงานอาชีพฯ/สุขศึกษาฯ/ศิลปะ

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ/
สุขศึกษาฯ/ศิลปะ

จ.9 – อ.10 ต.ค. 60

จัดทาและตรวจทานเอกสารรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน (ปพ.5)

กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่มสาระฯ

จ.9 – พฤ.12 ต.ค. 60

ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม/อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานแนะ
แนว/งานพัฒนาและประเมิน
การอ่านคิดวิเคราะห์ฯ

จ.9 – จ.16 ต.ค. 60

ส่งผลการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 ทุกกลุ่มสาระฯ

วัดผลกลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 กสร.ภาษาไทย/คณิตศาสตร์

กสร.ภาษาไทย/คณิตศาสตร์

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์/สังคมศึกษาฯ

กสร.วิทยาศาสตร์/สังคมศึกษาฯ

พฤ.5 – ศ.6 ต.ค. 60

จ.9 ต.ค. 60

อ.10 ต.ค. 60
พ.11 ต.ค. 60

ปิดภาคเรียน

พ.11 ต.ค. 60
พฤ.12 ต.ค. 60
ศ.13 ต.ต. 60
จ.16 - ศ.20 ต.ค. 60
ศ.20 ต.ค. 60
อา.22 ต.ค.60
จ.23 ต.ค. 60
จ.30 - อ.31 ต.ค. 60
อ.31 ต.ค. 60

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
Tutorial class for EP students M.1-3

โครงการ English Program

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

งานวัดผลฯ

ประกาศผลซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1

งานวัดผลฯ

วางพวงมาลาวันปิยมหาราช

กลุ่มบริหารงานบุคคล
วันปิยมหาราช

อบรมพัฒนาบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน

งานบุคลากร

ปรับปรุงทะเบียนประวัติข้าราชการ/ลูกจ้างประจา ครั้งที่ 2/2560

งานบุคลากร

สรุปวันลาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพือ่ รายงาน สพม.เขต 2

งานพัฒนาบุคลากร

พฤศจิกายน 2560
พ.1 พ.ย. 60

เปิดภาคเรียนที่ 2/2560

พ.1 พ.ย. 60 – อ.28 ก.พ. 61 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ

งานแนะแนว /ศิษย์เก่า ตอพ.

วัน เดือน ปี
พ.1 - พฤ.30 พ.ย. 60

กิจกรรม
จัดทาเอกสารหลักฐาน ใบรับรองนักเรียนตามคาร้อง
ตรวจสอบความถูกต้องผลการเรียน 5 ภาคเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานทะเบียน

พฤ.2- ส.4 พ.ย. 60

ค่ายคณิตศาสตร์ Gifted ม.ต้น

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

ศ.3 พ.ย. 60

สืบสานประเพณีไทยลอยกระทง

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

ส.4 - อา.5 พ.ย. 60

ประชุมผู้ปกครอง/ลงทะเบียนเรียนและระดมทรัพยากร

กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่ม
บริหารงบประมาณ

จ.6 พ.ย. 60

ประชุมโรงเรียน

ฝ่ายบริหาร/ครู

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2 ทุกกลุ่มสาระฯ

กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม

จ.6 – พ.15 พ.ย. 60

ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม/อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กลุ่มบริหารงานบุคคล/
งานแนะแนว/งานพัฒนาและ
ประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ฯ

อ.7 พ.ย. 60

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

อ.7 – อ.21 พ.ย. 60

ส่งผลการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2 ทุกกลุ่มสาระฯ

วัดผลกลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม

พฤ.9 พ.ย. 60

การสอบธรรมศึกษา

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

อ.14 พ.ย. 60

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

พฤ.16 - ศ.17 พ.ย. 60

งานกีฬาระหว่างคณะสี (Sport Day) ประจาปีการศึกษา 2560

กลุ่มบริหารงานบุคคล/
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ/ศิลปะ

ส.18 - จ.20 พ.ย. 60

EP Integrated Camp M.1-3

โครงการ English Program

จ.20 พ.ย. 60

ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ /กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

อ.21 พ.ย. 60

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

พฤ.23 - ส.25 พ.ย. 60

Intensive English Excursion M.4-6

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

ศ.24 พ.ย 60

บริจาคโลหิต ครั้งที่ 2

กลุ่มบริหารทัว่ ไป/งานอนามัย

ศ.24 – อา.26 พ.ย. 60

EP Intergrated Camp M.4-5

โครงการ English Program

ทุกกลุ่มสาระฯบันทึกข้อมูลสารสนเทศประจาเดือน ลงระบบ LAN:\\10.0.4.13

งานสารสนเทศ

พัฒนาครูภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

ประกาศผลซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2

กลุ่มบริหารวิชาการ/งานวัดผลฯ

อ.28 พ.ย. 60

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

พฤ.30 พ.ย. 60

รายงานข้อมูลนักเรียนระบบบุคคล DMC

งานสารสนเทศ

พฤ.30 พ.ย. - ศ.1 ธ.ค. 60

สัปดาห์ "ตลาดนัดการงานอาชีพ" ครั้งที่ 8

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

จ.27 พ.ย. 60

ธันวาคม 2560
ศ.1 ธ.ค. 60

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

ศ.1 – ส.2 ธ.ค. 60

Japanese Excursion M.4-6

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

จ.4 ธ.ค. 60

ประชุมโรงเรียน

ฝ่ายบริหาร/ครู

จ.4 – ศ.8 ธ.ค. 60

นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

งานนิเทศการศึกษา

วัน เดือน ปี
จ.4 – พ.13 ธ.ค. 60

กิจกรรม
ส่งต้นฉบับแบบทดสอบกลางภาคทุกกลุ่มสาระฯ

อ.5 ธ.ค. 60

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม

วันพ่อแห่งชาติ

พฤ.7 ธ.ค. 60

กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ม.6

กลุ่มบริหารงานบุคคล/
งานระดับชั้น

ศ.8 ธ.ค. 60

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.4

กลุ่มบริหารงานบุคคล/
งานระดับชั้น

จ.11 ธ.ค. 60

วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

อ.12 ธ.ค. 60

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

พฤ.14 – ศ.15 ธ.ค. 60

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ จัดทาแบบทดสอบกลางภาค

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

ศ.15 – ส.16 ธ.ค. 60

Chinese Excursion M.4-6

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

ศ.15 – อา.17 ธ.ค. 60

EP Together Camp M.1-5

โครงการ English Program

ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ /กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โครงการโรงเรียนสวยด้วย 5 ส

กลุ่มบริหารนโยบายและแผน/ครู

จ.18 – อ.19 ธ.ค. 60

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์/ภาษาไทย จัดทาแบบทดสอบกลางภาค

กสร.วิทยาศาสตร์/ภาษาไทย

อ.19 ธ.ค. 60

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

พ.20 – พฤ.21 ธ.ค. 60

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์/สังคมศึกษาฯ จัดทาแบบทดสอบกลางภาค

กสร.คณิตศาสตร์/สังคมศึกษาฯ

ศ.22 ธ.ค. 60

Christmas Party for EP

โครงการ English Program

จ.18 ธ.ค. 60

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560

จ.25 – ศ.29 ธ.ค. 60
ศ.29 ธ.ค. 60

ทุกกลุ่มสาระฯบันทึกข้อมูลสารสนเทศประจาเดือน ลงระบบ LAN:\\10.0.4.13
มกราคม 2561

กลุ่มบริหารงานวิชาการ/
งานวัดผลฯ
งานสารสนเทศ
งานทะเบียน

จ.1 - พ.31 ม.ค. 61

สารวจและติดตามผลของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ทีม่ ีแนวโน้มไม่จบหลักสูตร

พฤ.4 - ส.6 ม.ค. 61

ศึกษาดูงาน Gifted ม.3 - ม.6

กสร.คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์

จ.8 ม.ค. 61

ประชุมโรงเรียน

ฝ่ายบริหาร/ครู

อ.9 ม.ค. 61

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

ศ.12 ม.ค. 61

กิจกรรมอ่านสาส์นวันเด็ก/กิจกรรมวันเด็ก/กิจกรรมวันครู/กิจกรรมวันขึน้ ปีใหม่

กลุ่มบริหารงานบุคคล/กสร.ศิลปะ

อ.16 ม.ค. 61

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

กรรมการวิชาการ

จ.15 – ศ.19 ม.ค. 61

นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2560

งานนิเทศการศึกษา

พฤ.18 – จ.22 ม.ค.61

กิจกรรมแอโรบิกมวยไทย ม.1

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

ศ.19 ม.ค. 61

Big Cleaning Day

กลุ่มบริหารงานบุคคล/
ครูทปี่ รึกษา

ส.20 ม.ค. 61

กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานแนะ
โครงการชุมชนสร้างสรรค์ประสานสัมพันธ์บา้ น - โรงเรียน/รับผลการเรียน ม.ต้น
แนว/งานประชาสัมพันธ์/กลุ่ม
(เช้า)/ม.ปลาย(บ่าย) /แจ้งผลการเรียน
บริหารวิชาการ

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

จ.22 ม.ค. 61

ประกวดสื่อนวัตกรรม และงานวิจัย

งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ

อ.23 ม.ค. 61

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

กรรมการวิชาการ

พฤ.25 - ศ.26 ม.ค. 61

นิทรรศการสัปดาห์ทางวิชาการ (OCOP : 2017)

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

อา.28 ม.ค. 61

Open House Activities

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

จ.29 ม.ค. 61

ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ /กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จ.29 ม.ค. – จ.5 ก.พ. 61

ส่งต้นฉบับแบบทดสอบปลายภาคทุกกลุ่มสาระฯ

กสร.วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์

อ.30 ม.ค. 61

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

กรรมการวิชาการ

พ.31 ม.ค. 61

ทุกกลุ่มสาระฯบันทึกข้อมูลสารสนเทศประจาเดือน ลงระบบ LAN:\\10.0.4.13

งานสารสนเทศ

กุมภาพันธ์ 2561
พฤ.1 – พฤ.15 ก.พ. 61

ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม/อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560

งานทะเบียน

จ.5 ก.พ. 61

ประชุมโรงเรียน

ฝ่ายบริหาร/ครู

ติว O-NET

กลุ่มบริหารวิชาการ

ครูประจาวิชาส่งรายชื่อนักเรียนทีไ่ ม่มีสิทธิส์ อบ ภาคเรียนที่ 2/2560

ครูทปี่ รึกษา/ครูผู้สอน

บันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์/อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน
ภาคเรียนที่ 2/2560

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

อ.6 ก.พ. 60

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

กรรมการวิชาการ

อ.6 – พ.7 ก.พ. 61

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์/สังคมศึกษาฯ จัดทาแบบทดสอบปลายภาค

กสร.คณิตศาสตร์/สังคมศึกษาฯ

พ.7 ก.พ. 61

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

ฝ่ายบริหาร/งานประกันคุณภาพฯ

พฤ.8 - ศ.9 ก.พ. 61

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ จัดทาแบบทดสอบปลายภาค

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

อ.13 ก.พ. 61

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

กรรมการวิชาการ

จ.12 – อ.13 ก.พ. 61

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์/ภาษาไทย จัดทาแบบทดสอบปลายภาค

กสร.วิทยาศาสตร์/ภาษาไทย

จ.12 – อ.27 ก.พ. 61

บันทึกคะแนนระหว่างเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2560 ลงคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายภายใน

งานวัดผลฯ

พ.14 ก.พ. 61

ประกาศรายชื่อนักเรียนทีไ่ ม่มีสิทธิส์ อบ ภาคเรียนที่ 2/2560

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

พ.14 – พฤ.15 ก.พ. 61

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ/ศิลปะ/สุขศึกษาฯ จัดทาแบบทดสอบปลายภาค

กสร.การงานอาชีพฯ/ศิลปะ/
สุขศึกษาฯ

ส.24 - อ.27 ก.พ. 61

สอบ GAT - PAT

กลุ่มบริหารวิชาการ

จ.5 – ศ.9 ก.พ. 61

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

จ.19 – ศ.23 ก.พ. 61

ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้อง

พฤ.22 ก.พ. 61

ปัจฉิมนิเทศ ม.3

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ศ.23 ก.พ. 61

ปัจฉิมนิเทศ ม.6

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประชุมกลุ่มบริหาร ได้แก่ผู้ช่วยผอ./หัวหน้างานในสังกัดของแต่ละกลุ่มบริหาร

รองฯ ทัง้ 5 กลุ่มบริหาร/
หัวหน้างานทีส่ ังกัดกลุ่มบริหาร
และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง

จ.26 ก.พ. 61

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

จ.26 ก.พ. 61

ทุกกลุ่มสาระฯบันทึกข้อมูลสารสนเทศภาคเรียนที่ 2 ลงระบบ LAN:\\10.0.4.13 งานสารสนเทศ

จ.26 ก.พ. – ศ.2 มี.ค. 61

ตรวจข้อสอบอัตนัยปลายภาคและบันทึกคะแนนอัตนัยปลายภาค
ภาคเรียนที่ 2/2560

งานวัดผลฯ/ครูผู้สอน

อ.27 ก.พ. 61

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

กรรมการวิชาการ

อ.27 - พ.28 ก.พ. 61

ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.4-5

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

พ.28 ก.พ. 61

หัวหน้ากลุ่มสาระฯทุกกลุ่มส่งอัตรากาลัง

กลุ่มบริหารวิชาการ/
งานตารางสอน

มีนาคม 2561
พฤ.1 มี.ค. 61
ส.3 - อา.4 มี.ค. 61

วันมาฆบูชา
สอบ O-NET ม.6

กลุ่มบริหารวิชาการ

ประชุมโรงเรียน

ฝ่ายบริหาร/ครู

ประกาศผล 0 ร มส และ มผ.

งานวัดผลฯ

English Proficiency Test (CEFR) M.1-5

โครงการ English Program

จ.5 – ศ.16 มี.ค. 61

ค่ายวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ภายในโรงเรียน)

กสร.วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์

อ.6 มี.ค. 61

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 กสร.การงานอาชีพฯ/สุขศึกษาฯ/ศิลปะ

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ/
สุขศึกษาฯ/ศิลปะ

อ.6 – ศ.9 มี.ค. 61

ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม/อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560

กลุ่มบริหารงานบุคคล/
งานส่งเสริมคุณธรรมฯ

ตรวจสุขภาพครู

กลุ่มบริหารทัว่ ไป/งานอนามัย

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์/ภาษาไทย

กสร.คณิตศาสตร์/ภาษาไทย

พ.7 – พฤ.15 มี.ค. 61

ส่งผลซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 ทุกกลุ่มสาระฯ

วัดผลกลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม

จ.12 มี.ค. 61

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

กรรมการวิชาการ

พฤ.8 มี.ค. 61

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์/สังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์/
สังคมศึกษาฯ/ภาษาต่างประเทศ

ศ.9 มี.ค. 61

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

งานวัดผล

ประกาศผลซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1

งานวัดผล

พ.14 - ศ.16 มี.ค. 61

ประชุมสัมมนาวางแผนและพัฒนาโรงเรียน/รายงานสรุปผลการดาเนินงานตาม
โครงการ ปีการศึกษา 2560

กลุ่มบริหารนโยบายและแผน/
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ศ.16 มี.ค. - ศ.6 เม.ย. 61

Overseas English Skill Development EP M.2

โครงการ English Program

ส.17 มี.ค. - อา.8 เม.ย. 61

กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ภาษาอังกฤษ และศึกษาวัฒนธรรมใน
ต่างประเทศทีใ่ ช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจาชาติ

งานวิเทศสัมพันธ์

ส.17 มี.ค. - ศ.13 เม.ย. 61

กิจกรรมการศึกษาดูงานและเพิม่ พูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ
เพือ่ พัฒนาศักยภาพของครูในศตวรรษที่ 21

งานวิเทศสัมพันธ์

จ.5 มี.ค. 61

พ.7 มี.ค 61

พ.14 มี.ค. 61

ส.17 มี.ค. - อา.18 มี.ค. 61 สอบ 9 วิชาสามัญ

กลุ่มบริหารวิชาการ

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

จ.19 มี.ค. 61

ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ /กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จ.19 - ศ.23 มี.ค. 61

ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม/อ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560

กลุ่มบริการงานบุคคล/งานแนะ
แนว/งานพัฒนาและประเมิน
การอ่าน คิด วิเคราะห์

จ.26 มี.ค. 61

ประชุมกลุ่มบริหาร ได้แก่ผู้ช่วยผอ./หัวหน้างานในสังกัดของแต่ละกลุ่มบริหาร

รองฯ ทัง้ 5 กลุ่มบริหาร /
หัวหน้างานทีส่ ังกัดกลุ่มบริหาร
และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง

จ.26 - ศ.30 มี.ค. 61

ซ่อมเสริมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตลอดภาคเรียนที่ 1
(ม.1,ม.2,ม.4,ม.5)

กลุ่มบริหารงานบุคคล/
งานส่งเสริมคุณธรรม

อ.27 มี.ค. 61
ศ.30 มี.ค. 61

มี.ค. 61

ตรวจทานเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล
ครูทปี่ รึกษาทีเ่ กี่ยวข้อง
แจกหลักฐานเอกสารการจบหลักสูตร ปพ.1/ปพ.2/ปพ.6 ของนักเรียนชั้น ม.3/ม.6
งานทะเบียน
พิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลเรียนดี ให้กบั นักเรียนชั้นม.3/ม.6 ที่จบหลักสูตร
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานเพือ่ พิจารณาความดี
ความชอบ ครั้งที่ 2/2560 และดาเนินการเลื่อนขัน้ เงินเดือน/ค่าจ้างประจา
ครั้งที่ 1/2561

งานบุคลากร

เมษายน 2561
อา.1 เม.ย. 61

ส่ง GPA ม.6 (6 ภาคเรียน)

งานทะเบียน/งานวัดผล

จัดทาเอกสารการจบหลักสูตรของนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 รุ่น 2 และรุ่นอื่น ๆ
จ.2 - จ. 30 เม.ย. 61

จัดเตรียมเอกสารใบมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4
รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

งานทะเบียน

จัดทาเอกสาร หลักฐานใบรับรองนักเรียน
ศ.6 เม.ย. 61
ศ.13 - อ.14 เม.ย. 61
เม.ย. 61

วันจักรี
วันสงกรานต์
ปรับปรุงทะเบียนประวัติข้าราชการ/ลูกจ้างประจา ครั้งที่ 1/2561

งานบุคลากร

พฤษภาคม 2561
อ.15 พ.ค. 61
พ.16 พ.ค. 61

ประชุมครู/พัฒนาบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน

ฝ่ายบริหาร/ครู

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

หมายเหตุ จะมีการจัดทาปฏิทนิ ฉบับพิเศษ แจ้งรายละเอียดในช่วงเวลาการรับนักเรียน ของปีการศึกษา 2561 อีกครั้งหนึง่

