1

ปฏิทินการปฏิบัติงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒาการ ปีการศึกษา 2561
วัน เดือน ปี

กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

พฤษภาคม 2561
อ.1 พ.ค. 61

วันแรงงานแห่งชาติ

อา.6 พ.ค. 61

ประชุมผู้ปกครองรับทราบนโยบายและรับเงินบารุงการศึกษา ม.1 และ ม.4 และ กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มบริหาร
ผู้ปกครองรับเงินค่าจัดการศึกษา
งบประมาณ

จ.7 พ.ค. 61

ปฐมนิเทศ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/รับหนังสือเรียน ห้อง 1021,1022

กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานรับ
นักเรียน/งานระดับชั้น

จ.7 พ.ค. 61

ครูและบุคลากรลงชื่อปฏิบตั ิหน้าที่

ครูทกุ ท่าน

จ.7 - จ.14 พ.ค. 61

สารวจความต้องการจัดซื้อวัสดุสานักงาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

กลุ่มบริหารงบประมาณ/งานพัสดุ

อ.8 พ.ค. 61

ปฐมนิเทศ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานรับ
นักเรียน/งานระดับชั้น

พฤ.10 - ศ.11 พ.ค.61

พัฒนาบุคลากร/ประชุมครู/ประชุมครูทงั้ โรงเรียน

กลุ่มบริหารงานบุคคล /งานพัฒนา
บุคลากร

ส.12 พ.ค. 61

ประชุมผู้ปกครอง มอบตัวนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5/รับชาระเงินบารุงการศึกษา/ กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มบริหาร
รับหนังสือเรียน ห้อง 1021,1022/ผู้ปกครองรับเงินค่าจัดการศึกษา
งบประมาณ

อา.13 พ.ค. 61

ประชุมผู้ปกครอง มอบตัวนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6/รับชาระเงินบารุงการศึกษา/ กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มบริหาร
รับหนังสือเรียน ห้อง 1021,1022/ผู้ปกครองรับเงินค่าจัดการศึกษา
งบประมาณ

จ.14 พ.ค. 61

วันพืชมงคล

พ.16 พ.ค. 61

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

พ.16 พ.ค. 61

คัดกรองนักเรียนทีม่ ีความต้องการพิเศษ/ทาแผน IEP

งานเรียนร่วม

พ.16 พ.ค. - อ.31 ก.ค. 61

ดาเนินการคัดเลือกนักเรียนเพือ่ รับทุนการศึกษาประจาปีการศึกษา 2561

งานแนะแนว

พ.16 - อ.22 พ.ค. 61

ลงทะเบียนรายวิชาเลือก

งานพัฒนาหลักสูตร

พฤ.17 พ.ค. 61

มอบตัวนักเรียน (รอบ 2)/รับชาระเงินบารุงการศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มบริหาร
งบประมาณ

พฤ.17 - จ.28 พ.ค. 61

สัปดาห์ประชาธิปไตย

กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย

จ.21 - ศ.25 พ.ค. 61

ถ่ายรูปทาบัตรประจาตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4

กลุ่มบริหารงานบุคคล/งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศนักเรียน

อ.22 พ.ค. 61

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

จ.28 พ.ค. - อ. 5 มิ.ย. 61

เลือกตั้งนักเรียนหัวหน้าระดับชั้น/นักเรียนหัวหน้าคณะ/ประธานนักเรียน

กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย

ส.26 พ.ค. 61

English Program Life Skill Camp

English Program

ส.26 - อา.27 พ.ค. 61

อบรมแกนนานักเรียนเพือ่ นทีป่ รึกษา (YC)

งานแนะแนว

พ.28 พ.ค. - ศ.1 มิ.ย. 61

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

อ.29 พ.ค. 61
พ.30 พ.ค. - อ.5 มิ.ย. 61

วันวิสาขบูชา
ตรวจสุขภาพนักเรียน

งานพยาบาล

2

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

พฤ.31 พ.ค. 61

ทุกกลุ่มสาระฯบันทึกข้อมูลสารสนเทศประจาเดือนลงปฏิทนิ ระบบ
LAN:\\10.0.4.13

งานสารสนเทศ

พฤ.31 พ.ค. 61

กิจกรรมเดินรณรงค์งดสูบบุหรี่โลกและต่อต้านการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาฯ

พ.ค. - มิ.ย. 61

ดาเนินการโครงการกองทุนกู้ยืมเพือ่ การศึกษา (กยศ.)

งานแนะแนว

พ.16 พ.ค. - ศ.15 มิ.ย. 61

ทาแบบทดสอบ SDQ

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มิถุนายน 2561

ศ.1 มิ.ย. - ศ.14 ก.ย. 61

การเยี่ยมบ้านนักเรียน

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ศ.1 - ศ. 29 มิ.ย. 61

บันทึกข้อมูลประวัตินกั เรียน

งานทะเบียน

ศ.1 - ศ. 29 มิ.ย. 61

ลงทะเบียนวิชาเรียนนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 ทุกระดับชั้น

งานทะเบียน

จ.4 มิ.ย. 61

ประชุมครูทงั้ โรงเรียน

ฝ่ายบริหาร/ครู

จ.4 มิ.ย. 61

รับชาระเงินวิชาเลือก

กลุ่มบริหารงบประมาณ

อ.5 มิ.ย. 61

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

อ.5 มิ.ย. 61

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

กลุ่มบริหารทัว่ ไป/กลุ่มบริหารวิชาการ

พฤ.7 – อา.10 มิ.ย. 61

Intensive English Camp M.6

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ศ.8 มิ.ย. 61

จัดส่งข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เขตพืน้ ที่

งานทะเบียน

ศ.8 มิ.ย. 61

จัดส่งข้อมูลนักเรียน ม.1 – ม.6 เขตพืน้ ที่

งานทะเบียนงาน/วัดผลฯ

ส.9 มิ.ย. 61

ผู้ประกอบการร้านค้าอบรมหลักสุขาภิบาลอาหาร เขตสวนหลวง

กลุ่มบริหารทัว่ ไป/งานโภชนาการ

ส.9 - อา.10 มิ.ย. 61

อบรมโครงการผู้นาต่อต้านยาเสพติด โรคเอดส์ และอบายมุข

กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานสารวัตร
นักเรียน/กลุ่มเพือ่ นเพือ่ เพือ่ น

อา.10 มิ.ย. 61

รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 61 ในระบบ DMC

งานสารสนเทศ

จ.11 มิ.ย. 61

ประชุมทุกกลุ่มบริหาร

กลุ่มบริหารทุกกลุ่ม

จ.11 มิ.ย. 61

อบรม DLIT ให้บคุ ลากรใหม่

งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
เทคโนโลยีการศึกษา

อ.12 มิ.ย. 61

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

พฤ.14 มิ.ย.61

พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มบริหารงานบุคคล/ศิลปะ

ศ.15 มิ.ย. 61

สรุปข้อมูล SDQ ลงระบบ LAN

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ศ.15 – อา.17 มิ.ย. 61

อบรมลูกเสือจราจร

งานลูกเสือ

จ.18 มิ.ย. 61

ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ /กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุ่มสาระฯ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จ.18 มิ.ย. 61

โครงการโรงเรียนสวยด้วย 5 ส (ครั้งที่ 1)

กลุ่มงานนโยบายและแผน

จ.18 - ศ.22 มิ.ย. 61

นิเทศภายใน ครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1)

งานนิเทศภายใน

อ.19 มิ.ย. 61

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

อ.19 มิ.ย. 61

พิธีพทุ ธมามกะ ม.1/หล่อเทียนพรรษา

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

พ.20 มิ.ย. 61

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

งานพยาบาล

พ.20 มิ.ย. 61

มอบทุน /รับเกียรติบตั รประทานญสส.+เข็ม /พิธีมอบเกียรติบตั รคุณความดี

กลุ่มบริหารงบประมาณ/งานแนะแนว

พฤ.21 มิ.ย.61

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

งานทะเบียน

3

วัน เดือน ปี
พฤ.21 มิ.ย.61

กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย

พิธีไหว้ครู

พฤ.21 – ส.23 มิ.ย. 61

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นานักเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมพัฒน์

พฤ.21 – ส.23 มิ.ย. 61

ค่ายวิทยาศาสตร์ Gifted ม.ปลาย (หลังเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครู)

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

จ.25 มิ.ย. 61

ประชุมกลุ่มบริหาร ได้แก่ผู้ช่วยผอ./หัวหน้างานในสังกัดของแต่ละกลุ่มบริหาร

รองฯ ทัง้ 5 กลุ่มบริหาร /หัวหน้า
งานทีส่ ังกัดกลุ่มบริหาร และผู้ที่
เกี่ยวข้อง

จ.25 - ศ.29 มิ.ย. 61

กิจกรรมวันสุนทรภู่และสัปดาห์ภาษาไทย

กลุ่มสาระฯภาษาไทย

จ.25 - ศ.29 มิ.ย. 61

สัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสากล

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

อ.26 มิ.ย. 61

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

อ.26 มิ.ย. 61

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด/ฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด

กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มสาระฯ
ศิลปะ/กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

อ.26 มิ.ย. – จ.2 ก.ค. 61

ส่งต้นฉบับแบบทดสอบกลางภาคทุกกลุ่มสาระฯ

กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม

พฤ.28 – ส.30 มิ.ย. 61

Intensive English Camp M.4,5

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

พฤ.28 – ส.30 มิ.ย. 61

EP Stronger Together Camp M.1 – M.6

English Program

ศ.29 มิ.ย. 61

บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1

งานพยาบาล

ศ.29 มิ.ย. 61

ทุกกลุ่มสาระฯบันทึกข้อมูลสารสนเทศประจาเดือนลงปฏิทนิ ระบบ
LAN:\\10.0.4.13

งานสารสนเทศ

ศ.29 มิ.ย. 61

พิธีสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

งานลูกเสือ

กรกฎาคม 2561
จ.2 ก.ค. 61

ประชุมครูทงั้ โรงเรียน

ฝ่ายบริหาร/ครู

จ.2 - จ.9 พ.ค. 61

สารวจความต้องการจัดซื้อวัสดุสานักงาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

กลุ่มบริหารงบประมาณ/งานพัสดุ

จ.2 – ศ.6 ก.ค. 61

กาหนดคะแนนเต็มของทุกช่องคะแนน ลงคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายภายใน
ภาคเรียนที่ 1/2561

หัวหน้ารายวิชาทุกคน/วัดผลกลุ่ม
สาระฯ ทุกกลุ่ม

จ.2 - อ.31 ก.ค.61

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลประวัตินกั เรียน

งานทะเบียน

จ.2 - อ.31 ก.ค.61

จัดเก็บหลักฐานข้อมูลประวัตินกั เรียนเข้าแฟ้ม

งานทะเบียน

จ.2 - อ.31 ก.ค.61

ถ่ายภาพนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 สาหรับติดใบปพ.1

งานทะเบียน

อ.3 มิ.ย. 61

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

อ.3 – พ.4 ก.ค. 61

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ จัดทาแบบทดสอบกลางภาค

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

อ.3 – พ.4 ก.ค. 61

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย จัดทาแบบทดสอบกลางภาค

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

พ.4 - ศ.6 ก.ค. 61

โครงการเตรียมพัฒน์รักองค์กร ครั้งที่ 5

กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานพัฒนา
บุคลากร

พฤ.5 – ศ.6 ก.ค. 61

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ จัดทาแบบทดสอบกลางภาค

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

พฤ.5 – ศ.6 ก.ค. 61

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา จัดทาแบบทดสอบกลางภาค

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

จ.9 ก.ค. 61

ประชุมทุกกลุ่มบริหาร

กลุ่มบริหารทุกกลุ่ม

จ.9 – อ.10 ก.ค. 61

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ จัดทาแบบทดสอบกลางภาค

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

4

วัน เดือน ปี
พ.11 – อ.24 ก.ค. 61

กิจกรรม

บันทึกคะแนนระหว่างเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2561 ลงคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายภายใน

จ.16 – ศ.20 ก.ค. 61

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม
กลุ่มบริหารวิชาการ/งานวัดผลฯ

พฤ.19 - ส.21 ก.ค. 61

ค่ายวิทยาศาสตร์ Gifted ม.ต้น

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ส.21 – อา.22 ก.ค. 61

ค่ายคณิตศาสตร์นกั เรียนชั้น ม.1

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

จ.23 ก.ค. 61

ประชุมกลุ่มบริหาร ได้แก่ผู้ช่วยผอ./หัวหน้างานในสังกัดของแต่ละกลุ่มบริหาร

รองฯ ทัง้ 5 กลุ่มบริหาร /หัวหน้า
งานทีส่ ังกัดกลุ่มบริหาร และผู้ที่
เกี่ยวข้อง

อ.24 ก.ค. 61

พิธีถวายเทียนพรรษา

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

อ.24 ก.ค. 61

นิเทศการเขียนโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กลุ่มงานนโยบายและแผน

อ.24 ก.ค. 61

ปิดระบบบันทึกคะแนนระหว่างเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2561 ลง
คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายภายใน (เวลา 16.30 น.)

งานวัดผลฯ

พ.25 ก.ค. 61

อบรมเชิงปฏิบตั ิการ "การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา"
ระดับชั้น ม.1

กลุ่มบริหารทัว่ ไป/งานสัมพันธ์ชุมชน

พฤ.26 ก.ค.61

พิธีถวายพระพรฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

กลุ่มบริหารงานบุคคล/ศิลปะ

ศ.27 ก.ค. 61

วันอาสาฬหบูชา

จ.30 ก.ค. 61

ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

อ.31 ก.ค. 61

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

อ.31 ก.ค. 61

ทุกกลุ่มสาระฯบันทึกข้อมูลสารสนเทศประจาเดือนลงปฏิทนิ ระบบ
LAN:\\10.0.4.13

งานสารสนเทศ

สิงหาคม 2561
พ.1 – พฤ.31 ส.ค. 61

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลประวัตินกั เรียนชั้น ม.3 และ ม6

งานทะเบียน

พ.1 – พฤ.31 ส.ค. 61

กิจกรรมส่งเสริมกีฬาไทยและกีฬาพืน้ บ้าน

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

พ.1 - ศ.3 ส.ค. 61

งานสัปดาห์หอ้ งสมุด

งานห้องสมุด

พฤ.2 – ส.4 ส.ค. 61

ค่ายคณิตศาสตร์ Gifted ม.ปลาย

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ศ.3 ส.ค. 61

รับผลการเรียนระหว่างภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

ครูทปี่ รึกษา

ศ.3 ส.ค. 61

Big Cleaning Day

กลุ่มบริหารงานบุคคล/ครูทปี่ รึกษา

อา.5 ส.ค. 61

แจ้งผลการเรียนระหว่างภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

ครูทปี่ รึกษา

อา.5 ส.ค. 61

โครงการชุมชนสร้างสรรค์ประสานสัมพันธ์บา้ น - โรงเรียน/รับผลการเรียน ม.ต้น งานบริหารงานบุคคล/งานประสาน
(เช้า)/ม.ปลาย(บ่าย)
เครือข่าย/งานประชาสัมพันธ์

จ.6 ส.ค. 61

ประชุมครูทงั้ โรงเรียน

ฝ่ายบริหาร/ครู

จ.6 - ศ.10 ส.ค. 61

TUP : Green & Clean : Recycle Fasion Week

งานสิ่งแวดล้อม/กลุ่มบริหารทัว่ ไป

อ.7 ส.ค. 61

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

พ.8 - พฤ.9 ส.ค. 61

TUP ASEAN

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ศ.10 ส.ค. 61

ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินนี าถ กลุ่มบริหารงานบุคคล/ศิลปะ

5

วัน เดือน ปี
จ.13 ส.ค. 61

กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินนี าถ ใน
รัชกาลที่ 9

อ.17 ส.ค. 61

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

อ.14 – ศ.17 ส.ค. 61

สัปดาห์วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์

ศ.17 ส.ค. 61

English Program Excursion M.1-3

English Program

ศ.17 – อา.19 ส.ค. 61

Intensive English Camp M.3

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

จ.20 ส.ค. 61

ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ /กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

จ.20 ส.ค. 61

TUP : Green & Clean : Recycle Fasion Week

งานสิ่งแวดล้อม/กลุ่มบริหารทัว่ ไป

จ.20 - ศ.24 ส.ค. 61

นิเทศภายใน ครั้งที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1)

งานนิเทศภายใน

ศ.24 ส.ค. 61

English Program Excursion M.4-6

English Program

ศ.24 – อา.26 ส.ค. 61

Intensive English Camp M.1-2

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

พ.22 - ศ.24 ส.ค. 61

ประชุมจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562

กลุ่มงานนโยบายและแผน

พฤ.23 ส.ค. 61

กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ม.5 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานระดับชั้น

ส.25 ส.ค. 61

อบรมอาสาจราจร

งานประสานงานเครือข่ายผู้ปกครอง

จ.27 ส.ค. 61

ประชุมกลุ่มบริหาร ได้แก่ผู้ช่วยผู้อานวยการ/หัวหน้างานในสังกัดของแต่ละกลุ่ม
บริหาร

รองฯ ทัง้ 5 กลุ่มบริหาร /หัวหน้า
งานทีส่ ังกัดกลุ่มบริหาร และผู้ที่
เกี่ยวข้อง

อ.28 ส.ค. 61

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

อ.28 ส.ค. – จ.3 ก.ย. 61

ส่งต้นฉบับแบบทดสอบปลายภาคทุกกลุ่มสาระฯ

กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม

พ.29 ส.ค. 61

นักเรียนรายวิชาการโฆษณาศึกษาดูงานเรื่องสื่อวิทยุ บริษัท A-Time Media จากัด กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ศ.31 ส.ค. – อา.2 ก.ย. 61

Chinese Camp M.4-6 + French Camp M.4

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ศ.31 ส.ค. 61

ทุกกลุ่มสาระฯบันทึกข้อมูลสารสนเทศประจาเดือนลงปฏิทนิ ระบบ
LAN:\\10.0.4.13

งานสารสนเทศ

ส.ค. 61

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้นม.1 - ม.6

งานแนะแนว/หัวหน้าระดับชั้น

กันยายน 2561
จ.3 ก.ย. 61

ประชุมครูทงั้ โรงเรียน

ฝ่ายบริหาร/ครู

จ.3 - ศ.28 ก.ย. 61

สารวจพัสดุประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กลุ่มบริหารงบประมาณ/งานพัสดุ

จ.3 – ศ.7 ก.ย. 61

บันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์/อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน
ภาคเรียนที่ 1/2561

ครูทปี่ รึกษา/ครูผู้สอน

จ.3 – ศ.14 ก.ย. 61

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานเพือ่ พิจารณาความดี
ความชอบ ครั้งที่ 2/2561 และดาเนินการเลื่อนขัน้ เงินเดือน/ค่าจ้างประจา ครั้งที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานบุคลากร
2/2561

อ.4 ก.ย. 61

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

อ.4 – พ.5 ก.ย. 61

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ จัดทาแบบทดสอบปลายภาค

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

พฤ.6 – ศ.7 ก.ย. 61

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ จัดทาแบบทดสอบปลายภาค

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

6

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

พฤ.6 – ศ.7 ก.ย. 61

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ จัดทาแบบทดสอบปลายภาค

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

พฤ.6 – ศ.7 ก.ย. 61

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา จัดทาแบบทดสอบปลายภาค

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา

ศ.7 ก.ย. 61

ปิดระบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์/อ่าน คิด วิเคราะห์
และเขียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (เวลา 16.30 น.)

งานวัดผลฯ

ศ.7 – อา.9 ก.ย. 61

Japanese Camp M.4-6 + German CampM.4

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

จ.10 ก.ย. 61

ประชุมทุกกลุ่มบริหาร

กลุ่มบริหารทุกกลุ่ม

จ.10 – อ.11 ก.ย. 61

ครูประจาวิชาส่งรายชื่อนักเรียนทีไ่ ม่มีสิทธิส์ อบ ภาคเรียนที่ 1/2561

ครูผู้สอนทีเ่ กี่ยวข้อง

จ.10 – อ.11 ก.ย. 61

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ จัดทาแบบทดสอบปลายภาค

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

จ.10 – อ.11 ก.ย. 61

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย จัดทาแบบทดสอบปลายภาค

กลุ่มสาระฯภาษาไทย

จ.10 – ศ.28 ก.ย. 61

บันทึกคะแนนระหว่างเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561 ลงคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายภายใน

กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม

พ.12 – พฤ.13 ก.ย. 61

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ จัดทาแบบทดสอบปลายภาค

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

พ.12 – พฤ.13 ก.ย. 61

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา จัดทาแบบทดสอบปลายภาค

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

พฤ.13 ก.ย.61

มุทติ าคารวะครูเกษียณ/พิธีสงฆ์ (หน้าเสาธง)

กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มสาระฯ
สังคมฯ

ศ.14 ก.ย. 61

วันสุดท้ายของการส่งเล่มเยี่ยมบ้าน

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

จ.17 – ศ.21 ก.ย. 61

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561

กลุ่มบริหารวิชาการ/งานวัดผลฯ

อา.23 - อ.25 ก.ย. 61

โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่ 5)

งานนโยบายและแผน/ครูทกุ ท่าน

จ.24 - ศ.28 ก.ย. 61

รับค่าพาหนะการเยี่ยมบ้านนักเรียน

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

พฤ.27 ก.ย. – จ.1 ต.ค. 61

ตรวจข้อสอบอัตนัยปลายภาคและบันทึกคะแนนอัตนัยปลายภาค
ภาคเรียนที่ 1/2561

ครูผู้สอนทีเ่ กี่ยวข้อง

ศ.28 ก.ย. 61

ปิดระบบบันทึกคะแนนระหว่างเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561
ลงคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายภายใน (เวลา 16.30 น.)

งานวัดผลฯ

ศ.28 ก.ย. 61

ทุกกลุ่มสาระฯบันทึกข้อมูลสารสนเทศประจาเดือนลงปฏิทนิ ระบบ
LAN:\\10.0.4.13

งานสารสนเทศ

ศ.28 ก.ย. 61

มุทติ าคารวะครูผู้เกษียณอายุราชการ

กลุ่มบริหารทุกกลุ่ม

ก.ย.61

ปรับปรุงทะเบียนประวัติข้าราชการ/ลูกจ้างประจา ครั้งที่ 2/2561

งานบุคลากร

ก.ย.61

สรุปวันลาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพือ่ รายงาน สพม.เขต 2

งานบุคลากร

ตุลาคม 2561
จ.1 ต.ค. 61

ประชุมครูทงั้ โรงเรียน

ฝ่ายบริหาร/ครู

จ.1 ต.ค. 61

ปิดระบบบันทึกคะแนนอัตนัยปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 (เวลา 16.30 น.) งานวัดผลฯ

จ.1 - อ.2 ต.ค. 61

ค่ายพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ ม.1 และ ม.2 (ตามความสมัครใจ)

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

จ.1 - ศ.5 ต.ค. 61

ส่งรายงานควบคุมภายใน

งานควบคุมภายใน

จ.1 – ศ.12 ต.ค. 61

ค่ายวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (จัดทีโ่ รงเรียน)

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์

จ.1 – ศ.12 ต.ค. 61

ส่งรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม

งานติดตามฯ

จ.1 - พ.31 ต.ค. 61

จัดทา GPA 5 ภาคเรียนทุกระดับชั้น (ตามปฏิทนิ งานศูนย์ GPA)

งานทะเบียน

7

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

จ.1 - พ.31 ต.ค. 61

จัดทาเอกสารหลักฐาน ใบรับรองนักเรียนตามคาร้อง

งานทะเบียน

อ.2 ต.ค. 61

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

ศ.5 ต.ค. 61

ประกาศผล 0 ร มส และ มผ (เวลา 16.30 น.)

งานวัดผลฯ

ส.6 – ศ.19 ต.ค. 61

Smart Language & Culture (NZ)

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

จ.8 ต.ค. 61

ประชุมทุกกลุ่มบริหาร

กลุ่มบริหารทุกกลุ่ม

จ.8 ต.ค. 61

ลงทะเบียนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนทุกรายวิชา (เวลา 07.30 – 8.30 น.)

นักเรียนทีเ่ กี่ยวข้อง

จ.8 ต.ค. 61

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

กลุ่มบริหารงานบุคคล/กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน/งานพัฒนาและ
ประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ฯ

จ.8 – อ.9 ต.ค. 61

จัดทาและตรวจทานเอกสารรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน (ปพ.5)

กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม

จ.8 – อ.9 ต.ค. 61

อบรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรม

งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
เทคโนโลยีการศึกษา

จ.8 – ศ.12 ต.ค. 61

Tutorial Class for PISA Examination M.1-2

English Program

จ.8 – ศ.12 ต.ค. 61

Tutorial Class for O-NET M.3-6

English Program

จ.8 – ศ.12 ต.ค. 61

ส่งผลการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 ทุกกลุ่มสาระฯ

วัดผลกลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม

จ.8 – อา.14 ต.ค. 61

Smart Language & Culture (จีน)

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

จ.8 ต.ค. 61

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

จ.8 ต.ค. 61

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

จ.8 ต.ค. 61

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

จ.8 ต.ค. 61

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

จ.9 ต.ค. 61

ประชุมทุกกลุ่มบริหาร

กลุ่มบริหารทุกกลุ่ม

อ.9 ต.ค. 61

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

อ.9 ต.ค. 61

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

พ.10 ต.ค. 61

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

พ.10 ต.ค. 61

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

พฤ.11 ต.ค. 61
ศ.12 ต.ค.61

ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
พิธีถวายสดุดีวันคล้ายวันศวรรคต รัชกาลที่ 9
กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ภาษาอังกฤษและศึกษาวัฒนธรรมใน
ต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสิงค์โปร์

อา.14 - ส.20 ต.ค. 61

กลุ่มบริหารงานบุคคล /ตัวแทนครู
งานวิเทศสัมพันธ์

อา.14 - ส.20 ต.ค. 61

กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้และศึกษาวัฒนธรรมในต่างประเทศ ณ
ประเทศญีป่ นุ่

จ.15 ต.ค. 61

ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร

จ.15 - ศ.26 ต.ค. 61

ค่ายศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ศ.19 ต.ค. 61

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เวลา 16.30 น.)

งานวัดผลฯ

ศ.19 ต.ค. 61

ประกาศผลซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 (เวลา 16.30 น.)

งานวัดผลฯ

งานวิเทศสัมพันธ์

8

วัน เดือน ปี
จ.22 ต.ค. 61

กิจกรรม
วางพวงมาลาวันปิยมหาราช

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล /ตัวแทนครู

อ.23 ต.ค. 61

หยุดวันปิยมหาราช

พฤ.25 - ส.27 ต.ค. 61

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ม.1 - ม.3

งานลูกเสือ

อ.30 - พ.31 ต.ค. 61

ประชุมครูทงั้ โรงเรียน/กิจกรรม PLC/มอบโล่กียรติบตั รเยี่ยมบ้าน

กลุ่มบริหารทุกกลุ่ม

พ.31 ต.ค. 61

จัดส่งรูปเล่มรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน (ปพ.5) ทุกกลุ่มสาระฯ

กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม

พ.31 ต.ค. 61

ทุกกลุ่มสาระฯบันทึกข้อมูลสารสนเทศประจาเดือนลงปฏิทนิ ระบบ
LAN:\\10.0.4.13

งานสารสนเทศ

ต.ค.-61

ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม/อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานแนะแนว/
งานพัฒนาและประเมินการอ่านคิด
วิเคราะห์ฯ

พฤศจิกายน 2561
พฤ.1 พ.ย. 61

เปิดภาคเรียนที่ 2/2561

พฤ.1 - ศ.30 พ.ย. 61

จัดทาเอกสารหลักฐาน ใบรับรองนักเรียนตามคาร้อง

งานทะเบียน

พฤ.1 - ศ.30 พ.ย. 61

ตรวจสอบความถูกต้องผลการเรียน 5 ภาคเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 งานทะเบียน

ส.3 พ.ย. 61

ประชุมผู้ปกครอง/รับชาระเงินบารุงการศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มบริหาร
งบประมาณ

จ.5 พ.ย. 61

กิจกรรม PLCกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จ.5 - จ.12 พ.ย. 61

สารวจความต้องการจัดซื้อวัสดุสานักงาน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561

กลุ่มบริหารงบประมาณ/งานพัสดุ

อ.6 พ.ย. 61

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

จ.5 - ศ.9 พ.ย. 61

ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง ครั้งที่ 2

งานอนามัยโรงเรียน

จ.5 – ศ.16 พ.ย. 61

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2 ทุกกลุ่มสาระฯ

กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม

พฤ.8 - ส.10 พ.ย. 61

ค่ายคณิตศาสตร์ Gifted ม.ต้น

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

พฤ.8 – ส.10 พ.ย. 61

English Program Integrated Camp M.1-3

English Program

ส.10 พ.ย. 61

รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคล ณ วันที่ 10 พ..ย. 61 ในระบบ DMC

งานสารสนเทศ

จ.12 พ.ย. 61

ประชุมทุกกลุ่มบริหาร

กลุ่มบริหารทุกกลุ่ม

จ.12 – ศ.16 พย. 61

กิจกรรมกีฬาระหว่างคณะ

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

อ.13 พ.ย. 61

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

พฤ.15 - ศ.16 พ.ย.61

งานกีฬาระหว่างคณะสี (Sport Day) ประจาปีการศึกษา 2561

กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มสาระฯ
สุขศึกษาฯ/กลุ่มสาระฯศิลปะ

อา.18 - จ.19 พ.ย. 61

อบรมนักเรียนทีไ่ ม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 1/61

กลุ่มบริหารงานบุคคล

จ.19 พ.ย. 61

ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ /กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

จ.19 พ.ย. 61

ส่งผลการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2 ทุกกลุ่มสาระฯ

วัดผลกลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม

พฤ.22 พ.ย. 61

สืบสานประเพณีไทยลอยกระทง

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

พฤ.22 - ศ.23 พ.ย. 61

สัปดาห์ตลาดนัดการงานอาชีพฯ ครั้งที่ 9

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

พฤ.22 - ศ.23 พ.ย. 61

ตลาดนัดการศึกษา

งานแนะแนว

9

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

พฤ.22 – ส.24 พ.ย. 61

English Program Integrated Camp M.4-6

English Program

ศ.23 พ.ย. 61

วางพวงมาลาและถวายราชสดุดีฯ

งานลูกเสือ

จ.26 พ.ย. 61

ประชุมกลุ่มบริหาร ได้แก่ผู้ช่วยผู้อานวยการ/หัวหน้างานในสังกัดของแต่ละกลุ่ม
บริหาร

รองฯ ทัง้ 5 กลุ่มบริหาร /หัวหน้า
งานทีส่ ังกัดกลุ่มบริหาร และผู้ที่
เกี่ยวข้อง

จ.26 พ.ย. 61

ประกาศผลซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2

กลุ่มบริหารวิชาการ/งานวัดผลฯ

อ.27 พ.ย. 61

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

พฤ.29 พ.ย. 61

สอบธรรมศึกษา

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

พฤ.29 พ.ย. – ส.1 ธ.ค. 61

Intensive English Excursion M.4-6

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ศ.30 พ.ย. 61

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ศ.30 พ.ย. 61

ทุกกลุ่มสาระฯบันทึกข้อมูลสารสนเทศประจาเดือนลงปฏิทนิ ระบบ
LAN:\\10.0.4.13

งานสารสนเทศ

ศ.30 พ.ย. 61

Chinese Excursion M.4-6

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

พ.ย.61

ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม/อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561

กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานแนะแนว/
งานพัฒนาและประเมินการอ่านคิด
วิเคราะห์ฯ

ธันวาคม 2561
จ.3 ธ.ค. 61

ประชุมครูทงั้ โรงเรียน

ฝ่ายบริหาร/ครู

จ.3 – ศ.7 ธ.ค. 61

นิเทศภายใน ครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2)

งานนิเทศภายใน

จ.3 - ศ.28 ธ.ค. 61

สารวจข้อมูลนักเรียนทีค่ าดว่าจะไม่จบหลักสูตร

งานทะเบียน

จ.3 – พ.12 ธ.ค. 61

ส่งต้นฉบับแบบทดสอบกลางภาคทุกกลุ่มสาระฯ

กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม

อ.4 ธ.ค. 61

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9

กลุ่มสาระฯศิลปะ

อ.4 ธ.ค. 61

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

พ.5 ธ.ค. 61

หยุดวันพ่อแห่งชาติ

พฤ.6 ธ.ค. 61

กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ม.6

กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานระดับชั้น

ศ.7 ธ.ค. 61

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.4

กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานระดับชั้น

จ.10 ธ.ค. 61

หยุดวันรัฐธรรมนูญ

อ.11 – ศ.14 ธ.ค. 61

กาหนดคะแนนเต็มของทุกช่องคะแนน ลงคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายภายใน
ภาคเรียนที่ 2/2561

หัวหน้ารายวิชาทุกคน/วัดผลกลุ่ม
สาระฯ ทุกกลุ่ม

พฤ.13 – ศ.14 ธ.ค. 61

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ จัดทาแบบทดสอบกลางภาค

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

พฤ.13 – ศ.14 ธ.ค. 61

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ จัดทาแบบทดสอบกลางภาค

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

ศ.14 ธ.ค. 61

Japanese Excursion M.4-6

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

จ.17 ธ.ค. 61

ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ /กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

จ.17 ธ.ค. 61

โครงการโรงเรียนสวยด้วย 5 ส (ครั้งที่ 2)

กลุ่มงานนโยบายและแผน

จ.17 – อ.18 ธ.ค. 61

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ จัดทาแบบทดสอบกลางภาค

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

10

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

จ.17 ธ.ค. 61 – ศ.4 ม.ค. 62

บันทึกคะแนนระหว่างเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561 ลงคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายภายใน

กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม

อ.18 ธ.ค. 61

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

พ.19 – พฤ.20 ธ.ค. 61

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ จัดทาแบบทดสอบกลางภาค

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

พ.19 – พฤ.20 ธ.ค. 61

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย จัดทาแบบทดสอบกลางภาค

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

ศ.21 ธ.ค. 61

Christmas Eve Celebration M.1-6

English Program

ประชุมกลุ่มบริหาร ได้แก่ผู้ช่วยผอ./หัวหน้างานในสังกัดของแต่ละกลุ่มบริหาร

รองฯ ทัง้ 5 กลุ่มบริหาร /หัวหน้า
งานทีส่ ังกัดกลุ่มบริหาร และผู้ที่
เกี่ยวข้อง

จ.24 ธ.ค. 61
จ.24 – ศ.28 ธ.ค. 61
ศ.28 ธ.ค. 61

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561
ทุกกลุ่มสาระฯบันทึกข้อมูลสารสนเทศประจาเดือนลงปฏิทนิ ระบบ
LAN:\\10.0.4.13

จ.31 ธ.ค. 61
ธ.ค. 61

กลุ่มบริหารงานวิชาการ/งานวัดผลฯ
งานสารสนเทศ

วันสิ้นปี
ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ก่อนประกาศผลกลางภาค 2/2559)

กลุ่มบริหารงานบุคคล

มกราคม 2562
อ.1 ม.ค. 62

วันขึ้นปีใหม่

อ.1 - พฤ.31 ม.ค. 62

สารวจและติดตามผลของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ทีม่ ีแนวโน้มไม่จบหลักสูตร

งานทะเบียน

อ.1 - พฤ.31 ม.ค. 62

สารวจรายชื่อนักเรียน โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ของชั้น ม.6

งานทะเบียน

อ.1 - พฤ.31 ม.ค. 62

ตรวจสอบความเรียบร้อยของรายวิชาทีล่ งทะเบียนทัง้ หมด

งานทะเบียน

พ.2 - ศ.18 ม.ค. 62

รับคาร้องขอย้ายประจาปี พ.ศ. 2562

งานบุคลากร

ศ.4 ม.ค. 62

ปิดระบบบันทึกคะแนนระหว่างเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561 ลง
คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายภายใน (เวลา 16.30 น.)

งานวัดผลฯ

จ.7 ม.ค. 62

ประชุมครูทงั้ โรงเรียน

ฝ่ายบริหาร/ครู

จ.7 ม.ค. 62

บริจาคโลหิต ครั้งที่ 2

งานพยาบาล

จ.7 - จ.14 ม.ค. 62

สารวจความต้องการจัดซื้อวัสดุสานักงาน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561

กลุ่มบริหารงบประมาณ/งานพัสดุ

อ.8 ม.ค. 62

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

ศ.11 ม.ค. 62

กิจกรรมอ่านสาส์นวันเด็ก/กิจกรรมวันเด็ก/กิจกรรมวันครู/กิจกรรมวันขึน้ ปีใหม่

กลุ่มบริหารงานบุคคล/ศิลปะ

จ.14 ม.ค. 62

ประชุมทุกกลุ่มบริหาร

กลุ่มบริหารทุกกลุ่ม

จ.14 - พ.16 ม.ค. 62

หาเสียงประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562

กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย

จ.14 -ศ.18 ม.ค. 62

กิจกรรมแอโรบิกมวยไทย ม. 1

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

อ.15 ม.ค. 62

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

พฤ.17 ม.ค. 62

เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562

กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย

ศ.18 ม.ค. 62

มอบตาแหน่งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562

กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย
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ศ.18 ม.ค. 62

รับผลการเรียนระหว่างภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

ครูทปี่ รึกษา

ศ.18 ม.ค. 62

Big Cleaning day

กลุ่มบริหารงานบุคคล

อา.20 ม.ค. 62

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

จ.21 ม.ค. 62

ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ /กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

จ.21 ม.ค. 62

ประกวดสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา

งานเทคโนโลยีการศึกษา/งานพัฒนา
สื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา

อ.22 ม.ค. 62

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

พฤ.24 - ศ.25 ม.ค. 62

งาน OCOP 2019

กลุ่มบริหารวิชาการ

พฤ.24 - ศ.25 ม.ค. 62

กิจกรรมร้อง เต้น เล่นดนตรี

กลุ่มสาระฯศิลปะ

อา.27 ม.ค. 62

Open House Activities

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

อา.27 ม.ค. 62

T.U.P. Foreign Languages Program Open House

English Program

จ.28 ม.ค. 62

ประชุมกลุ่มบริหาร ได้แก่ผู้ช่วยผู้อานวยการ/หัวหน้างานในสังกัดของแต่ละกลุ่ม
บริหาร

รองฯ ทัง้ 5 กลุ่มบริหาร /หัวหน้า
งานทีส่ ังกัดกลุ่มบริหาร และผู้ที่
เกี่ยวข้อง

จ.28 ม.ค. 62 – จ.4 ก.พ. 62 ส่งต้นฉบับแบบทดสอบปลายภาคทุกกลุ่มสาระฯ

กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม

อ.29 ม.ค. 62

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

พฤ.31 ม.ค. 62

ทุกกลุ่มสาระฯบันทึกข้อมูลสารสนเทศประจาเดือนลงปฏิทนิ ระบบ
LAN:\\10.0.4.13

งานสารสนเทศ

ม.ค. 62

อบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับ สจล.

งานแนะแนว/งานคอมพิวเตอร์

ม.ค. 62

ศึกษาดูงาน Gifted ม.3 และ ม.6

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์

กุมภาพันธ์ 2562
ศ.1 - พฤ.28 ก.พ. 62

สารวจหลักฐานแบบพิมพ์ จัดซื้อแบบพิมพ์

งานทะเบียน

ศ.1 - พฤ.28 ก.พ. 62

เตรียมข้อมูล หลักฐานต่าง ๆ เพือ่ จัดทา ปพ.1, ปพ.2 และเอกสารการจบ
หลักสูตร ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

งานทะเบียน

จ.4 ก.พ. 62

ประชุมครูทงั้ โรงเรียน

ฝ่ายบริหาร/ครู

จ.4 – ศ.8 ก.พ. 62

นิเทศภายใน ครั้งที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2)

งานนิเทศภายใน

จ.4 – ศ.8 ก.พ. 62

บันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์/อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน
ภาคเรียนที่ 2/2561

ครูทปี่ รึกษา/ครูผู้สอน

อ.5 ก.พ. 62

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

อ.5 ก.พ. 62

กิจกรรมวันตรุษจีน

กลุ่มสาระฯต่างประเทศ

อ.5 – พ.6 ก.พ. 62

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ จัดทาแบบทดสอบปลายภาค

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

อ.5 – พ.6 ก.พ. 62

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ จัดทาแบบทดสอบปลายภาค

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

อ.5 – พ.6 ก.พ. 62

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ จัดทาแบบทดสอบปลายภาค

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
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พฤ.7 ก.พ. 62

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

ฝ่ายบริหาร/งานประกันคุณภาพฯ

พฤ.7 – ศ.8 ก.พ. 62

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ จัดทาแบบทดสอบปลายภาค

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

พฤ.7 – ศ.8 ก.พ. 62

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ จัดทาแบบทดสอบปลายภาค

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

ศ.8 ก.พ. 62

ปิดระบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์/อ่าน คิด วิเคราะห์และ
งานวัดผลฯ
เขียน ภาคเรียนที่ 2/2561 (เวลา 16.30 น.)

จ.11 ก.พ. 62

ประชุมทุกกลุ่มบริหาร

กลุ่มบริหารทุกกลุ่ม

จ.11 – อ.12 ก.พ. 62

ครูประจาวิชาส่งรายชื่อนักเรียนทีไ่ ม่มีสิทธิส์ อบ ภาคเรียนที่ 2/2561

ครูผู้สอนทีเ่ กี่ยวข้อง

จ.11 – อ.12 ก.พ. 62

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ จัดทาแบบทดสอบปลายภาค

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

จ.11 – พ.27 ก.พ. 62

บันทึกคะแนนระหว่างเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2561 ลงคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายภายใน

กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม

อ.12 ก.พ. 62

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

พ.13 ก.พ. 61

ประกาศรายชื่อนักเรียนทีไ่ ม่มีสิทธิส์ อบ ภาคเรียนที่ 2/2561

งานวัดผลฯ

พ.13 – พฤ.14 ก.พ. 62

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ จัดทาแบบทดสอบปลายภาค

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

พ.13 – พฤ.14 ก.พ. 62

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย จัดทาแบบทดสอบปลายภาค

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

จ.18 ก.พ. 62

วันสถาปนาโรงเรียน/ผ้าป่าการศึกษา/งานดื่มน้าชา

กลุ่มบริหารทุกกลุ่ม

อ.19 ก.พ. 62

หยุดวันมาฆบูชา

พ.20 – อ.26 ก.พ. 62

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 และการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง

กลุ่มบริหารวิชาการ/งานวัดผลฯ

พ.27 ก.พ. 62 – ศ.1 มี.ค. 62

ตรวจข้อสอบอัตนัยปลายภาคและบันทึกคะแนนอัตนัยปลายภาค
ภาคเรียนที่ 2/2561

ครูผู้สอนทีเ่ กี่ยวข้อง

พฤ.28 ก.พ. 62

ปิดระบบบันทึกคะแนนระหว่างเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2561
ลงคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายภายใน (เวลา 16.30 น.)

งานวัดผลฯ

พฤ.28 ก.พ. 62

ตรวจสุขภาพ

งานอนามัยโรงเรียน

พฤ.28 ก.พ. 62

ทุกกลุ่มสาระฯบันทึกข้อมูลสารสนเทศประจาเดือนลงปฏิทนิ ระบบ
LAN:\\10.0.4.13

งานสารสนเทศ

ก.พ. 62

ปัจฉิมนิเทศ ม.3 (วันสอบวันสุดท้ายของ ม.ต้น)

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ก.พ. 62

ปัจฉิมนิเทศ ม.6 (วันสอบวันสุดท้ายของ ม.ปลาย)

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ก.พ. 62

ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม/อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561

กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานแนะแนว/
งานพัฒนาและประเมินการอ่านคิด
วิเคราะห์ฯ

ก.พ. 62

สารวจพัสดุ สิ้นปีการศึกษา 2561

กลุ่มบริหารงบประมาณ/งานพัสดุ
มีนาคม 2562

ศ.1 มี.ค. 62

ปิดระบบบันทึกคะแนนอัตนัยปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 (เวลา 16.30 น.) งานวัดผลฯ

ศ.1 - ส.2 มี.ค. 62

ค่ายพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ ม.2 และ ม.3

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ศ.1 - อา.3 มี.ค. 62

Smart Language & Culture (ภายในประเทศ ตามความสมัครใจ)

กลุ่มสาระฯต่างประเทศ
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ศ.1 - พ.15 มี.ค. 62

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานเพือ่ พิจารณาความดี
ความชอบ ครั้งที่ 1/2562 และดาเนินการเลื่อนขัน้ เงินเดือน/ค่าจ้างประจา ครั้งที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานบุคลากร
1/2562

ศ.1 - ศ.29 มี.ค. 62

ดาเนินการจัดทาหลักฐานการจบหลักสูตรของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

งานทะเบียน

จ.4 มี.ค. 62

ประชุมครูทงั้ โรงเรียน

ฝ่ายบริหาร/ครู

จ.4 มี.ค. 62

English Proficiency Examination M.1-6

English Program

จ.4 – ศ.15 มี.ค. 62

ค่ายวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (จัดทีโ่ รงเรียน)

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์

อ.5 มี.ค. 62

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

อ.5 มี.ค. 62

ประกาศผล 0 ร มส และ มผ (เวลา 16.30 น.)

งานวัดผลฯ

พ.6 มี.ค. 62

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

พ.6 มี.ค. 62

ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม/อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ครั้งที่ 5

กลุ่มบริหารงานบุคคล/กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน/งานพัฒนาและ
ประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ฯ

พ.6 – อ.12 มี.ค. 62

ส่งผลซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 ทุกกลุ่มสาระฯ

วัดผลกลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม

พฤ.7 มี.ค. 62

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

พฤ.7 มี.ค. 62

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

พฤ.7 มี.ค. 62

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

ศ.8 มี.ค. 62

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

ศ.8 มี.ค. 62

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

จ.11 มี.ค. 62

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

จ.11 มี.ค. 62

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

อ.12 มี.ค. 62

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

พ.13 - พฤ.14 มี.ค. 62

อบรมนักเรียนทีต่ กคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2561

กลุ่มบริหารงานบุคคล

พ.13 - ศ.15 มี.ค. 62

ประชุมสัมมนาวางแผนและพัฒนาโรงเรียน/รายงานสรุปผลการดาเนินงานตาม
โครงการ ปีการศึกษา 2561

กลุ่มงานนโยบายและแผน/
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

พฤ.14 มี.ค. 62

จัดส่งรูปเล่มรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน (ปพ.5) ทุกกลุ่มสาระฯ

กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม

พฤ.14 มี.ค. 62

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (เวลา 16.30 น.)

งานวัดผลฯ

พฤ.14 มี.ค. 62

ประกาศผลซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 (เวลา 16.30 น.)

งานวัดผลฯ

ศ.15 มี.ค. 62

สรุปสารสนเทศผลการดาเนินงานของกลุ่มสาระฯ

งานสารสนเทศ

ศ.15 มี.ค – ศ.5 เม.ย. 62

English Skills Development Activities M.2 & M.5

English Program

ส.16 มี.ค. - อา.7 เม.ย. 62

กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ภาษาอังกฤษและศึกษาวัฒนธรรมใน
ต่างประเทศทีใ่ ช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจาชาติ

งานวิเทศสัมพันธ์

จ.18 – พ.20 มี.ค. 62

จัดทาและตรวจทานเอกสารรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน (ปพ.5)

กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม

จ.18 – ศ.22 มี.ค.62

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2 ทุกกลุ่มสาระฯ

กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม

จ.18 – ศ.22 มี.ค.62

Smart Language & Culture (มาเลเซีย-สิงค์โปร์)

กลุ่มสาระฯต่างประเทศ

อ.19 มี.ค. 62

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

14

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

จ.25 - ศ.29 มี.ค. 62

จัดทา GPA ของนักเรียนชั้น ม.6 ตามปฏิทนิ ปฏิบตั ิงานของศูนย์ GPA ของสพม. งานทะเบียน

จ.25 - ศ.5 เม.ย. 62

ส่งแบบประเมินโครงการ (ครึ่งปีงบประมาณ)

งานติดตามฯ

จ.25 มี.ค.62

ส่งผลซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2 ทุกกลุ่มสาระฯ

วัดผลกลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม

อ.26 มี.ค. 62

ตรวจทานเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล

ครูทปี่ รึกษาทุกคน

อ.26 มี.ค. 62

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

พ.27 มี.ค. 62

เสนอเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อผู้อานวยการโรงเรียนเพือ่ ลง
นามอนุมัติจบการศึกษา

ครูทปี่ รึกษาทีเ่ กี่ยวข้อง

ศ.29 มี.ค. 62

แจกหลักฐานเอกสารการจบหลักสูตร ปพ.1 ปพ.2 ปพ.6 ของนักเรียนชั้น ม.3
และ ม.6

งานทะเบียน

ศ.29 มี.ค. 62

พิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลเรียนดี ให้กับนักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 ทีจ่ บ
หลักสูตร

งานทะเบียน

ศ.29 มี.ค. 62

ทุกกลุ่มสาระฯบันทึกข้อมูลสารสนเทศประจาเดือนลงปฏิทนิ ระบบ
LAN:\\10.0.4.13

งานสารสนเทศ

เมษายน 2562
จ.1 เม.ย. 62

ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

จ.1 เม.ย. 62

ส่ง GPA ม.6 (6 ภาคเรียน)

งานทะเบียน/งานวัดผล

จ.1 - อ.30 เม.ย. 62

ปรับปรุงทะเบียนประวัติข้าราชการ/ลูกจ้างประจา ครั้งที่ 1/2562

งานบุคลากร

จ.1 - อ.30 เม.ย. 62

จัดทาเอกสารการจบหลักสูตรของนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 รุ่น 2 และรุ่นอื่น ๆ งานทะเบียน

จ.1 - อ.30 เม.ย. 62

จัดเตรียมเอกสารใบมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4

งานทะเบียน

จ.1 - อ.30 เม.ย. 62

รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

งานทะเบียน

จ.1 - อ.30 เม.ย. 62

จัดทาเอกสาร หลักฐานใบรับรองนักเรียน

งานทะเบียน

ส.6 - จ.29 เม.ย. 62

กิจกรรมเพิม่ พูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและศึกษาวัฒนธรรมในต่างประเทศ
เพือ่ พัฒนาศักยภาพของครูในศตวรรษที่ 21 ณ ประเทศอังกฤษ

งานวิเทศสัมพันธ์

จ.8 เม.ย. 62

ชดเชยวันจักรี

ส.13 - อ.16 เม.ย. 62

วันสงกรานต์

อา.21 - ส.27 เม.ย. 62

กิจกรรมพัฒนาทักษาภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารและศึกษาวัฒนธรรมใน
ต่างประเทศสาหรับครูในศตวรรษที่ 21 ณ สาธารณรัฐสิงค์โปร์

เม.ย.-62

กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

งานวิเทศสัมพันธ์

พฤษภาคม 2562
พ.ค. 62
พ.1 พ.ค. 62

ประชุมครูทงั้ โรงเรียน/พัฒนาบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน

ฝ่ายบริหาร/ครู

วันแรงงานแห่งชาติ

หมายเหตุ จะมีการจัดทาปฏิทนิ ฉบับพิเศษ แจ้งรายละเอียดในช่วงเวลาการรับนักเรียน ของปีการศึกษา 2562 อีกครั้งหนึง่

