
วัน  เดือน  ปี กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ

พฤษภาคม 2560

จ.1 พ.ค. 60 วันแรงงาน

อา.7 พ.ค. 60
ประชุมผู้ปกครองรับทราบนโยบายและการระดมทรัพยากร ม.1 และ ม.4 / รับ

ช าระเงินระดมทรัพยากร (หอ้งเรียนปกติ) / ผู้ปกครองรับเงินเรียนฟรี

กลุ่มบริหารงานบคุคล/        

กลุ่มบริหารงบประมาณ

คุณครูลงชื่อปฏิบติัหนา้ที่ ครูทกุทา่น

ปฐมนเิทศ นกัเรียนมัธยมศึกษาปทีี ่1
กลุ่มบริหารงานบคุคล/        

งานรับนกัเรียน/งานระดับชั้น

อบรมผู้ควบคุมงานและตรวจรับงานจ้าง (09.00-12.00 น.) กลุ่มบริหารงบประมาณ/งานพสัดุ

อ.9 พ.ค. 60 ปฐมนเิทศ นกัเรียนมัธยมศึกษาปทีี ่4
กลุ่มบริหารงานบคุคล/        

งานรับนกัเรียน/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 มอบตัวนกัเรียนชั้น ม.2 และ ม.5/                               

รับช าระเงินระดมทรัพยากร/ผู้ปกครองรับเงินเรียนฟรี

กลุ่มบริหารงานบคุคล/       

กลุ่มบริหารงบประมาณ

อา.14 พ.ค. 60
ประชุมผู้ปกครอง มอบตัวนกัเรียนชั้น ม.3 และ ม.6/                               

รับช าระเงินระดมทรัพยากร/ผู้ปกครองรับเงินเรียนฟรี

กลุ่มบริหารงานบคุคล/กลุ่ม

บริหารงบประมาณ

ประชุมโรงเรียน ฝ่ายบริหาร/ครู

ประชุมคณะสี กลุ่มบริหารงานบคุคล

จัดท าภาระงานวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

เปิดภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2560 ครู/นกัเรียน

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

อ.16 พ.ค. – อ.20 ม.ิย. 60 ด าเนนิงานโครงการกองทนุเงินใหกู้้ยืมเพือ่การศึกษา งานแนะแนว

อ.16  - พ.30 พ.ค. 60 รับสมัครนกัเรียนทีข่อรับทนุการศึกษาทกุระดับชั้น งานแนะแนว

อ.16  - อ.30 พ.ค. 60 ท าแบบทดสอบ SDQ งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน

พ.17 - จ.29 พ.ค.60 สัปดาหป์ระชาธิปไตย
กลุ่มบริหารงานบคุคล/       

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 ถ่ายรูปท าบตัรประจ าตัวนกัเรียน ม.1 และ ม.4 กลุ่มบริหารงานบคุคล

จ.22 พ.ค. - จ.5 มิ.ย. 60 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที ่2/2559 ทกุกลุ่มสาระฯ งานวัดผล

อ.23 พ.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

ส.27 พ.ค 60 ผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารอบรมความรู้สุขาภิบาลอาหาร
งานโภชนาการ/ส านกังานเขต

สวนหลวง

ปฏิทินการปฏิบัติงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒาการ  ปีการศึกษา  2560

จ.8 พ.ค. 60

จ.15 พ.ค. 60

อ.16 พ.ค. 60



วัน  เดือน  ปี กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ

จ. 29 พ.ค. - ศ. 2 ม.ิย. 60 ตรวจสุขภาพนกัเรียน กลุ่มบริหารทัว่ไป/งานอนามัย

เลือกต้ังนกัเรียนหวัหนา้ระดับชั้น/นกัเรียนหวัหนา้คณะ/ประธานนกัเรียน
กลุ่มบริหารงานบคุคล/       

งานส่งเสริมประชาธิปไตย

กิจกรรมวันงดสูบบหุร่ีโลก กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

อ.30 พ.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

พ. 31 พ.ค. 60 กิจกรรมเดินรณรงค์งดสูบบหุร่ีโลกและต่อต้านการสูบบหุร่ีในสถานศึกษา กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

มถุินายน 2560

พฤ.1 มิ.ย. 60 เร่ิมตักบาตรพระสงฆ์ตามโครงการตักบาตรทกุวันพฤหสับดี กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

พฤ.1 มิ.ย. - พ.30 ส.ค. 60 เย่ียมบา้นนกัเรียนทกุระดับชั้น (เฉพาะม.1 และ ม.4 ใหเ้สร็จส้ินภายใน ก.ค.60) งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน

ประชุมโรงเรียน/ชี้แจงงานประกันคุณภาพ ฝ่ายบริหาร/ครู

กิจกรรมวันส่ิงแวดล้อมโลก
งานส่ิงแวดล้อม/กลุ่มสาระฯการ

งานอาชีพฯ

อ.6 มิ.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

พฤ.8 มิ.ย.60 พธีิประดับเข็มพระเกี้ยว ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่4 กลุ่มบริหารงานบคุคล

พฤ.8 – อา.11 มิ.ย.60 Intensive English Camp M.6 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

ศ.9 มิ.ย. 60 รายงานข้อมูลนกัเรียนระบบบคุคล DMC งานสารสนเทศ

โ ประชุมคณะกรรมการวิชาการ/ประชุมทกุกลุ่มบริหาร กลุ่มบริหารทกุกลุ่ม

พฤ.15 มิ.ย. 60 พธีิไหว้ครู
กลุ่มบริหารงานบคุคล/       

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

พธีิมอบเหรียญรางวัลเรียนดี ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 งานทะเบยีน

จ.19 มิ.ย. 60 ประชุมครูกลุ่มสาระฯ/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน
หวัหนา้กลุ่มสาระฯ/     

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน

จ.19 – ศ.23 มิ.ย. 60 สัปดาหภ์าษาไทย กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

มอบทนุ /รับเกียรติบตัรประทานญสส.+เข็ม /พธีิมอบเกียรติบตัรคุณความดี
กลุ่มบริหารงบประมาณ/     

งานแนะแนว

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

ค่ายวิทยาศาสตร์ Gifted  ม.ปลาย กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

Intensive English Camp M.3 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

โครงการพฒันาศักยภาพผู้น านกัเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมพฒัน์
กลุ่มบริหารงานบคุคล/       

งานส่งเสริมประชาธิปไตย

ส.24 - อา.25 มิ.ย. 60 อบรมโครงการผู้น าต่อต้านยาเสพติด โรคเอดส์ และอบายมุข
กลุ่มบริหารงานบคุคล/สุข

ศึกษา/ To be number one

จ.26 - ศ.30 มิ.ย. 60 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด/ฟตุซอลต้านภัยยาเสพติด
กลุ่มบริหารงานบคุคล/       

กลุ่มสาระฯศิลปะ/สุขศึกษา

จ.26 - ศ.30 มิ.ย. 60 นเิทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที ่1/2560 คร้ังที ่4 งานนเิทศการศึกษา

จ. 29 พ.ค. - ศ. 2 ม.ิย. 60

จ.5 มิ.ย. 60

พฤ.22 – ส.24 มิ.ย. 60

อ.20 มิ.ย. 60



วัน  เดือน  ปี กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ

พธีิแสดงตนเปน็พทุธมามกะ และหล่อเทยีนพรรษา กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

อ.27 มิ.ย. 60 – จ.3 ก.ค. 60 ส่งต้นฉบบัแบบทดสอบกลางภาคทกุกลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

พฤ.29 มิ.ย. - ส.1 ก.ค. 60 Intensive English Camp M.4-5 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

ศ.30 มิ.ย. 60 ทกุกลุ่มสาระฯบนัทกึข้อมูลสารสนเทศประจ าเดือน ลงระบบ LAN:\\10.0.4.13 งานสารสนเทศ

ศ.30 มิ.ย 60 บริจาคโลหติ คร้ังที ่1 กลุ่มบริหารทัว่ไป/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 จัดท าแบบทดสอบกลางภาค กสร.คณิตศาสตร์/สังคมศึกษาฯ

พ.5 ก.ค. 60 พธีิถวายเทยีนพรรษา กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

พฤ.6 – ศ.7 ก.ค. 60 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  จัดท าแบบทดสอบกลางภาค กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

พฤ.6 - ส.8 ก.ค.60 โครงการเตรียมพฒันรั์กองค์กร คร้ังที ่4
กลุ่มบริหารงานบคุคล/       

งานพฒันาบคุลากร

จ.10 ก.ค. 60 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

อ.11 ก.ค. 60 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา

พ.12 – พฤ.13 ก.ค. 60 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ /ภาษาไทย จัดท าแบบทดสอบกลางภาค กสร.วิทยาศาสตร์/ภาษาไทย

พ.12 – อ.26 ก.ค. 60
บนัทกึคะแนนระหว่างเรียน  คร้ังที ่1  ภาคเรียนที ่1/2560  ลงคอมพวิเตอร์

ระบบเครือข่ายภายใน
กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

จ.17 – ศ.21 ก.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที ่1/2560 กลุ่มบริหารวิชาการ/งานวัดผลฯ

ส.22 – อา.23  ก.ค. 60 ค่ายคณิตศาสตร์นกัเรียนชั้น ม.1 กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

จ.24 ก.ค. 60 นเิทศการเขียนโครงการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มบริหารนโยบายและแผน

อบรมบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มบริหารทัว่ไป

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

ค่ายวิทยาศาสตร์ Gifted  ม.ต้น กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ค่ายคณิตศาสตร์ Gifted  ม.ปลาย กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ศ.28 ก.ค. 60 วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

จ.31 ก.ค. 60 ทกุกลุ่มสาระฯบนัทกึข้อมูลสารสนเทศประจ าเดือน ลงระบบ LAN:\\10.0.4.13 งานสารสนเทศ

 สิงหาคม  2560

อ.1 ส.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

อ.1 - พฤ.3 ส.ค. 60 งานสัปดาหห์อ้งสมุด กลุ่มงานหอ้งสมุด

อ.1 – พฤ.31 ส.ค. 60 กิจกรรมส่งเสริมกีฬาไทยและกีฬาพืน้บา้น กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

อ.25 ก.ค. 60

พฤ.27 – ส.29 ก.ค. 60

อ.27 มิ.ย.60



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 
กลุ่มบริหารงานบคุคล/         

ครูทีป่รึกษา

รับผลการเรียนระหว่างภาคเรียนน ภาคเรียนที ่1/2560 งานวัดผล

โครงการชุมชนสร้างสรรค์ประสานสัมพนัธ์บา้น - โรงเรียน/รับผลการเรียน      

ม.ต้น(เช้า)/ม.ปลาย(บา่ย)

งานบริหารงานบคุคล/        

งานประสานเครือข่าย/       

งานประชาสัมพนัธ์

จ.7 ส.ค. 60 ประชุมโรงเรียน ฝ่ายบริหาร/ครู

จ.7 - ศ.11 ส.ค. 60 กิจกรรมประกวดแฟม้สะสมผลงานนกัเรียน 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 สมเด็กพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินนีาถ
กลุ่มบริหารงานบคุคล/กสร.

ศิลปะ

จ.14 ส.ค. 60 วันหยุดชดเชยเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

อ.15 ส.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

สัปดาหวิ์ทยาศาสตร์ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

สัปดาหค์ณิตศาสตร์ 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 /กิจกรรมพฒันาผู้เรียน
หวัหนา้กลุ่มสาระฯ/     

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน

จ.21 – ศ.25 ส.ค. 60 นเิทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที ่1/2560 คร้ังที ่2 งานนเิทศการศึกษา

อ.22 ส.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

พฤ. 24 ส.ค. 60 กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน ์ม.5 ปลูกปา่เฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มบริหารงานบคุคล/        

งานระดับชั้น

ประชุมจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารนโยบายและแผน

Intensive English Camp M. 1-2 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

ประชุมกลุ่มบริหาร ได้แก่ผู้ช่วยผอ./หวัหนา้งานในสังกัดของแต่ละกลุ่มบริหาร

รองฯ ทัง้ 5 กลุ่มบริหาร /

หวัหนา้งานทีสั่งกัดกลุ่มบริหาร 

และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง

ครูพฒันาเรียนภาษา กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

อ.29 -พฤ.31 ส.ค. 60
น านกัเรียนรายวิชาการโฆษณาศึกษาดูงานเร่ือง ส่ือวิทยุ ณ บริษัท A- Time 

Media จ ากัด
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

อ.29 ส.ค. - จ.4 ก.ย. 60 ส่งต้นฉบบัแบบทดสอบปลายภาคทกุกลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

จ.28 ส.ค. 60

ส.5 ส.ค. 60

ศ.25 -อา.27 ส.ค. 60

พ.16 - ศ.18 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

ครูประจ าวิชาส่งรายชื่อนกัเรียนทีไ่ม่มีสิทธ์ิสอบ  ภาคเรียนที ่1/2560 ครูผู้สอนทีเ่กี่ยวข้อง

บนัทกึผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์/อ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน 

ภาคเรียนที ่1/2560
ครูทีป่รึกษา/ครูผู้สอน

จ.4 – ศ.15 ก.ย. 60 รับฟงัการน าเสนอเค้าโครงเร่ืองฉบบัสมบรูณ์โครงงาน (OCOP) งานโครงงาน

อ.5 ก.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

อ.5 – พ.6 ก.ย. 60 กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ/ศิลปะ/สุขศึกษาฯ จัดท าแบบทดสอบปลายภาค
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ/

ศิลปะ/สุขศึกษาฯ

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์/ภาษาไทย จัดท าแบบทดสอบปลายภาค กสร.วิทยาศาสตร์/ภาษาไทย

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา กิจกรรม

แนะแนวอาชีพ

งานแนะแนว/ งานระดับชั้น ม.3,

 ม.6

จ.11 – อ.12 ก.ย. 60 กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์/สังคมศึกษาฯ จัดท าแบบทดสอบปลายภาค กสร.คณิตศาสตร์/สังคมศึกษาฯ

จ.11 – ศ.29 ก.ย. 60
บนัทกึคะแนนระหว่างเรียน  คร้ังที ่2  ภาคเรียนที ่1/2560  ลงคอมพวิเตอร์

ระบบเครือข่ายภายใน
กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

อ.12 ก.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

พ.13 – พฤ.14 ก.ย. 60 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ จัดท าแบบทดสอบปลายภาค กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

พฤ.14 ก.ย. 60 มุทติาคาระวะครูเกษียณ (หนา้เสาธง) กลุ่มบริหารงานบคุคล

จ.18 – ศ.22 ก.ย. 60 สอบปลายภาคเรียนที ่1/2560 กลุ่มบริหารวิชาการ/งานวัดผลฯ

อา.24 - อ.26 ก.ย.60 สัมมนาพฒันาบคุลากรสู่ความเปน็เลิศ (คร้ังที ่4) กลุ่มบริหารนโยบายและแผน/ครู

ศ.29 ก.ย. 60 หวัหนา้กลุ่มสาระฯทกุกลุ่มส่งอัตราก าลัง
กลุ่มบริหารวิชาการ/งาน

ตารางสอน

พ.27 ก.ย. - จ.2 ต.ค. 60
ตรวจข้อสอบอัตนยัปลายภาคและบนัทกึคะแนนอัตนยัปลายภาค                

ภาคเรียนที ่1/2560
ครูผู้สอนทีเ่กี่ยวข้อง

ศ.29 - ส.30 ก.ย. 60 ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.1-2 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ปรับปรุงทะเบยีนประวัติข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า คร้ังที ่2/2560 งานบคุลากร

สรุปวันลาประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 เพือ่รายงาน สพม.เขต 2 งานบคุลากร

 ก.ย. 60

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานเพือ่พจิารณาความดี

ความชอบ คร้ังที ่2/2560 และด าเนนิการเล่ือนขัน้เงินเดือน/ค่าจ้างประจ า   คร้ัง

ที ่2/2560

งานบคุลากร

 ตุลาคม  2560

จ.2 - พ.4 ต.ค. 60 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี งานลูกเสือ

พฤ.7 – ศ.8 ก.ย. 60

จ.4 – ศ.8 ก.ย. 60

ส.30 ก.ย. - ส.7 ต.ค. 60
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ค่ายนกัเรียนตัวแทน 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 สัมมนาปรับปรุงระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์ My office งานสารบรรณ

อา.8 - ส.14 ต.ค 60
กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ภาษาอังกฤษ และศึกษาวัฒนธรรมใน

ต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
งานวิเทศสัมพนัธ์

ประชุมโรงเรียน ฝ่ายบริหาร/ครู

ลงทะเบยีนซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน (เวลา 07.30 – 8.30 น.) นกัเรียน ทีเ่กี่ยวข้อง

ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่1 กสร.การงานอาชีพฯ/สุขศึกษาฯ/ศิลปะ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ/     

สุขศึกษาฯ/ศิลปะ

จ.9 – อ.10 ต.ค. 60 จัดท าและตรวจทานเอกสารรายงานผลการพฒันาผู้เรียน (ปพ.5) กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่มสาระฯ

จ.9 – พฤ.12 ต.ค. 60
ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพงึประสงค์/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน/กิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม/อ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน  คร้ังที ่1  ปกีารศึกษา 2560

กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานแนะ

แนว/งานพฒันาและประเมิน

การอ่านคิดวิเคราะหฯ์

จ.9 – จ.16 ต.ค. 60 ส่งผลการซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่1 ทกุกลุ่มสาระฯ วัดผลกลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่1  กสร.ภาษาไทย/คณิตศาสตร์ กสร.ภาษาไทย/คณิตศาสตร์

พ.11 ต.ค. 60 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่1  กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์/สังคมศึกษาฯ กสร.วิทยาศาสตร์/สังคมศึกษาฯ

พ.11 ต.ค. 60 ปิดภาคเรยีน

พฤ.12 ต.ค. 60 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่1  กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

ศ.13 ต.ต. 60 วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

จ.16 - ศ.20 ต.ค. 60 Tutorial class for EP students M.1-3 โครงการ English Program

ประกาศผลการเรียน  ภาคเรียนที ่1  ปกีารศึกษา 2560 งานวัดผลฯ

ประกาศผลซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่1 งานวัดผลฯ

อา.22 ต.ค.60 วางพวงมาลาวันปยิมหาราช กลุ่มบริหารงานบคุคล

จ.23 ต.ค. 60 วันปิยมหาราช

จ.30 - อ.31 ต.ค. 60 อบรมพฒันาบคุลากรก่อนเปดิภาคเรียน งานบคุลากร

ปรับปรุงทะเบยีนประวัติข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า คร้ังที ่2/2560 งานบคุลากร

สรุปวันลาประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 เพือ่รายงาน สพม.เขต 2 งานพฒันาบคุลากร

พฤศจิกายน 2560

พ.1 พ.ย. 60 เปิดภาคเรียนที ่ 2/2560
พ.1 พ.ย. 60 – อ.28 ก.พ. 61 กิจกรรมพฒันาศักยภาพนกัเรียนสู่ความเปน็เลิศ งานแนะแนว /ศิษย์เก่า ตอพ.

อ.31 ต.ค. 60

จ.9 ต.ค. 60

พฤ.5 – ศ.6 ต.ค. 60

อ.10 ต.ค. 60

ศ.20 ต.ค. 60
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จัดท าเอกสารหลักฐาน  ใบรับรองนกัเรียนตามค าร้อง

ตรวจสอบความถูกต้องผลการเรียน  5  ภาคเรียนของนกัเรียนชั้น ม.3  และ  ม.6

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/ลงทะเบยีนเรียนและระดมทรัพยากร
กลุ่มบริหารงานบคุคล/กลุ่ม

บริหารงบประมาณ

จ.6 พ.ย. 60 ประชุมโรงเรียน ฝ่ายบริหาร/ครู

ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่2  ทกุกลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพงึประสงค์/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน/กิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม/อ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน  คร้ังที ่2 ปกีารศึกษา 2560

กลุ่มบริหารงานบคุคล/       

งานแนะแนว/งานพฒันาและ

ประเมินการอ่านคิดวิเคราะหฯ์

อ.7 พ.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

อ.7 – อ.21 พ.ย. 60 ส่งผลการซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่2 ทกุกลุ่มสาระฯ วัดผลกลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

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) ประจ าปกีารศึกษา 2560
กลุ่มบริหารงานบคุคล/       

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ/ศิลปะ

ส.18 - จ.20 พ.ย. 60 EP Integrated Camp M.1-3 โครงการ English Program

จ.20 พ.ย. 60 ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ /กิจกรรมพฒันาผู้เรียน
หวัหนา้กลุ่มสาระฯ/     

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน

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 บริจาคโลหติ คร้ังที ่2 กลุ่มบริหารทัว่ไป/งานอนามัย

ศ.24 – อา.26 พ.ย. 60 EP Intergrated Camp M.4-5 โครงการ English Program

ทกุกลุ่มสาระฯบนัทกึข้อมูลสารสนเทศประจ าเดือน ลงระบบ LAN:\\10.0.4.13 งานสารสนเทศ

พฒันาครูภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

ประกาศผลซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่2 กลุ่มบริหารวิชาการ/งานวัดผลฯ

อ.28 พ.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

พฤ.30 พ.ย. 60 รายงานข้อมูลนกัเรียนระบบบคุคล DMC งานสารสนเทศ

พฤ.30 พ.ย. - ศ.1 ธ.ค. 60 สัปดาห ์"ตลาดนดัการงานอาชีพ" คร้ังที ่8 กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

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 นเิทศการเรียนการสอน คร้ังที ่1 ภาคเรียนที ่2 ปกีารศึกษา 2560 งานนเิทศการศึกษา

จ.6 – พ.15 พ.ย. 60

จ.27 พ.ย. 60

งานทะเบยีนพ.1 - พฤ.30 พ.ย. 60
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จ.4 – พ.13 ธ.ค. 60 ส่งต้นฉบบัแบบทดสอบกลางภาคทกุกลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

อ.5 ธ.ค. 60 วันพ่อแห่งชาติ

พฤ.7 ธ.ค. 60 กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน ์ม.6
กลุ่มบริหารงานบคุคล/        

งานระดับชั้น

ศ.8 ธ.ค. 60 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.4
กลุ่มบริหารงานบคุคล/        

งานระดับชั้น

จ.11 ธ.ค. 60 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

อ.12 ธ.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

พฤ.14 – ศ.15 ธ.ค. 60 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  จัดท าแบบทดสอบกลางภาค 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 /กิจกรรมพฒันาผู้เรียน
หวัหนา้กลุ่มสาระฯ/     

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน

โครงการโรงเรียนสวยด้วย 5 ส กลุ่มบริหารนโยบายและแผน/ครู

จ.18 – อ.19 ธ.ค. 60 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์/ภาษาไทย  จัดท าแบบทดสอบกลางภาค กสร.วิทยาศาสตร์/ภาษาไทย

อ.19 ธ.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

พ.20 – พฤ.21 ธ.ค. 60 กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์/สังคมศึกษาฯ  จัดท าแบบทดสอบกลางภาค กสร.คณิตศาสตร์/สังคมศึกษาฯ

ศ.22 ธ.ค. 60 Christmas Party for EP โครงการ English Program

จ.25 – ศ.29 ธ.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที ่2/2560
กลุ่มบริหารงานวิชาการ/    

งานวัดผลฯ

ศ.29 ธ.ค. 60 ทกุกลุ่มสาระฯบนัทกึข้อมูลสารสนเทศประจ าเดือน ลงระบบ LAN:\\10.0.4.13 งานสารสนเทศ

 มกราคม  2561

จ.1 - พ.31 ม.ค. 61 ส ารวจและติดตามผลของนกัเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ทีม่ีแนวโนม้ไม่จบหลักสูตร

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/กิจกรรมวันขึน้ปใีหม่ กลุ่มบริหารงานบคุคล/กสร.ศิลปะ

อ.16 ม.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาการ

จ.15 – ศ.19 ม.ค. 61 นเิทศการเรียนการสอน คร้ังที ่2 ภาคเรียนที ่2/2560 งานนเิทศการศึกษา

พฤ.18 – จ.22 ม.ค.61 กิจกรรมแอโรบกิมวยไทย ม.1 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

ศ.19 ม.ค. 61 Big Cleaning Day 
กลุ่มบริหารงานบคุคล/         

ครูทีป่รึกษา

ส.20 ม.ค. 61
โครงการชุมชนสร้างสรรค์ประสานสัมพนัธ์บา้น - โรงเรียน/รับผลการเรียน ม.ต้น

(เช้า)/ม.ปลาย(บา่ย) /แจ้งผลการเรียน

กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานแนะ

แนว/งานประชาสัมพนัธ์/กลุ่ม

บริหารวิชาการ

งานทะเบยีน

จ.18 ธ.ค. 60



วัน  เดือน  ปี กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ

จ.22 ม.ค. 61 ประกวดส่ือนวัตกรรม และงานวิจัย งานพฒันาส่ือ นวัตกรรมฯ

อ.23 ม.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาการ

พฤ.25 - ศ.26 ม.ค. 61 นทิรรศการสัปดาหท์างวิชาการ (OCOP : 2017) กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

อา.28 ม.ค. 61 Open House Activities กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

จ.29 ม.ค. 61 ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ /กิจกรรมพฒันาผู้เรียน
หวัหนา้กลุ่มสาระฯ/     

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน

จ.29 ม.ค. – จ.5 ก.พ. 61 ส่งต้นฉบบัแบบทดสอบปลายภาคทกุกลุ่มสาระฯ กสร.วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์

อ.30 ม.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาการ

พ.31 ม.ค. 61 ทกุกลุ่มสาระฯบนัทกึข้อมูลสารสนเทศประจ าเดือน ลงระบบ LAN:\\10.0.4.13 งานสารสนเทศ

  กุมภาพันธ์  2561

พฤ.1 – พฤ.15 ก.พ. 61
ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพงึประสงค์/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน/กิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม/อ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน  คร้ังที ่3  ปกีารศึกษา 2560
งานทะเบยีน

จ.5 ก.พ. 61 ประชุมโรงเรียน ฝ่ายบริหาร/ครู

ติว O-NET กลุ่มบริหารวิชาการ

ครูประจ าวิชาส่งรายชื่อนกัเรียนทีไ่ม่มีสิทธ์ิสอบ  ภาคเรียนที ่2/2560 ครูทีป่รึกษา/ครูผู้สอน

บนัทกึผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์/อ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน 

ภาคเรียนที ่2/2560
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

อ.6 ก.พ. 60 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาการ

อ.6 – พ.7 ก.พ. 61 กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์/สังคมศึกษาฯ จัดท าแบบทดสอบปลายภาค กสร.คณิตศาสตร์/สังคมศึกษาฯ

พ.7 ก.พ. 61 ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ฝ่ายบริหาร/งานประกันคุณภาพฯ

พฤ.8 - ศ.9 ก.พ. 61 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  จัดท าแบบทดสอบปลายภาค กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

อ.13 ก.พ. 61 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาการ

จ.12 – อ.13 ก.พ. 61 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์/ภาษาไทย  จัดท าแบบทดสอบปลายภาค กสร.วิทยาศาสตร์/ภาษาไทย

จ.12 – อ.27 ก.พ. 61
บนัทกึคะแนนระหว่างเรียน  คร้ังที ่2  ภาคเรียนที ่2/2560  ลงคอมพวิเตอร์

ระบบเครือข่ายภายใน
งานวัดผลฯ

พ.14 ก.พ. 61 ประกาศรายชื่อนกัเรียนทีไ่ม่มีสิทธ์ิสอบ  ภาคเรียนที ่2/2560 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

พ.14 – พฤ.15 ก.พ. 61 กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ/ศิลปะ/สุขศึกษาฯ จัดท าแบบทดสอบปลายภาค
กสร.การงานอาชีพฯ/ศิลปะ/  

สุขศึกษาฯ

ส.24 - อ.27 ก.พ. 61 สอบ GAT - PAT กลุ่มบริหารวิชาการ

จ.19 – ศ.23 ก.พ. 61 สอบปลายภาคเรียนที ่2/2560 ครูผู้สอนที่เก่ียวข้อง

พฤ.22 ก.พ. 61 ปจัฉิมนเิทศ ม.3 กลุ่มบริหารงานบคุคล

ศ.23 ก.พ. 61 ปจัฉิมนเิทศ ม.6 กลุ่มบริหารงานบคุคล

จ.26 ก.พ. 61 ประชุมกลุ่มบริหาร ได้แก่ผู้ช่วยผอ./หวัหนา้งานในสังกัดของแต่ละกลุ่มบริหาร

รองฯ ทัง้ 5 กลุ่มบริหาร/ 

หวัหนา้งานทีสั่งกัดกลุ่มบริหาร 

และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง

จ.5 – ศ.9 ก.พ. 61



วัน  เดือน  ปี กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ

จ.26 ก.พ. 61 ทกุกลุ่มสาระฯบนัทกึข้อมูลสารสนเทศภาคเรียนที ่2 ลงระบบ LAN:\\10.0.4.13 งานสารสนเทศ

จ.26 ก.พ. – ศ.2 มี.ค. 61
ตรวจข้อสอบอัตนยัปลายภาคและบนัทกึคะแนนอัตนยัปลายภาค                

ภาคเรียนที ่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 หวัหนา้กลุ่มสาระฯทกุกลุ่มส่งอัตราก าลัง
กลุ่มบริหารวิชาการ/              

งานตารางสอน

มนีาคม 2561

พฤ.1 ม.ีค. 61 วันมาฆบูชา

ส.3 - อา.4 มี.ค. 61 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 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่1  กสร.การงานอาชีพฯ/สุขศึกษาฯ/ศิลปะ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ/   

สุขศึกษาฯ/ศิลปะ

อ.6 – ศ.9 มี.ค. 61
ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพงึประสงค์/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน/กิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม/อ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน  คร้ังที ่4  ปกีารศึกษา 2560

กลุ่มบริหารงานบคุคล/       

งานส่งเสริมคุณธรรมฯ

ตรวจสุขภาพครู กลุ่มบริหารทัว่ไป/งานอนามัย

ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่1 กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์/ภาษาไทย กสร.คณิตศาสตร์/ภาษาไทย

พ.7 – พฤ.15 มี.ค. 61 ส่งผลซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่1  ทกุกลุ่มสาระฯ วัดผลกลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

จ.12 มี.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาการ

พฤ.8 มี.ค. 61 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่1 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์/สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์/   

สังคมศึกษาฯ/ภาษาต่างประเทศ

ศ.9 มี.ค. 61 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่1 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ประกาศผลการเรียน  ภาคเรียนที ่2  ปกีารศึกษา 2560 งานวัดผล

ประกาศผลซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที ่1 งานวัดผล

พ.14 - ศ.16 มี.ค. 61
ประชุมสัมมนาวางแผนและพฒันาโรงเรียน/รายงานสรุปผลการด าเนนิงานตาม

โครงการ ปกีารศึกษา 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

ต่างประเทศทีใ่ช้ภาษาอังกฤษเปน็ภาษาประจ าชาติ
งานวิเทศสัมพนัธ์

ส.17 มี.ค. - ศ.13 เม.ย. 61
กิจกรรมการศึกษาดูงานและเพิม่พนูทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ 

เพือ่พฒันาศักยภาพของครูในศตวรรษที ่21
งานวิเทศสัมพนัธ์

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

จ.5 มี.ค. 61

พ.7 มี.ค 61

พ.14 มี.ค. 61



วัน  เดือน  ปี กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ

จ.19 มี.ค. 61 ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ /กิจกรรมพฒันาผู้เรียน
หวัหนา้กลุ่มสาระฯ/     

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน

จ.19 - ศ.23 มี.ค. 61
ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพงึประสงค์/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน/กิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม/อ่าน คิด วิเคราะห ์และเขียน คร้ังที ่5 ปกีารศึกษา 2560

กลุ่มบริการงานบคุคล/งานแนะ

แนว/งานพฒันาและประเมิน

การอ่าน คิด วิเคราะห์

จ.26 มี.ค. 61 ประชุมกลุ่มบริหาร ได้แก่ผู้ช่วยผอ./หวัหนา้งานในสังกัดของแต่ละกลุ่มบริหาร

รองฯ ทัง้ 5 กลุ่มบริหาร /

หวัหนา้งานทีสั่งกัดกลุ่มบริหาร 

และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง

จ.26 - ศ.30 มี.ค. 61
ซ่อมเสริมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตลอดภาคเรียนที ่1               

(ม.1,ม.2,ม.4,ม.5)

กลุ่มบริหารงานบคุคล/       

งานส่งเสริมคุณธรรม

อ.27 มี.ค. 61 ตรวจทานเอกสารรายงานผลการพฒันาคุณภาพผู้เรียนรายบคุคล ครูทีป่รึกษาทีเ่กี่ยวข้อง

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

พธีิมอบประกาศนียบัตรและรางวัลเรียนดี ให้กบันักเรียนชั้นม.3/ม.6 ที่จบหลักสูตร

มี.ค. 61

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานเพือ่พจิารณาความดี

ความชอบ คร้ังที ่2/2560 และด าเนนิการเล่ือนขัน้เงินเดือน/ค่าจ้างประจ า        

คร้ังที ่1/2561

งานบคุลากร

เมษายน 2561

อา.1 เม.ย. 61 ส่ง GPA ม.6  (6 ภาคเรียน) งานทะเบยีน/งานวัดผล

จัดท าเอกสารการจบหลักสูตรของนกัเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 รุ่น 2 และรุ่นอื่น ๆ 

จัดเตรียมเอกสารใบมอบตัวนกัเรียน ม.1 และ ม.4

รับมอบตัวนกัเรียนชั้น ม.1  และ ม.4

จัดท าเอกสาร  หลักฐานใบรับรองนกัเรียน

ศ.6 เม.ย. 61 วันจักรี

ศ.13 - อ.14 เม.ย. 61 วันสงกรานต์

 เม.ย. 61 ปรับปรุงทะเบยีนประวัติข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า คร้ังที ่1/2561 งานบคุลากร

พฤษภาคม 2561

อ.15 พ.ค. 61 ประชุมครู/พฒันาบคุลากรก่อนเปดิภาคเรียน ฝ่ายบริหาร/ครู

พ.16 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2561
หมายเหตุ  จะมีการจัดท าปฏิทนิฉบบัพเิศษ แจ้งรายละเอียดในช่วงเวลาการรับนกัเรียน ของปกีารศึกษา 2561 อีกคร้ังหนึง่

งานทะเบยีน

จ.2 - จ. 30 เม.ย. 61 งานทะเบยีน

ศ.30 มี.ค. 61


