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วัน  เดือน  ปี กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ

พฤษภาคม 2561

อ.1 พ.ค. 61 วันแรงงานแห่งชาติ

อา.6 พ.ค. 61
ประชุมผู้ปกครองรับทราบนโยบายและรับเงินบ ารุงการศึกษา ม.1 และ ม.4 และ

ผู้ปกครองรับเงินค่าจัดการศึกษา

กลุ่มบริหารงานบคุคล/กลุ่มบริหาร

งบประมาณ

จ.7 พ.ค. 61 ปฐมนเิทศ นกัเรียนมัธยมศึกษาปทีี ่1/รับหนงัสือเรียน หอ้ง 1021,1022
กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานรับ

นกัเรียน/งานระดับชั้น

จ.7 พ.ค. 61 ครูและบคุลากรลงชื่อปฏิบติัหนา้ที่ ครูทกุทา่น

จ.7 - จ.14 พ.ค. 61 ส ารวจความต้องการจัดซ้ือวัสดุส านกังาน คร้ังที ่1 ปกีารศึกษา 2561 กลุ่มบริหารงบประมาณ/งานพสัดุ

อ.8 พ.ค. 61 ปฐมนเิทศ นกัเรียนมัธยมศึกษาปทีี ่4
กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานรับ

นกัเรียน/งานระดับชั้น

พฤ.10 - ศ.11 พ.ค.61 พฒันาบคุลากร/ประชุมครู/ประชุมครูทัง้โรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบคุคล /งานพฒันา

บคุลากร

ส.12 พ.ค. 61
ประชุมผู้ปกครอง มอบตัวนกัเรียนชั้น ม.2 และ ม.5/รับช าระเงินบ ารุงการศึกษา/

รับหนงัสือเรียน หอ้ง 1021,1022/ผู้ปกครองรับเงินค่าจัดการศึกษา

กลุ่มบริหารงานบคุคล/กลุ่มบริหาร

งบประมาณ

อา.13 พ.ค. 61
ประชุมผู้ปกครอง มอบตัวนกัเรียนชั้น ม.3 และ ม.6/รับช าระเงินบ ารุงการศึกษา/

รับหนงัสือเรียน หอ้ง 1021,1022/ผู้ปกครองรับเงินค่าจัดการศึกษา

กลุ่มบริหารงานบคุคล/กลุ่มบริหาร

งบประมาณ

จ.14 พ.ค. 61 วันพืชมงคล

พ.16 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2561

พ.16 พ.ค. 61 คัดกรองนกัเรียนทีม่ีความต้องการพเิศษ/ท าแผน IEP งานเรียนร่วม

พ.16 พ.ค. - อ.31 ก.ค. 61 ด าเนนิการคัดเลือกนกัเรียนเพือ่รับทนุการศึกษาประจ าปกีารศึกษา 2561 งานแนะแนว

พ.16 - อ.22 พ.ค. 61 ลงทะเบยีนรายวิชาเลือก งานพฒันาหลักสูตร

พฤ.17 พ.ค. 61 มอบตัวนกัเรียน (รอบ 2)/รับช าระเงินบ ารุงการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบคุคล/กลุ่มบริหาร

งบประมาณ

พฤ.17 - จ.28 พ.ค. 61 สัปดาหป์ระชาธิปไตย
กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานส่งเสริม

ประชาธิปไตย

จ.21 - ศ.25 พ.ค. 61 ถ่ายรูปท าบตัรประจ าตัวนกัเรียน ม.1 และ ม.4
กลุ่มบริหารงานบคุคล/งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศนกัเรียน

อ.22 พ.ค. 61 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

จ.28 พ.ค. - อ. 5 มิ.ย. 61 เลือกต้ังนกัเรียนหวัหนา้ระดับชั้น/นกัเรียนหวัหนา้คณะ/ประธานนกัเรียน
กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานส่งเสริม

ประชาธิปไตย

ส.26 พ.ค. 61 English Program Life Skill Camp English Program

ส.26 - อา.27 พ.ค. 61 อบรมแกนน านกัเรียนเพือ่นทีป่รึกษา (YC) งานแนะแนว

พ.28 พ.ค. - ศ.1 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันงดสูบบหุร่ีโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

อ.29 พ.ค. 61 วันวิสาขบูชา

พ.30 พ.ค. - อ.5 มิ.ย. 61 ตรวจสุขภาพนกัเรียน งานพยาบาล

ปฏิทินการปฏิบัติงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒาการ  ปีการศึกษา  2561



2

วัน  เดือน  ปี กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ

พฤ.31 พ.ค. 61
ทกุกลุ่มสาระฯบนัทกึข้อมูลสารสนเทศประจ าเดือนลงปฏิทนิ ระบบ 

LAN:\\10.0.4.13
งานสารสนเทศ

พฤ.31 พ.ค. 61 กิจกรรมเดินรณรงค์งดสูบบหุร่ีโลกและต่อต้านการสูบบหุร่ีในสถานศึกษา
กลุ่มบริหารงานบคุคล/กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สุขศึกษาฯ

พ.ค. - มิ.ย. 61 ด าเนนิการโครงการกองทนุกู้ยืมเพือ่การศึกษา (กยศ.) งานแนะแนว

พ.16 พ.ค. - ศ.15 มิ.ย. 61 ท าแบบทดสอบ SDQ งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน

มถุินายน 2561

ศ.1 มิ.ย. - ศ.14 ก.ย. 61 การเย่ียมบา้นนกัเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน

ศ.1 - ศ. 29 มิ.ย. 61 บนัทกึข้อมูลประวัตินกัเรียน งานทะเบยีน

ศ.1 - ศ. 29 มิ.ย. 61 ลงทะเบยีนวิชาเรียนนกัเรียนภาคเรียนที ่1/2561 ทกุระดับชั้น งานทะเบยีน

จ.4 มิ.ย. 61 ประชุมครูทัง้โรงเรียน ฝ่ายบริหาร/ครู

จ.4 มิ.ย. 61 รับช าระเงินวิชาเลือก กลุ่มบริหารงบประมาณ

อ.5 มิ.ย. 61 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

อ.5 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันส่ิงแวดล้อมโลก กลุ่มบริหารทัว่ไป/กลุ่มบริหารวิชาการ

พฤ.7 – อา.10 มิ.ย. 61 Intensive  English Camp M.6 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ศ.8 มิ.ย. 61 จัดส่งข้อมูลนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่1 - 6 เขตพืน้ที่ งานทะเบยีน

ศ.8 มิ.ย. 61 จัดส่งข้อมูลนกัเรียน ม.1 – ม.6 เขตพืน้ที่ งานทะเบยีนงาน/วัดผลฯ

ส.9 มิ.ย. 61 ผู้ประกอบการร้านค้าอบรมหลักสุขาภิบาลอาหาร เขตสวนหลวง กลุ่มบริหารทัว่ไป/งานโภชนาการ

ส.9 - อา.10 มิ.ย. 61 อบรมโครงการผู้น าต่อต้านยาเสพติด โรคเอดส์ และอบายมุข
กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานสารวัตร

นกัเรียน/กลุ่มเพือ่นเพือ่เพือ่น

อา.10 มิ.ย. 61 รายงานข้อมูลนกัเรียนรายบคุคล ณ วันที ่10 ม.ิย. 61 ในระบบ DMC งานสารสนเทศ

จ.11 มิ.ย. 61 ประชุมทกุกลุ่มบริหาร กลุ่มบริหารทกุกลุ่ม

จ.11 มิ.ย. 61 อบรม DLIT ใหบ้คุลากรใหม่
งานพฒันาส่ือและนวัตกรรม

เทคโนโลยีการศึกษา

อ.12 มิ.ย. 61 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

พฤ.14 มิ.ย.61 พธีิประดับเข็มพระเกี้ยว ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่4 กลุ่มบริหารงานบคุคล/ศิลปะ

ศ.15 มิ.ย. 61 สรุปข้อมูล SDQ ลงระบบ LAN งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน

ศ.15 – อา.17 มิ.ย. 61 อบรมลูกเสือจราจร งานลูกเสือ

จ.18 มิ.ย. 61 ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ /กิจกรรมพฒันาผู้เรียน กลุ่มสาระฯ/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน

จ.18 มิ.ย. 61 โครงการโรงเรียนสวยด้วย 5 ส (คร้ังที ่1) กลุ่มงานนโยบายและแผน

จ.18 - ศ.22 มิ.ย. 61 นเิทศภายใน คร้ังที ่1 (ภาคเรียนที ่1) งานนเิทศภายใน

อ.19 มิ.ย. 61 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

อ.19 มิ.ย. 61 พธีิพทุธมามกะ ม.1/หล่อเทยีนพรรษา กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

พ.20 มิ.ย. 61 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ งานพยาบาล

พ.20 มิ.ย. 61 มอบทนุ /รับเกียรติบตัรประทานญสส.+เข็ม /พธีิมอบเกียรติบตัรคุณความดี กลุ่มบริหารงบประมาณ/งานแนะแนว

พฤ.21 มิ.ย.61 พธีิมอบเหรียญรางวัลเรียนดี ม.2  ม.3  ม.5  ม.6 งานทะเบยีน
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พฤ.21 มิ.ย.61 พธีิไหว้ครู กลุ่มบริหารงานบคุคล/กลุ่มสาระฯ 

พฤ.21 – ส.23 มิ.ย. 61 โครงการพฒันาศักยภาพผู้น านกัเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมพฒัน์
กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานส่งเสริม

ประชาธิปไตย

พฤ.21 – ส.23 มิ.ย. 61 ค่ายวิทยาศาสตร์ Gifted  ม.ปลาย (หลังเสร็จส้ินพธีิไหว้ครู) กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

จ.25 มิ.ย. 61 ประชุมกลุ่มบริหาร ได้แก่ผู้ช่วยผอ./หวัหนา้งานในสังกัดของแต่ละกลุ่มบริหาร

รองฯ ทัง้ 5 กลุ่มบริหาร /หวัหนา้

งานทีสั่งกัดกลุ่มบริหาร และผู้ที่

เกี่ยวข้อง

จ.25 - ศ.29 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันสุนทรภู่และสัปดาหภ์าษาไทย กลุ่มสาระฯภาษาไทย

จ.25 - ศ.29 มิ.ย. 61 สัปดาหร์ณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสากล กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

อ.26 มิ.ย. 61 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

อ.26 มิ.ย. 61 กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด/ฟตุซอลต้านภัยยาเสพติด
กลุ่มบริหารงานบคุคล/กลุ่มสาระฯ

ศิลปะ/กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

อ.26 มิ.ย. – จ.2 ก.ค. 61 ส่งต้นฉบบัแบบทดสอบกลางภาคทกุกลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

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 บริจาคโลหติ คร้ังที ่1 งานพยาบาล

ศ.29 มิ.ย. 61
ทกุกลุ่มสาระฯบนัทกึข้อมูลสารสนเทศประจ าเดือนลงปฏิทนิ ระบบ 

LAN:\\10.0.4.13
งานสารสนเทศ

ศ.29 มิ.ย. 61 พธีิสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแหง่ชาติ งานลูกเสือ

กรกฎาคม 2561

จ.2 ก.ค. 61 ประชุมครูทัง้โรงเรียน ฝ่ายบริหาร/ครู

จ.2 - จ.9 พ.ค. 61 ส ารวจความต้องการจัดซ้ือวัสดุส านกังาน คร้ังที ่2 ปกีารศึกษา 2561 กลุ่มบริหารงบประมาณ/งานพสัดุ

จ.2 – ศ.6 ก.ค. 61
ก าหนดคะแนนเต็มของทกุช่องคะแนน  ลงคอมพวิเตอร์ระบบเครือข่ายภายใน  

ภาคเรียนที ่1/2561

หวัหนา้รายวิชาทกุคน/วัดผลกลุ่ม

สาระฯ  ทกุกลุ่ม

จ.2 - อ.31 ก.ค.61 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลประวัตินกัเรียน งานทะเบยีน

จ.2 - อ.31 ก.ค.61 จัดเก็บหลักฐานข้อมูลประวัตินกัเรียนเข้าแฟม้ งานทะเบยีน

จ.2 - อ.31 ก.ค.61 ถ่ายภาพนกัเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ส าหรับติดใบปพ.1 งานทะเบยีน

อ.3 มิ.ย. 61 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

อ.3 – พ.4 ก.ค. 61 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  จัดท าแบบทดสอบกลางภาค กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

อ.3 – พ.4 ก.ค. 61 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  จัดท าแบบทดสอบกลางภาค กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

พ.4 - ศ.6 ก.ค. 61 โครงการเตรียมพฒันรั์กองค์กร คร้ังที ่5
กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานพฒันา

บคุลากร

พฤ.5 – ศ.6 ก.ค. 61 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  จัดท าแบบทดสอบกลางภาค กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

พฤ.5 – ศ.6 ก.ค. 61 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา  จัดท าแบบทดสอบกลางภาค กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

จ.9 ก.ค. 61 ประชุมทกุกลุ่มบริหาร กลุ่มบริหารทกุกลุ่ม

จ.9 – อ.10 ก.ค. 61 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  จัดท าแบบทดสอบกลางภาค กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
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พ.11 – อ.24 ก.ค. 61
บนัทกึคะแนนระหว่างเรียน  คร้ังที ่1  ภาคเรียนที ่1/2561  ลงคอมพวิเตอร์

ระบบเครือข่ายภายใน
กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

จ.16 – ศ.20 ก.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 กลุ่มบริหารวิชาการ/งานวัดผลฯ

พฤ.19 - ส.21 ก.ค. 61 ค่ายวิทยาศาสตร์ Gifted  ม.ต้น กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ส.21 – อา.22 ก.ค. 61 ค่ายคณิตศาสตร์นกัเรียนชั้น ม.1 กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

จ.23 ก.ค. 61 ประชุมกลุ่มบริหาร ได้แก่ผู้ช่วยผอ./หวัหนา้งานในสังกัดของแต่ละกลุ่มบริหาร

รองฯ ทัง้ 5 กลุ่มบริหาร /หวัหนา้

งานทีสั่งกัดกลุ่มบริหาร และผู้ที่

เกี่ยวข้อง

อ.24 ก.ค. 61 พธีิถวายเทยีนพรรษา กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

อ.24 ก.ค. 61 นเิทศการเขียนโครงการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มงานนโยบายและแผน

อ.24 ก.ค. 61
ปดิระบบบนัทกึคะแนนระหว่างเรียน  คร้ังที ่1  ภาคเรียนที ่1/2561  ลง

คอมพวิเตอร์ระบบเครือข่ายภายใน  (เวลา 16.30 น.)
งานวัดผลฯ

พ.25 ก.ค. 61
อบรมเชิงปฏิบติัการ "การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา" 

ระดับชั้น ม.1
กลุ่มบริหารทัว่ไป/งานสัมพนัธ์ชุมชน

พฤ.26 ก.ค.61 พธีิถวายพระพรฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที ่10 กลุ่มบริหารงานบคุคล/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
ทกุกลุ่มสาระฯบนัทกึข้อมูลสารสนเทศประจ าเดือนลงปฏิทนิ ระบบ 

LAN:\\10.0.4.13
งานสารสนเทศ

 สิงหาคม  2561

พ.1 – พฤ.31 ส.ค. 61 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลประวัตินกัเรียนชั้น ม.3 และ ม6 งานทะเบยีน

พ.1 – พฤ.31 ส.ค. 61 กิจกรรมส่งเสริมกีฬาไทยและกีฬาพืน้บา้น กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

พ.1 - ศ.3 ส.ค. 61 งานสัปดาหห์อ้งสมุด งานหอ้งสมุด

พฤ.2 – ส.4 ส.ค. 61 ค่ายคณิตศาสตร์ Gifted  ม.ปลาย กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ศ.3 ส.ค. 61 รับผลการเรียนระหว่างภาคเรียน  ภาคเรียนที ่1/2561 ครูทีป่รึกษา

ศ.3 ส.ค. 61 Big Cleaning Day กลุ่มบริหารงานบคุคล/ครูทีป่รึกษา

อา.5 ส.ค. 61 แจ้งผลการเรียนระหว่างภาคเรียน  ภาคเรียนที ่1/2561 ครูทีป่รึกษา

อา.5 ส.ค. 61
โครงการชุมชนสร้างสรรค์ประสานสัมพนัธ์บา้น - โรงเรียน/รับผลการเรียน ม.ต้น

(เช้า)/ม.ปลาย(บา่ย)

งานบริหารงานบคุคล/งานประสาน

เครือข่าย/งานประชาสัมพนัธ์

จ.6 ส.ค. 61 ประชุมครูทัง้โรงเรียน ฝ่ายบริหาร/ครู

จ.6 - ศ.10 ส.ค. 61 TUP : Green & Clean : Recycle Fasion Week งานส่ิงแวดล้อม/กลุ่มบริหารทัว่ไป

อ.7 ส.ค. 61 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

พ.8 - พฤ.9 ส.ค. 61 TUP ASEAN กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ศ.10 ส.ค. 61 ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินนีาถ กลุ่มบริหารงานบคุคล/ศิลปะ
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จ.13 ส.ค. 61
ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ใน

รัชกาลที่ 9

อ.17 ส.ค. 61 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

อ.14 – ศ.17 ส.ค. 61 สัปดาหวิ์ทยาศาสตร์/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 /กิจกรรมพฒันาผู้เรียน
หวัหนา้กลุ่มสาระฯ/กิจกรรมพฒันา

ผู้เรียน

จ.20 ส.ค. 61 TUP : Green & Clean : Recycle Fasion Week งานส่ิงแวดล้อม/กลุ่มบริหารทัว่ไป

จ.20 - ศ.24 ส.ค. 61 นเิทศภายใน คร้ังที ่2 (ภาคเรียนที ่1) งานนเิทศภายใน

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 กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน ์ม.5 ปลูกปา่เฉลิมพระเกียรติ กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานระดับชั้น

ส.25 ส.ค. 61 อบรมอาสาจราจร งานประสานงานเครือข่ายผู้ปกครอง

จ.27 ส.ค. 61
ประชุมกลุ่มบริหาร ได้แก่ผู้ช่วยผู้อ านวยการ/หวัหนา้งานในสังกัดของแต่ละกลุ่ม

บริหาร

รองฯ ทัง้ 5 กลุ่มบริหาร /หวัหนา้

งานทีสั่งกัดกลุ่มบริหาร และผู้ที่

เกี่ยวข้อง

อ.28 ส.ค. 61 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

อ.28 ส.ค. – จ.3 ก.ย. 61 ส่งต้นฉบบัแบบทดสอบปลายภาคทกุกลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

พ.29 ส.ค. 61 นกัเรียนรายวิชาการโฆษณาศึกษาดูงานเร่ืองส่ือวิทยุ บริษัท A-Time Media จ ากัด 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
ทกุกลุ่มสาระฯบนัทกึข้อมูลสารสนเทศประจ าเดือนลงปฏิทนิ ระบบ 

LAN:\\10.0.4.13
งานสารสนเทศ

ส.ค. 61 กิจกรรมพฒันาศักยภาพนกัเรียนระดับชั้นม.1 - ม.6 งานแนะแนว/หวัหนา้ระดับชั้น

กันยายน 2561

จ.3 ก.ย. 61 ประชุมครูทัง้โรงเรียน ฝ่ายบริหาร/ครู

จ.3 - ศ.28 ก.ย. 61 ส ารวจพสัดุประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มบริหารงบประมาณ/งานพสัดุ

จ.3 – ศ.7 ก.ย. 61
บนัทกึผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์/อ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน

ภาคเรียนที ่1/2561
ครูทีป่รึกษา/ครูผู้สอน

จ.3 – ศ.14 ก.ย. 61

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานเพือ่พจิารณาความดี

ความชอบ คร้ังที ่2/2561 และด าเนนิการเล่ือนขัน้เงินเดือน/ค่าจ้างประจ า คร้ังที่

 2/2561

กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานบคุลากร

อ.4 ก.ย. 61 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

อ.4 – พ.5 ก.ย. 61 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  จัดท าแบบทดสอบปลายภาค กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

พฤ.6 – ศ.7 ก.ย. 61 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ  จัดท าแบบทดสอบปลายภาค กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
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พฤ.6 – ศ.7 ก.ย. 61 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ  จัดท าแบบทดสอบปลายภาค กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

พฤ.6 – ศ.7 ก.ย. 61 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา  จัดท าแบบทดสอบปลายภาค กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา

ศ.7 ก.ย. 61
ปดิระบบบนัทกึผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์/อ่าน คิด วิเคราะห์

และเขียน  ภาคเรียนที ่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 ประชุมทกุกลุ่มบริหาร กลุ่มบริหารทกุกลุ่ม

จ.10 – อ.11 ก.ย. 61 ครูประจ าวิชาส่งรายชื่อนกัเรียนทีไ่ม่มีสิทธ์ิสอบ  ภาคเรียนที ่1/2561 ครูผู้สอนทีเ่กี่ยวข้อง

จ.10 – อ.11 ก.ย. 61 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  จัดท าแบบทดสอบปลายภาค กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

จ.10 – อ.11 ก.ย. 61 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  จัดท าแบบทดสอบปลายภาค กลุ่มสาระฯภาษาไทย

จ.10 – ศ.28 ก.ย. 61
บนัทกึคะแนนระหว่างเรียน  คร้ังที ่2  ภาคเรียนที ่1/2561  ลงคอมพวิเตอร์

ระบบเครือข่ายภายใน
กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

พ.12 – พฤ.13 ก.ย. 61 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  จัดท าแบบทดสอบปลายภาค กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

พ.12 – พฤ.13 ก.ย. 61 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา  จัดท าแบบทดสอบปลายภาค กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

พฤ.13 ก.ย.61 มุทติาคารวะครูเกษียณ/พธีิสงฆ์ (หนา้เสาธง)
กลุ่มบริหารงานบคุคล/กลุ่มสาระฯ

สังคมฯ

ศ.14 ก.ย. 61 วันสุดทา้ยของการส่งเล่มเย่ียมบา้น งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน

จ.17 – ศ.21 ก.ย. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 กลุ่มบริหารวิชาการ/งานวัดผลฯ

อา.23 - อ.25 ก.ย. 61 โครงการพฒันาบคุลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่ความเปน็เลิศ (คร้ังที ่5) งานนโยบายและแผน/ครูทกุทา่น

จ.24 - ศ.28 ก.ย. 61 รับค่าพาหนะการเย่ียมบา้นนกัเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน

พฤ.27 ก.ย. – จ.1 ต.ค. 61
ตรวจข้อสอบอัตนยัปลายภาคและบนัทกึคะแนนอัตนยัปลายภาค  

ภาคเรียนที ่1/2561
ครูผู้สอนทีเ่กี่ยวข้อง

ศ.28 ก.ย. 61
ปดิระบบบนัทกึคะแนนระหว่างเรียน  คร้ังที ่2  ภาคเรียนที ่1/2561  

ลงคอมพวิเตอร์ระบบเครือข่ายภายใน  (เวลา 16.30 น.)
งานวัดผลฯ

ศ.28 ก.ย. 61
ทกุกลุ่มสาระฯบนัทกึข้อมูลสารสนเทศประจ าเดือนลงปฏิทนิ ระบบ 

LAN:\\10.0.4.13
งานสารสนเทศ

ศ.28 ก.ย. 61 มุทติาคารวะครูผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่มบริหารทกุกลุ่ม

ก.ย.61 ปรับปรุงทะเบยีนประวัติข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า คร้ังที ่2/2561 งานบคุลากร

ก.ย.61 สรุปวันลาประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 เพือ่รายงาน สพม.เขต 2 งานบคุลากร

 ตุลาคม  2561

จ.1 ต.ค. 61 ประชุมครูทัง้โรงเรียน ฝ่ายบริหาร/ครู

จ.1 ต.ค. 61 ปดิระบบบนัทกึคะแนนอัตนยัปลายภาค  ภาคเรียนที ่1/2561  (เวลา 16.30 น.) งานวัดผลฯ

จ.1 - อ.2 ต.ค. 61 ค่ายพฒันาศักยภาพวิทยาศาสตร์ 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 (จัดทีโ่รงเรียน) กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์

จ.1 – ศ.12 ต.ค. 61 ส่งรายงานผลการด าเนนิงานตามโครงการ/กิจกรรม งานติดตามฯ

จ.1 - พ.31 ต.ค. 61 จัดท า GPA 5 ภาคเรียนทกุระดับชั้น (ตามปฏิทนิงานศูนย์ GPA) งานทะเบยีน
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จ.1 - พ.31 ต.ค. 61 จัดท าเอกสารหลักฐาน  ใบรับรองนกัเรียนตามค าร้อง งานทะเบยีน

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 ประชุมทกุกลุ่มบริหาร กลุ่มบริหารทกุกลุ่ม

จ.8 ต.ค. 61 ลงทะเบยีนซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียนทกุรายวิชา (เวลา 07.30 – 8.30 น.) นกัเรียนทีเ่กี่ยวข้อง

จ.8 ต.ค. 61
ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพงึประสงค์/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน/กิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม/อ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน  คร้ังที ่1

กลุ่มบริหารงานบคุคล/กิจกรรม

พฒันาผู้เรียน/งานพฒันาและ

ประเมินการอ่านคิดวิเคราะหฯ์

จ.8 – อ.9 ต.ค. 61 จัดท าและตรวจทานเอกสารรายงานผลการพฒันาผู้เรียน (ปพ.5) กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

จ.8 – อ.9 ต.ค. 61 อบรมพฒันาส่ือและนวัตกรรม
งานพฒันาส่ือและนวัตกรรม

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 ส่งผลการซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่1 ทกุกลุ่มสาระฯ วัดผลกลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

จ.8 – อา.14 ต.ค. 61 Smart Language & Culture (จีน) กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

จ.8 ต.ค. 61 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่1  กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

จ.8 ต.ค. 61 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่1  กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

จ.8 ต.ค. 61 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่1  กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

จ.8 ต.ค. 61 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่1  กลุ่มสาระฯ ศิลปะ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

จ.9 ต.ค. 61 ประชุมทกุกลุ่มบริหาร กลุ่มบริหารทกุกลุ่ม

อ.9 ต.ค. 61 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่1  กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

อ.9 ต.ค. 61 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่1  กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

พ.10 ต.ค. 61 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่1  กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

พ.10 ต.ค. 61 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่1  กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

พฤ.11 ต.ค. 61 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ศ.12 ต.ค.61 พธีิถวายสดุดีวันคล้ายวันศวรรคต รัชกาลที ่9 กลุ่มบริหารงานบคุคล /ตัวแทนครู

อา.14 - ส.20 ต.ค. 61
กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ภาษาอังกฤษและศึกษาวัฒนธรรมใน

ต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสิงค์โปร์
งานวิเทศสัมพนัธ์

อา.14 - ส.20 ต.ค. 61
กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้และศึกษาวัฒนธรรมในต่างประเทศ ณ 

ประเทศญีปุ่น่
งานวิเทศสัมพนัธ์

จ.15 ต.ค. 61
ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช

 บรมนาถบพิตร

จ.15 - ศ.26 ต.ค. 61 ค่ายศึกษาแลกเปล่ียนวัฒนธรรมและศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ศ.19 ต.ค. 61 ประกาศผลการเรียน  ภาคเรียนที ่1  ปกีารศึกษา 2561  (เวลา 16.30 น.) งานวัดผลฯ

ศ.19 ต.ค. 61 ประกาศผลซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่1  (เวลา 16.30 น.) งานวัดผลฯ
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จ.22 ต.ค. 61 วางพวงมาลาวันปยิมหาราช กลุ่มบริหารงานบคุคล /ตัวแทนครู

อ.23 ต.ค. 61 หยุดวันปิยมหาราช

พฤ.25 - ส.27 ต.ค. 61 การเข้าค่ายพกัแรมลูกเสือ - เนตรนารี ม.1 - ม.3 งานลูกเสือ

อ.30 - พ.31 ต.ค. 61 ประชุมครูทัง้โรงเรียน/กิจกรรม PLC/มอบโล่กียรติบตัรเย่ียมบา้น กลุ่มบริหารทกุกลุ่ม

พ.31 ต.ค. 61 จัดส่งรูปเล่มรายงานผลการพฒันาผู้เรียน (ปพ.5) ทกุกลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

พ.31 ต.ค. 61
ทกุกลุ่มสาระฯบนัทกึข้อมูลสารสนเทศประจ าเดือนลงปฏิทนิ ระบบ 

LAN:\\10.0.4.13
งานสารสนเทศ

ต.ค.-61
ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพงึประสงค์/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน/กิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม/อ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน  คร้ังที ่2  ปกีารศึกษา 2561

กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานแนะแนว/

งานพฒันาและประเมินการอ่านคิด

วิเคราะหฯ์

พฤศจิกายน 2561

พฤ.1 พ.ย. 61 เปิดภาคเรียนที่  2/2561

พฤ.1 - ศ.30 พ.ย. 61 จัดท าเอกสารหลักฐาน  ใบรับรองนกัเรียนตามค าร้อง งานทะเบยีน

พฤ.1 - ศ.30 พ.ย. 61 ตรวจสอบความถูกต้องผลการเรียน  5  ภาคเรียนของนกัเรียนชั้น ม.3  และ  ม.6 งานทะเบยีน

ส.3 พ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครอง/รับช าระเงินบ ารุงการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบคุคล/กลุ่มบริหาร

งบประมาณ

จ.5 พ.ย. 61 กิจกรรม PLCกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้

จ.5 - จ.12 พ.ย. 61 ส ารวจความต้องการจัดซ้ือวัสดุส านกังาน คร้ังที ่3 ปกีารศึกษา 2561 กลุ่มบริหารงบประมาณ/งานพสัดุ

อ.6 พ.ย. 61 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

จ.5 - ศ.9 พ.ย. 61 ชั่งน้ าหนกั วัดส่วนสูง คร้ังที ่2 งานอนามัยโรงเรียน

จ.5 – ศ.16 พ.ย. 61 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่2  ทกุกลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

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 รายงานข้อมูลนกัเรียนรายบคุล ณ วันที ่10 พ..ย. 61 ในระบบ DMC งานสารสนเทศ

จ.12 พ.ย. 61 ประชุมทกุกลุ่มบริหาร กลุ่มบริหารทกุกลุ่ม

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) ประจ าปกีารศึกษา 2561
กลุ่มบริหารงานบคุคล/กลุ่มสาระฯ

สุขศึกษาฯ/กลุ่มสาระฯศิลปะ

อา.18 - จ.19 พ.ย. 61 อบรมนกัเรียนทีไ่ม่ผ่านคุณลักษณะอันพงึประสงค์ ภาคเรียนที ่1/61 กลุ่มบริหารงานบคุคล

จ.19 พ.ย. 61 ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ /กิจกรรมพฒันาผู้เรียน
หวัหนา้กลุ่มสาระฯ/กิจกรรมพฒันา

ผู้เรียน

จ.19 พ.ย. 61 ส่งผลการซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่2  ทกุกลุ่มสาระฯ วัดผลกลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

พฤ.22 พ.ย. 61 สืบสานประเพณีไทยลอยกระทง กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

พฤ.22 - ศ.23 พ.ย. 61 สัปดาหต์ลาดนดัการงานอาชีพฯ คร้ังที ่9 กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

พฤ.22 - ศ.23 พ.ย. 61 ตลาดนดัการศึกษา งานแนะแนว
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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 ได้แก่ผู้ช่วยผู้อ านวยการ/หวัหนา้งานในสังกัดของแต่ละกลุ่ม

บริหาร

รองฯ ทัง้ 5 กลุ่มบริหาร /หวัหนา้

งานทีสั่งกัดกลุ่มบริหาร และผู้ที่

เกี่ยวข้อง

จ.26 พ.ย. 61 ประกาศผลซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่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
ทกุกลุ่มสาระฯบนัทกึข้อมูลสารสนเทศประจ าเดือนลงปฏิทนิ ระบบ 

LAN:\\10.0.4.13
งานสารสนเทศ

ศ.30 พ.ย. 61 Chinese  Excursion M.4-6 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

พ.ย.61
ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพงึประสงค์/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน/กิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม/อ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน  คร้ังที ่3  ปกีารศึกษา 2561

กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานแนะแนว/

งานพฒันาและประเมินการอ่านคิด

วิเคราะหฯ์

ธันวาคม 2561

จ.3 ธ.ค. 61 ประชุมครูทัง้โรงเรียน ฝ่ายบริหาร/ครู

จ.3 – ศ.7 ธ.ค. 61 นเิทศภายใน คร้ังที ่1 (ภาคเรียนที ่2) งานนเิทศภายใน

จ.3 - ศ.28  ธ.ค. 61 ส ารวจข้อมูลนกัเรียนทีค่าดว่าจะไม่จบหลักสูตร งานทะเบยีน

จ.3 – พ.12 ธ.ค. 61 ส่งต้นฉบบัแบบทดสอบกลางภาคทกุกลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

อ.4 ธ.ค. 61 กิจกรรมเทดิพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที ่9 กลุ่มสาระฯศิลปะ

อ.4 ธ.ค. 61 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

พ.5 ธ.ค. 61 หยุดวันพ่อแห่งชาติ

พฤ.6 ธ.ค. 61 กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน ์ม.6 กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานระดับชั้น

ศ.7 ธ.ค. 61 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.4 กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานระดับชั้น

จ.10 ธ.ค. 61 หยุดวันรัฐธรรมนูญ

อ.11 – ศ.14 ธ.ค. 61
ก าหนดคะแนนเต็มของทกุช่องคะแนน  ลงคอมพวิเตอร์ระบบเครือข่ายภายใน  

ภาคเรียนที ่2/2561

หวัหนา้รายวิชาทกุคน/วัดผลกลุ่ม

สาระฯ  ทกุกลุ่ม

พฤ.13 – ศ.14 ธ.ค. 61 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  จัดท าแบบทดสอบกลางภาค กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

พฤ.13 – ศ.14 ธ.ค. 61 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ  จัดท าแบบทดสอบกลางภาค กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

ศ.14 ธ.ค. 61 Japanese Excursion M.4-6 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

จ.17 ธ.ค. 61 ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ /กิจกรรมพฒันาผู้เรียน
หวัหนา้กลุ่มสาระฯ/กิจกรรมพฒันา

ผู้เรียน

จ.17 ธ.ค. 61 โครงการโรงเรียนสวยด้วย 5 ส (คร้ังที ่2) กลุ่มงานนโยบายและแผน

จ.17 – อ.18 ธ.ค. 61 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  จัดท าแบบทดสอบกลางภาค กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
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จ.17 ธ.ค. 61 – ศ.4 ม.ค. 62
บนัทกึคะแนนระหว่างเรียน  คร้ังที ่1  ภาคเรียนที ่2/2561  ลงคอมพวิเตอร์

ระบบเครือข่ายภายใน
กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

อ.18 ธ.ค. 61 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

พ.19 – พฤ.20 ธ.ค. 61 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  จัดท าแบบทดสอบกลางภาค กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

พ.19 – พฤ.20 ธ.ค. 61 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  จัดท าแบบทดสอบกลางภาค กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

ศ.21 ธ.ค. 61 Christmas Eve Celebration M.1-6 English Program

จ.24 ธ.ค. 61 ประชุมกลุ่มบริหาร ได้แก่ผู้ช่วยผอ./หวัหนา้งานในสังกัดของแต่ละกลุ่มบริหาร

รองฯ ทัง้ 5 กลุ่มบริหาร /หวัหนา้

งานทีสั่งกัดกลุ่มบริหาร และผู้ที่

เกี่ยวข้อง

จ.24 – ศ.28 ธ.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มบริหารงานวิชาการ/งานวัดผลฯ

ศ.28 ธ.ค. 61
ทกุกลุ่มสาระฯบนัทกึข้อมูลสารสนเทศประจ าเดือนลงปฏิทนิ ระบบ 

LAN:\\10.0.4.13
งานสารสนเทศ

จ.31 ธ.ค. 61 วันสิ้นปี

 ธ.ค. 61 ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพงึประสงค์ (ก่อนประกาศผลกลางภาค 2/2559) กลุ่มบริหารงานบคุคล

  มกราคม  2562

อ.1 ม.ค. 62  วันข้ึนปีใหม่

อ.1 - พฤ.31 ม.ค. 62 ส ารวจและติดตามผลของนกัเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ทีม่ีแนวโนม้ไม่จบหลักสูตร งานทะเบยีน

อ.1 - พฤ.31 ม.ค. 62 ส ารวจรายชื่อนกัเรียน  โครงการแลกเปล่ียนระหว่างประเทศ ของชั้น  ม.6 งานทะเบยีน

อ.1 - พฤ.31 ม.ค. 62 ตรวจสอบความเรียบร้อยของรายวิชาทีล่งทะเบยีนทัง้หมด งานทะเบยีน

พ.2 - ศ.18 ม.ค. 62 รับค าร้องขอย้ายประจ าป ีพ.ศ. 2562 งานบคุลากร

ศ.4 ม.ค. 62
ปดิระบบบนัทกึคะแนนระหว่างเรียน  คร้ังที ่1  ภาคเรียนที ่2/2561  ลง

คอมพวิเตอร์ระบบเครือข่ายภายใน (เวลา 16.30 น.)
งานวัดผลฯ

จ.7 ม.ค. 62 ประชุมครูทัง้โรงเรียน ฝ่ายบริหาร/ครู

จ.7 ม.ค. 62 บริจาคโลหติ คร้ังที ่2 งานพยาบาล

จ.7 - จ.14 ม.ค. 62 ส ารวจความต้องการจัดซ้ือวัสดุส านกังาน คร้ังที ่4 ปกีารศึกษา 2561 กลุ่มบริหารงบประมาณ/งานพสัดุ

อ.8 ม.ค. 62 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

ศ.11 ม.ค. 62 กิจกรรมอ่านสาส์นวันเด็ก/กิจกรรมวันเด็ก/กิจกรรมวันครู/กิจกรรมวันขึน้ปใีหม่ กลุ่มบริหารงานบคุคล/ศิลปะ

จ.14 ม.ค. 62 ประชุมทกุกลุ่มบริหาร กลุ่มบริหารทกุกลุ่ม

จ.14 - พ.16 ม.ค. 62 หาเสียงประธานนกัเรียน ปกีารศึกษา 2562
กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานส่งเสริม

ประชาธิปไตย

จ.14 -ศ.18 ม.ค. 62 กิจกรรมแอโรบกิมวยไทย ม. 1 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

อ.15 ม.ค. 62 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

พฤ.17 ม.ค. 62 เลือกต้ังประธานนกัเรียน ปกีารศึกษา 2562
กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานส่งเสริม

ประชาธิปไตย

ศ.18 ม.ค. 62 มอบต าแหนง่ประธานนกัเรียน ปกีารศึกษา 2562
กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานส่งเสริม

ประชาธิปไตย
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ศ.18 ม.ค. 62 รับผลการเรียนระหว่างภาคเรียน  ภาคเรียนที ่2/2561 ครูทีป่รึกษา

ศ.18 ม.ค. 62 Big Cleaning day กลุ่มบริหารงานบคุคล

อา.20 ม.ค. 62
โครงการชุมชนสร้างสรรค์ประสานสัมพนัธ์บา้น - โรงเรียน/รับผลการเรียน ม.ต้น

(เช้า)/ม.ปลาย(บา่ย)

กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานแนะแนว/

งานประชาสัมพนัธ์

จ.21 ม.ค. 62 ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ /กิจกรรมพฒันาผู้เรียน
หวัหนา้กลุ่มสาระฯ/กิจกรรมพฒันา

ผู้เรียน

จ.21 ม.ค. 62 ประกวดส่ือและนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา
งานเทคโนโลยีการศึกษา/งานพฒันา

ส่ือและนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา

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 ได้แก่ผู้ช่วยผู้อ านวยการ/หวัหนา้งานในสังกัดของแต่ละกลุ่ม

บริหาร

รองฯ ทัง้ 5 กลุ่มบริหาร /หวัหนา้

งานทีสั่งกัดกลุ่มบริหาร และผู้ที่

เกี่ยวข้อง

จ.28 ม.ค. 62 – จ.4 ก.พ. 62 ส่งต้นฉบบัแบบทดสอบปลายภาคทกุกลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

อ.29 ม.ค. 62 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

พฤ.31 ม.ค. 62
ทกุกลุ่มสาระฯบนัทกึข้อมูลสารสนเทศประจ าเดือนลงปฏิทนิ ระบบ 

LAN:\\10.0.4.13
งานสารสนเทศ

ม.ค. 62 อบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับ สจล. งานแนะแนว/งานคอมพวิเตอร์

ม.ค. 62 ศึกษาดูงาน Gifted  ม.3  และ  ม.6 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์

  กุมภาพันธ์  2562

ศ.1 - พฤ.28 ก.พ. 62 ส ารวจหลักฐานแบบพมิพ ์ จัดซ้ือแบบพมิพ์ งานทะเบยีน

ศ.1 - พฤ.28 ก.พ. 62
เตรียมข้อมูล  หลักฐานต่าง ๆ  เพือ่จัดท า  ปพ.1, ปพ.2  และเอกสารการจบ

หลักสูตร ของนกัเรียนชั้น  ม.3  และ ม.6
งานทะเบยีน

จ.4 ก.พ. 62 ประชุมครูทัง้โรงเรียน ฝ่ายบริหาร/ครู

จ.4 – ศ.8 ก.พ. 62 นเิทศภายใน คร้ังที ่2 (ภาคเรียนที ่2) งานนเิทศภายใน

จ.4 – ศ.8 ก.พ. 62
บนัทกึผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์/อ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน

ภาคเรียนที ่2/2561
ครูทีป่รึกษา/ครูผู้สอน

อ.5 ก.พ. 62 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

อ.5 ก.พ. 62 กิจกรรมวันตรุษจีน กลุ่มสาระฯต่างประเทศ

อ.5 – พ.6 ก.พ. 62 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ  จัดท าแบบทดสอบปลายภาค กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

อ.5 – พ.6 ก.พ. 62 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ  จัดท าแบบทดสอบปลายภาค กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

อ.5 – พ.6 ก.พ. 62 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ  จัดท าแบบทดสอบปลายภาค กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
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พฤ.7 ก.พ. 62 ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ฝ่ายบริหาร/งานประกันคุณภาพฯ

พฤ.7 – ศ.8 ก.พ. 62 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  จัดท าแบบทดสอบปลายภาค กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

พฤ.7 – ศ.8 ก.พ. 62 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ  จัดท าแบบทดสอบปลายภาค กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

ศ.8 ก.พ. 62
ปดิระบบบนัทกึผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์/อ่าน คิด วิเคราะหแ์ละ

เขียน  ภาคเรียนที ่2/2561  (เวลา 16.30 น.)
งานวัดผลฯ

จ.11 ก.พ. 62 ประชุมทกุกลุ่มบริหาร กลุ่มบริหารทกุกลุ่ม

จ.11 – อ.12 ก.พ. 62 ครูประจ าวิชาส่งรายชื่อนกัเรียนทีไ่ม่มีสิทธ์ิสอบ  ภาคเรียนที ่2/2561 ครูผู้สอนทีเ่กี่ยวข้อง

จ.11 – อ.12 ก.พ. 62 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  จัดท าแบบทดสอบปลายภาค กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

จ.11 – พ.27 ก.พ. 62
บนัทกึคะแนนระหว่างเรียน  คร้ังที ่2  ภาคเรียนที ่2/2561  ลงคอมพวิเตอร์

ระบบเครือข่ายภายใน
กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

อ.12 ก.พ. 62 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

พ.13 ก.พ. 61 ประกาศรายชื่อนกัเรียนทีไ่ม่มีสิทธ์ิสอบ  ภาคเรียนที ่2/2561 งานวัดผลฯ

พ.13 – พฤ.14 ก.พ. 62 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  จัดท าแบบทดสอบปลายภาค กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

พ.13 – พฤ.14 ก.พ. 62 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  จัดท าแบบทดสอบปลายภาค กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

จ.18 ก.พ. 62 วันสถาปนาโรงเรียน/ผ้าปา่การศึกษา/งานด่ืมน้ าชา กลุ่มบริหารทกุกลุ่ม

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 ม.ีค. 62
ตรวจข้อสอบอัตนยัปลายภาคและบนัทกึคะแนนอัตนยัปลายภาค  

ภาคเรียนที ่2/2561
ครูผู้สอนทีเ่กี่ยวข้อง

พฤ.28 ก.พ. 62
ปดิระบบบนัทกึคะแนนระหว่างเรียน  คร้ังที ่2  ภาคเรียนที ่2/2561  

ลงคอมพวิเตอร์ระบบเครือข่ายภายใน  (เวลา 16.30 น.)
งานวัดผลฯ

พฤ.28 ก.พ. 62 ตรวจสุขภาพ งานอนามัยโรงเรียน

พฤ.28 ก.พ. 62
ทกุกลุ่มสาระฯบนัทกึข้อมูลสารสนเทศประจ าเดือนลงปฏิทนิ ระบบ 

LAN:\\10.0.4.13
งานสารสนเทศ

ก.พ. 62 ปจัฉิมนเิทศ ม.3 (วันสอบวันสุดทา้ยของ ม.ต้น) กลุ่มบริหารงานบคุคล

ก.พ. 62 ปจัฉิมนเิทศ ม.6 (วันสอบวันสุดทา้ยของ ม.ปลาย) กลุ่มบริหารงานบคุคล

ก.พ. 62
ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพงึประสงค์/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน/กิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม/อ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน  คร้ังที ่4  ปกีารศึกษา 2561

กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานแนะแนว/

งานพฒันาและประเมินการอ่านคิด

วิเคราะหฯ์

ก.พ. 62 ส ารวจพสัดุ ส้ินปกีารศึกษา 2561 กลุ่มบริหารงบประมาณ/งานพสัดุ

มนีาคม 2562

ศ.1 มี.ค. 62 ปดิระบบบนัทกึคะแนนอัตนยัปลายภาค  ภาคเรียนที ่2/2561  (เวลา 16.30 น.) งานวัดผลฯ

ศ.1 - ส.2 มี.ค. 62 ค่ายพฒันาศักยภาพวิทยาศาสตร์ 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

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานเพือ่พจิารณาความดี

ความชอบ คร้ังที ่1/2562 และด าเนนิการเล่ือนขัน้เงินเดือน/ค่าจ้างประจ า คร้ังที่

 1/2562

กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานบคุลากร

ศ.1 - ศ.29  มี.ค. 62 ด าเนนิการจัดท าหลักฐานการจบหลักสูตรของนกัเรียนชั้น ม.3  และ ม.6 งานทะเบยีน

จ.4 มี.ค. 62 ประชุมครูทัง้โรงเรียน ฝ่ายบริหาร/ครู

จ.4 มี.ค. 62 English Proficiency Examination  M.1-6 English Program

จ.4 – ศ.15 มี.ค. 62 ค่ายวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (จัดทีโ่รงเรียน) 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 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่1  กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

พ.6 มี.ค. 62
ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพงึประสงค์/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน/กิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม/อ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน  คร้ังที ่5

กลุ่มบริหารงานบคุคล/กิจกรรม

พฒันาผู้เรียน/งานพฒันาและ

ประเมินการอ่านคิดวิเคราะหฯ์

พ.6 – อ.12 มี.ค. 62 ส่งผลซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่1  ทกุกลุ่มสาระฯ วัดผลกลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

พฤ.7 มี.ค. 62 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่1  กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

พฤ.7 มี.ค. 62 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่1  กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

พฤ.7 มี.ค. 62 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่1  กลุ่มสาระฯ ศิลปะ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

ศ.8 มี.ค. 62 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่1  กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

ศ.8 มี.ค. 62 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่1  กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

จ.11 มี.ค. 62 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่1  กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

จ.11 มี.ค. 62 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่1  กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

อ.12 มี.ค. 62 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

พ.13 - พฤ.14 มี.ค. 62 อบรมนกัเรียนทีต่กคุณลักษณะอันพงึประสงค์ ปกีารศึกษา 2561 กลุ่มบริหารงานบคุคล

พ.13 - ศ.15 มี.ค. 62
ประชุมสัมมนาวางแผนและพฒันาโรงเรียน/รายงานสรุปผลการด าเนนิงานตาม

โครงการ ปกีารศึกษา 2561

กลุ่มงานนโยบายและแผน/

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

พฤ.14 มี.ค. 62 จัดส่งรูปเล่มรายงานผลการพฒันาผู้เรียน (ปพ.5) ทกุกลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

พฤ.14 มี.ค. 62 ประกาศผลการเรียน  ภาคเรียนที ่2  ปกีารศึกษา 2561  (เวลา 16.30 น.) งานวัดผลฯ

พฤ.14 มี.ค. 62 ประกาศผลซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่1  (เวลา 16.30 น.) งานวัดผลฯ

ศ.15 มี.ค. 62 สรุปสารสนเทศผลการด าเนนิงานของกลุ่มสาระฯ 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

ต่างประเทศทีใ่ช้ภาษาอังกฤษเปน็ภาษาประจ าชาติ
งานวิเทศสัมพนัธ์

จ.18 – พ.20 มี.ค. 62 จัดท าและตรวจทานเอกสารรายงานผลการพฒันาผู้เรียน (ปพ.5) กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

จ.18 – ศ.22 มี.ค.62 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่2  ทกุกลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

จ.18 – ศ.22 มี.ค.62 Smart Language & Culture (มาเลเซีย-สิงค์โปร์) กลุ่มสาระฯต่างประเทศ

อ.19 มี.ค. 62 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ
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วัน  เดือน  ปี กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ

จ.25 - ศ.29  มี.ค. 62 จัดท า GPA  ของนกัเรียนชั้น ม.6 ตามปฏิทนิปฏิบติังานของศูนย์ GPA  ของสพม. งานทะเบยีน

จ.25 - ศ.5 เม.ย. 62 ส่งแบบประเมินโครงการ (คร่ึงปงีบประมาณ) งานติดตามฯ

จ.25 มี.ค.62 ส่งผลซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่2  ทกุกลุ่มสาระฯ วัดผลกลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

อ.26 มี.ค. 62 ตรวจทานเอกสารรายงานผลการพฒันาคุณภาพผู้เรียนรายบคุคล ครูทีป่รึกษาทกุคน

อ.26 มี.ค. 62 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

พ.27 มี.ค. 62
เสนอเอกสารรายงานผลการพฒันาคุณภาพผู้เรียนรายบคุคลของนกัเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปทีี ่3  และชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่6  ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเพือ่ลง

นามอนมุัติจบการศึกษา

ครูทีป่รึกษาทีเ่กี่ยวข้อง

ศ.29 มี.ค. 62
แจกหลักฐานเอกสารการจบหลักสูตร ปพ.1 ปพ.2 ปพ.6 ของนกัเรียนชั้น ม.3 

และ ม.6
งานทะเบยีน

ศ.29 มี.ค. 62
พธีิมอบประกาศนยีบตัรและรางวัลเรียนดี ใหก้ับนกัเรียนชั้นม.3 และ ม.6 ทีจ่บ

หลักสูตร
งานทะเบยีน

ศ.29 มี.ค. 62
ทกุกลุ่มสาระฯบนัทกึข้อมูลสารสนเทศประจ าเดือนลงปฏิทนิ 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) งานทะเบยีน/งานวัดผล

จ.1 - อ.30 เม.ย. 62 ปรับปรุงทะเบยีนประวัติข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า คร้ังที ่1/2562 งานบคุลากร

จ.1 - อ.30 เม.ย. 62 จัดท าเอกสารการจบหลักสูตรของนกัเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 รุ่น 2 และรุ่นอื่น ๆ งานทะเบยีน

จ.1 - อ.30 เม.ย. 62 จัดเตรียมเอกสารใบมอบตัวนกัเรียน ม.1 และ ม.4 งานทะเบยีน

จ.1 - อ.30 เม.ย. 62 รับมอบตัวนกัเรียนชั้น ม.1  และ ม.4 งานทะเบยีน

จ.1 - อ.30 เม.ย. 62 จัดท าเอกสาร  หลักฐานใบรับรองนกัเรียน งานทะเบยีน

ส.6 - จ.29 เม.ย. 62
กิจกรรมเพิม่พนูทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษและศึกษาวัฒนธรรมในต่างประเทศ 

เพือ่พฒันาศักยภาพของครูในศตวรรษที ่21 ณ ประเทศอังกฤษ
งานวิเทศสัมพนัธ์

จ.8 เม.ย. 62 ชดเชยวันจักรี

ส.13 - อ.16 เม.ย. 62 วันสงกรานต์

อา.21 - ส.27 เม.ย. 62
กิจกรรมพฒันาทกัษาภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารและศึกษาวัฒนธรรมใน

ต่างประเทศส าหรับครูในศตวรรษที ่21 ณ สาธารณรัฐสิงค์โปร์
งานวิเทศสัมพนัธ์

เม.ย.-62 กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะ ม.1 และ ม.4 ปกีารศึกษา 2562

พฤษภาคม 2562

 พ.ค. 62 ประชุมครูทัง้โรงเรียน/พฒันาบคุลากรก่อนเปดิภาคเรียน ฝ่ายบริหาร/ครู

พ.1 พ.ค. 62 วันแรงงานแห่งชาติ

หมายเหตุ  จะมีการจัดท าปฏิทนิฉบบัพเิศษ แจ้งรายละเอียดในช่วงเวลาการรับนกัเรียน ของปกีารศึกษา 2562 อีกคร้ังหนึง่


