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วัน เดือน ปี กิจกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

 พฤษภาคม 2562

พ.ค.-มิ.ย. 62 ด ำเนินกำรโครงกำรทนุกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) งานแนะแนว

พ. 1 พ.ค. 62 วันแรงงาน

จ. 6 - พ. 8 พ.ค. 62 โครงการพฒันาบคุลากร  จ.ประจวบคีรีขันค์ กลุ่มบริหารบคุคล/ชมรมครู

พฤ. 9 พ.ค. 62 วันพืชมงคล  

พฤ. 9 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองรับทราบนโยบาย / รับช าระเงินบ ารุงการศึกษา 

(หอ้งเรียนปกติ) / ผู้ปกครองรับเงินเรียนฟรี  ม.1 และ ม.4

กลุ่มบริหารงานบคุคล/กลุ่มบริหาร

งบประมาณ

ศ. 10 พ.ค. 62 ปฐมนิเทศ นักเรียนมัธยมศึกษาปทีี่ 1 กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานรับนักเรียน/งาน

ระดับชั้น

ส. 11 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครอง มอบตัวนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5/รับช าระเงินบ ารุง

การศึกษา / ผู้ปกครองรับเงินเรียนฟรี

กลุ่มบริหารงานบคุคล/กลุ่มบริหาร

งบประมาณ

อา.12 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครอง มอบตัวนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 / รับช าระเงินบ ารุง

การศึกษา  / ผู้ปกครองรับเงินเรียนฟรี

กลุ่มบริหารงานบคุคล/กลุ่มบริหาร

งบประมาณ

จ. 13 พ.ค. 62 ปฐมนิเทศ นักเรียนมัธยมศึกษาปทีี่ 4 กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานรับนักเรียน/งานระดับชั้น

อ. 14 พ.ค. 62 คุณครูลงชื่อปฏบิติัหน้าที่/ประชุมครู ครูทกุทา่น

อ. 1 4- พ. 15 พ.ค.2562 อบรมพฒันาบคุลาก่อนเปดิภาคเรียน กลุ่มบริหารงานบคุคล / งานพฒันาบคุลากร

พ. 15 พ.ค.  - ศ.4 มิ.ย. 62 ฝึกซ้อมนักเรียนรัดับมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ที่จะเข้ารับการทดสอบเปน็ นศท. กิจกรรมพฒันาผู้เรียน

พฤ. 16 พ.ค. 62 เปดิภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศึกษา 2562

พฤ.16 พ.ค. - จ.17 มิ.ย. 62 ท าแบบทดสอบ SDQ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

พฤ.16 พ.ค. - ศ.31 ก.ค.62 คัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการพเิศษ/ท าแผน IEP งานเรียนรวม

พฤ.16 พ.ค. - ศ.31 ก.ค.62 ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทนุการศึกษาประจ าปกีารศึกษา 2562 งานแนะแนว

ศ.17-พฤ.30 พ.ค.62 สัปดาหป์ระชาธปิไตย กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานส่งเสริมประชาธิปไตย

ส. 18 พ.ค. 62 วันวิสาขบชูา

จ. 20 พ.ค. 62 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบชูา

อ.21-อ.28 พ.ค. 62 ส ารวจการจัดซ้ือวสัดุส านักงานคร้ังที่ 1 งานพสัดุ

อ.21 พ.ค.62 ประชุมกลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารวชิาการ

อ.21 พ.ค.62 มอบตัวนักเรียน/ช าระเงินบ ารุงการศึกษา (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบคุคล/กลุ่มงบประมาณ

อ.21 - ศ. 24 พ.ค. 62 ตรวจสุขภาพนักเรียน ชั่งน้ าหนัก วดัส่วนสูง คร้ังที่  ๑ งานอนามัยโรงเรียน

อ 21 พ.ค. 62 ลงทะเบยีนเรียนซ้ ารายวชิา ภาคเรียนที่ 2/2561 งานวดัและประเมินผล

อ.21 - จ.27 พ.ค. 62 ถ่ายรูปท าบตัรประจ าตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 กลุ่มบริหารงานบคุคล

อ 21 พ.ค. - ศ. 21 มิ.ย. 62 ด าเนินการติดตามการเรียนซ้ ารายวชิา ภาคเรียนที่ 2/2561 งานวดัและประเมินผล

ศ. 24 พ.ค. 62 งานนิทรรศการการศึกษาต่อและอาชีพ งานแนะแนว

จ. 27 - ศ. 31 พ.ค. 62 กิจกรรมวนังดสูบบหุร่ีโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

อ. 28 พ.ค. 62 ประชุมกลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารวชิาการ

ปฏทินิการปฏบิตัิงาน โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปกีารศึกษา 2562
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ศ. 31 พ.ค. 62 พธิถีวายพระพรฯ วนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ         

พระบรมราชินี

กลุ่มบริหารงานบคุคล / กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

ศ. 31 พ.ค. 62 กิจกรรมรณรงค์งดสูบบหุร่ีโลกและต่อต้านการสูบบหุร่ีในสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบคุคล/กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

 มิถุนายน 2562

ส. 1 มิ.ย. 62 English Program Life Skill Camp M.1 English Program

จ. 3 มิ.ย. 62      วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

อ 4- พ. 5  มิ.ย. 62      ตรวจสุขภาพนักเรียน คร้ังที่ 1 งานอนามัยโรงเรียน

อ. 4 - ศ. 7  มิ.ย. 62      เลือกต้ังนักเรียนหวัหน้าระดับชั้น/นักเรียนหวัหน้าคณะ กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานส่งเสริมประชาธิปไตย

อ. 4 มิ.ย. - จ.16 ก.ย. 62      ด าเนินการเยี่ยมบา้นนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

อ. 4 มิ.ย. - ศ.30 ส.ค.62 เยี่ยมบา้นนักเรียนทกุระดับชั้น (เฉพาะม.1 และ ม.4 ใหเ้สร็จส้ินภายใน 

ก.ค.62)

กลุ่มบริหารงานบคุคล

อ. 4 มิ.ย. 62 ประชุมกลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารวชิาการ

พ. 5 มิ.ย. 62 กิจกรรมวนัส่ิงแวดล้อมโลก งานส่ิงแวดล้อม

พฤ. 6 มิ.ย. 62 เร่ิมกิจกรรมตักบาตรทกุวนัพฤหสับดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ศ. 7 - จ 10 มิ.ย. 62 รายงานข้อมูลนักเรียนรายบคุคล ณ วนัที่ 10 มิ.ย. 62 ในระบบ DMC คร้ัง

ที่ 1  (ครูที่ปรึกษา ม.1, ม.4

งานสารสนเทศ

จ. 10 มิ.ย. 62 ประชุมครูทั้งโรงเรียน ฝ่ายบริหาร/ครู

จ. 10 มิ.ย. 62 จัดส่งข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 - 6 เขตพื้นที่ งานทะเบยีน

จ. 10 มิ.ย. 62 โครงการโรงเรียนสวยด้วย 5 ส กลุ่มงานนโยบายและแผน

จ. 10 - อ. 11  มิ.ย. 62 โครงการเพาะเมล็ดฝันสืบสานวรรณกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

อ. 11 มิ.ย. 62 ประชุมกลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารวชิาการ

พ. 12 มิ.ย. 62 แสดงตนเปน็พทุธมามกะ และหล่อเทยีนพรรษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

พ.12 - ส.15 มิ.ย. 62 Intensive  English Camp M.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

พฤ.13 - ส.15 มิ.ย. 62 ค่ายวทิยาศาสตร์ Gifted  ม.ปลาย กลุ่มสาระฯวทิยาศาสตร์

พฤ.13 - ส.15 มิ.ย. 62 EP Stronger Together Camp M.1 – M.6 English Program

ส.15 - อา.16 มิ.ย. 62 อบรมโครงการผู้น าต่อต้านยาเสพติด โรคเอดส์ และอบายมุข กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานสารวตัร

นักเรียน/กลุ่มเพื่อนเพื่อเพื่อน

จ.17 มิ.ย. 62 ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน กลุ่มสาระฯ/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน

จ.17 มิ.ย. 62 สรุปข้อมูล SDQ ลงระบบ LAN งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

จ.17 มิ.ย. - จ.16 ก.ย. 62 ส่งสรุปข้อมูลการเยี่ยมบา้นนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

จ.17 - ศ. 28 มิ.ย. 62 นิเทศคร้ังที่ 1 ภาคเรียนที่  1  ปกีารศึกษา2562 งานนิเทศการศึกษา

อ. 18 มิ.ย. 62 ประชุมกลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารวชิาการ

พฤ. 20 มิ.ย.62 มอบทนุ/รับเกียรติบตัรประทาน ญสส. + เข็ม/พธิมีอบเกียรติบตัรคุณ

ความดี

กลุ่มบริหารงบประมาณ/งานแนะแนว/

โรงเรียนในเครือ
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พฤ. 20 มิ.ย.62 พธิปีระดับเข็มพระเกี้ยว ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 (เร่ิม 13.00 น.) กลุ่มบริหารงานบคุคล / กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

บนัทกึข้อมูลประวติันักเรียน

ลงทะเบยีนวชิาเรียนนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 ทกุระดับชั้น

ส. 22 มิ.ย. - อ. 23 มิ.ย 62 อบรมขยายเครือข่ายนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) งานแนะแนว

จ. 24 มิ.ย. 62 ประชุมกลุ่มบริหาร ได้แก่ ผู้ช่วย ผอ./หวัหน้างานในสังกัดของแต่ละกลุ่ม

บริหาร

รองฯ ทั้ง 5  กลุ่มบริหาร/หวัหน้างานที่

สังกัดกลุ่มบริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

จ. 24  - ศ. 28 มิ.ย. 62 งานสัปดาหภ์าษาไทยและวนัสุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

จ. 24  - ศ. 28 มิ.ย. 62  สัปดาหร์ณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

อ. 25 มิ.ย. 62 ประชุมกลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารวชิาการ

พธิไีหวค้รู งานทะเบยีน

พธิมีอบเหรียญรางวลัเรียนดี ม.2  ม.3  ม.5  ม.6 กลุ่มบริหารงานบคุคล / กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

พฤ.27  - ส.29 มิ.ย. 62 โครงการพฒันาศักยภาพผู้น านักเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมพฒัน์ กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานส่งเสริม

ประชาธปิไตย

ศ. 28 มิ.ย. 62 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด/ฟตุซอลต้านภยัยาเสพติด กลุ่มบริหารงานบคุคล/กลุ่มสาระฯศิลปะ/

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

 กรกฎาคม 2562

จ. 1 ก.ค. - ศ 5 ก.ค. 62 ส่งต้นฉบบัแบบทดสอบกลางภาคทกุกลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

จ. 1 ก.ค.. - ศ 26 กค. 62 บนัทกึคะแนนระหวา่งเรียน คร้ังที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ลงคอมพวิเตอร์

ระบบเครือข่ายภายใน

กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลประวติันักเรียน

จัดเก็บหลักฐานข้อมูลประวติันักเรียนเข้าแฟม้

ถ่ายภาพนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ส าหรับติดใบปพ.1

จ. 1 ก.ค. 62 ประชุมครูทั้งโรงเรียน ฝ่ายบริหาร/ครู

จ. 1 ก.ค. 62 พธิสีวนสนามวนัสถาปนาลูกเสือแหง่ชาติ งานลูกเสือ

อ. 2 ก.ค. 62 ประชุมกลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารวชิาการ

พฤ.4 – ส.6  ก.ค. 2562 Intensive  English Camp M.4,5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โครงสร้างหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

ศ.5 - อา.7ก.ค. 62 โครงการเตรียมพฒัน์รักองค์กร คร้ังที่ 5 งานพฒันาบคุลากร

จ. 8 ก.ค. 62 ประชุมทกุกลุ่มบริหาร กลุ่มบริหารทกุกลุ่ม

จ. 8 ก.ค. 62  อบรม DLIT  ใหบ้คุลากรใหม่ งานพัฒนาส่ือและนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา

จ 8 ก.ค. - อ 9 ก.ค. 62 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย จัดท าแบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

จ 8 ก.ค.  - อ 9 ก.ค. 62 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ จัดท าแบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

พฤ.27 มิ.ย.62

พฤ. 20 พ.ค. - ศ. 29 มิ.ย. 

62

งานทะเบยีน

จ.1ก.ค - พ.31 ก.ค.62 งานทะเบยีน

ศ. 5  ก.ค. 2562 งานเทศกาล Tanabata
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อ. 9 ก.ค. 62 ประชุมกลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารวชิาการ

พ 10 ก.ค. - พฤ 11 ก.ค. 62 กลุ่มสาระฯ วทิยาศาสตร์ จัดท าแบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 กลุ่มสาระฯ วทิยาศาสตร์

พ 10 ก.ค. - พฤ 11 ก.ค. 62 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ จัดท าแบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

 พฤ. 11 ก.ค. 62 บริจาคโลหติ คร้ังที่ 1 งานอนามัยโรงเรียน

ศ. 12 ก.ค., จ. 15 ก.ค. 62 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ จัดท าแบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 

1/2562

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

ศ. 12  ก.ค. 62 ถวายเทยีนพรรษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

จ.15 ก.ค. 62 ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน กลุ่มสาระฯ/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน

อ. 16 ก.ค. 62 วันอาสาฬหบชูา

พ. 17 ก.ค. 62 วันเข้าพรรษา

พฤ. 18 - พ 24 ก.ค. 62 สอบกลางภาคเรยีนที่ 1/2562 กลุ่มบริหารวชิาการ/งานวดัและประเมินผล

จ. 22 ก.ค. 62 ประชุมกลุ่มบริหาร ได้แก่ ผู้ช่วย ผอ./หวัหน้างานในสังกัดของแต่ละกลุ่ม

บริหาร

รองฯ ทั้ง 5  กลุ่มบริหาร/หวัหน้างานที่

สังกัดกลุ่มบริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

จ. 22 - อ.30 ก.ค. 62 ส ารวจการจัดซ้ือวสัดุส านักงานคร้ังที่ 2 งานพสัดุ

อ. 23 ก.ค. 62 ประชุมกลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารวชิาการ

พฤ. 25 ก.ค. 62 อบรมเชิงปฏบิติัการ"การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั งานสัมพนัธช์ุมชน

พฤ. 25 - ส. 27 ก.ค. 62 ค่ายวทิยาศาสตร์ Gifted  ม.ต้น กลุ่มสาระฯวทิยาศาสตร์

ศ 26 ก.ค. 62 พธิถีวายพระพรฯ วนัเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 กลุ่มบริหารงานบคุคล / กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

ศ 26 ก.ค. 62 ปดิระบบบนัทกึคะแนนระหวา่งเรียน คร้ังที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 (เวลา 

16.30 น.)

งานวดัและประเมินผล

อา. 28 ก.ค. 62 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

จ. 29 ก.ค. 62 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

อ. 30 ก.ค. 62 ประชุมกลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารวชิาการ

พ. 31 ก.ค. 62 นิเทศการเขียนโครงการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มงานนโยบายและแผน

สิงหาคม 2562

พฤ. 1 - ศ. 30 ส.ค. 62 กิจกรรมพฒันาศักยภาพนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 (คาบจริยธรรม) งานแนะแนว/หวัหน้าระดับชั้น

พฤ. 1 - ส.3 ส.ค. 62 ค่ายคณิตศาสตร์ Gifted  ม.ปลาย กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

พฤ. 1 – ศ.30  ส.ค. 62 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลประวติันักเรียนชั้น ม.3และ ม6 / ส่ง

ข้อมูล ONET

งานทะเบยีน

พฤ. 1 –  ส.31  ส.ค. 62 กิจกรรมส่งเสริมกีฬาไทยและกีฬาพื้นบา้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา

ส. 3 - อา. 4ส.ค. 62 ค่ายคณิตศาสตร์นักเรียนชั้น ม.1 กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

จ. 5 - พ. 7 ส.ค. 62 งานสัปดาหห์อ้งสมุด กลุ่มงานหอ้งสมุด
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วัน เดือน ปี กิจกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

จ. 5 ส.ค. 62 ประชุมครูทั้งโรงเรียน ฝ่ายบริหาร/ครู

อ. 6 ส.ค. 62 ประชุมกลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารวชิาการ

พฤ. 8 - 9 ส.ค. 62 TUP ASEAN กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศ. 9 - อา. 11 ส.ค. 62 Intensive  English Camp M.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ศ. 9 ส.ค. 62 ถวายพระพรวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปหีลวง

กลุ่มบริหารงานบคุคล / กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

จ. 12 ส.ค. 62 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปหีลวง

อ. 13 ส.ค. 62 ประชุมกลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารวชิาการ

อ.13 - พ 14 ส.ค. 62 ตรวจทานและส่ง ปพ.5 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ กลุ่มบริหารวชิาการ/งานวดัและประเมินผล

อ. 13 - ศ.16 ส.ค. 62 สัปดาหว์ทิยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯวทิยาศาสตร์/คณิตศาสตร์

ศ. 16 ส.ค. 62 English Program Excursion M.1- 3 English Program

ศ. 16 ส.ค. 62 Big Cleaning Day กลุ่มบริหารงานบคุคล/ครูที่ปรึกษา

ศ. 16 ส.ค. 62 รับผลการเรียนระหวา่งภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ครูที่ปรึกษา

อา. 18 ส.ค. 62 โครงการชุมชนสร้างสรรค์ประสานสัมพนัธบ์า้น - โรงเรียน/รับผลการเรียน

 ม.ต้น(เช้า)/ม.ปลาย(บา่ย)

งานบริหารงานบคุคล/งานประสาน

เครือข่าย/งานประชาสัมพนัธ์

อา. 18 ส.ค. 62 แจ้งผลการเรียนระหวา่งภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ครูที่ปรึกษา

จ.19 ส.ค. 62 ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน กลุ่มสาระฯ/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน

จ.19 - ศ. 30 ส.ค. 62 นิเทศคร้ังที่ 2 ภาคเรียนที่  1  ปกีารศึกษา2562 งานนิเทศการศึกษา

อ. 20 ส.ค. 62 ประชุมกลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารวชิาการ

พ. 21 ส.ค. 62 French - German Gastronomy M.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

พ. 21 ส.ค. 62 French - German Gastronomy M.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

พฤ. 22 ส.ค. 62 กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ ม.5 กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานระดับชั้น

ศ.23  ส.ค. 62 English Program Excursion M.4- 6 English Program

ศ.23 ส.ค. – อา.25 ส.ค. 62 Japanese Camp M.4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โครงสร้างหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

ส. 24 ส.ค. - อ. 25 ส.ค 62 โครงการวยัรุ่น วยัใส ใสใจ รักษตั์ว งานแนะแนว

จ. 26 ส.ค. 62 ประชุมกลุ่มบริหาร ได้แก่ ผู้ช่วย ผอ./หวัหน้างานในสังกัดของแต่ละกลุ่ม

บริหาร

รองฯ ทั้ง 5  กลุ่มบริหาร/หวัหน้างานที่

สังกัดกลุ่มบริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ปรับปรุงทะเบยีนประวติัข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า คร้ังที่ 2/2562 งานบคุลากร

สรุปวนัลาประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อรายงาน สพม.เขต 2 งานบคุลากร

อ. 27 ส.ค. 62 ประชุมกลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารวชิาการ

ศ. 30 ส.ค. - อา.1ก.ย. 62 Intensive  English Camp M.1-2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กันยายน 2562

จ. 2 - จ. 30 ก.ย. 62 ตรวจสอบพสัดุ ครุภณัฑ์ ประจ าปงีบประมาณ 2562 งานพสัดุ

จ. 26 - ศ. 30 ส.ค. 62
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จ. 2 ก.ย. 62 ประชุมครูทั้งโรงเรียน ฝ่ายบริหาร/ครู

จ. 2 ก.ย. - ศ 6 ก.ย. 62 ส่งต้นฉบบัแบบทดสอบปลายภาคทกุกลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

จ. 2 ก.ย. - ศ 13 ก.ย. 62 บนัทกึผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์/อ่าน คิด วเิคราะหแ์ละ

เขียน ภาคเรียนที่ 1/2562

ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้อง/งานพฒันาและ

ประเมินคุณลักษณะฯและอ่าน คิด 

วเิคราะห ์และเขียน

จ 2 ก.ย. -  พฤ. 3 ต.ค. 62 บนัทกึคะแนนระหวา่งเรียน คร้ังที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2562  ลงคอมพวิเตอร์

ระบบเครือข่ายภายใน

กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

จ. 2 - ศ.20 ก.ย. 62 ตารางสอน 2/2562 งานตารางสอน

อ. 3 ก.ย. 62 ประชุมกลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารวชิาการ

ศ.6 ก.ย. – อา.8 ก.ย. 2562 Chinese Camp M.4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โครงสร้างหลักสูตรภาษาจีน

ส. 7 ก.ย. 62 French and German Day Camp M.4-5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

จ. 9 ก.ย. 62 ประชุมทกุกลุ่มบริหาร กลุ่มบริหารทกุกลุ่ม

จ 9 ก.ย. - อ 10 ก.ย. 62 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

จ 9 ก.ย. - อ 10 ก.ย. 62 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ  จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

จ 9 ก.ย. - อ 10 ก.ย. 62 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ  จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 

1/2562

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

จ 9 ก.ย. - ศ. 13  ก.ย. 62 ประเมินประสิทธภิาพและประสิทธผิลการปฏบิติังานเพื่อพจิารณาความดี

ความชอบ คร้ังที่ 2/2562 และด าเนินการเล่ือนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า

 คร้ังที่ 2/2562

กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานบคุลากร

อ. 10 ก.ย. 62 ประชุมกลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารวชิาการ

พ 11 ก.ย. - พฤ 12 ก.ย. 62 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 

1/2562

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

พ 11 ก.ย. - พฤ 12 ก.ย. 62 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

พฤ 12 ก.ย. - ศ 13 ก.ย. 62 ครูประจ าวชิาส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิส์อบปลายภาค ภาคเรียนที่ 

1/2562

ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้อง

ศ 13 ก.ย. 62 ปดิระบบบนัทกึผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์/การอ่าน คิด 

วเิคราะหแ์ละเขียน ภาคเรียนที่ 1/2562 (16.30 น.)

งานพฒันาและประเมินคุณลักษณะฯ และ

การอ่าน คิดวเิคราะหแ์ละเขียน

ศ 13, จ 16 ก.ย. 62 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

ศ 13, จ 16 ก.ย. 62 กลุ่มสาระฯ วทิยาศาสตร์ จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 กลุ่มสาระฯ วทิยาศาสตร์

จ.16 ก.ย. 62 ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน กลุ่มสาระฯ/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน

จ 16 ก.ย. 62 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิส์อบปลายภาค  ภาคเรียนที่ 1/2562 งานวดัและประเมินผล
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อ. 17 ก.ย. 62 ประชุมกลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารวชิาการ

อ.17  - พ. 18 ก.ย. 62 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ จัดท าแบบทดสอบปลายภาค 1/2562 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

อ.17  - พ. 18 ก.ย. 62 ตรวจทานและส่ง ปพ.5 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ กลุ่มบริหารวชิาการ/งานวดัและประเมินผล

พ. 18 ก.ย. 62 มุทติาคารวะครูเกษยีณ (หน้าเสาธง) กลุ่มบริหารบคุคล

พฤ 19 ก.ย. 62

พฤ. 19 - ส. 21 ก.ย. 62 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่ควำมเป็นเลิศ 

คร้ังที ่6

กลุ่มงานนโยบายและแผน/งานพฒันา

บคุลากร/กลุ่มบริหารวชิาการ

จ. 23 ก.ย. 62 ประชุมกลุ่มบริหาร ได้แก ่ผู้ช่วย ผอ./หวัหนา้งานในสังกดัของแต่ละกลุ่มบริหาร รองฯ ทั้ง 5  กลุ่มบริหาร/หวัหน้างานที่

สังกัดกลุ่มบริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

จ. 23 ก.ย. 62 สรุปผลกำรปฏบิติังำนและรำยงำนเขตพื้นกำรศึกษำ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

จ. 23  - ศ. 27  ก.ย. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 กลุ่มบริหารวชิาการ/งานวดัและประเมินผล

อ. 24 ก.ย. 62 ประชุมกลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารวชิาการ

ส. 28 ก.ย. 62 English Proficiency Examination M.1 - M.6 1st Round English Program

จ. 30 ก.ย. 62 งานมุทติาคารวะครูเกษยีณ ชมรมครู

จ. 30 ก.ย. - พฤ. 3 ต.ค. 62 ตรวจข้อสอบอัตนัยปลายภาคและบนัทกึคะแนนอัตนัยปลายภาค  

ภาคเรียนที่ 1/2562

ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้อง

จ.30 ก.ย. - พฤ.10 ต.ค. 62 รับค่าพาหนะเยี่ยมบา้นนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

จ.30 ก.ย. - ศ. 11 ต.ค. 62 ค่ายวชิาการวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ตุลาคม 2562

อ. 1 ต.ค. 62 ประชุมกลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารวชิาการ

อ. 1 - พ. 2  ต.ค. 62 ค่ายวชิาการดาราศาสตร์ ม.ต้น กลุ่มสาระฯวทิยาศาสตร์

อ. 1 - ศ. 3 ต.ค. 62 Smart Language & Culture (ในประเทศ) กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

อ. 1 - อา. 13 ต.ค. 62 กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและศึกษาวฒันธรรมใน

ต่างประเทศ ณ นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น

กลุ่มสาระฯวทิยาศาสตร์

อ. 1 -  ศ. 18 ต.ค. 62 ค่าย สอวน. ชีววทิยา ค่ายที่ 1 กลุ่มสาระฯวทิยาศาสตร์

จัดท า GPA 5 ภาคเรียนทกุระดับชั้น (ตามปฏทินิงานศูนย์ GPA)

- จัดท าเอกสารหลักฐาน  ใบรับรองนักเรียนตามค าร้อง

พฤ. 3 ต.ค. 62 ปดิระบบบนัทกึคะแนนระหวา่งเรียน คร้ังที่ 2 และคะแนนอัตนัยปลายภาค

 ภาคเรียนที่ 1/2562 (เวลา 16.30 น.)

งานวดัและประเมินผล

ศ. 4 ต.ค. 62 ประกาศผลเฉพาะ 0 ร มส และ มผ ณ ปา้ยประชาสัมพนัธ ์อาคาร 1 (เวลา

 16.30 น.)

งานวดัและประเมินผล

ศ. 4  - พฤ. 10 ต.ค. 62  การอบรมผู้บงัคับบญัชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) งานลูกเสือ

อา 6 ต.ค. 62 ประกาศผลเฉพาะ 0 ร มส และ มผ ณ เวบ็ไซต์ของโรงเรียน (เวลา 16.30 

น.)

งานวดัและประเมินผล

จ. 7 ต.ค. 62 ประชุมครูทั้งโรงเรียน ฝ่ายบริหาร/ครู

อ. 1  -  พฤ. 31  ต.ค. 62 งานทะเบยีน
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จ. 7 ต.ค. - พฤ. 10 ต.ค. 62 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 1 ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้อง

จ. 7 ต.ค. 62 ลงทะเบยีนซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 1 ทกุรายวชิา (เวลา 08.00 -

 10.00 น. เทา่นั้น)

งานวดัและประเมินผล

จ. 7 ต.ค. 62 ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพงึประสงค์/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน/กิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/การอ่าน คิด วเิคราะหแ์ละเขียน คร้ังที่ 1

กลุ่มบริหารงานบุคคล/กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน/งานพัฒนาและ

ประเมนิคุณลักษณะฯ และการอา่น คิดวิเคราะหแ์ละเขยีน

จ. 7 ต.ค. 62 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 1 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

จ. 7 ต.ค. 62 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 1 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

จ. 7 ต.ค. - พฤ. 10 ต.ค. 62 รายงานข้อมูลนักเรียนรายบคุคล ณ วนัที่ 10 พ.ย. 62 ในระบบ DMC งานสารสนเทศ

จ. 7 - ศ. 11 ต.ค. 62 Tutorial Class for PISA Examination M.1 - 2  Tutorial Class for O-

NET M.3

English Program

อ. 8 ต.ค. 62 ประชุมกลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารวชิาการ

อ. 8 ต.ค. 62 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 1 กลุ่มสาระฯ วทิยาศาสตร์ฯ กลุ่มสาระฯ วทิยาศาสตร์

อ. 8 ต.ค. 62 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 1 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

พ. 9 ต.ค. 62 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 1 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

พ. 9 ต.ค. 62 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 1 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

พฤ. 10 ต.ค. 62 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 1 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

พฤ. 10 ต.ค. 62 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 1 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

พฤ. 10 ต.ค. 62 ส่งผลการซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 1 วดัผลกลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

พฤ. 10 ต.ค. 62 ท าบญุตักบาตร วนัคล้ายวนัศวรรคต รัชกาลที่ 9 กลุ่มบริหารงานบคุคล

พฤ. 10 ต.ค. 62 อบรมพฒันาบคุลากร/ประชุมภาระงานภาคเรียนที่ 2/2562 กลุ่มบริหารวชิาการ/งานบคุคล

ศ. 11 ต.ค. 62 ปดิภาคเรยีน

อา. 13 ต.ค. 62 วันคล้ายวันสวรรคต รชักาลที่ 9

อา.13 - ส. 19 ต.ค. 62 กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ภาษาอังกฤษและศึกษาวฒันธรรม

ในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

งานวเิทศสัมพนัธ์

อา.13 - ส. 19 ต.ค. 62 กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและศึกษาวฒันธรรมใน

ต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น

งานวเิทศสัมพนัธ์

จ. 14 ต.ค. 62 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต รชักาลที่ 9

อ. 15 ต.ค. 62 ประชุมกลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารวชิาการ

อ. 22 ต.ค. 62 วางพวงมาลาวนัปยิะมหาราช กลุ่มบริหารงานบคุคล

พ. 23 ต.ค. 62 วันปยิมหาราช

พฤ. 24 - ส. 26  ต.ค. 62 การเข้าค่ายพกัแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3 งานลูกเสือ

จ. 28 ต.ค. 62 เปดิภาคเรียนที่ 2/2562

จ. 28 ต.ค. 62 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2562 ทางเวบ็ไซต์ของ

โรงเรียน (เวลา 16.30 น.)

งานวดัและประเมินผล
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จ. 28 ต.ค. 62 ประชุมกลุ่มบริหาร ได้แก่ ผู้ช่วย ผอ./หวัหน้างานในสังกัดของแต่ละกลุ่ม

บริหาร

รองฯ ทั้ง 5  กลุ่มบริหาร/หวัหน้างานที่

สังกัดกลุ่มบริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

อ. 29 ต.ค. 62 ประชุมกลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารวชิาการ

พฤ. 31 ต.ค. - ส. 2 พ.ย. 62 ศึกษาดูงาน Gifted  ม.3  และ  ม.6 กลุ่มสาระฯวทิยาศาสตร์ กลุ่มสาระฯ

คณิตศาสตร์

พฤศจิกายน 2562

จัดท าเอกสารหลักฐาน  ใบรับรองนักเรียนตามค าร้อง

ตรวจสอบความถูกต้องผลการเรียน  5  ภาคเรียนของนักเรียนชั้น ม.3  

และ  ม.6

อา. 3 พ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครอง/รับช าระเงินบ ารุงการศึกษา ม.ต้น(เช้า) ม.ปลาย(บา่ย) กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มบริหารงบประมาณ

จ. 4 พ.ย. 62 ประชุมครูทั้งโรงเรียน ฝ่ายบริหาร/ครู

จ. 4 - ศ.8 พ.ย. 62 ชั่งน้ าหนัก วดัส่วนสูง คร้ังที่  2 งานอนามัยโรงเรียน

จ. 4 - จ. 12 พ.ย. 62 ส ารวจการจัดซ้ือวสัดุส านักงานคร้ังที่ 3 งานพสัดุ

อ. 5  - ศ. 8 พ.ย. 62 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 2 ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้อง

อ. 5 พ.ย. 62 ประชุมกลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารวชิาการ

อ. 5 พ.ย. 62 ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพงึประสงค์/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน/กิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/การอ่าน คิด วเิคราะหแ์ละเขียน คร้ังที่ 2

กลุ่มบริหารงานบุคคล/กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน/งานพัฒนาและ

ประเมนิคุณลักษณะฯ และการอา่น คิดวิเคราะหแ์ละเขยีน

อ. 5 พ.ย. 62 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 2 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

อ. 5 พ.ย. 62 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 2 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

พ. 6 พ.ย. 62 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 2 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

พ. 6 พ.ย. 62 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 2 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

พฤ. 7 พ.ย. 62 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 2 กลุ่มสาระฯ วทิยาศาสตร์ กลุ่มสาระฯ วทิยาศาสตร์

พฤ. 7 พ.ย. 62 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 2 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

พฤ. 7 - ส. 9 พ.ย. 62 ค่ายคณิตศาสตร์ Gifted  ม.ต้น กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

พฤ. 7 - ส. 9 พ.ย. 62 English Program Integrated Camp M.1 - 3 English Program

ศ. 8 พ.ย. 62 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 2 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

ศ. 8 พ.ย. 62 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 2 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

ศ. 8 พ.ย. 62 ส่งผลการซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 2 วดัผลกลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

จ. 11 พ.ย. 62 กิจกรรมอนุรักษว์ฒันธรรม ประเพณีไทย วนัลอยกระทง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

จ. 11 พ.ย. 62 ประชุมทกุกลุ่มบริหาร กลุ่มบริหารทกุกลุ่ม

จ. 11 พ.ย. - อ 12 พ.ย. 62 จัดท ารูปเล่มรายงานผลการพฒันาผู้เรียน (ปพ.5) ทกุกลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

จ. 11 - ศ.15 พ.ย.62 งานกีฬาระหวา่งคณะสี (Sport Day) ประจ าปกีารศึกษา 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

อ. 12 พ.ย. 62 ประชุมกลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารวชิาการ

พ. 13 พ.ย. 62 ส่งเล่มรายงานผลการพฒันาผู้เรียน (ปพ.5) ทกุกลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

ศ. 1 - ศ. 29 พ.ย. 62 งานทะเบยีน
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พฤ. 14 พ.ย. 62 รับเอกสารรายงานผลการพฒันาคุณภาพผู้เรียนรายบคุคล (ปพ.6) ภาค

เรียนที่ 1/2562

ครูที่ปรึกษาทกุคน

ศ. 15 พ.ย. 62 ลงทะเบยีนเรียนซ้ ารายวชิา ภาคเรียนที่ 1/2562 งานวดัและประเมินผล

ศ. 15 พ.ย. - จ. 2 ธ.ค. 62 ด าเนินการติดตามการเรียนซ้ ารายวชิา ภาคเรียนที่ 1/2562 งานวดัและประเมินผล

จ. 18 พ.ย. 62 ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน กลุ่มสาระฯ/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน

อ. 19 พ.ย. 62 ประชุมกลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารวชิาการ

พฤ. 21 - ส.23  พ.ย. 62 English Program Integrated Camp M.4 – 6 English Program

จ. 25 พ.ย. 62 ประชุมกลุ่มบริหาร ได้แก่ ผู้ช่วย ผอ./หวัหน้างานในสังกัดของแต่ละกลุ่ม

บริหาร

รองฯ ทั้ง 5  กลุ่มบริหาร/หัวหน้างานที่สังกัดกลุ่มบริหาร

 และผู้ที่เกี่ยวข้อง

จ. 25 พ.ย. 62  พธิวีางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวนัสมเด็จมหาธรีราชเจ้า งานลูกเสือ

อ. 26 พ.ย. 62 ประชุมกลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารวชิาการ

พฤ.28 - ศ.29 พ.ย. 2562 สัปดาหต์ลาดนัดการงานอาชีพ คร้ังที่ 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

พฤ.28 พ.ย. – ส.30 พ.ย.2562 Intensive  English  Excursion M.4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ศ 29 พ.ย. 62 สอบธรรมศึกษา กลุ่มบริหารวชิาการ/งานธรรมศึกษา

ศ 29 พ.ย. 62 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ธันวาคม 2562

จ. 2 ธ.ค. 62 ประชุมครูทั้งโรงเรียน ฝ่ายบริหาร/ครู

จ. 2 ธ.ค. 62 โครงการโรงเรียนสวยด้วย 5 ส กลุ่มงานนโยบายและแผน

จ 2  ธ.ค. - จ 9 ธ.ค. 62 ส่งต้นฉบบัแบบทดสอบกลางภาคทกุกลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

จ. 2 - ศ. 13 ธ.ค. 62  นิเทศคร้ังที่ 1 ภาคเรียนที่  2  ปกีารศึกษา2562 งานนิเทศการศึกษา

จ. 2  -  ศ. 27  ธ.ค. 62 ส ารวจข้อมูลนักเรียนที่คาดวา่จะไม่จบหลักสูตร งานทะเบยีน

อ. 3 ธ.ค. 62 งานบริจาคโลหติ คร้ังที่ ๒ งานอนามัยโรงเรียน

อ. 3 ธ.ค. 62 ประชุมกลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารวชิาการ

พ. 4 ธ.ค. 62 การแสดงคอนเสิร์ตและโขนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องโอกาสวนัชาติไทยและ

โขนที่ได้รับการยกย่องเปน็มรดกโลก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

พฤ. 5 ธ.ค. 62 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9,วันพ่อแหง่ชาต,ิวันชาติไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โครงสร้างหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

จ. 9 ธ.ค. 62 ประชุมทกุกลุ่มบริหาร กลุ่มบริหารทกุกลุ่ม

จ. 9 ธ.ค. - จ. 6 ม.ค. 63 บนัทกึคะแนนระหวา่งเรียน คร้ังที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 ลงคอมพวิเตอร์

ระบบเครือข่ายภายใน

กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

อ. 10 ธ.ค. 62 วันรฐัธรรมนูญ

พ. 11 ธ.ค. 62 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.4 กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานระดับชั้น

พ 11 ธ.ค. - พฤ 12 ธ.ค. 62 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ จัดท าแบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

ศ. 6 ธ.ค. 2562 Japanese One Day Trip
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พ 11 ธ.ค. - พฤ 12 ธ.ค. 62 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ จัดท าแบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 

2/2562

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

พฤ. 12 ธ.ค. 62 กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ ม.6 กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานระดับชั้น

ศ. 13 ธ.ค. 62 Chinese One Day Trip กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โครงสร้างหลักสูตรภาษาจีน

ศ. 13 ธ.ค. 62 French and German One Day Trip กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โครงสร้างหลักสูตรภาษาฝร่ังเศส-เยอรมัน

ศ 13 ธ.ค., จ 16 ธ.ค. 62 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย จัดท าแบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

ศ 13 ธ.ค., จ 16 ธ.ค. 62 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ จัดท าแบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

จ. 16 ธ.ค. 62 ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน กลุ่มสาระฯ/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน

อ 17 ธ.ค. 62 ประชุมกลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารวชิาการ

อ 17 ธ.ค. - พ 18 ธ.ค. 62 กลุ่มสาระฯ วทิยาศาสตร์ จัดท าแบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 กลุ่มสาระฯ วทิยาศาสตร์

ศ. 20 ธ.ค. 62 Christmas Eve Celebration M.1- 6 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

จ 23 ธ.ค. - ศ 27 ธ.ค. 62 สอบกลางภาคเรยีนที่ 2/2562 กลุ่มบริหารวชิาการ/งานวดัและประเมินผล

อ. 24 ธ.ค. 62 ประชุมกลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารวชิาการ

อ. 31 ธ.ค. 62 วันสิ้นปี

มกราคม 2563

พ. 1  ม.ค.  63 วันขึ้นปใีหม่

ส ารวจและติดตามผลของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่มีแนวโน้มไม่จบ

หลักสูตร

ส ารวจรายชื่อนักเรียน  โครงการแลกเปล่ียนระหวา่งประเทศ  ของชั้น  ม.6

ตรวจสอบความเรียบร้อยของรายวชิาที่ลงทะเบยีนทั้งหมด

จ. 6 ม.ค. 63 ประชุมครูทั้งโรงเรียน ฝ่ายบริหาร/ครู

จ. 6 ม.ค. 63 ปดิระบบบนัทกึคะแนนระหวา่งเรียน คร้ังที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 (เวลา 

16.30 น.)

งานวดัและประเมินผล

จ. 6 ม.ค. 63 ประกวดส่ือ งานพฒันาส่ือและนวตักรรมเทคโนโลยี

การศึกษา

อ. 7 ม.ค. 63 ประชุมกลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารวชิาการ

อ. 7 - พฤ. 16  ม.ค. 63 หาเสียงเลือกต้ังประธานนักเรียน ปกีารศึกษา 2563 กลุ่มบริหารงานบคุคล

ศ. 10 ม.ค. 63 กิจกรรมอ่านสาส์นวนัเด็ก/กิจกรรมวนัเด็ก/กิจกรรมวนัครู/กิจกรรมวนัขึ้นปี

ใหม่

กลุ่มบริหารงานบคุคล/กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

ศ. 10 - ศ. 17 ม.ค. 63 ส ารวจการจัดซ้ือวสัดุส านักงาน คร้ังที่ 4 งานวสัดุ

จ. 13 ม.ค. 62 ประชุมทกุกลุ่มบริหาร กลุ่มบริหารทกุกลุ่ม

พ. 1  - ศ. 31  ม.ค.  63 งานทะเบยีน
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จ.13 ม.ค. - อ. 14 ม.ค. 63 ตรวจทานและส่ง ปพ.5 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ กลุ่มบริหารวชิาการ/งานวดัและประเมินผล

อ. 14 ม.ค. 63 ประชุมกลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารวชิาการ

ศ. 17 ม.ค. 63 เลือกต้ังประธานนักเรียน ปกีารศึกษา 2563 กลุ่มบริหารงานบคุคล

ศ. 17 ม.ค. 63 Big Cleaning day กลุ่มบริหารงานบคุคล

ศ. 17 ม.ค. 63 รับผลการเรียนระหวา่งภาคเรียน  ภาคเรียนที่ 2/2562 ครูที่ปรึกษา

อา 19  ม.ค. 63 โครงการชุมชนสร้างสรรค์ประสานสัมพนัธบ์า้น - โรงเรียน/รับผลการเรียน

 ม.ต้น(เช้า)/ม.ปลาย(บา่ย)

กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานแนะแนว/งาน

ประชาสัมพนัธ์

อา 19  ม.ค. 63 แจ้งผลการเรียนระหวา่งภาคเรียน  ภาคเรียนที่ 2/2562 ครูที่ปรึกษา

จ. 20 ม.ค. 62 ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน กลุ่มสาระฯ/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน

จ. 20 - ศ.24  ม.ค. 62 กิจกรรมแอโรบกิมวยไทย ม. 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

จ. 20 ม.ค - ศ 31 ม.ค. 63 บนัทกึผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์/อ่าน คิด วเิคราะหแ์ละ

เขียน ภาคเรียนที่ 2/2562

ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้อง/งานพัฒนาและประเมิน

คุณลักษณะฯและอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน

อ. 21 ม.ค. 63 ประชุมกลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารวชิาการ

พฤ. 23 - ศ. 24  ม.ค. 63 OCOP 2019 กลุ่มบริหารวชิาการ

พฤ. 23 - ศ. 24  ม.ค. 63  การแข่งขันทกัษะทางศิลปะ ร้องเล่น เต้น ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

อา 26 ม.ค. 63 Open House Activities

T.U.P. Foreign Languages Program Open House

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

English Program

Japanese Program, Chinese Program, 

German Program  and French 

Program

จ. 27 ม.ค. 63 เทศกาลวนัตรุษจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โครงสร้างหลักสูตรภาษาจีน

อ. 28 ม.ค. 63 ประชุมกลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารวชิาการ

พฤ.30 ม.ค.-ส. 1 ก.พ.63 โครงการโรงเรียนพี่ - โรงเรียนน้อง กลุ่มงานนโยบายและแผน

ศ 31 ม.ค. 63 ปดิระบบบนัทกึผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์/อ่าน คิด 

วเิคราะหแ์ละเขียน  ภาคเรียนที่ 2/2562  (เวลา 16.30 น.)

งานวดัและประเมินผล

กุมภาพันธ์ 2563

ก.พ.-63 ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพงึประสงค์/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน/กิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/อ่าน คิด วเิคราะหแ์ละเขียน  คร้ังที่ 3  ปี

การศึกษา 2562

กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานแนะแนว/งาน

พฒันาและประเมินการอ่านคิดวเิคราะหฯ์

อา. 2 ก.พ. 63 สอบ Pre Entrance ม.1  / Open house สหวทิยาเขตศรีนครินทร์ กลุ่มบริหารวชิาการ/งานนโยบายและแผน

จ. 3 ก.พ. 63 ประชุมครูทั้งโรงเรียน ฝ่ายบริหาร/ครู
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จ 3 ก.พ. - ศ 7 ก.พ. 63 ส่งต้นฉบบัแบบทดสอบปลายภาคทกุกลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

จ. 3 - ศ.14 ก.พ. 63 นิเทศคร้ังที่ 2 ภาคเรียนที่  2  ปกีารศึกษา2562 งานนิเทศการศึกษา

จ.3  -  ศ. 28  ก.พ. 63 ส ารวจหลักฐานแบบพมิพ ์ จัดซ้ือแบบพมิพ์

เตรียมข้อมูล  หลักฐานต่าง ๆ  เพื่อจัดท า  ปพ.1, ปพ.2  และเอกสารการ

จบหลักสูตร

ของนักเรียนชั้น  ม.3  และ ม.6

อ. 4 ก.พ. 63 ประชุมกลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารวชิาการ

ศ. 7 ก.พ. 63 ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ฝ่ายบริหาร/งานประกันคุณภาพ

อา. 9 ก.พ. 63 วันมาฆบชูา

จ. 10 ก.พ. 63 หยุดชดเชยวันมาฆบชูา

อ 11 ก.พ. 63 ประชุมกลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารวชิาการ

อ 11 ก.พ. - พ 12 ก.พ. 63 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

อ 11 ก.พ. - พ 12 ก.พ. 63 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 

2/2562

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

อ 11 ก.พ. - พ 12 ก.พ. 63 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

อ 11 ก.พ. - 9 มี.ค. 63 บนัทกึคะแนนระหวา่งเรียน  คร้ังที่ 2  ภาคเรียนที่ 2/2562  ลง

คอมพวิเตอร์ระบบเครือข่ายภายใน

กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

อ 11 ก.พ. - พ 12 ก.พ. 63 ครูประจ าวชิาส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิส์อบปลายภาค ภาคเรียนที่ 

2/2562

ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้อง

พฤ. 13  - ศ. 14 ก.พ. 63 กลุ่มสาระฯ วทิยาศาสตร์ จัดท าแบบทดสอบปลายภาค กลุ่มสาระฯ วทิยาศาสตร์

พฤ. 13  - ศ. 14 ก.พ. 63 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ  จัดท าแบบทดสอบปลายภาค กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

พฤ. 13  ก.พ. 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิส์อบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 งานวดัและประเมินผล

จ. 17 ก.พ. 62 ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน กลุ่มสาระฯ/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน

จ. 17 - อ. 18 ก.พ. 63 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ จัดท าแบบทดสอบปลายภาค กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

จ. 17 - อ. 18 ก.พ. 63 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  จัดท าแบบทดสอบปลายภาค กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

อ. 18 ก.พ. 63 ประชุมกลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารวชิาการ

พ 19 - พฤ 20 ก.พ. 63 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  จัดท าแบบทดสอบปลายภาค กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

พฤ 20 - ศ 21 ก.พ. 63 ตรวจทานและส่ง ปพ.5 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ กลุ่มบริหารวชิาการ/งานวดัและประเมินผล

ศ. 21 ก.พ. 63 วนัสถาปนาโรงเรียน/ผ้าปา่การศึกษา/ด่ืมน้ าชาการกุศล กลุ่มบริการทกุกลุ่ม

จ. 24 - ศ. 28 ก.พ. 63 สอบปลายภาคเรยีนที่ 2/2562 กลุ่มบริหารวชิาการ/งานวดัและประเมินผล

จ.24ก.พ.- ศ. 13 มี.ค.63 ตารางสอน 1/2563 งานตารางสอน

อ. 25 ก.พ. 63 ประชุมกลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารวชิาการ

พฤ 27 ก.พ. 63 ปจัฉิมนิเทศ ม.3 กลุ่มบริหารงานบคุคล

ศ. 28 ก.พ. 63 ปจัฉิมนิเทศ ม.6 กลุ่มบริหารงานบคุคล

งานทะเบยีน
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มีนาคม 2563

จ.2  มี.ค. 63 ประชุมครูทั้งโรงเรียน ฝ่ายบริหาร/ครู

จ.2  มี.ค. 63 English Proficiency Examination M.1- 6 English Program

จ.2 - ศ. 13  มี.ค. 63 ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพงึประสงค์/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน/กิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/อ่าน คิด วเิคราะหแ์ละเขียน  คร้ังที่ 4    ปี

การศึกษา 2562

กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

จ. 2 - จ 9 มี.ค. 63 ตรวจข้อสอบอัตนัยปลายภาคและบนัทกึคะแนนอัตนัยปลายภาค  

ภาคเรียนที่ 2/2562

ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้อง

จ.2  -  จ.30  มี.ค. 63 ด าเนินการจัดท าหลักฐานการจบหลักสูตรของนักเรียนชั้น ม.3  และ ม.6 งานทะเบยีน

จ.2  -  ศ. 13  มี.ค. 63 ค่ายวชิาการวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯวทิยาศาสตร์ กลุ่มสาระฯ

คณิตศาสตร์

อ. 3 มี.ค. 63 ประชุมกลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารวชิาการ

พ. 4 มี.ค. 63 ตรวจสุขภาพครูและบคุลากร งานอนามัยโรงเรียน

จ 9 มี.ค.63 ปดิระบบบนัทกึคะแนนระหวา่งเรียน คร้ังที่ 2 และคะแนนอัตนัยปลายภาค

 ภาคเรียนที่ 2/2562 (เวลา 16.30 น.)

งานวดัและประเมินผล

จ 9 - ศ. 13  มี.ค.63 ประเมินประสิทธภิาพและประสิทธผิลการปฏบิติังานเพื่อพจิารณาความดี

ความชอบ คร้ังที่ 2/2562 และด าเนินการเล่ือนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า

 คร้ังที่ 1/2562

กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานบคุลากร

อ. 10 มี.ค. 63 ประชุมกลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารวชิาการ

พ. 11 - อา.15 มี.ค. 63 English Skills Development Activities M.5 English Program

พฤ 12 มี.ค. 63 ประกาศผลเฉพาะ 0 ร มส และ มผ ณ ปา้ยประชาสัมพนัธ ์อาคาร 1 (เวลา

 16.30 น.)

งานวดัและประเมินผล

พฤ. 12 - ศ. 13 มี.ค. 63 ประชุมสัมมนาวางแผนและพฒันาโรงเรียน/รายงานสรุปผลการด าเนินงาน

ตามโครงการ ปกีารศึกษา 2562

กลุ่มนงานโยบายและแผน/คณะกรรมการ

บริหารโรงเรียน

ศ. 13 มี.ค. - ศ.3 เม.ย. 63 English Skills Development Activities M.2 English Program

ส 14 มี.ค. 63 ประกาศผลเฉพาะ 0 ร มส และ มผ ณ เวบ็ไซต์ของโรงเรียน (เวลา 16.30 

น.)

งานวดัและประเมินผล

ส. 14  มี.ค. - อา. 5 เม.ย. 

63
กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ภาษาอังกฤษและศึกษาวฒันธรรม
ในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเปน็ภาษาประจ าชาติ

งานวเิทศสัมพนัธ์

จ. 16 มี.ค. 62 ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน กลุ่มสาระฯ/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน

จ. 16 - ศ. 20 มี.ค. 62 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 1 ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้อง

จ 16 มี.ค. 63 ลงทะเบยีนซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 1 ทกุรายวชิา (เวลา 08.00 -

 10.00 น. เทา่นั้น)

งานวดัและประเมินผล
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จ 16 มี.ค. 63 ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพงึประสงค์/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน/กิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/การอ่าน คิด วเิคราะหแ์ละเขียน คร้ังที่ 1

กลุ่มบริหารงานบคุคล/กิจกรรมพฒันา

ผู้เรียน/งานพฒันาและประเมินคุณลักษณะ

ฯ และการอ่านคิดวเิคราะหแ์ละเขียน

จ 16 มี.ค. 63 ซ่อมเสริมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/คุณลักษณะ กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

อ 17 มี.ค. 63 ประชุมกลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารวชิาการ

อ 17 มี.ค. 63 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที่ 1 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

อ 17 มี.ค. 63 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที่ 1 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

อ 17 - พ. 18  มี.ค. 63 ค่ายอบรมคุณธรรมและวนิัยส าหรับนักเรียน กลุ่มบริหารงานบคุคล

พ 18 มี.ค. 63 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที่ 1 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

พ 18 มี.ค. 63 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที่ 1 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

พฤ 19 มี.ค. 63 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที่ 1  กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

พฤ 19 มี.ค. 63 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที่ 1  กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

ศ 20 มี.ค. 63 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที่ 1  กลุ่มสาระฯ วทิยาศาสตร์ กลุ่มสาระฯ วทิยาศาสตร์

ศ 20 มี.ค. 63 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที่ 1  กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

ศ 20 มี.ค. 63 ส่งผลการซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 1 วดัผลกลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

จ. 23 มี.ค. 62 ประชุมกลุ่มบริหาร ได้แก่ ผู้ช่วย ผอ./หวัหน้างานในสังกัดของแต่ละกลุ่ม

บริหาร

รองฯ ทั้ง 5  กลุ่มบริหาร/หวัหน้างานที่

สังกัดกลุ่มบริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

จ 23 มี.ค. 63 ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพงึประสงค์/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน/กิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/การอ่าน คิด วเิคราะหแ์ละเขียน คร้ังที่ 2

กลุ่มบริหารงานบคุคล/กิจกรรมพฒันา

ผู้เรียน/งานพฒันาและประเมินe             

 คุณลักษณะฯ และการอ่าน คิดวเิคราะห์

และเขียน
จ. 23 - พฤ. 26 มี.ค. 63 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 2 ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้อง

จ 23 มี.ค. 63 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที่ 2  กลุ่มสาระฯ วทิยาศาสตร์ กลุ่มสาระฯ วทิยาศาสตร์

จ 23 มี.ค. 63 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที่ 2  กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

จ 23 มี.ค. -  พ. 1 เม.ย. 63 Smart Language & Culture (ต่างประเทศ) กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

อ. 24 มี.ค. 63 ประชุมกลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารวชิาการ

อ. 24 มี.ค. 63 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที่ 2  กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

อ 24 มี.ค. 63 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที่ 2  กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

พ 25 มี.ค. 63 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที่ 2 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

พ 25 มี.ค. 63 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที่ 2 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

พ. 25 - พฤ 26 มี.ค.63 อบรมพฒันาส่ือและนวตักรรม งานพฒันาส่ือและนวตักรรมเทคโนโลยี

การศึกษา

พฤ 26 มี.ค. 63 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที่ 2 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
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พฤ 26 มี.ค. 63 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที่ 2 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

พฤ 26 มี.ค. 63 ส่งผลการซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 2 วดัผลกลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

ศ 27 มี.ค. 63 จัดท ารูปเล่มรายงานผลการพฒันาผู้เรียน (ปพ.5) ทกุกลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

จ 30 มี.ค. 63 ส่งเล่มรายงานผลการพฒันาผู้เรียน (ปพ.5) ทกุกลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

จ 30 มี.ค. 63 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2562 ทางเวบ็ไซต์ของ

โรงเรียน (เวลา 16.30 น.)

งานวดัและประเมินผล

จ 30 มี.ค. 63 รับเอกสารรายงานผลการพฒันาคุณภาพผู้เรียนรายบคุคล (ปพ.6) ภาค

เรียนที่ 2/2562

ครูที่ปรึกษาทกุคน

จ.30  -  อ.31  มี.ค.62 จัดท า  GPA  ของนักเรียนชั้น ม.6 งานทะเบยีน

แจกหลักฐานเอกสารการจบหลักสูตร ปพ.1 ปพ.2 ปพ.6 ของนักเรียนชั้น 

ม.3 และ ม.6

พธิมีอบประกาศนียบตัร และรางวลัเรียนดี ใหก้ับนักเรียนชั้นม.3 และ ม.6

 ที่จบหลักสูตร

 อ.31  มี.ค.62 ปดิภาคเรียนที่ 2/2562

เมษายน 2563

 เม.ย. 63 ปรับปรุงทะเบยีนประวติัข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า คร้ังที่ 1/2562 งานบคุลากร

 เม.ย. 63 การอบรมผู้บงัคับบญัชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) งานลูกเสือ

พ. 1 - ศ.10 เม.ย.63 ส่ง GPA ม.6  (6 ภาคเรียน) งานทะเบยีน/งานวดัผล

จัดท าเอกสารการจบหลักสูตรของนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 รุ่น 2 และรุ่น

อื่น ๆ

จัดเตรียมเอกสารใบมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4

รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1  และ ม.4

จัดท าเอกสาร  หลักฐานใบรับรองนักเรียน

ส. 4  - จ. 27  เม.ย. 63 กิจกรรมพฒันาการใช้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ และวธิกีารสอน

ภาษาอังกฤษ เพื่อการพฒันาศักยภาพของครู

งานวเิทศสัมพนัธ์

จ. 13 เม.ย. 63 วันสงกรานต์

อ. 14 เม.ย. 63 วันสงกรานต์

พ. 15 เม.ย. 63 วันสงกรานต์

พฤ. 16 เม.ย. 63 วันสงกรานต์  

หมายเหตุ  จะมีการจัดท าปฏทินิฉบบัพิเศษ แจ้งรายละเอียดในช่วงเวลาการรบันักเรยีน ของปกีารศึกษา 2562 อีกครัง้หน่ึง

พฤ. 2  -  พฤ. 30  เม.ย.63 งานทะเบยีน

อ. 31  มี.ค.  63 งานทะเบยีน


