
 

 

ปฏทินิปฏบิัติงานภาคเรียนที ่2    ปีการศึกษา  2559 
เดือน   กมุภาพนัธ์  2560 

วันที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1-20 - โครงการพฒันาภาษาสู่อาเซียน กิจกรรม Valentine’s Day 

- โครงการค่ายภาษาองักฤษ (English Camp) 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

16-28 กิจกรรมทดสอบก าลงัใจ นกัศึกษาวชิาทหาร กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
10 ส่งรายช่ือนกัเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียน

ทั้งหมด 
ครูประจ าวชิา 

10 อดัส าเนาขอ้สอบกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ งานวดัผล 
13 จดัขอ้สอบบรรจุซองของกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 
13 อดัส าเนาขอ้สอบกลุ่มสาระศิลปะ งานวดัผล 
14 ประกาศรายช่ือนกัเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ  80  ของเวลาเรียนทั้งหมด งานวดัผล 
14 จดัขอ้สอบบรรจุซองของกลุ่มสาระศิลปะ กลุ่มสาระศิลปะ 

14 อดัส าเนาขอ้สอบกลุ่มสาระภาษาไทย งานวดัผล 
15 จดัขอ้สอบบรรจุซองของกลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระภาษาไทย 
15 อดัส าเนาขอ้สอบกลุ่มสาระสุขศึกษา งานวดัผล 
16 จดัขอ้สอบบรรจุซองของกลุ่มสาระสุขศึกษา กลุ่มสาระสุขศึกษา 
16 อดัส าเนาขอ้สอบของกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ งานวดัผล 
17 จดัขอ้สอบบรรจุซองของกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 
17 อดัส าเนาขอ้สอบกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ งานวดัผล 

20-21 ผูป้กครองและนกัเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ80  รับและยืน่
ค  าร้องขอมีสิทธ์ิสอบวดัผล  ปลายภาคเรียนที่2  ปีการศึกษา 2559 

งานวดัผล 

20 จดัขอ้สอบบรรจุซองของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

20 อดัส าเนาขอ้สอบกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ งานวดัผล 

20-24   
-รับสมคัรนกัเรียน  ม.1  หอ้งเรียนพเิศษ MEP  และ SMET  
 -รับสมคัรนกัเรียน ม.4 หอ้งเรียนพเิศษ SMET และEducation Hup 

กรรมการตามค าสัง่ 

21 จดัขอ้สอบบรรจุซองของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
21 อดัส าเนาขอ้สอบกลุ่มสาระสงัคมศึกษาฯ งานวดัผล 
23 จดัขอ้สอบบรรจุซองของกลุ่มสาระสงัคมศึกษาฯ กลุ่มสาระสงัคมศึกษาฯ 
23 ประกาศรายช่ือนกัเรียนที่ไม่มีสิทธ์ิสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2/2559 งานวดัผล 
24 ตรวจความถูกตอ้งการจดัซองขอ้สอบเพือ่เตรียมสอบ งานวดัผล 

27ก.พ.- 3มี.ค.  สอบวดัผลปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ผูบ้ริหาร,งานวดัผล 



 

 

ปฏทินิปฏบิัติงานภาคเรียนที ่2    ปีการศึกษา  2559 
เดือน  มนีาคม  2560 

วันที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1-10 กิจกรรมราตรีสีเขียว กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
- โครงการ “ปลูกจิตรักษส่ิ์งแวดลอ้ม” กลุ่มสาระฯวทิยาศาสตร์ 
4   สอบคดัเลือกนกัเรียนหอ้งเรียนพเิศษ ชั้น ม.1  กรรมการตามค าสัง่ 
5 สอบคดัเลือกนกัเรียนหอ้งเรียนพเิศษ ชั้น ม.4 กรรมการตามค าสัง่ 

6-7 ครูประจ าวชิากรอกคะแนนในโปรแกรม Bookmarks’2551 ครูประจ าวชิา 
8 ครูประจ าวชิาส่งแฮนด้ีไดร์ฟและแบบบนัทึกผลการเรียนที่ฝ่ายวชิาการ ครูประจ าวชิา 

8-12 ค่ายพฒันาคะแนนคุณลกัษณะ งานปกครอง 
9-10 งานทะเบียนถ่ายโอนขอ้มูลทุกรายวชิาจากแฮนด้ีไดร์ฟลงสู่โปรแกรม งานวชิาการ 

13 
ครูที่ปรึกษาทุกระดบัชั้นรับแบบรายงานผลการเรียนเพือ่ตรวจสอบความ
ถูกตอ้งจากงานทะเบียน 

ครูที่ปรึกษา,งานทะเบียน 
 

13-14 อบรมพฒันาบุคลากรโดยวทิยากรจากสโมสรไลออน บุคลากรตามค าสัง่ 

15 

เวลา 08.30 – 10.00 น. ประชุมผูป้กครองและประกาศผลการเรียน  
ชั้น ม.1-ม.3 

ฝ่ายบริหาร 

เวลา 10.00- 12.00น. นกัเรียนและผูป้กครอง พบครูที่ปรึกษา 
เพือ่รับผลการเรียนและรับค าร้องขอสอบแกต้วั 

ครูที่ปรึกษา 

เวลา 13.00 – 15.00น. นกัเรียนและผูป้กครองพบครูประจ าวชิา 
เพือ่ยืน่ค  าร้องขอสอบแกต้วั 

ครูประจ าวชิา 

16 
 

เวลา 08.30 – 10.00 น. ประชุมผูป้กครองและประกาศผลการเรียน 
 ชั้น ม.4-ม.6  และ ปวช.1-3 

ฝ่ายบริหาร 
 

เวลา 10.00- 12.00น. นกัเรียนและผูป้กครอง พบครูที่ปรึกษา 
เพือ่รับผลการเรียนและรับค าร้องขอสอบแกต้วั 

ครูที่ปรึกษา 

เวลา 13.00 – 15.00น. นกัเรียนและผูป้กครองพบครูประจ าวชิา 
เพือ่ยืน่ค  าร้องขอสอบแกต้วั 

ครูประจ าวชิา 

17-22 
ด าเนินการสอบแกต้วัคร้ังที่ 1  พร้อมทั้งประกาศผลการสอบแกต้วั                 
ใหน้กัเรียนทราบ   และนดัหมายนกัเรียนสอบแกต้วัคร้ังที่ 2  

ครูประจ าวชิา 

23 ส่งผลการสอบแกต้วัคร้ังที่ 1  ต่อฝ่ายวชิาการ ครูประจ าวชิา 
24,27 ด าเนินการสอบแกต้วัคร้ังที่ 2 พร้อมทั้งประกาศผลการสอบแกต้วั 

ใหน้กัเรียนทราบ 
ครูประจ าวชิา 

27 อบรมและพฒันาบุคลากร    (27 มี.ค.- 5 เม.ย.) งานบุคลากร 
28 ส่งผลการสอบแกต้วัคร้ังที่ 2  ต่อฝ่ายวชิาการ ครูประจ าวชิา 



 

 

ปฏทินิปฏบิัติงานภาคเรียนที ่2    ปีการศึกษา  2559 
เดือน  มนีาคม  2560  (ต่อ) 

วันที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
27-30 -รับสมคัรนกัเรียน ม.1 (หอ้งเรียนทัว่ไป) 

-รับสมคัรนกัเรียน ม.4 (หอ้งเรียนทัว่ไป) และ ปวช.1 
กรรมการตามค าสัง่ 

31 -  นกัเรียนชั้น ม.3 และ ม.6  รับ ปพ 1. และเกียรติบตัร 
- จดักิจกรรมปัจฉิมนิเทศนกัเรียนชั้น ม.3 ม.6 และปวช.3 

ฝ่ายวชิาการ 
ฝ่ายแนะแนว 

 
 

ปฏทินิปฏบิัติงานภาคเรียนที ่2    ปีการศึกษา  2559 
เดือน  เมษายน  2560 

วันที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

          1-5 อบรมและพฒันาบุคลากร   (27มี.ค – 5 เม.ย.) งานบุคลากร 
2 สอบคดัเลือกนกัเรียน ม.4 (หอ้งเรียนทัว่ไป) และ ปวช.1 กรรมการตามค าสัง่ 
5 ลงช่ือปฏิบตัิงานวนัสุดทา้ย บุคลากรทุกคน 
8 สอบคดัเลือกนกัเรียน ม.1 (หอ้งเรียนทัว่ไป)  กรรมการตามค าสัง่ 

17-28 นกัเรียน ม.1 , ม.4  และ ปวช.1 เร่ิมเรียนปรับพื้นฐาน กรรมการตามค าสัง่ 
19 -รับมอบตวันกัเรียน ม.1 (หอ้งเรียนทัว่ไป และหอ้งเรียนพเิศษ) 

-รับมอบตวันกัเรียน ม.4  (หอ้งเรียนพเิศษ) 
กรรมการตามค าสัง่ 

20 รับมอบตวันกัเรียน ม.4  (หอ้งเรียนทัว่ไป) และ ปวช.1 กรรมการตามค าสัง่ 
26-28 อบรมนกัเรียนแกนน า งานปกครอง 

 

ปฏทินิปฏบิัติงานภาคเรียนที ่2    ปีการศึกษา  2559 
เดือน  พฤษภาคม  2560 

วันที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 เร่ิมลงช่ือปฏิบติังานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2560 บุคลากรทุกคน 
3-4 ปฐมนิเทศนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 งานปกครอง 
5-6 ปฐมนิเทศนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 และ ปวช.1 งานปกครอง 
8 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560    นกัเรียนทุกชั้นลงทะเบียนเรียน 

เร่ิมเรียนตามปกติในคาบเรียนที่ 4 
บุคลากรทุกคน 

 


