ปฏิทินปฏิบัติงาน โรงเรียนถ้าปินวิทยาคม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วัน เดือน ปี
๑๘ ต.ค.๖๒
๒๑ ต.ค.๖๒
๒๒-๒๔ ต.ค.๖๒
๒๓ ต.ค.๖๒
๒๕-๒๗ ต.ค.๖๒
๒๘ ต.ค.๖๒
๙ พ.ย.๖๒
๒๑ พ.ย.๖๒
๒๘ พ.ย.๖๒
๓๐ พ.ย.๖๒
๑-๑๐ ธ.ค.๖๒
๒-๑๖ ธ.ค.๖๒
๔ ธ.ค. ๖๒
๕ ธ.ค.๖๒
๑๐ ธ.ค. ๖๒
๒๐–๒๓ ธ.ค.๖๒
๒๕-๒๖ ธ.ค. ๖๒
๒๗ ธ.ค.๖๒

กิจกรรม
- ครู บุคลากรลงเวลาปฏิบัติราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐-๐๗.๕๐ น.
- ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒และประชุมประจาเดือน
- (บ่าย) ประชุมจัดทาแผน / โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
- ปฐมนิเทศนักเรียน และลงทะเบียนเรียน เวลา ๐๘.๓๐–๑๒.๐๐ น.
- เตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา ๒๕๖๒
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา ๒๕๖๒
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ ร.๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓
ตุลาคม (สถานที่ อาเภอดอกคาใต้)
จัดทาตารางสอน-ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒
เริ่มจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.)
กิจกรรมถวายราชสดุดีน้อมราลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ประชุมครู บุคลากร ประจาเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒
กิจกรรมค่ายภาษา ครั้งที่ ๑ ตามโครงการ “สร้างฝัน
สานสัมพันธ์ ร่วมพัฒนาน้องสู่ความสาเร็จ”
การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา ปี ๒๕๖๒
นักเรียนนาเสนอผลงาน portfolio เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรี ตามระบบ ระบบ TCAS รอบที่ ๑
กิจกรรมน้อมราลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
วันหยุดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
วันหยุด เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย
สอบวัดผลประเมินผล กลางภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒
- กิจกรรมทาบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับ
ปีใหม่ และกิจกรรมวัน Christmas and International Day
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ประชุมครู บุคลากร ประจาเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ครู บุคลากร เวลา ๑๗.๐๐ น.

ผ้รับผิดชอบ
ครู บุคลากรทุกคน
ครู บุคลากรทุกคน
ครู บุคลากรทุกคน
ครู บุคลากร
ตามคาสั่งแต่งตั้ง
ก.ก.ฝ่ายวิชาการ
ทุกฝ่าย
ครู บุคลากรทุกคน
กิจกรรมลูกเสือ
ครู บุคลากรทุกคน
กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ
ทุกฝ่าย
งานแนะแนว
ครู บุคลากรทุกคน
ครู บุคลากรทุกคน
ครู บุคลากรทุกคน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
ครู บุคลากรทุกคน
ครู บุคลากรทุกคน

ปฏิทินปฏิบัติงาน โรงเรียนถ้าปินวิทยาคม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ต่อ)
วัน เดือน ปี
๒๘ ธ.ค.๖๒ –
๑ ม.ค.๖๓
๗ ม.ค.๖๓
๑๔ ม.ค.๖๓
๑๖ ม.ค.๖๓
๑๗-๑๙ ม.ค.๖๓
๑๙-๒๑ ม.ค.๖๓
๓๐ ม.ค.๖๓
๑ – ๒ ก.พ. ๖๓
๖ ก.พ.- ๒๓ มี.ค.
๖๓
๖ - ๘ ก.พ.๖๓
๑๐–๑๔ ก.พ.๖๓
๒๒-๒๕ ก.พ.๖๓
๒๕ ก.พ.๖๓
๒๖-๒๘ ก.พ.๖๓
๒๘ ก.พ.๖๓
๒๙ ก.พ.-๑ มี.ค.๖๓
๒ – ๔ มี.ค.๖๓
๕-๖ มี.ค.๖๓
๗ มี.ค.๖๓
๙ – ๑๓ มี.ค.๖๓
๑๙-๒๒ มี.ค.๖๓
มี.ค. ๖๓
๒๓ มี.ค.๖๓
๒๖-๓๐ มี.ค.๖๓
๓๑ มี.ค. ๖๓
๒ เม.ย.๖๓
๓ เม.ย.๖๓
๔ เม.ย.๖๓

กิจกรรม
วันหยุดราชการ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓

ผ้รับผิดชอบ
ครู บุคลากรทุกคน

การประกวดครูดีเด่นเพื่อรับรางวัล เกียรติยศ ของสหวิทยาเขต
ภูกามยาว จังหวัดพะเยา ณ ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณครู เนื่องในวันเกียรติยศ
กิจกรรมวันครูแห่งชาติ
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑
การประกวด OBEC AWARDS ระดับชาติ
ประชุมครู บุคลากร ประจาเดือน มกราคม ๒๕๖๓
สอบ O - NET ของนักเรียนระดับชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
สอบโควตา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตามระบบ
ระบบ TCAS รอบที่ ๒
กิจกรรม ค่ายพักแรมลูกเสือ (TPK-Jamboree) และกิจกรรม
ค่ายยุวกาชาด
ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน นักเรียน ม.๑ - ม.๖
สอบ GAT/PAT ของนักเรียนระดับชั้น ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
สอบวัดผลประเมินผล ปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒
ประชุมครู บุคลากร ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
สอบ O - NET ของนักเรียนระดับชั้น ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
นักเรียนเรียนซ่อมเสริม และส่งงานเพิ่มเติม
- กิจกรรมอาลาสถาบัน และปัจฉิมนิเทศ
- กิจกรรมสานสายใยน้องพีช่ าวชมพู-ขาว
กิจกรรมค่ายภาษา ครั้งที่ ๒ โครงการ “สร้างฝัน สานสัมพันธ์
ร่วมพัฒนาน้องสู่ความสาเร็จ”
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาโรงเรียนเขตพื้นที่บริการ ๔ ตาบล
ครู บุคลากร ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาศตวรรษที่ ๒๑
การทดสอบด้วยข้อสอบกลาง ของระดับ ม.๑ และ ม.๒
ประชุมครู บุคลากร ประจาเดือน มีนาคม ๒๕๖๓
รับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
นักเรียนรับผลการเรียน ประจาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒
(ม.๓ และ ม.๖ รับประกาศนียบัตร และ ปพ.๑ ฉบับจริง)
ทดสอบวัดความรู้นักเรียน ระดับชั้น ม.๑ และระดับชั้น ม.๔
ประกาศผลการทดสอบนักเรียน ระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔
รายงานตัว และมอบตัวของนักเรียน ระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔

กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ
ครู บุคลากร
ครู บุคลากรทุกคน
กลุ่มอานวยการ
ครู บุคลากรทุกคน
กลุ่มบริหารวิชาการ
งานแนะแนว
กิจกรรมลูกเสือ
ยุวกาชาด
กลุ่มฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
ครู บุคลากรทุกคน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มกิจการนักเรียน
กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ
งานแนะแนว
งานบุคคลากร
กลุ่มบริหารวิชาการ
ครู บุคลากรทุกคน
กลุ่มบริหารวิชาการ
ครู บุคลากรทุกคน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
ครู บุคลากรทุกคน

หมายเหตุ ๑. กิจกรรม / กาหนดการตามช่วงเวลา อาจมีการเปลี่ยนตามความเหมาะสม และตามนโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือกระทรวงศึกษาธิการ
๒. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
ผ่านระบบ TCAS ทั้ง ๕ รอบด้วยกัน และในปีการศึกษา ๒๕๖๓
รอบที่ ๑ :
วันที่ ๒-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
รอบที่ ๒ :
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์-วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓
รอบที่ ๓ :
วันที่ ๑๗-๒๗ เมษายน ๒๕๖๓
รอบที่ ๔ :
วันที่ ๗-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
รอบที่ ๕ :
วันที่ ๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
๓. สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กาหนดการสอบ ดังนี้
GAT/PAT : วันที่ ๒๒ – ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๓
O-NET (ม.๖) : วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ – ๑ มี.ค. ๒๕๖๓
๙ วิชาสามัญ : วันที่ ๑๔-๑๕ มี.ค. ๒๕๖๓

