ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วัน เดือน ปี
๒ พ.ค.๖๑
๗ พ.ค.๖๒
๘ , ๑๐ , ๑๔๑๖ พ.ค.๖๒
๑๓ พ.ค.๖๒
๑๔–๑๗ พ.ค.๖๒
๑๖–๑๗ พ.ค.๖๒
๑๘ พ.ค.๖๒
๑๙ พ.ค.๖๒
๓ มิ.ย.๖๒
๑๓ มิ.ย. ๖๒
๒๔-๒๖ มิ.ย. ๖๒
๒๗ มิ.ย.๖๒
๑ ก.ค.๖๒
๓-๕ ก.ค.๖๒
๘-๙ ก.ค.๖๒
๑๑-๑๒ ก.ค.๖๒
๑๕ ก.ค.๖๒
๑๖-๑๗ ก.ค. ๖๒
๒๕ ก.ค. ๖๒
๒๖ ก.ค. ๖๒
ก.ค. ๖๒
๒ ส.ค. ๖๒
๙ ส.ค. ๖๒
๑๒ ส.ค. ๖๒
๑๕ ส.ค.๖๒

กิจกรรม/งาน
ประชุมครู บุคลากร ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.๑–๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.
จัดการเรียนการสอน เพื่อปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.๑

ผู้รับผิดชอบ
ครู บุคลากรทุกคน
ครู บุคลากรทุกคน
กลุ่มบริหารวิชาการ

เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
- ลงทะเบียนเรียน และกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.๑–๖
- อบรมพัฒนานักเรียน ชั้น ม.๒–๖ ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม
เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมทาบุญ กิจกรรมปล่อยปลา
และกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน
กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน (BIG CLEANING DAY)
- กิจกรรมทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
- กิจกรรมปล่อยปลา สะเดาะเคราะห์ สืบชะตาโรงเรียน
กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน
ประชุมนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน กรณีนักเรียนติด ๐ , ร , มส.
กิจกรรม “พิธีไหว้ครู ประจาปี ๒๕๖๒”
- สัปดาห์วันสุนทรภู่ และกิจกรรมวันสุนทรภู่บูรณาการกลุ่มสาระฯ
- สัปดาห์วันต่อต้านยาเสพติด
ประชุมประจาเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
พิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม
ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ให้หัวหน้ากลุ่มสาระ
ตรวจสอบ / วิชาการอัดสาเนาข้อสอบ
ครูผู้สอน / นักเรียน เรียนซ่อมเสริม และส่งงาน หรือสอบซ่อมกรณี
คะแนนไม่ถึง ๕๐ % ของคะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาคเรียน
สอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
กิจกรรมธรรมะบูชา และถวายเทียนจานาพรรษาและผ้าอาบน้าฝน
วันหยุดราชการ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
ประชุมประจาเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
ประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน (สพท.)
ส่งเอกสารวิชาการ (เอกสารวัดผลประเมินผล) ครั้งที่ ๑
พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ ในรัชกาลที่ ๙
วันหยุดราชการ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
พิธีเปิดงาน “เปิดโลกการศึกษา สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และของดี ๔ ตาบล”

ครู บุคลากรทุกคน
ครู บุคลากรทุกคน
ครู บุคลากรทุกฝ่าย
ครู บุคลากรทุกคน
ครู บุคลากรทุกคน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มกิจการนักเรียน
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มกิจการนักเรียน
ครู บุคลากรทุกคน
กิจกรรมลูกเสือ
กลุ่มบริหารวิชาการ/
ครูประจาวิชา
ครูผู้สอน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
ครู บุคลากรทุกคน
ครู บุคลากรทุกคน
งานกิจกรรมนักเรียน
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารวิชาการ
ครู บุคลากรทุกคน
ครู บุคลากรทุกคน
ครู บุคลากรทุกคน

ปฏิทินปฏิบัติงาน ( ต่อ )
วัน เดือน ปี
๑๕ ส.ค. ๖๒

๑๖ ส.ค. ๖๒
๑๗-๑๘ ส.ค. ๖๒
๒๒ ส.ค. ๖๒
๒๗–๓๐ ส.ค. ๖๒
๒๙ ส.ค.๖๒
๓๑ ส.ค. ๖๒
๑๑-๑๔ ก.ย. ๖๒
๑๘-๒๐ ก.ย. ๖๒
๒๓-๒๕ ก.ย. ๖๒
๒๖-๒๗ ก.ย. ๖๒
๒๗ ก.ย. ๖๒
๒๘-๓๐ ก.ย. ๖๒
๑ ต.ค. ๖๒
๑-๓ ต.ค. ๖๒

๔–๕ ต.ค. ๖๒
๖ ต.ค. ๖๒
๑๓ ต.ค. ๖๒
๒๓ ต.ค. ๖๒
หมายเหตุ

กิจกรรม/งาน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
- กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ/สัปดาห์ห้องสมุด
- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ / กิจกรรมวันอาเซียน
- กิจกรรมนาเสนอโครงงานบูรณาการสู่อาชีพยุคไทยแลนด์ ๔.๐
- โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่อาชีพ (นักเรียน ม.๓ และ ม.๖)
ศึกษาดูงาน และแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
ตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพะเยา
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่คาดว่าจะติด ๐ , ร , มส
แข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพนักเรียน ปี ๒๕๖๒
ประชุมประจาเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ประกวดสื่อ นวัตกรรมการสอนของครู ณ ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
ครูผู้สอน / นักเรียน เรียนซ่อมเสริม และส่งงาน หรือสอบซ่อมกรณี
คะแนนไม่ถึง ๕๐ % ของคะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาคเรียน
ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ และอัดสาเนาข้อสอบ
ปลายภาคที่ ๑/๒๕๖๒
ส่งผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมบังคับ/กิจกรรมเลือก
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
ประชุมประจาเดือน กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ครูผู้สอนตรวจข้อสอบ / ทาเอกสารวิชาการ / BookMark
ส่งเอกสารวิชาการทุกระดับชั้น /พร้อม BookMark
- บันทึกผลการเรียนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ครูบันทึกผลการเรียนในโปรแกรม SGS ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
- ตรวจสอบความถูกต้องของการประมวลผลการเรียน
- จัดทาสมุด ปพ.๖ , จัดทาเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู บุคลากร ครั้งที่ ๒
ปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
พิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
วันปิยมหาราช (ครู บุคลากรตามคาสั่งเข้าร่วมกิจกรรม)

ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ผู้รับผิดชอบ
ครู บุคลากรทุกคน

กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
ครู บุคลากรทุกคน
กลุ่มบริหารวิชาการ
ครูผู้สอน
กลุ่มบริหารวิชาการ/
ครูประจาวิชา
ครูผู้สอน/กิจกรรม
นักเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
ครู บุคลากรทุกฝ่าย
กลุ่มบริหารวิชาการ/วัดผล
ครูผู้สอน
- ครูผู้สอน
- งานทะเบียน วัดผล
- เจ้าหน้าที่วัดผล
- คณะกรรมการประเมิน
ครู บุคลากรทุกคน
กลุ่มอานวยการ
ครู บุคลากรทุกฝ่าย

