
 

 
 
 
 
 

ปีพุทธศักราช : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558 
ปีการศึกษา   : 1/2558 (วันเปิดภาคเรียน 16 พ.ค.  –  ปิดภาคเรียน 11 ต.ค.58)  
                   2/2558 (วันเปิดภาคเรียน 1 พ.ย.58 – ปิดภาคเรียน 1 เม.ย.59)   
ปีงบประมาณ : 1 ตุลาคม 2557  - 30 กันยายน 2558 

 

 
 
 

ปฏิทินปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 



 

ปฏิทินปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 

วัน เดือน ป ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
มี.ค. ถึง ต.ค. 58 นักเรียนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการพัฒนาการเรียน 

การสอนภาษาจีนมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณหมิง 
ประเทศจีน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ/ 
ฝ่ายวิชาการ 

12 - 13 เม.ย. 58 กิจกรรมคืนสู่เหย้าชาวศรีนครินทร ์(การรดน้ําดําหัวครู อาจารย)์ บุคลากรทุกฝ่าย 
 เดือน พฤษภาคม 2558  

5 พ.ค. 58 
(วันฉัตรมงคล) 

09.00 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 และ ม.4   ปีการศึกษา 
2558 

โรงเรียนและ 
บุคลากรทุกฝ่าย 

5 – 10 พ.ค. 58 นักเรียน ม.1 และ ม.4 ทุกคน เข้าค่ายปรับพ้ืนฐานความรู้และ
เตรียมความพร้อมนักเรียนในระบบเรียนประจํา  

ฝ่ายวิชาการและ 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

6 - 12 พ.ค. 58 นักเรียน ม.6 เรียนวิชาพ้ืนฐานในระบบ 0n-demand ฝ่ายวิชาการและ 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

13 พ.ค. 58 
(วันพืชมงคล) 

นักเรียนรายงานตัวเข้าหอพักและลงทะเบียนภาคเรียนท่ี 1/2558 
- 09.00 น. นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.3 ลงทะเบียนเรียน 
- 13.30 น. นักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 ลงทะเบียนเรียน 
- 19.00 น. กิจกรรมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.2,ม3,ม5,ม.6  

บุคลากรทุกฝ่าย 
ใต้ถุนอาคารหอประชุม 
ใต้ถุนอาคารหอประชุม 
บนหอประชุม 

13 – 14 พ.ค. 58 - กิจกรรมนิเทศและฝึกอบรมนักเรียนวิชาทักษะผู้นํา 
  (Leadership Training) ระดับชั้น ม.2,ม.3,ม.5 และ ม.6 
- การอบรมเสริมบุคลิกภาพกลุ่มนักเรียนเป้าหมาย 
- การอบรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทุกระดับชั้น 

ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯ/ 
งานส่งเสริมทักษะผู้นํา/ 
งานกิจกรรม/ครูประจําชั้น 
งานสวนพฤกษศาสตร์ 

14 พ.ค. 58 - 13.00 น. นักเรียนชั้น ม.4 (เก่า) รายงานตัวเข้าหอพัก ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯ 
15 พ.ค. 58 - 07.30 น. พิธีรับขวัญน้องใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 

- 10.30 น. กิจกรรมปฐมนิเทศและฝึกอบรมนักเรียนม.1และม.4 
- 13.00 น. นักเรียนชั้น ม.2 – ม.6 ทดสอบคําศัพท์ภาษาอังกฤษ  
                ประจําภาคเรียนท่ี 1/2558 

ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯ/ 
งานส่งเสริมทักษะผู้นํา/ 
ฝ่ายวิชาการ/สาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

16 - 17 พ.ค. 58 กิจกรรม “แนะแนวเทคนิคการอ่านสู่ความเป็นเลิศ”ระดับชั้น ม.6  งานหอสมุด/ 
งานแนะแนว/ฝ่ายวิชาการ 

16 - 17 พ.ค. 58 ค่ายเสริมสร้างอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นพระประมุข ระดับชั้น ม.1 และ ม.4  

ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯ/ 
งานส่งเสริมทักษะผู้นํา 

16 - 17 พ.ค. 58 ค่ายบูรณาการวิชาการ ระดับชั้น ม.2 , 3 , 5 ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระฯ 
18 พ.ค. 58 เริ่มจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับช้ัน ฝ่ายวิชาการ 

21 – 22 พ.ค.58 โครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพ ครั้งท่ี 1 
เวลา 05.00 น. นักเรียนทุกคนเข้ารับการตรวจร่างกาย เจาะ
เลือด ประเมินสัดส่วน   

งานพยาบาล 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปฯ 
ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯ 

23 - 24 พ.ค. 58 กิจกรรมค่ายประดู่แดง ฝ่ายวิชาการ/งานส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

หมายเหตุ : การกลับบ้านของนักเรียน กลับเวลา 14.00 – 17.00 น. และส่งกลับเข้าโรงเรียน เวลา 13.00 – 17.00 น. 
             : ปฏิทินปฏิบัติงานนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



 

วัน เดือน ป ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
29 พ.ค. ถึง 
1 มิ.ย. 58 

(1 มิ.ย. วันวสิาขบูชา) 

นักเรียนกลับบ้านครั้งท่ี 1 
(รับนักเรียนกลับบ้านวันที ่28 พ.ค.58 และส่งกลับเข้าโรงเรียน 1 ม.ิย.58) 

ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯและคณะครู
กลุ่มรับ–ส่งท่ีได้รับมอบหมาย 

30 พ.ค. ถึง 
3 มิ.ย. 58 

 

นักเรียนเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ 6th  SGGS 

International Students’ Conference 2015 ณ โรงเรียน 
St George’s Girls’ School กรุงปีนัง ประเทศมาเลเซีย 

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  

 เดือน มิถุนายน 2558  
มิถุนายน 58 โครงการหนึ่งแสนครูดี งานบุคลากร/ 

ฝ่ายอํานวยการ/ฝ่ายวิชาการ 
5 มิ.ย. 58 วันสิ่งแวดล้อมโลก 

 
งานสิ่งแวดล้อมโรงเรียนและ
สาระการเรียนรู้สังคมฯ/ 
สาระฯวิทยาศาสตร์ 

6 - 7 มิ.ย. 58 โครงการทัศนศึกษาล้านนาไทย   
(วิชาสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวง ระดับ ม.1 ) 

ฝ่ายวิชาการ/งานระดับชั้น  
กลุ่มสาระฯ สังคมฯ 

6 มิ.ย. 58 เรียนชดเชยวันศุกร์ท่ี 29 พ.ค. 58 ฝ่ายวิชาการ 
7 มิ.ย. 58 เรียนพิเศษภาคเสาร์ - อาทิตย ์ งานการเรียนภาคพิเศษ/ฝ่ายวิชาการ 

8 - 12 มิ.ย. 58 ประเมินบุคลิกภาพนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (ใหม่) 
 ปีการศึกษา 2558 

ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯ/ 
งานส่งเสริมทักษะผู้นํานักเรียน 

13 - 14 มิ.ย. 58 เรียนพิเศษภาคเสาร์ - อาทิตย ์ งานการเรียนภาคพิเศษ/ฝ่ายวิชาการ 

18 มิ.ย. 58 พิธีวันเกียรติยศ นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (ใหม่)  
ปีการศึกษา 2558 

งานส่งเสริมทักษะผู้นํานักเรียน/
งานสภานักเรียนงานกิจกรรม/
ฝ่ายพัฒนาคุณธรรม 

19 - 21 มิ.ย. 58 นักเรียนกลับบ้านครั้งท่ี 2  
(รับนักเรียนกลับบ้านวันที่ 18 ม.ิย.58 และส่งกลับเข้าโรงเรียน 21 ม.ิย.58) 

ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯและคณะครู
กลุ่มรับ – ส่งท่ีได้รับมอบหมาย 

25 มิ.ย. 58 
 

- 08.30 - 12.00 น. พิธีไหว้ครูประจําปีการศึกษา 2558 
- 13.00 - 16.30 น. กิจกรรมวันสุนทรภู,่ กิจกรรมรักการ
อ่าน, กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด,กิจกรรมปลูกต้นไม้สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

กิจกรรม/กลุ่มสาระฯภาษาไทย/ 
งานหอสมุด/ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯ/
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน/ 
งานอาคารสถานท่ี 

27 มิ.ย. 58 เรียนชดเชยวันศุกร์ท่ี 19 มิ.ย.58 ฝ่ายวิชาการ 
28 มิ.ย. 58 เรียนพิเศษภาคเสาร์ - อาทิตย ์ งานการเรียนภาคพิเศษ/ฝ่ายวิชาการ 

30 มิ.ย. 58 กิจกรรมสวนสนามลูกเสือเนตรนารี  
เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย(1 ก.ค.วันสถาปนาลูกเสือไทย) 

กิจกรรมลูกเสือ 

มิ.ย. 58 กิจกรรมเรียนร่วมกับ Canberra Secondary School 
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 

 เดือน กรกฎาคม 2558  
4 - 5 ก.ค. 58 นักเรียนเรียนพิเศษภาคเสาร์ - อาทิตย์ งานการเรียนภาคพิเศษ/ฝ่ายวิชาการ 

10 - 12 ก.ค. 58 นักเรียนกลับบ้านครั้งท่ี 3  
(รับนักเรียนกลับบ้านวันที่ 9 ก.ค. 58 และส่งกลับเขา้โรงเรยีน 12 ก.ค. 58) 

ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯและคณะครู
กลุ่มรับ – ส่งท่ีได้รับมอบหมาย 

หมายเหตุ : การกลับบ้านของนักเรียน กลับเวลา 14.00 – 17.00 น. และส่งกลับเข้าโรงเรียน เวลา 13.00 – 17.00 น. 
             : ปฏิทินปฏิบัติงานนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 



 

วัน เดือน ป ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
18 ก.ค. 58 - กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของ 

“สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนน”ี   
ฝ่ายพัฒนาคณุธรรมฯ/งานกิจกรรม/
งานส่งเสรมิทักษะผู้นํานักเรียน 

 - กิจกรรมสืบมหาชะตาและตานหาแม่ฟ้าหลวง 
   09.00 น. ผู้ปกครองและนักเรียนพร้อมกันบริเวณพิธี 
 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป/ 
งานกิจกรรม/งานสภานักเรียน/
งานส่งเสริมทักษะผู้นํานักเรียน/
สาระฯสังคมศึกษาฯ 

19 ก.ค. 58 เรียนพิเศษภาคเสาร์ - อาทิตย์  งานการเรียนภาคพิเศษ/ฝ่ายวิชาการ 

22 - 24 ก.ค. 58 นักเรียนชั้นม.1 - ม.6 สอบกลางภาคเรียนท่ี 1/2558 ฝ่ายวิชาการ/บุคลากรทุกฝ่าย 
24 - 26 ก.ค.58 โครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพ ครั้งท่ี 2 

เริ่ม 13.00 น.ของวันท่ี 24 ก.ค.58 
นักเรียนทุกคนเข้าฟังการแปลผลการตรวจร่างกาย เจาะเลือด 
ประเมินสัดส่วน   

งานพยาบาล 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปฯ 
ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯ 

25 - 26 ก.ค. 58 เรียนพิเศษภาคเสาร์ - อาทิตย์  งานการเรียนภาคพิเศษ/ฝ่ายวิชาการ 

28 ก.ค. 58 เวลา 13.30 น.กิจกรรมแห่งเทียนพรรษา  กลุ่มสาระฯสังคม/ 
งานสภานักเรียน 

29 ก.ค. 58 วันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
30 ก.ค. – 2 ส.ค. 58 
(30 ก.ค.วันอาสาฬบูชา และ 

31 ก.ค.วันเข้าพรรษา) 

นักเรียนกลับบ้านครั้งท่ี 4  
(รับนักเรียนกลับบ้านวันที่ 29 ก.ค. 58 และสง่กลับเข้าโรงเรียน 2 ส.ค.58) 

ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯและคณะครู
กลุ่มรับ - ส่งท่ีได้รับมอบหมาย 

 เดือน สิงหาคม 2558  
7 ส.ค. 58 วันรพี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 
8 ส.ค. 58 กิจกรรมวันอาเซียน (Asian Day) 

(ชดเชยวันศุกร์ท่ี 31 ก.ค.58 จัดกิจกรรมวันอาเซียน) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ/
ภาษาต่างประเทศ 

9 ส.ค. 58 เรียนพิเศษภาคเสาร์ - อาทิตย์  งานการเรียนภาคพิเศษ/ฝ่ายวิชาการ 

12 ส.ค. 58 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 

งานส่งเสริมทักษะผู้นํานักเรียน /
ฝ่ายพัฒนาฯ/งานสภานักเรียน 

15 - 16 ส.ค. 58 เรียนพิเศษภาคเสาร์ - อาทิตย ์ งานการเรียนภาคพิเศษ/ฝ่ายวิชาการ 

17 - 23 ส.ค. 58 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
จังหวัดเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยพะเยา 

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร/์ 
ฝ่ายวิชาการ 

21 - 23 ส.ค. 58 นักเรียนกลับบ้านครั้งท่ี 5  
(รับนักเรียนกลับบ้านวันที่ 20 ส.ค.58 และส่งกลับเข้าโรงเรียน 23 ส.ค.58) 

ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯและคณะครู
กลุ่มรับ - ส่งท่ีได้รับมอบหมาย 

25 ส.ค. 
58 

โครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพ ครั้งท่ี 3 
- 25 ส.ค.58 นักเรียนกลุ่มมีปัญหาสุขภาพรับการเจาะ 
  เลือดเวลา 05.00 น. 
- 29 -30 ส.ค.58 นักเรียนกลุ่มมีปัญหารับฟังผลการ 
  ตรวจเลือด 

งานพยาบาล 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปฯ 
ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯ 

29 ส.ค. 58 เรียนชดเชยวันศุกร์ท่ี 21 ส.ค.58 ฝ่ายวิชาการ 
30 ส.ค. 58 นักเรียนเรียนพิเศษภาคเสาร์ - อาทิตย์  งานการเรียนภาคพิเศษ/ฝ่ายวิชาการ 

หมายเหตุ : การกลับบ้านของนักเรียน กลับเวลา 14.00 – 17.00 น. และส่งกลับเข้าโรงเรียน เวลา 13.00 – 17.00 น. 
             : ปฏิทินปฏิบัติงานนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  



 

วัน เดือน ป ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
 เดือน กันยายน 2558  

ก.ย. 58 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับจังหวัด กลุ่มสาระการเรียนรู/้ฝ่ายวิชาการ 

1 ก.ย. 58 กิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลย ี
และเพชรในมือ 

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระฯ การงานและเทคโนโลยี/  
ฝ่ายวิชาการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 5 - 6 ก.ย. 58 นักเรียนเรียนพิเศษภาคเสาร์ - อาทิตย์  งานการเรียนภาคพิเศษ/ฝ่ายวิชาการ 
11 - 13 ก.ย. 58 นักเรียนกลับบ้านครั้งท่ี 6  

(รับนักเรียนกลับบ้านวันที่ 10ก.ย.58 และส่งกลับเขา้โรงเรยีน 13 ก.ย.58) 
ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯและคณะครู
กลุ่มรับ – ส่งท่ีได้รับมอบหมาย 

19 ก.ย. 58   เรียนชดเชยวันศุกร์ท่ี 11 ก.ย.58 /ประเมินวิชาทักษะผู้นํา ฝ่ายวิชาการ/ทักษะผู้นํา 
 20 ก.ย. 58 นักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนสอบปลายภาคเรียน ฝ่ายวิชาการ 
23 - 25 ก.ย. 58 นักเรียนชั้นม.1 - ม.6 สอบปลายภาคเรียนท่ี 1/2558 ฝ่ายวิชาการ 

26 ก.ย. 58 กิจกรรมมุทิตาจิตผู้อํานวยการ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ คณะกรรมการสภานักเรียน 
26 ก.ย. 58 นักเรียนกลับบ้าน  เวลา 11.00 น. และ 

                      ปิดภาคเรียนท่ี 1/2558 
ฝ่ายพฒันาคุณธรรมฯและ 
คณะครูทุกคน  

 เดือน ตุลาคม 2558  
21 ต.ค. 58 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรา- 

บรมราชชนน ี
ฝ่ายพัฒนาคณุธรรมฯ/งานส่งเสรมิ
ทักษะผู้นํานักเรยีน/ 
งานกิจกรรม 

23 ต.ค. 58 กิจกรรมวันปิยมหาราช ฝ่ายกิจกรรม 
 
 
 
 

  

วัน เดือน ป ี ปฏิทินรับการประเมินคุณภาพโรงเรียนด้านต่างๆ 
ประจําภาคเรียนท่ี 1/2558 

กลุ่มงาน/ฝ่าย ผู้รับผิดชอบ 

กรกฎาคม 2558 ประเมินการตรวจสอบภายใน งานการเงิน พัสด/ุฝ่ายอํานวยการ 

กรกฎาคม 2558 ประเมินโรงเรียนในโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คณะทํางานแกนนํา/ฝ่าย
วิชาการ 

สิงหาคม 2558 ประเมินโรงเรียนและนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
ระดับเขตพ้ืนท่ี (ต.ค.58 ระดับจังหวัด และ ม.ค. 59  
ระดับภาค/เขตตรวจราชการ) 

ทุกฝ่ายงานร่วมกับครูประจํา
ชั้นระดับ ม.3 และ ม.6 

กันยายน 2558 ประเมินโรงเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่ายพัฒนาคณุธรรมและ
คณะทํางาน 

กันยายน 2558 ประเมินโรงเรียนสีขาว ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมและคณะทํางาน 

 
             หมายเหตุ : ปฏิทินปฏบิัติงานนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

    1. การรับนักเรียนกลับบ้าน แบ่งเป็น 2 รอบ คือ 
            รอบท่ี 1  กลับเวลา  13.00-14.00น. ได้แก่ นักเรียนท่ีอาศัยอยู ่ในอําเภอเชียงม่วน และจังหวัดอ่ืนๆ นอกเหนือจากจังหวัดพะเยา  
            รอบท่ี 2  กลับเวลา  14.00-16.00น. ได้แก่ กลุม่นักเรยีนท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดพะเยา  

    2.การส่งนักเรียนกลับเข้าโรงเรียน ให้นักเรียนรายตัวเข้าหอพักเวลา 13.00 – 17.00 น. 
 
 
 
 
 



 

ปฏิทินปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา 2558  
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 

วัน เดือน ป ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
 เดือน ตุลาคม 2558  

25 ต.ค. 58 - การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือรับผลการเรียน  
  ภาคเรียนท่ี  1/2558 
- การรายงานตัวเข้าหอพัก และลงทะเบียนเรียน  
  ภาคเรียนท่ี 2/2558  ดังนี ้
    *เวลา 09.00 น. นักเรียนและผู้ปกครอง ระดับ ม.1 - ม.3 
    *เวลา 13.30 น. นักเรียนและผู้ปกครอง ระดับ ม.4 - ม.6 

ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯ 
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายอํานวยการ 

26 ต.ค. 58 เริ่มจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น ฝ่ายวิชาการ 
26 - 30 ต.ค. 58 นักเรียนลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งท่ี 1 งานวัดผล/ฝ่ายวิชาการ 
26 - 30 ต.ค. 58 สัปดาห์ประเมินกิจรรมศัพท์ภาษาอังกฤษที่มอบหมาย 

ช่วงปิดภาคเรียน 
กลุ่มสาระฯภาษาอังกฤษ 

 เดือน พฤศจิกายน 2558  
31 ต.ค. - 1 พ.ย.58 กิจกรรมทัศนศึกษาตามโครงการเรียนฟรี 15 ป ี(ช่วงท่ี 1 ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
31 ต.ค. - 1 พ.ย.58 นักเรียนเรียนพิเศษภาคเสาร ์– อาทิตย ์ งานการเรียนภาคพิเศษ/

ฝ่ายวิชาการ 
4 - 8 พ.ย. 58 กิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้ “โควตา ม.ช.”ของระดับ ม.6 ฝ่ายวิชาการ 
2 - 6 พ.ย. 58 นักเรียนลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งท่ี 2 งานวัดผล/ฝ่ายวิชาการ 

13 - 15 พ.ย. 58 นักเรียนกลับบ้านครั้งท่ี 1  
(รับนักเรียนกลับบ้านวันท่ี 12 พ.ย. 58  
และส่งกลับเข้าโรงเรียน 15 พ.ย. 58) 

ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯและ
คณะครูกลุ่มรับ-ส่ง ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

21 พ.ย. 58 เตรียมงานกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ ์
และชดเชยวันศุกร์ท่ี 13 พ.ย.58 

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา  
และบุคลากรทุกคน 

22 พ.ย. 58 กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ภายใต้แนวคิดอนุรักษ์และพอเพียง กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา 
และบุคลากรทุกคน 

24 พ.ย. 58 กิจกรรมถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี 6 

กิจกรรมลูกเสือ 

28 - 29 พ.ย. 58 นักเรียนเรียนพิเศษภาคเสาร ์– อาทิตย ์ งานการเรียนภาคพิเศษ/
ฝ่ายวิชาการ 

พ.ย. 58 สอบ GAT,PAT ครั้งท่ี 1/2558 ฝ่ายวิชาการ 
พ.ย. 58 กิจกรรมค่ายดาราศาสตร ์ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
พ.ย. 58 กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 

ณ จังหวัดหนองบัวลําภ ู
ฝ่ายวิชาการ 

 เดือน ธันวาคม 2558  
1 - 13 ธ.ค. 58 กีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จ.พะเยา  ฝ่ายกิจกรรม/สาระฯ 

การเรียนรูสุ้ขศึกษาฯ 
หมายเหตุ : การกลับบ้านของนักเรียน กลับเวลา 14.00 – 17.00 น. และส่งกลับเข้าโรงเรียน เวลา 13.00 – 17.00 น. 
             : ปฏิทินปฏิบัติงานนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



 

วัน เดือน ป ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 - 2 ธ.ค. 58 เตรียมพิธีวันสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณ ประจําปี 2558 บุคลากรทุกฝ่าย 
3 ธ.ค. 58 พิธีวันสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณของนักเรียน  

ประจําปี 2558 
ฝ่ายพัฒนาคุณธรรม/ 
งานส่งเสรมิทักษะผู้นํา
นักเรียน 

4 ธ.ค. 58 
(งดการเรียนการสอน) 

08.00 น. กิจกรรม Big Cleaning Day  
11.00 น. รับนักเรียนกลับบ้าน 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปฯ /
ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯ/ 
งานสภานักเรียน  

5 ธ.ค.58 ถึง  
7 ธ.ค. 58 

นักเรียนกลับบ้านครั้งท่ี 2  
(เวลา 11.00 น.รับนักเรียนกลับบ้านวันท่ี 4 ธ.ค.58 และ 
ส่งกลับเข้าโรงเรียนวันท่ี 7 ธ.ค. 58) 

ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯและ
คณะครูกลุ่มรับ-ส่ง ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

8-10 ธ.ค.58 โครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพ ครั้งท่ี 4 
นักเรียนทุกคนรับการทดสอบ IQ 

งานพยาบาล 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปฯ 
ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯ 

10 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ  เรียนตามปกติ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
12 ธ.ค. 58 เรียนชดเชยวันศุกร์ ท่ี 4 ธ.ค.58 ฝ่ายวิชาการ 
13 ธ.ค. 58 นักเรียนเรียนพิเศษภาคเสาร ์- อาทิตย ์ งานการเรียนภาคพิเศษ/ฝ่ายวิชาการ 

13 ธ.ค. 58 กิจกรรมพิธีเปิด - ปิด กีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จ.พะเยา  ฝ่ายกิจกรรม/สาระฯสุขศึกษาฯ 

19 - 20 ธ.ค. 58 นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบโควตา ม.ช. ฝ่ายวิชาการ 
19 - 20 ธ.ค. 58 นักเรียนเรียนพิเศษภาคเสาร ์- อาทิตย์ งานการเรียนภาคพิเศษ/ฝ่ายวิชาการ 

ธ.ค. 58 กิจกรรมแข่งขันทักษะงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งท่ี 65
ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดพิษณุโลก 

กลุ่มสาระฯ/ฝ่ายวิชาการ 

26 ธ.ค.58 ถึง  
3 ม.ค.59 

นักเรียนกลับบ้านครั้งท่ี 3  
(รับนักเรียนกลับบ้านวันท่ี 25 ธ.ค.59 และ 
ส่งกลับเข้าโรงเรียนวันท่ี 3 ม.ค.59) 

ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯและ
คณะครูกลุ่มรับ-ส่ง ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 เดือน มกราคม 2559  
6 - 8 ม.ค. 59 ม.1 - ม.6 สอบกลางภาคเรียนท่ี 2/2558 ฝ่ายวิชาการ/งานวัดผล 
9 ม.ค. 59 การประกวดครูดีเด่นเพ่ือรับรางวัลเกียรติยศ 

ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่มย่อยท่ี 5 จังหวัดพะเยา 
ฝ่ายวิชาการ 

9 - 17 ม.ค. 59 ทดสอบและนําเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นม.6 กลุ่มสาระฯภาษาอังกฤษ/ 
ฝ่ายวิชาการ 

9 ม.ค. 59 เรียนชดเชยวันจันทร ์ท่ี 28 ธ.ค.58 ฝ่ายวิชาการ 

10 ม.ค. 59 เรียนพิเศษภาคเสาร์-อาทิตย์ ฝ่ายวิชาการ 

10 ม.ค. 59 กิจกรรมทัศนศึกษาตามโครงการเรียนฟรี 15 ป ี(ช่วงท่ี 2 ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
14 ม.ค. 59 กิจกรรมวันเปิดบ้านศรีนครินทร ์

(Srinagarindra Open House 2016) 
โรงเรียน 

16 ม.ค. 59 กิจกรรมวันครู ฝ่ายบริหารท่ัวไป/ 
งานกิจกรรม 

ม.ค. 59 นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบรายวิชาสามัญ 7 วิชา ฝ่ายวิชาการ 
หมายเหตุ : การกลับบ้านของนักเรียน กลับเวลา 14.00 – 17.00 น. และส่งกลับเข้าโรงเรียน เวลา 13.00 – 17.00 น. 
             : ปฏิทินปฏิบัติงานนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  



 

วัน เดือน ป ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
16 - 20 ม.ค. 59 นักเรียน ม.3 รับการติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อนสอบ O-Net ฝ่ายวิชาการและ 

งานส่งเสริมความเป็นเลิศ 
17 ม.ค.58 โครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพ ครั้งท่ี 5 

17 ม.ค.58 นักเรียนกลุ่มมีปัญหาสุขภาพเจาะเลือด 
                เพ่ือตรวจสุขภาพซ้ํา  
5 – 6 ก.พ. 58 นักเรียนกลุ่มมีปัญหาสุขภาพรับคําแนะนํา  

งานพยาบาล 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปฯ 
ฝ่ายพัฒนาคุณธรรม 

18 – 26 ม.ค. 59 กิจกรรมเรียนร่วม (Cooperative Learning) กับ  
Canberra Secondary School ณ ประเทศสิงคโปร ์

กลุ่มงานโปรแกรมสองภาษา และ 
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 

22 - 24 ม.ค. 59 นักเรียนกลับบ้านครั้งท่ี 4  
(รับนักเรียนกลับบ้านวันท่ี 21 ม.ค.59 และ 
ส่งกลับเข้าโรงเรียนวันท่ี 24 ม.ค.59) 

ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯและ
คณะครูกลุ่มรับ-ส่ง ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

25 ม.ค.-5 ก.พ.59 กิจกรรมแนะแนวสัญจร กิจกรรมแนะแนว 
25 - 31 ม.ค. 59 นักเรียน ม.6รับการติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อนสอบ O-Net ฝ่ายวิชาการและ 

งานส่งเสริมความเป็นเลิศ 
30 ม.ค. 59 เรียนชดเชยวันศุกร์ท่ี 22 ม.ค.59  
31 ม.ค. 59 นักเรียนเรียนพิเศษเสาร์-อาทิตย ์ งานการเรียนภาคพิเศษ/ฝ่ายวิชาการ 

ม.ค. 59 สอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2558 ฝ่ายวิชาการ 
 เดือน กุมภาพันธ ์2559  

ก.พ. 59 สอบ O-NET ระดับ ม.6 ฝ่ายวิชาการ 
ก.พ. 59 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนและแต่งตั้ง

ประธานสภานักเรียน 
งานสภานักเรียน/ 
ฝ่ายพัฒนาคุณธรรม 

ก.พ. 59 กิจกรรมแข่งขันทักษะงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งท่ี 65 
ระดับชาติ 

กลุ่มสาระฯ/ฝ่ายวิชาการ 

6 - 7 ก.พ. 59 นักเรียนเรียนพิเศษเสาร์-อาทิตย ์ งานการเรียนภาคพิเศษ/ฝ่ายวิชาการ 

8 - 10 ก.พ. 59 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (SWPY-Jamboree)  ม.1 - 3 งานกิจกรรมลูกเสือ 
8 - 10 ก.พ. 59 กิจกรรมค่ายจิตอาสาระดับ ม.ปลาย งานกิจกรรม 

12 - 14 
ก.พ. 59 

นักเรียนกลับบ้านครั้งท่ี 6 
(รับนักเรียนกลับบ้านวันท่ี 11 ก.พ.59  
และส่งกลับเข้าโรงเรียนวันท่ี 14 ก.พ. 59) 

ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯและ
คณะครูกลุ่มรับ-ส่ง ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

16 - 20 ก.พ. 59 สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจนีของนักเรียนชัน้ ม.1 - ม.5 งานโครงการ EP/สาระ 
การเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

20 - 24 ก.พ. 59 รับสมัครนักเรียน ม.1 ทุกประเภท และม.4 ปีการศึกษา 2559 
(สอบคัดเลือก ม.1 วันท่ี 28 ก.พ.59 และ ม.4 วันท่ี 1 มี.ค.59) 

ฝ่ายวิชาการ 
งานรับสมัครนักเรียน 

20 ก.พ. 59 เรียนชดเชยวันศุกร์ท่ี 12 ก.พ.59 
กิจกรรมประเมินวิชาทักษะผู้นํานักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯ 

21 ก.พ. 59 ตรวจสอบการส่งงานทุกวิชา  
และเตรียมสอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2558 

ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายพัฒนา
คุณธรรมฯ 

22 - 24 ก.พ. 59 ม.3 และ ม.6 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2558 ฝ่ายวิชาการ 
หมายเหตุ : การกลับบ้านของนักเรียน กลับเวลา 14.00 – 17.00 น. และส่งกลับเข้าโรงเรียน เวลา 13.00 – 17.00 น. 
             : ปฏิทินปฏิบัติงานนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  



 

วัน เดือน ป ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
22 – 25 ก.พ. 59 ม.1 ,ม.2 ,ม.4, ม.5 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2558 ฝ่ายวิชาการ 

25 ก.พ. 59 ลงทะเบียนและฝึกซ้อมการรับประกาศนียบัตรของ ม.3 และม.6 
เวลา 17.30 น.กิจกรรมสานสายใยน้องพ่ีครอบครัวศรีนครินทร ์

งานแนะแนว/งานกิจกรรม 

26 ก.พ. 59 
 

08.00 – 11.30น. พิธีอําลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศ  
                          นักเรียน ม.3 และ ม.6 
11.30 น. นักเรียน ม.3 และ 6 กลับบ้าน 

งานแนะแนว/งานกิจกรรม
ฝ่ายวิชาการ/ 
งานกิจกรรม/ฝ่ายพัฒนาฯ 

 
 

13.00 น. นักเรียน ม.1,2,4 และ 5 พร้อมกันบนหอประชุม 
เพ่ือร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรผู้มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ  
(รับนักเรียนกลับบ้าน 14.00 น.) 

ฝ่ายวิชาการ/ 
งานกิจกรรม/ฝ่ายพัฒนาฯ 

29 ก.พ.-4 มี.ค. 59 นักเรียนชั้น ม.1 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และ 
ทัศนศึกษานอกสถานท่ี  

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 

 เดือน มีนาคม 2559  
8 - 12 มี.ค. 59 นักเรียนลงทะเบียนสอบแก้ตัว งานวัดผล/ฝ่ายวิชาการ 

มี.ค. 59 สอบ GAT/PAT ครั้งท่ี 2/2558 ฝ่ายวิชาการ/’งานแนะแนว 

26 มี.ค. 59 09.00 น. ประชุมผู้ปกครองเพ่ือรับรายงานผลการเรียน  
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2558 
(ม.3 และ ม.6 รับประกาศนียบัตร และ ปพ.1 ฉบับจริง) 

ฝ่ายวิชาการ 

   
วัน เดือน ป ี ปฏิทินรับการประเมินคุณภาพโรงเรียนด้านต่างๆ ประจําภาค

เรียนท่ี 2/2558 
กลุ่มงาน/ฝ่าย ผู้รับผิดชอบ 

พฤศจิกายน 58 การประเมินตนเองของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (SSA) 

โรงเรียน 

พฤศจิกายน 58 การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBEC QA) โรงเรียน 
มกราคม 59 การประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับเขตตรวจราชการ โรงเรียน 

   
 

    หมายเหตุ : ปฏิทินปฏิบัติงานนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
1. การรับนักเรียนกลับบ้าน แบ่งเป็น 2 รอบ คือ 

                     รอบท่ี  1 กลับเวลา 13.00 – 14.00 น.ได้แก่ นักเรียนท่ีอาศัยอยู่ใน อ.เชียงม่วน และจังหวัดอ่ืนๆ  
          นอกเหนือจากจังหวัดพะเยา 

                     รอบท่ี 2  กลับเวลา 14.00 – 16.00 น. ได้แก่ กลุ่มนักเรียนท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดพะเยา 
     2. การส่งนักเรียนกลับเข้าโรงเรียน ให้นักเรียนรายงานตัวเข้าหอพักเวลา 13.00 – 17.00 น. 

 


