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ปฏิทินปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา 2557 (ปรับปรุง 10 ต.ค.57) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
 เดือนตุลาคม  

26 ต.ค.57 - การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือรับผลการเรียน  
  ภาคเรียนท่ี  1/2557 
- การรายงานตัวเข้าหอพัก และลงทะเบียนเรียน  
ภาคเรียนท่ี 2/2557โดย 
  *เวลา 09.00 น. นักเรียนและผู้ปกครอง ระดับ ม.1 - ม.3 
  *เวลา 13.30 น. นักเรียนและผู้ปกครอง ระดับ ม.4 - ม.6 

ฝา่ยพัฒนาคุณธรรมฯ 
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายอํานวยการ 

27 ต.ค. 57 เริ่มจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น ฝ่ายวิชาการ 
27 - 31 ต.ค.57 นักเรียนลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งท่ี 1 งานวัดผล/ฝ่ายวิชาการ 
27 - 31 ต.ค.57 สัปดาห์ประเมินกิจรรมศัพท์ภาษาอังกฤษที่มอบหมาย 

ช่วงปิดภาคเรียน 
กลุ่มสาระฯภาษาอังกฤษ 

 เดือนพฤศจิกายน  
1 - 2  พ.ย.57 กิจกรรมทัศนศึกษาตามโครงการเรียนฟรี 15 ป ี(ช่วงท่ี 1 ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1 – 2 พ.ย.57 นักเรียนเรียนพิเศษภาคเสาร์-อาทิตย์ งานการเรียนภาคพิเศษ/

ฝ่ายวิชาการ 
1 - 7  พ.ย. 57 กิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้ “โควตา ม.ช.”ของระดับ ม.6 ฝ่ายวิชาการ 
3 - 6 พ.ย.57 นักเรียนลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งท่ี 2 งานวัดผล/ฝ่ายวิชาการ 
7-8-9 พ.ย. 57 นักเรียนกลับบ้านครั้งท่ี 1 

(รับนักเรียนกลับบ้านวันท่ี 6 พ.ย. 57 และส่งกลับเข้าโรงเรียน 
9 พ.ย. 57) 

ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯและ
คณะครูกลุ่มรับ-ส่ง ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

15 พ.ย. 57 เตรียมงานกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ ์ กลุ่มสาระฯสุขศึกษา 
16 พ.ย. 57 กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ภายใต้แนวคิดอนุรักษ์และพอเพียง กลุ่มสาระฯสุขศึกษา 
18 พ.ย. 57 กิจกรรมถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลท่ี 6 
กิจกรรมลูกเสือ 

17 - 19 พ.ย. 57 กิจกรรมเรียนร่วมกับ Canberra Secondary School 
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 

กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

22 - 25 พ.ย.57 สอบ GAT,PAT ครั้งท่ี 1/2558 ฝ่ายวิชาการ 
22 - 23 พ.ย. 57 นักเรียนเรียนพิเศษภาคเสาร์-อาทิตย์ งานการเรียนภาคพิเศษ/ฝ่ายวิชาการ 

22 - 23 พ.ย. 57 กิจกรรมค่ายดาราศาสตร ์ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
26 - 30 พ.ย.57 นักเรียนกลับบ้านครั้งท่ี 2 (รับนักเรียนวันท่ี 25พ.ย.57 และ 

ส่งนักเรียนกลับเข้าโรงเรียน 30พ.ย. 57) 
ฝ่ายพัฒนาคณุธรรมฯและ
คณะครูกลุม่รับ-ส่ง ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

26 – 29 พ.ย.57 กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 
ณ จังหวัดลพบุร ี

ฝ่ายวิชาการ 
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วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
 เดือนธันวาคม  

1 - 13 ธ.ค. 57 กีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จ.พะเยา  ฝ่ายกิจกรรม/สาระฯสุขศึกษาฯ 

1 - 2 ธ.ค. 57 เตรียมพิธีวันสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณ ประจําปี 2557 บุคลากรทุกฝ่าย 
3 ธ.ค. 57 พิธีวันสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณของนักเรียน  

ประจําปี 2557 
ฝ่ายพัฒนาคุณธรรม/ 
งานส่งเสริมทักษะผู้นํา
นักเรียน 

4-13 ธ.ค. 57 โครงการค่ายผ่าตัดข้อสอบ มช. เพ่ือเตรียมสอบโควตา มช.  
ณ จังหวัดเชียงใหม่ของนักเรียนระดับชั้น ม.6 (เฉพาะกลุ่มสนใจ) 

ฝ่ายวิชาการ 

5 ธ.ค. 57 
(งดการเรียนการสอน) 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
กิจกรรม Big Cleaning Day  

ฝ่ายพัฒนาคณุธรรมฯ/ 
งานกิจกรรม/งานส่งเสริม
ทักษะผู้นํานักเรยีน 

6-7  ธ.ค.57 นักเรียนเรียนพิเศษภาคเสาร์-อาทิตย์ งานการเรียนภาคพิเศษ/
ฝ่ายวิชาการ 

10 ธ.ค. 57 กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ  
เรียนตามปกตชิดเชยวันพุธท่ี 26 พ.ย.57 

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 

12 ธ.ค.57 ถึง  
14 ธ.ค. 58 

นักเรียนกลับบ้านครั้งท่ี 3 (รับนักเรียนกลับบ้านวันท่ี 11 ธ.ค.
57 และส่งกลับเข้าโรงเรียนวันท่ี 14 ธ.ค. 57) 

ฝ่ายพัฒนาคณุธรรมฯและ
คณะครูกลุม่รับ-ส่ง ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

11 - 20 ธ.ค. 57 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนและแต่งตั้ง
ประธานสภานักเรียน 

งานสภานักเรียน/ 
ฝ่ายพัฒนาคุณธรรม 

13 ธ.ค. 57 กิจกรรมพิธีเปิด-ปิด กีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จ.พะเยา  ฝ่ายกิจกรรม/สาระฯสุขศึกษาฯ 

17 - 19 ธ.ค. 57 กิจกรรมแข่งขันทักษะงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 
ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดแพร่ 

กลุ่มสาระฯ/ฝ่ายวิชาการ 

20 - 21 ธ.ค.57 นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบโควตา ม.ช. ฝ่ายวิชาการ 
20 ธ.ค. 57 เรียนชดเชยวันพฤหสับดท่ีี 27 พฤศจกิายน 2557  ฝ่ายวิชาการ 
21 ธ.ค. 57 นักเรียนเรียนพิเศษภาคเสาร์-อาทิตย์ งานการเรียนภาคพิเศษ/ฝ่ายวิชาการ 

25 ธ.ค.57 กิจกรรม Merry X Mas & Happy New Year2014 
และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2014 

ฝ่ายกิจกรรม+กลุ่มสาระฯ+
สาระฯภาษาต่างประเทศ 

27 – 28  ธ.ค. 57 นักเรียนเรียนพิเศษภาคเสาร์-อาทิตย์ งานการเรียนภาคพิเศษ/ฝ่ายวิชาการ 

31 ธ.ค.57 ถึง  
4 ม.ค. 58 

นักเรียนกลับบ้านครั้งท่ี 4 (รับนักเรียนกลับบ้านวันท่ี 30 ธ.ค.
57 และส่งกลับเข้าโรงเรียนวันท่ี 4 ม.ค. 58) 

ฝ่ายพัฒนาคณุธรรมฯและ
คณะครูกลุม่รับ-ส่ง ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 เดือน มกราคม  
ม.ค.58 การประกวดครูดีเด่นเพ่ือรับรางวัลเกียรติยศ 

ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่มย่อยท่ี 5 จังหวัดพะเยา 
ฝ่ายวิชาการ 

7 – 8 - 9 ม.ค.58 ม.1-ม.6 สอบกลางภาคเรียนท่ี 2/2557 ฝ่ายวิชาการ/งานวัดผล 
9 - 17 ม.ค. 58 ทดสอบและนําเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นม.6 กลุ่มสาระฯภาษาอังกฤษ/ 

ฝ่ายวิชาการ 
10 ม.ค. 58 เรียนชดเชยวันศุกร ์ท่ี 28 พ.ย.57 ฝ่ายวิชาการ 

11 ม.ค. 58 เรียนพิเศษภาคเสาร์-อาทิตย์ ฝ่ายวิชาการ 
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วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
11 ม.ค. 58 กิจกรรมทัศนศึกษาตามโครงการเรียนฟรี 15 ป ี(ช่วงท่ี 2 ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
14 ม.ค. 58 กิจกรรมวันเปิดบ้านศรีนครินทร ์

(Srinagarindra Open House 2014) 
โรงเรียน 

16 ม.ค.58 กิจกรรมวันครู ฝ่ายบรหิารท่ัวไป/ฝ่าย
กิจกรรม 

17 - 18 ม.ค. 58 นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบรายวิชาสามัญ 7 วิชา ฝ่ายวิชาการ 
17 – 22 ม.ค.58 นักเรียน ม.3 รับการติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อนสอบ O-Net ฝ่ายวิชาการและ 

งานส่งเสริมความเป็นเลิศ 
18 – 19 ม.ค. 58 รับการประเมิน ปศพพ. : SSA โรงเรียน 
23 – 25 ม.ค.58 นักเรียนกลับบ้านครั้งท่ี 5 

(รับนักเรียนกลับบ้านวันท่ี 22ม.ค.58 และส่งกลับเข้าโรงเรียน
วันท่ี 25 ม.ค. 58) 

ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯและ
คณะครูกลุ่มรับ-ส่ง ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

26 ม.ค.- 6 ก.พ.58 กิจกรรมแนะแนวสัญจร กิจกรรมแนะแนว 
28 ม.ค.–1 ก.พ.58 นักเรียน ม.6รับการติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อนสอบ O-Net ฝ่ายวิชาการและ 

งานส่งเสริมความเป็นเลิศ 
31 ม.ค.58 เรียนชดเชยวันศุกร์ท่ี 23 ม.ค.58  

31 ม.ค.-1 ก.พ.58 สอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2557 ฝ่ายวิชาการ 
 เดือนกุมภาพันธ ์  

ก.พ. 58 นักเรียนม.2 ทดสอบความรู้ “Las ม.2” ฝ่ายวิชาการ 
1 ก.พ. 58 นักเรียนเรียนพิเศษเสาร์-อาทิตย ์ งานการเรียนภาคพิเศษ/ฝ่ายวิชาการ 

7-8 ก.พ. 58 นักเรียนเรียนพิเศษเสาร์-อาทิตย ์ งานการเรียนภาคพิเศษ/ฝ่ายวิชาการ 

7 -8 ก.พ.58 สอบ O-NET ระดับ ม.6 ฝ่ายวิชาการ 
9 -11 ก.พ.58 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (SWPY-Jamboree)  ม.1 - 3 งานกิจกรรมลูกเสือ 
9 -11 ก.พ.58 กิจกรรมค่ายจิตอาสาระดับ ม.ปลาย งานกิจกรรม 
13-14-15 
ก.พ. 58 

นักเรียนกลับบ้านครั้งท่ี 6 
(รับนักเรียนกลับบ้านวันท่ี 12 ก.พ.58 และส่งกลับเข้าโรงเรียน
วันท่ี 15 ก.พ. 58) 

ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯและ
คณะครูกลุ่มรับ-ส่ง ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

16 - 20 ก.พ. 58 สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจนีของนักเรียนชัน้ ม.1 - ม.5 งานโครงการ EP 
17 - 19 ก.พ. 57 กิจกรรมแข่งขันทักษะงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งท่ี 64 

ระดับชาติ 
กลุ่มสาระฯ/ฝ่ายวิชาการ 

20 - 24 ก.พ.58 รับสมัครนักเรียน ม.1 ทุกประเภท และม.4 ปีการศึกษา 2558 
(สอบคัดเลือก ม.1 วันท่ี 28 ก.พ.58 และ ม.4 วันท่ี 1 มี.ค.58) 

ฝ่ายวิชาการ 
งานรับสมัครนักเรียน 

 
21 ก.พ. 58 เรียนชดเชยวันศุกร์ท่ี 13 ก.พ.57 

กิจกรรมประเมินวิชาทักษะผู้นํานักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯ 

22 ก.พ. 58 ตรวจสอบการส่งงานทุกวิชา  
และเตรียมสอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2557 

ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายพัฒนา
คุณธรรมฯ 

23 - 25 ก.พ.58 ม.3 และ ม.6 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2557 ฝ่ายวิชาการ 
23 – 26 ก.พ.47 ม.1 ,ม.2 ,ม.4, ม.5 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2557 ฝ่ายวิชาการ 
26 ก.พ. 58 ลงทะเบียนและฝึกซ้อมการรับประกาศนียบัตรของ ม.3 และม.6 

เวลา 17.30 น.กิจกรรมสานสายใยน้องพ่ีครอบครัวศรีนครินทร ์
งานแนะแนว/งานกิจกรรม 
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วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
27 ก.พ. 58 

 
08.00 – 11.30น. พิธีอําลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศ  
                          นักเรียน ม.3และ 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 

 เดือนมีนาคม  
2-6 มี.ค. 58 นักเรียนชั้น ม.1 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และ 

ทัศนศึกษานอกสถานท่ี  
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 

9 - 13 มี.ค.58 นักเรียนลงทะเบียนสอบแก้ตัว งานวัดผล/ฝ่ายวิชาการ 
7-10 มี.ค.58 สอบ GAT/PAT ครั้งท่ี 2/2558 ฝ่ายวิชาการ/’งานแนะแนว 

28 มี.ค. 58 09.00 น. ประชุมผู้ปกครองเพ่ือรับรายงานผลการเรียน  
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2557 
(ม.3 และ ม.6 รับประกาศนียบัตร และ ปพ.1 ฉบับจริง) 

ฝ่ายวิชาการ 

วัน เดือน ป ี ปฏิทินรับการประเมินคุณภาพโรงเรียนด้านต่างๆ ประจําภาค
เรียนท่ี 2/2557 

กลุ่มงาน/ฝ่าย ผู้รับผิดชอบ 

พฤศจิกายน การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล OBEC QA โรงเรียน 
พฤศจิกายน การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่ายพัฒนาคุณธรรม 
กุมภาพันธ์ การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  ระดับชาต ิ โรงเรียน 
กุมภาพันธ์ การประเมินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน 
โรงเรียน/งานสวน
พฤกษศาสตร์ 

 

หมายเหตุ : ปฏิทินปฏิบัติงานนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
1. การรับนักเรียนกลบับ้าน แบ่งเป็น 2 รอบ คือ 

รอบท่ี  1 กลับเวลา 13.00 – 14.00 น.ได้แก่ นักเรียนท่ีอาศยัอยูใ่น อ.เชียงม่วน และจังหวัดอ่ืนๆ  
            นอกเหนือจากจังหวัดพะเยา 
รอบท่ี 2 กลับเวลา 14.00 – 16.00 น. ได้แก่ กลุม่นักเรยีนท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดพะเยา 

2. การส่งนักเรยีนกลับเข้าโรงเรียน ให้นักเรียนรายงานตัวเข้าหอพักเวลา 13.00 – 17.00 น. 
 
 


