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ภาคเรียนท่ี 2  ป�การศึกษา  2559 
วัน เดือน ป� กิจกรรม ผู�รับผิดชอบ 

 เดือน ตุลาคม 2559  
24 ต.ค. 59 

(ชดเชยวันป�ยมหาราช) 
- การประชุมผู�ปกครองนักเรียนเพ่ือรับผลการเรียน  
  ภาคเรียนท่ี  1 / 2559  
- การรายงานตัวเข�าหอพัก และลงทะเบียนเรียน  
  ภาคเรียนท่ี 2/2559  ดังนี ้
  * เวลา 09.00 น. นักเรียนและผู�ปกครอง ระดับ ม.1 - ม.3 
  * เวลา 13.30 น. นักเรียนและผู�ปกครอง ระดับ ม.4 - ม.6 
  * เวลา 19.00 น. ปฐมนิเทศนักเรียนก5อนเป�ดภาคเรียน และ  
                         จุดเทียนถวายอาลัยพระบาทสมเด็จ 
                         พระเจ�าอยู5หัว ในพระบรมโกศ 

ฝ=ายพัฒนาคุณธรรมฯ 
ฝ=ายวิชาการ 
ฝ=ายอํานวยการ 

25 ต.ค. 59 เริ่มจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น ฝ=ายวิชาการ 
26 ต.ค. 59 เวลา 08.00 น. กิจกรรมน�อมถวายอาลัย 

                     พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู5หัว ในพระบรมโกศ 
ฝ=ายพัฒนาคุณธรรมฯ 

29 - 30 ต.ค.59 นักเรียนเรียนพิเศษภาคเสารE – อาทิตยE  งานการเรียนภาคพิเศษ/
ฝ=ายวิชาการ 

29 ต.ค.-1 พ.ย. 59 นักเรียน ม. 6 สอบ GAT,PAT ครั้งท่ี 1/2559 ฝ=ายวิชาการ 
 เดือน พฤศจิกายน 2558  

พ.ย. 59 กิจกรรมค5ายดาราศาสตรE กลุ5มสาระฯวิทยาศาสตรE 
พ.ย. 59 กิจกรรมแนะแนวสัญจร กลุ5มงานแนะแนว 

5 -6 พ.ย. 59  นักเรียนเรียนพิเศษภาคเสารE – อาทิตยE งานการเรียนภาคพิเศษ/
ฝ=ายวิชาการ 

11 - 13 พ.ย. 59 นักเรียนกลับบ�านครั้งท่ี 1  
(รับนักเรียนกลับบ�านวันท่ี 10 พ.ย. 59 
และส5งกลับเข�าโรงเรียน 13 พ.ย. 59) 

ฝ=ายพัฒนาคุณธรรมฯและ
คณะครูกลุ5มรับ-ส5ง ท่ีได�รับ
มอบหมาย 

19 พ.ย. 59 เรียนชดเชยวันศุกรEท่ี 11 พ.ย. 59 ฝ=ายวิชาการ  
20 พ.ย. 59 นักเรียนเรียนพิเศษภาคเสารE – อาทิตยE งานการเรียนภาคพิเศษ/

ฝ=ายวิชาการ 
22 พ.ย. 59 กิจกรรมถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล�าเจ�าอยู5หัว

รัชกาลท่ี 6 
กิจกรรมลูกเสือ 

26 - 27 พ.ย. 59 กิจกรรมกีฬาสี   กลุ5มสาระฯ พลศึกษาฯ 
และบุคลากรทุกท5าน 

  

ปฏิทินประจําภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2559 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร8 พะเยา 

ในพระราชูปถัมภ8สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
9 หมู5 17 ตําบลห�วยแก�ว อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพทE 0-5442-2838 / 08-8258-1538 โทรสาร 0-5442-2839   

www.sw-phayao.ac.th / documentswpy@sw-phayao.ac.th 
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วัน เดือน ป� กิจกรรม ผู�รับผิดชอบ 
 เดือน ธันวาคม 2559  

1 - 2 ธ.ค. 59 เตรียมพิธีวันสวนสนามและถวายสัตยEปฏิญาณ  
ประจําปb 2559 

บุคลากรทุกฝ=าย 

3 ธ.ค. 59 พิธีวันสวนสนามและถวายสัตยEปฏิญาณของนักเรียน  
ประจําปb 2559 

ฝ=ายพัฒนาคุณธรรม/ 
งานส5งเสริมทักษะผู�นํา
นักเรียน 

4 ธ.ค.59 08.00 น. กิจกรรม Big Cleaning Day  
11.00 น. รับนักเรียนกลับบ�าน 

ฝ=ายบริหารงานท่ัวไปฯ
และบุคลากรทุกคน 

4 ธ.ค.59 ถึง  
7 ธ.ค. 59 

นักเรียนกลับบ�านครั้งท่ี 2 เวลา 11.00 น.รับนักเรียนกลับบ�าน
วันอาทิตยE ท่ี 4 ธ.ค.59 : และ ส5งกลับเข�าโรงเรียน วันพุธ ท่ี 7 
ธ.ค. 59) 

ฝ=ายพัฒนาคุณธรรมฯ
และคณะครูกลุ5มรับ-ส5ง 
ท่ีได�รับมอบหมาย 

10 - 12 ธ.ค.59 โครงการวัยใสใส5ใจสุขภาพ ครั้งท่ี 4 
นักเรียนทุกคนรับการทดสอบ IQ 

งานพยาบาล 
ฝ=ายบริหารงานท่ัวไปฯ 
ฝ=ายพัฒนาคุณธรรมฯ 

10-11 ธ.ค. 59 นักเรียน ม.6 สอบโควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม5 ฝ=ายวิชาการ 
10 ธ.ค. 59 เรียนชดเชยวันอังคารท่ี 6 ธ.ค.59 ฝ=ายวิชาการ 

11 ธ.ค. 59 นักเรียนเรียนพิเศษภาคเสารE - อาทิตยE  งานการเรียนภาคพิเศษ/ 
ฝ=ายวิชาการ 

14 – 16 ธ.ค. 59 การแข�งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66  ภาคเหนือ  

ณ จังหวัดลําปาง 

ฝ%ายวิชาการ 

17 - 18 ธ.ค. 59 กิจกรรม Team Building English Camp งาน English Program 
17 - 18 ธ.ค. 59 นักเรียนเรียนพิเศษภาคเสารE - อาทิตยE งานการเรียนภาคพิเศษ/

ฝ=ายวิชาการ 

24 – 25 ธ.ค. 59 นักเรียน ม.6 สอบ 9 วิชาสามัญ  ฝ=ายวิชาการ 

26 - 28 ธ.ค. 59 การประกวด OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ ณ จ.ลําปาง ฝ=ายวิชาการ 

30 ธ.ค.59 ถึง  
3 ม.ค.60 

นักเรียนกลับบ�านครั้งท่ี 3  
(รับนักเรียนกลับบ�านวันท่ี 29 ธ.ค.59 และ 
ส5งกลับเข�าโรงเรียนวันท่ี 3 ม.ค.60) 

ฝ=ายพัฒนาคุณธรรมฯ
และคณะครูกลุ5มรับ-ส5ง 
ท่ีได�รับมอบหมาย 

 เดือน มกราคม 2560  
ม.ค. 60 นักเรียน ม.6 รับการติวเข�มเติมเต็มความรู�ก5อนสอบ O-Net ฝ=ายวิชาการและ 

งานส5งเสรมิความเปsนเลศิ 
ม.ค. 60  นักเรียน ม.3 รับการติวเข�มเติมเต็มความรู�ก5อนสอบ O-Net ฝ=ายวิชาการและ 

งานส5งเสรมิความเปsนเลศิ 
ม.ค. 60 การประกวด OBEC AWARDS ระดับชาติ ฝ=ายวิชาการ 
ม.ค. 60 การประกวดครูดีเด5นเพ่ือรับรางวัลเกียรติยศ 

ของกลุ5มโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ5มย5อยท่ี 5 จังหวัดพะเยา 
ฝ=ายวิชาการ 

7 ม.ค. 60 เรียนชดเชยวันศุกรEท่ี 30 ธ.ค.59 ฝ=ายวิชาการ 

8 ม.ค. 60 เรียนพิเศษภาคเสารE-อาทิตยE ฝ=ายวิชาการ 

9 – 13 ม.ค. 60 ม.1 - ม.6 สอบกลางภาคเรียนท่ี 2/2559 ฝ=ายวิชาการ/งานวัดผล 
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วัน เดือน ป� กิจกรรม ผู�รับผิดชอบ 
9 - 17 ม.ค. 60 ทดสอบและนําเสนอผลงานเปsนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม.6 กลุ5มสาระฯภาษาอังกฤษ 

17 ม.ค. 60 กิจกรรมวันเป�ดบ�านศรีนครินทรE และกิจกรรมวันเด็ก 
(Srinagarindra Open House 2016) 

โรงเรียน 

14 – 15 ม.ค. 60 เรียนพิเศษภาคเสารE-อาทิตยE  
16 ม.ค. 60 กิจกรรมวันครู 

  
ฝ=ายบริหารท่ัวไป/ 
งานกิจกรรม 

16 ม.ค. 60 โครงการวัยใสใส5ใจสุขภาพ ครั้งท่ี 5 
นักเรียนกลุ5มมีปvญหาสุขภาพเจาะเลือด เพ่ือตรวจสุขภาพซํ้า 

งานพยาบาล 

18 ม.ค. 60 การประเมินและการตรวจสอบภายใน จากหน5วยงานต�นสังกัด งานการเงิน พัสดุ 
ฝ=ายอํานวยการ 

20 - 22 ม.ค. 60 นักเรียนกลับบ�านครั้งท่ี 4  
(รับนักเรียนกลับบ�านวันท่ี 19 ม.ค.60 และ 
ส5งกลับเข�าโรงเรียนวันท่ี 22 ม.ค.60) 

ฝ=ายพัฒนาคุณธรรมฯ
และคณะครูกลุ5มรับ-ส5ง 
ท่ีได�รับมอบหมาย 

24 ม.ค. 60 กิจกรรมทัศนศึกษาประจําปb 2559 ตามนโยบาย ทุกระดับชั้น กลุ5มสาระการเรียนรู� 
28 ม.ค. 60 เรียนชดเชยวันศุกรEท่ี 20 ม.ค. 60 กลุ5มสาระฯ/ฝ=ายวิชาการ 

28 - 29 ม.ค. 60 โครงการวัยใสใส5ใจสุขภาพ ครั้งท่ี 6 
28 ม.ค.60 นักเรียนกลุ5มมีปvญหาสุขภาพเจาะเลือด 
                เพ่ือตรวจสุขภาพซํ้า  
29 ม.ค.60 นักเรียนกลุ5มมีปvญหาสุขภาพรับคําแนะนํา  

งานพยาบาล 
ฝ=ายบริหารงานท่ัวไปฯ 
ฝ=ายพัฒนาคุณธรรม 

29 ม.ค. 60 นักเรียนเรียนพิเศษเสารE-อาทิตยE งานการเรียนภาคพิเศษ/ 
ฝ=ายวิชาการ 

29-31 ม.ค. 60 การแข�งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66  ระดับชาติ  ฝ%ายวิชาการ 

 เดือน กุมภาพันธ8 2560  
ก.พ. 60 กิจกรรมเลือกต้ังคณะกรรมการสภานักเรียนและ 

แต5งต้ังประธานสภานักเรียน 
งานสภานักเรียน/ 
ฝ=ายพัฒนาคุณธรรม 

ก.พ. 60 สอบ O-NET ระดับ ม.6 ฝ=ายวิชาการ 
4 - 5 ก.พ. 60 นักเรียนเรียนพิเศษเสารE-อาทิตยE งานการเรียนภาคพิเศษ/ 

ฝ=ายวิชาการ 
4-5 ก.พ. 60 สอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปbท่ี 3 ฝ=ายวิชาการ 

6 - 8 ก.พ. 60 กิจกรรมเข�าค5ายลูกเสือ-เนตรนารี (SWPY-Jamboree) ม.1 - 3 งานกิจกรรมลูกเสือ 
6 - 8 ก.พ. 60 กิจกรรมค5ายจิตอาสาระดับ ม.ปลาย งานกิจกรรม 

10 – 13 ก.พ. 60 
(13 ก.พ.หยุดชดเชยวันมาฆบูชา) 

นักเรียนกลับบ�านครั้งท่ี 5 
(รับนักเรียนกลับบ�านวันท่ี 9 ก.พ. 60 
และส5งกลับเข�าโรงเรียนวันท่ี 13 ก.พ. 60) 

ฝ=ายพัฒนาคุณธรรมฯ
และคณะครูกลุ5มรับ-ส5ง 
ท่ีได�รับมอบหมาย 

14 ก.พ.60 กิจกรรมการนําเสนอผลงานการศึกษาค�นคว�าด�วยตัวเอง (IS)   
ระดับชั้น ม.2 และ ม.4 

งานมาตรฐานสากล/ 
ฝ=ายวิชาการ 

15 - 17 ก.พ. 60 สอบวัดความรู�ภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักเรียน 
ชั้น ม.1 - ม.5 

งานโครงการ EP/ 
สาระฯ ภาษาต5างประเทศ 
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วัน เดือน ป� กิจกรรม ผู�รับผิดชอบ 
18 – 19 ก.พ. 60 สอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปbท่ี 6 ฝ=ายวิชาการ 

18 ก.พ. 60 เรียนชดเชยวันศุกรEท่ี 10 ก.พ. 60 กลุ5มสาระฯ/ฝ=ายวิชาการ 
19 ก.พ. 60 เตรียมสอบปลายภาคเรียน 2/2559 ฝ=ายพัฒนาคุณธรรมฯ 

20 - 24 ก.พ. 60 รับสมัครนักเรียน ม.1 ทุกประเภท และ ม.4 ปbการศึกษา 2560 ฝ=ายวิชาการ 
20 - 24 ก.พ.60 ม.3 และ ม.6 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2559 ฝ=ายวิชาการ 
20 - 24 ก.พ. 60 ม.1 ,ม.2 ,ม.4, ม.5 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2559 ฝ=ายวิชาการ 

24 ก.พ. 60 ลงทะเบียนและฝ|กซ�อมการรับประกาศนียบัตรของ ม.3 และ ม.6 
เวลา 17.30 น.กิจกรรมสานสายใยน�องพ่ีครอบครัวศรีนครินทรE 

งานแนะแนว/งาน
กิจกรรม 

25 ก.พ. 60 
( วันเสารE ) 

 

08.00 – 11.30น. พิธีอําลาสถาบันและปvจฉิมนิเทศ  
                          นักเรียน ม.3 และ ม.6 
11.30 น. นักเรียน ม.3 และ 6 กลับบ�าน 

งานแนะแนว/งาน
กิจกรรมฝ=ายวิชาการ/ 
ฝ=ายพัฒนาฯ 

13.00 น. นักเรียน ม.1,2,4 และ 5 พร�อมกันบนหอประชุม  
              เพ่ือร5วมพิธีมอบเกียรติบัตรผู�มีผลงานดีเด5นด�านต5างๆ  
             (รับนักเรียนกลับบ�าน 14.00 น.) 

ฝ=ายวิชาการ/งานกิจกรรม
ฝ=ายพัฒนาฯ 

 เดือน มีนาคม 2560  
มี.ค. 60 การทดสอบด�วยข�อสอบกลาง ของระดับ ม.1 และ ม.2 ฝ=ายวิชาการ 

มี.ค. 60 นักเรียนชั้น ม.1 เข�าร5วมกิจกรรมค5ายวิทยาศาสตรEและ 
ทัศนศึกษานอกสถานท่ี  

กลุ5มสาระฯวิทยาศาสตรE 

มี.ค. 60 กิจกรรมเรียนร5วม (Cooperative Learning) กับ  
Canberra Secondary School ณ ประเทศสิงคโปรE 

กลุ5มงานโปรแกรมสอง
ภาษาและกลุ5มสาระฯ
ภาษาต5างประเทศ 

4 มี.ค. 60 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ฝ=ายวิชาการ 
5 มี.ค. 60 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ฝ%ายวิชาการ 

11-14 มี.ค. 60 นักเรียน ม.6 สอบ  GAT/PAT ครั้งท่ี 2/2559 ฝ=ายวิชาการ/งานแนะแนว 

31 มี.ค. 60 09.00 น. ประชุมผู�ปกครองเพ่ือรับรายงานผลการเรียน  
              ประจําภาคเรียนท่ี 2/2559 
( ม.3 และ ม.6 รับประกาศนียบัตร และ ปพ.1 ฉบับจริง ) 

ฝ=ายวิชาการ 

 

วัน เดือน ป� ปฏิทินรับการประเมินคุณภาพโรงเรียนด�านตDางๆ 
ประจําภาคเรียนท่ี 2 / 2559 

กลุDมงาน/ฝHาย 
ผู�รับผิดชอบ 

ธันวาคม 2559 การประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน จากหน5วยงานต�นสังกัด สพม.36 งานประกันคุณภาพการศึกษา  

มกราคม 2560 ประเมินนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับเขตตรวจราชการ ครูประจําช้ัน/คณะกรรมการ 

มกราคม 2560 การตรวจสอบภายใน จากหน5วยงานต�นสังกัด สพม.36 ฝ=ายอํานวยการ การเงิน/พัสด ุ
 

 
หมายเหตุ : ปฏิทินปฏิบัติงานนี้อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
    1. การรับนักเรียนกลับบ�าน แบDงเปKน 2 รอบ คือ 

               รอบท่ี 1  กลับเวลา  13.00-14.00น. ได�แก5 นักเรียนท่ีอาศัยอยู5 ในอําเภอเชียงม5วน และจังหวัดอ่ืนๆ นอกเหนือจากจังหวัดพะเยา  
               รอบท่ี 2  กลับเวลา  14.00-16.00น. ได�แก5 กลุ5มนักเรียนท่ีอาศัยอยู5ในจังหวัดพะเยา  

    2. การสDงนักเรียนกลับเข�าโรงเรียน ให�นักเรียนรายตัวเข�าหอพักเวลา 13.00 – 16.00 น. 


