
                                                                                               ๑ ฉบบัปรบัปรงุ วนัที ่๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๐ 

      ปฏิทินปฏิบัติงานประจําปการศึกษา ปฏิทินปฏิบัติงานประจําปการศึกษา ๒๕๖๐๒๕๖๐  
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา 
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

วัน เดือน ป กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
 เดือน ตุลาคม 2560  

20  ต.ค. 60 ประชุมฝายบริหาร ฝายบริหาร 
21 ต.ค. 60 08.30 น. กิจกรรมวันพระราชสมภพสมเด็จยา 

09.00 น. ประชุมครูกอนเปดภาคเรียน 2/2560 
ครูและบุคลากรทุกทาน 
งานกิจกรรม 

24 ต.ค. 60 
 

- การประชุมผูปกครองนักเรียนเพื่อรับผลการเรียน  
  ภาคเรียนที่  1/2560 
- การรายงานตัวเขาหอพัก และลงทะเบียนเรียน  
  ภาคเรียนที่ 2/2560  ดังนี ้
  * เวลา 09.00 น. นักเรียนและผูปกครอง ระดับ ม.1 - ม.3 
  * เวลา 13.30 น. นักเรียนและผูปกครอง ระดับ ม.4 - ม.6 

ฝายพัฒนาคุณธรรมฯ 
ฝายวิชาการ 
ฝายอํานวยการ 

25 ต.ค. 60 เริ่มจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น ฝายวิชาการ 
26 ต.ค. 60 พระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ 

- นักเรียนรวมกิจกรรมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุด  
  มิได และถวายความอาลัยฯ หนาลานแมฟาหลวง 
- นักเรียนทุกคนรวมวางดอกไมจันทน ที่ อ.ภูกามยาว  
  และรับชมการถายทอดสดพระราชพิธีเชิญพระบรมศพ 
  ไปพระเมรุมาศ บนหอประชุม 
- นักเรียนจิตอาสารวมกิจกรรมพธิีถวายดอกไมจันทน 
  ที่ อ.ภูกามยาว 
- นักเรียนรับชมการถายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิง 
  พระบรมศพฯ ใตถุนหอนอน 

ครูและบุคลากรทุกทาน 
งานกิจกรรม 

28 - 29 ต.ค.60 นักเรียนเรียนพิเศษภาคเสาร - อาทิตย  งานการเรียนภาคพิเศษ ฝายวิชาการ 

30 ต.ค.60 เริ่มจัดการเรียนการสอนพิเศษภาคค่ํา งานการเรียนภาคพิเศษ ฝายวิชาการ 

 เดือน พฤศจิกายน 2560  
พ.ย. 60 กิจกรรมคายดาราศาสตร กลุมสาระฯวิทยาศาสตร 

3 - 5 พ.ย. 60 นักเรียนกลับบานครั้งท่ี 1  
(รับนักเรียนกลับบานวันที่ 2 พ.ย. 60 
และสงกลับเขาโรงเรียน 5 พ.ย. 60) 

ฝายพัฒนาคุณธรรมฯและ
คณะครูกลุมรับ-สง  
ที่ไดรับมอบหมาย 

6 – 21 พ.ย. 60 รับสมัครนักเรียน ม.4 โควตานักเรียนเดิม ปการศึกษา 2561 ฝายวิชาการ 
9 พ.ย.61 นักเรียนสอบธรรมศึกษา กลุมสาระฯ สังคมศึกษาฯ 

9 – 11 พ.ย. 60 นักเรียน ม.5/1 เขารวมคายบูรณาการ  5 จุด   งานหองเรียนพิเศษวิทยฯ 
11 – 12 พ.ย.60 นักเรียน ม.4 และ ม.5 เขาคาย Gifted Math สาระฯคณิตศาสตร 

11 พ.ย. 60 เรียนชดเชยวันศุกรที่ 3 พ.ย. 60 ฝายวิชาการ 

12 พ.ย. 60 นักเรียนเรียนพิเศษภาคเสาร - อาทิตย งานการเรียนภาคพิเศษ ฝายวิชาการ 



                                                                                               ๒ ฉบบัปรบัปรงุ วนัที ่๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๐ 

วัน เดือน ป กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
13 - 17 พ.ย. 60 กิจกรรมเรียนรวม (Cooperative Learning Program)  

กับ Bukit Merah Secondary School ประเทศสิงคโปร 

กลุมงานโปรแกรมสองภาษาและ 
กลุมสาระฯภาษาตางประเทศ 

18 พ.ย. 60 เตรียมงานกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ กลุมสาระฯ สุขศึกษา  
และบุคลากรทุกคน 

19 พ.ย. 60 กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ ภายใตแนวคิด 20 ป ศรีนครินทร พะเยา กลุมสาระฯ สุขศึกษา 
และบุคลากรทุกคน 

22 -26 พ.ย.60 นักเรียนกลับบานครั้งท่ี 2  
รับนักเรียนกลับบานวันอังคาร ที่ 21 พ.ย. 60 : และ สงกลับ
เขาโรงเรียน วันอาทิตยที่ 26  พ.ย. 60) 

ฝายพัฒนาคุณธรรมฯและ
คณะครูกลุมรับ - สง  
ที่ไดรับมอบหมาย 

22 – 25 พ.ย.60  กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการของกลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร 12 โรงเรียน ณ โรงเรียน สว.ระยอง 

ฝายบริหาร คณะครูและ 
บุคลากรทุกทาน 

28 พ.ย. 60 กิจกรรมถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 6 

กิจกรรมลูกเสือ 

 เดือน ธันวาคม 2560  
 ธ.ค. 60 การประกวด OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ  ฝายวิชาการ 

1 - 10 ธ.ค.60 กีฬากลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา จ.พะเยา สาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ 
งานกิจกรรม 

2 ธ.ค. 60 เตรียมพิธีวันสวนสนามและถวายสัตยปฏิญาณ  
ประจําป 2560 

บุคลากรทุกฝาย 

3 ธ.ค. 60 พิธีวันสวนสนามและถวายสัตยปฏิญาณของนักเรียน  
ประจําป 2560 

ฝายพัฒนาคุณธรรม 
งานสงเสริมทักษะ 
ผูนํานักเรียน 

5 ธ.ค.60 - วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ 
  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  
- วันชาติ   
- วันพอแหงชาติ  

ฝายพัฒนาคุณธรรม 
กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน 

11 ธ.ค. 60 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (เรียนตามปกต)ิ  
11 - 13 ธ.ค.60 โครงการวัยใสใสใจสุขภาพ ครั้งที่ 5 

นักเรียนทุกคนรับการทดสอบ IQ 
งานพยาบาล 
ฝายบริหารงานทั่วไปฯ 
ฝายพัฒนาคุณธรรมฯ 

13 - 15 ธ.ค. 60 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ภาคเหนือ จ.กําแพงเพชร กลุมสาระฯ/ฝายวิชาการ 

15– 17  ธ.ค.60   นักเรียนกลับบานครั้งท่ี 3  
(รับนักเรียนกลับบานวันที ่14 ธ.ค.60 และ 
สงกลับเขาโรงเรียนวันที ่17 ธ.ค. 60) 

ฝายพัฒนาคุณธรรมฯและ
คณะครูกลุมรับ - สง ที่
ไดรับมอบหมาย 

23 ธ.ค. 60 เรียนชดเชยวันศุกรที่ 15 ธ.ค. 60 ฝายวิชาการ 

24 ธ.ค. 60 นักเรียนเรียนพิเศษภาคเสาร - อาทิตย งานการเรียนภาคพิเศษ            
ฝายวิชาการ 

26 ธ.ค. 60 กิจกรรมวัน Christmas and International Day สาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 



                                                                                               ๓ ฉบบัปรบัปรงุ วนัที ่๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๐ 

วัน เดือน ป กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
29 ธ.ค.60 ถึง  

2 ม.ค.61 
นักเรียนกลับบานครั้งท่ี 4  
(รับนักเรียนกลับบานวันที่ 28 ธ.ค.60 และ 
สงกลับเขาโรงเรียนวันที่ 2 ม.ค.60) 

ฝายพัฒนาคุณธรรมฯและ
คณะครูกลุมรับ - สง ที่
ไดรับมอบหมาย 

 เดือน มกราคม 2561  
ม.ค. 61 นักเรียน ม.6 รับการติวเขมเติมเต็มความรูกอนสอบ O - Net ฝายวิชาการและ 

งานสงเสริมความเปนเลิศ ม.ค. 61  นักเรียน ม.3 รับการติวเขมเติมเต็มความรูกอนสอบ O - Net 
ม.ค. 61 การประกวด OBEC AWARDS ระดับชาติ ฝายวิชาการ 

6 ม.ค. 61 การประกวดครูดีเดนเพื่อรับรางวัลเกียรติยศ 
ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยที่ 5 จังหวัดพะเยา 

ฝายวิชาการ 

6 ม.ค. 61 เรียนชดเชยวันศุกรที่ 29 ธ.ค. 60 ฝายวิชาการ 

7 ม.ค. 61 นักเรียนเตรียมความพรอมกอนสอบกลางภาค ฝายวิชาการ 

8 - 12 ม.ค. 61 ม.1 - ม.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 ฝายวิชาการ/งานวัดผล 
13-14 ม.ค. 61 นักเรียน ม.4/1 และ ม.5/1 เขาคาย STEM  งานหองเรียนพิเศษวิทยฯ 

13 ม.ค. 61 กิจกรรมวันพายเดย ( Day) เพื่อสงเสริมทักษะคณิตศาสตร โครงการเพชรในมือ 
สาระการเรียนรูคณติศาสตร 

14 ม.ค. 61 เรียนพิเศษภาคเสาร - อาทิตย ฝายวิชาการ 
16 ม.ค. 61 กิจกรรมวันครู ฝายบรหิารทั่วไป งานกิจกรรม 

17 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเปดบาน “20 ป ศรีนครินทร พะเยา”  
(Srinagarindra Open House 2017) 

ครูและบุคลากรทุกฝาย 

19 - 21 ม.ค. 61 นักเรียนกลับบานครั้งท่ี 5  
(รับนักเรียนกลับบานวันที่ 18 ม.ค.61 และ 
สงกลับเขาโรงเรียนวันที่  21 ม.ค.61) 

ฝายพัฒนาคุณธรรมฯและ
คณะครูกลุมรับ - สง ที่
ไดรับมอบหมาย 

3 ม.ค. ถึง 10 ก.พ. 61 กิจกรรมแนะแนวสัญจร กิจกรรมแนะแนว 
22 ม.ค. 61 โครงการวัยใสใสใจสุขภาพ ครั้งที่ 6 

นักเรียนกลุมมีปญหาสุขภาพเจาะเลือดครั้งที่ 3 
เพื่อตรวจสุขภาพซํ้า 

งานพยาบาล 
ฝายบริหารงานทั่วไปฯ 
ฝายพัฒนาคุณธรรมฯ 

23 ม.ค. 61 กิจกรรมทัศนศึกษาประจําป 2560 ตามนโยบาย ทุกระดับชั้น กลุมสาระการเรียนรู 
27 ม.ค. 61 เรียนชดเชยวันศุกรที่ 19 ม.ค. 61 กลุมสาระฯ/ฝายวิชาการ 
28 ม.ค. 61 นักเรียนเรียนพิเศษเสาร - อาทิตย งานการเรียนภาคพิเศษ ฝายวิชาการ 

 เดือน กุมภาพันธ 2561  
ก.พ. 61 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนและแตงตั้ง

ประธานสภานักเรียน 
งานสภานักเรียน 
ฝายพัฒนาคุณธรรม 

1 - 4 ก.พ. 61 โครงการวัยใสใสใจสุขภาพ ครั้งที่ 7 
ประเมินติดตามผลกอนปดภาคเรียน 

งานพยาบาล 
ฝายบรหิารงานทั่วไปฯ 
ฝายพัฒนาคณุธรรมฯ 

3 - 4 ก.พ. 61 นักเรียนเรียนพิเศษเสาร - อาทิตย งานการเรียนภาคพิเศษ ฝายวิชาการ 

3 – 4 ก.พ. 61 สอบ O - NET ของนักเรียนระดับชั้น ม.3 ฝายวิชาการ 
5 - 7 ก.พ. 61 กิจกรรมเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี (SWPY-Jamboree)  ม.1 - 3 งานกิจกรรมลูกเสือ 
5 - 7 ก.พ. 61 กิจกรรมคายจิตอาสา ระดับ ม.ปลาย งานกิจกรรม 



                                                                                               ๔ ฉบบัปรบัปรงุ วนัที ่๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๐ 

วัน เดือน ป กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
9 - 11 ก.พ. 61 

 
นักเรียนกลับบานครั้งท่ี 6 
(รับนักเรียนกลับบานวันที่ 8 ก.พ. 61 
และสงกลับเขาโรงเรียนวันที่ 11 ก.พ. 61) 

ฝายพัฒนาคุณธรรมฯ 
และคณะครูกลุมรับ - สง 
ที่ไดรับมอบหมาย 

12 - 16 ก.พ. 61 สอบวัดความรูภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักเรียน ม.1 - ม.6 สาระฯภาษาตางประเทศ 
17 ก.พ. 61 เรียนชดเชยวันศุกรที่ 9 ก.พ. 61 กลุมสาระฯ/ฝายวิชาการ 
18 ก.พ. 61 ม.1 – ม.5 เรียนพิเศษเสาร - อาทิตย 

ม.6 ตรวจสอบการสงงานทุกวิชา และเตรียมสอบปลาย 2/60 

ฝายวิชาการ/ฝายพัฒนาคุณธรรมฯ 

19 - 21 ก.พ.61 ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ฝายวิชาการ 
20 ก.พ. 61 กิจกรรมการนําเสนอผลงานการศึกษาคนควาดวยตัวเอง (IS)   

ระดับชั้น ม.2 และ ม.4 
งานมาตรฐานสากล 
ฝายวิชาการ 

21 ก.พ. 61 เวลา  16.00 น. ม.6 กลับบาน ฝายพัฒนาคุณธรรมฯ 
ครูประจําชั้น ม.6 

24 – 27 ก.พ.61 ม.6 สอบ GAT –PAT  ปการศึกษา 2561    ฝายวิชาการ/งานแนะแนว 

24 - 28 ก.พ. 61 รับสมัครนักเรียน ม.1 ทุกประเภท และ ม.4 ปการศึกษา 2561 ฝายวิชาการ 
24-25 ก.พ.60 ม.1- ม.5 ตรวจสอบการสงงานและเตรียมสอบปลายภาค 2/60 ฝายวิชาการ/ฝายพัฒนาคุณธรรมฯ 

26-28 ก.พ. 61 ม.1 - ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ฝายวิชาการ 
28 ก.พ. 61 เวลา  13.00น. นักเรียนชั้น ม.6 รายงานตัวเขาโรงเรียน 

เวลา 15.00 น. ลงทะเบียนและฝกซอมการรับประกาศนียบัตร 
                     ของ ม.3 และม.6 

งานแนะแนว/งานกิจกรรม 
ฝายพัฒนาคุณธรรมฯ/ฝาย
วิชาการ 

28 ก.พ.61 เวลา 17.30 น.กิจกรรมสานสายใยนองพี่ครอบครัวศรีนครินทร 
 เดือน มีนาคม 2561  

1 ม.ีค. 61 
 
 

08.00 - 11.30น. พิธีอําลาสถาบันและปจฉมินิเทศ  
                          นักเรียน ม.3 และ ม.6 

งานแนะแนว/งานกิจกรรม 
ฝายพัฒนาคุณธรรมฯ 
ฝายวิชาการ 11.30 น. นักเรียน ม.3 กลับบาน 

13.00 น. นักเรียน ม.1,2,4 และ 5 พรอมกันบนหอประชุม  
              เพื่อรวมพิธีมอบเกียรติบัตรผูมีผลงานดีเดนดานตางๆ  
             (รับนักเรียนกลับบาน 14.00 น.) 

ฝายวิชาการ 
งานกิจกรรม 
ฝายพัฒนาคุณธรรมฯ 

2 ม.ีค.61 นักเรียน ม.6 เขาคายเตรียมความพรอมกอนสอบ O-NET  

3 – 4 ม.ีค. 61 สอบ O - NET ของนักเรียนระดับชั้น ม.6 ฝายวิชาการ 
4 ม.ีค. 61 เวลา 14.00 น.  ม.6 กลับบาน  

17 – 18 มีนาคม 61 การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ของนักเรียนระดับชั้น ม.6 ฝายวิชาการ 
ม.ีค. 61 การทดสอบดวยขอสอบกลาง ของระดับ ม.1 และ ม.2 ฝายวิชาการ 

ม.ีค. 61 นักเรียนชั้น ม.1 เขารวมกิจกรรมคายวิทยาศาสตรและทัศนศึกษา สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

31 ม.ีค. 61 09.00 น. ประชุมผูปกครองเพื่อรับรายงานผลการเรียน  
ประจําภาคเรียนที่ 2/2560 
(ม.3 และ ม.6 รับประกาศนียบัตร และ ปพ.1 ฉบับจริง) 

ฝายวิชาการ 

 เดือน เมษายน 2561  
2 เม.ย. 61 วันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี 
ฝายกิจกรรม 



                                                                                               ๕ ฉบบัปรบัปรงุ วนัที ่๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๐ 
 
 
 

วัน เดือน ป ปฏิทินรับการประเมินคุณภาพโรงเรียนดานตางๆ 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2560 

กลุมงาน/ฝาย 
ผูรับผิดชอบ 

ธันวาคม 2560 การประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน  
จากหนวยงานตนสังกัด สพม.36 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษาและทุกฝาย 

ธันวาคม 2560 การประเมินรับรองโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร กลุมบริหารงานทั่วไป 
 
หมายเหตุ : ปฏิทินปฏิบัติงานนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
              1. การรับนักเรียนกลับบาน แบงเปน 2 รอบ คือ (ยกเวนวันที่โรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษ) 

                         รอบที่ 1  กลับเวลา  13.00 - 14.00น. ไดแก นักเรียนที่อาศัยอยู ในอําเภอเชียงมวน  
                                     และจังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากจังหวัดพะเยา  
                         รอบที่ 2  กลับเวลา  14.00 - 16.00น. ไดแก กลุมนักเรียนที่อาศัยอยูในจังหวัดพะเยา  

             2. การสงนักเรียนกลับเขาโรงเรียน ใหนักเรียนรายตัวเขาหอพักเวลา 13.00 - 16.00 น. 
 

รับสมัคร 
กําหนดการรับสมัครเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

ของนักเรียนระดับชัน้ ม.6 ปการศึกษา 2560 
กลุมงาน/ฝาย 

 
รอบที่ 1 

1 ต.ค. – 30 พ.ย.60 
การรับดวย Portfolio โดยไมมีการสอบขอเขียน 
วันสอบคัดเลือก : 1 ต.ค. – 30 พ.ย.60 

ฝายวิชาการ/งานแนะแนว 

รอบที่ 2 
ธันวาคม 2560 ถึง 

มีนาคม 2561 

การรับแบบโควตาที่มีการสอบขอเขียนหรือขอสอบปฏิบัติ   
วันสอบคัดเลือก : ธันวาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561 

ฝายวิชาการ/งานแนะแนว 

รอบที่ 3 
9 – 13 พฤษภาคม 61 

การรับดวยแบบรับตรงรวมกัน  
วันสอบคัดเลือก : (ยังไมระบ)ุ 

ฝายวิชาการ/งานแนะแนว 

รอบที่ 4 
6 – 10 มิถุนายน 61 

การรับแบบ Admission  
วันสอบคัดเลือก : (ยังไมระบ)ุ 

ฝายวิชาการ/งานแนะแนว 

รอบที่ 5 
ภายใน กรกฎาคม 61 

การรบัตรงอิสระ  
วันสอบคัดเลือก : (ยังไมระบ)ุ 

ฝายวิชาการ/งานแนะแนว 

 


