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14 พ.ค. 62 ประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมครูผูชวย กลุมบริหารงานบุคคล

15 พ.ค. 62 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 งานกิจการนักเรียน

- เปดภาคเรียนท่ี 1/2562 , ลงทะเบียนเรียน , ตารางสอน วิชาการ

- ประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กลุมบริหารงานบุคคล

- มอบหนังสือเรียน ม.1- ม.6 และมอบเงินคาอุปกรณ

การเรียน ฯ ประจําภาคเรียนท่ี 1/2562

กลุมบริหารงบประมาณ

16-17 พ.ค. 62 ยื่นคํารองขอสอบแกตัวและสอบแกตัว ครั้งท่ี 2 ครูผูสอน, งานวัดผล

16-31 พ.ค. 62 ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาประจําภาคเรียนท่ี 1/2562 ครูธนียา

17 พ.ค. 62 กิจกรรมตักบาตรขาวสาร อาหารแหง วันวิสาขบูชา ครูปารีวรรณ

20 พ.ค. 62

21 พ.ค. 62 ครูท่ีปรึกษา ม.1 และม.4 สงขอมูลนักเรียน ครูท่ีปรึกษาม.1และม.4

22 พ.ค. 62 สงผลการสอบแกตัว ครั้งท่ี2 ครูผูสอน, งานวัดผล

30 พ.ค. 62 ประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมครูผูชวย กลุมบริหารงานบุคคล

30-31 พ.ค. 62 สงคะแนนหนวยใน SGS ครูผูสอน, งานวัดผล

31 พ.ค. 62 -กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา 

พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

-กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

ครูเดชอุดม

ครูโสภณ

3 มิ.ย. 62

4 -7 มิ.ย.  62 สํารวจตารางการนิเทศการสอน ครูผูสอน, วิชาการ

10 มิ.ย. 62 ยืนยันขอมูลนักเรียนภาคเรียนท่ี  1/2562 (DMC) ครูเอกลักษณ

10 -14 มิ.ย. 62 ดําเนินการเรียนการสอน, นิเทศการสอน ครูผูสอน, วิชาการ

13 มิ.ย. 62 กิจกรรมไหวครู ครูเดชอุดม

17-21 มิ.ย. 62 ดําเนินการเรียนการสอน, นิเทศการสอน ครูผูสอน, วิชาการ

20 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสุนทรภู/สัปดาหหองสมุด ครูในคําสั่ง

24-25 มิ.ย. 2562 แจงเวลาสอบกลางภาคเรียนท่ี  1/2562 ครูผูสอน

26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติและ

วันตอตานยาเสพติดโลก

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
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16 พ.ค. 62
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําภาคเรียนที่ 1/2562

โรงเรียนชําฆอพิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําภาคเรียนที่ 1/2562

โรงเรียนชําฆอพิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

2 ก.ค. 62 - ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนท่ี  1/2562

- เดือนแหงการเยี่ยมบาน

วิชาการ

ครูท่ีปรึกษา

5 ก.ค. 62 สงขอสอบกลางภาคเรียนท่ี  1/2562 ครูผูสอน

9 8-10 ก.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนท่ี  1/2562 ครูในคําสั่ง

15 ก.ค. 62 กิจกรรมแหเทียนพรรษา ครูเดชอุดม

18-19 ก.ค. 62 สงคะแนน SGS ม.1-ม.6 ครูผูสอน, วิชาการ

11 22-26 ก.ค. 62 ดําเนินการเรียนการสอน, นิเทศการสอน ครูผูสอน, วิชาการ

26 ก.ค. 62 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ            

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ      

พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

ครูเดชอุดม

29 ก.ค. 62

2 ส.ค. 62 ทัศนศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนรู ครูในคําสั่ง

7-9 ส.ค. 62 กิจกรรมสัปดาหอาเซียน กลุมสาระสังคมฯ

9 ส.ค. 62 กิจกรรมวันแมแหงชาติ ครูเดชอุดม

12 ส.ค. 62

13-16 ส.ค. 62 ดําเนินการเรียนการสอน, นิเทศการสอน ครูผูสอน, วิชาการ

19-22 ส.ค. 62 กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร กลุมสาระวิทยฯ

20 ส.ค. 62 สงรายชื่อนักเรียนท่ีไมมีสิทธิ์สอบปลายภาค  ม.1-ม.6 ครูผูสอน

22 ส.ค. 62 ประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีไมมีสิทธิ์สอบ ม.1-ม.6 งานวัดผล

23 ส.ค. 62 นักเรียนท่ีไมมีสิทธิ์สอบยื่นคํารองขอมีสิทธิ์สอบ งานวัดผล

26-27 ส.ค. 62 แจงเวลาสอบปลายภาคเรียนท่ี  1/2562 ครูผูสอน

29 ส.ค. 62 ประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กลุมบริหารงานบุคคล

17 3 ก.ย. 62 สงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา18

กลุมบริหารงานบุคคล

สงผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล 

(SAR)

ภาคเรียนท่ี 1/2562

กลุมบริหารงานบุคคล

วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 

มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
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14 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปหลวง
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําภาคเรียนที่ 1/2562

โรงเรียนชําฆอพิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

17 3 ก.ย. 62 พิจารณาเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

กลุมบริหารงานบุคคล

5 ก.ย. 62 ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนท่ี  1/2562 งานวัดผล

18 11 ก.ย. 62 สงขอสอบปลายภาคเรียนท่ี 1/2562 วัดผล, ครูผูสอน

16-18 ก.ย. 62 สอบปลายภาคเรียนท่ี  1/2562 ครูในคําสั่ง, วิชาการ

19-20 ก.ย. 62 สอบซอมคะแนนปลายภาค ครูผูสอน, งานวัดผล

23 ก.ย. 62 สงคะแนน SGS ม.3, ม.6 ครูผูสอน, งานวัดผล

24 ก.ย. 62 สงคะแนน SGS ม.1, ม.2, ม.4, ม.5 ครูผูสอน, งานวัดผล

27 ก.ย. 62 นําคะแนน SGS เสนอผูอํานวยการ วัดผล

30 ก.ย. 62 -รับใบผลการเรียน, กรอกผลการเรียนในปพ.6 วัดผล , ครูท่ีปรึกษา

-ตรวจสอบพัสดุประจําป 2562 พัสดุ

1 ต.ค. 62 ประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมครูผูชวย กลุมบริหารงานบุคคล

2 ต.ค. 62 ประกาศผลสอบ  แจกปพ.6 ,มอบเกียรติบัตร กลุมบริหารวิชาการ

2-3 ต.ค. 62 ยื่นคํารองขอสอบแกตัวครั้งท่ี 1 , สอบแกตัวครั้งท่ี 1 วัดผล , ครูผูสอน

3 - 4 ต.ค. 62 จัดทําแผนพัฒนาโรงเรียน (SWOT) ครูอนงค และครูเอกลักษณ

4 ต.ค. 62 สงผลการสอบแกตัวครั้งท่ี 1 วัดผล , ครูผูสอน

หมายเหตุ   ภาคเรียนท่ี 1   เปด 16 พฤษภาคม     ปด 11 ตุลาคม

              ภาคเรียนท่ี 2   เปด 1 พฤศจิกายน      ปด 1 เมษายนของปถัดไป

สําเนาถูกตอง (นายชาตรี  เจริญสุข)

นายเอกลักษณ   เทศเล็ก  ผูจัดพิมพ ผูอํานวยการโรงเรียนชําฆอพิทยาคม

โดยกลุมงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร

    วันและกิจกรรมอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม
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สำเนาถูกต้องเอกลักษณ์  เทศเล็ก(นายเอกลักษณ์  เทศเล็ก)




