
สัป
ดา

หที่

วันท่ี โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

1 01 พ.ย. 62 เปดภาคเรียนท่ี 2 , ลงทะเบียนเรียน , ตารางสอน

ยื่นคํารองขอสอบแกตัวและสอบแกตัวครั้งท่ี 2

ครูผูสอน,งานวัดผล

05 พ.ย. 62 สงผลการสอบแกตัวครั้งท่ี 2 ครูผูสอน,งานวัดผล

ประเมินความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนงครูผูชวย 

(ครูเมธัส)

กลุมบริหารงานบุคคล

07 พ.ย. 62 โครงการสถานสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข/กิจกรรมสุม

ตรวจปสสาวะนักเรียนกลุมเสี่ยง

นายโสภณ  วงษคงดี

08 พ.ย. 62 สงแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ป 2562 กลุมบริหารงานบุคคล

3 11 - 15 พ.ย. 62 สํารวจตารางการนิเทศการสอน ครูผูสอน, วิชาการ

การดําเนินการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน 3 ดาน13 ตัวชี้วัด

ภาคเรียนท่ี 1/2562

กลุมบริหารงานบุคคล

11 พ.ย. 62 กิจกรรมวันลอยกระทง กลุมบริหารท่ัวไป

13 พ.ย. 62 ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กลุมบริหารงานบุคคล

4 18 - 22 พ.ย. 62 ดําเนินการเรียนการสอน,นิเทศการสอน ครูผูสอน,วิชาการ

 25 - 29 พ.ย. 62 ดําเนินการเรียนการสอน,นิเทศการสอน ครูผูสอน,วิชาการ

สอบธรรมศึกษาประจําปการศึกษา 2562 กลุมบริหารท่ัวไป

วันสุดทายของการระดมคาทรัพยากรภาคเรียนท่ี 2/2562 กลุมบริหารงบประมาณ

02 - 06 ธ.ค. 62 ดําเนินการเรียนการสอน ครูผูสอน,วิชาการ

04 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันคลายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นายเดชอุดม แกวประเสริฐ

05 ธ.ค. 62

7 07 - 09 ธ.ค. 62 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งท่ี 69 

ณ จังหวัดสมุทรปราการ

ผูฝกสอน

09 ธ.ค. 62 กิจกรรมคายธรรมะ กลุมบริหารท่ัวไป

10 ธ.ค. 62 

11 ธ.ค. 62 แจงเวลาสอบกลางภาคเรียนท่ี 2/2562 ครูผูสอน,วิชาการ

16 - 20 ธ.ค. 62 ดําเนินการเรียนการสอน ครูผูสอน,วิชาการ

17 ธ.ค. 62 ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนท่ี 2/2562 กลุมบริหารวิชาการ

9 23 - 25 ธ.ค. 62 ดําเนินการเรียนการสอน ครูผูสอน,วิชาการ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําภาคเรียนที่ 2/2562 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม)

โรงเรียนชําฆอพิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

2

6

วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

5

29 พ.ย. 62

หยุดวันรัฐธรรมนูญ

8



สัป
ดา

หที่
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําภาคเรียนที่ 2/2562 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม)

โรงเรียนชําฆอพิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

9 26 - 27 ธ.ค. 62 กีฬาภายในประจําปการศึกษา 2562 

และกิจกรรมสงทายปเกาตอนรับปใหม

กลุมบริหารท่ัวไป

และกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ

26 ธ.ค. 62 สงขอสอบกลางภาคเรียนท่ี 2/2562 ครูผูสอน,วิชาการ

30 ธ.ค. 62

02 - 03 ม.ค. 63 ดําเนินการเรียนการสอน,ทบทวนเนื้อหาสําหรับสอบ O-Net ม.3, ครูผูสอน,วิชาการ

06 - 08 ม.ค. 63 สอบกลางภาคเรียนท่ี 2/2562 ครูผูสอน,วิชาการ

09 - 10 ม.ค. 63 กรอกคะแนนลงระบบ SGS  ม.3และม.6,ทบทวนเนื้อหาสําหรับ

สอบ O-Net ม.3, ม.6 ครูผูสอน,วิชาการ

12 13 - 17 ม.ค. 63 ทบทวนเนื้อหาสําหรับสอบ O-Net ม.3, ม.6,ดําเนินการเรียนการ

สอน นิเทศการสอน

ครูผูสอน,วิชาการ

13 20 - 24 ม.ค. 63 ทบทวนเนื้อหาสําหรับสอบ O-Net ม.3, ม.6

ดําเนินการเรียนการสอน,กรอกคะแนนกลางภาคใน SGSม.1,2,4,5

ครูผูสอน,วิชาการ

27 - 31 ม.ค. 63 ดําเนินการเรียนการสอน, ทบทวนเนื้อหาสําหรับสอบ O-Net  ม.6 ครูผูสอน,วิชาการ

22 - 31 ม.ค. 63 สํารวจความตองการหนังสือเรียนปการศึกษา 2563 นางสาวศิริธร พลเยี่ยม

นายวัชรพงศ  บุญตน

01 - 02 ก.พ. 63 สอบ  O-net ม.3 (เสาร-อาทิตย) ครูในคําสั่ง

03 - 07 ก.พ. 63 ดําเนินการเรียนการสอน, ทบทวนเนื้อหาสําหรับสอบ O-Net  ม.6 ครูผูสอน,วิชาการ

03 ก.พ. 63 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน กลุมบริหารท่ัวไป

03 - 04 ก.พ. 63 ยื่นแบบบันทึกคําขอประเมินของภาคเรียนและวฐ 2 ของปท่ียอยหลัง กลุมบริหารงานบุคคล

06 - 07 ก.พ. 63 กิจกรรมคายลูกเสือ ครูผูสอน,วิชาการ

06 ก.พ. 63 สงรายชื่อนักเรียนท่ีไมมีสิทธิ์สอบปลายภาค ม.1-ม.6 ครูผูสอน,วิชาการ

10 ก.พ. 63

11 - 14 ก.พ. 63 ดําเนินการเรียนการสอน,ทบทวนเนื้อหาสําหรับสอบ O-Net ม.6,

แจงเวลาสอบภาคเรียนท่ี 2/2562

ครูผูสอน,วิชาการ

ดําเนินการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด

ของแตละปการศึกษายอนหลัง

กลุมบริหารงานบุคคล

16

10 วันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี

11

14

หยุดชดเชยวันมาฆบูชา

15
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วันท่ี โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําภาคเรียนที่ 2/2562 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม)

โรงเรียนชําฆอพิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

16 สงแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (สายงานการสอน)เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อน

เงินเดือนครั้งท่ี 1/2563

กลุมบริหารงานบุคคล

ประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีไมมีสิทธิ์สอบ ม.1-ม.6 งานวัดผล

12 ก.พ. 63 นักเรียนท่ีไมมีสิทธิ์สอบยื่นคํารองขอมีสิทธิ์สอบ งานวิชาการ

17 - 19 ก.พ.63 ประเมินรายงานผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (สายงานการสอน)เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อน

เงินเดือนครั้งท่ี 1/2563 (พรอมแฟมประเมิน 13ตัวชี้วัด)

กลุมบริหารงานบุคคล

17 - 21 ก.พ. 62 ดําเนินการเรียนการสอน,ทบทวนเนื้อหาสําหรับสอบ O-Net ม.6,

ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนท่ี  2/2562

ครูผูสอน,วิชาการ

24 - 28 ก.พ. 63 ดําเนินการเรียนการสอน,ทบทวนเนื้อหาสําหรับสอบ O-Net ม.6 ครูผูสอน,วิชาการ

26 ก.พ. 63 พิธีประดับบาลูกเสือเนตรนารีสามัญรุนใหญ ชั้น ม.1 ครูผูสอน,วิชาการ

27 - 28 ก.พ. 63 สงขอสอบปลายภาคเรียนท่ี  2/2562 ครูผูสอน,วิชาการ

29 ก.พ. - 1 มี.ค.63 สอบ  O-net ม.6 (เสาร-อาทิตย) ครูในคําสั่ง

02 -04 มี.ค. 63 สอบปลายภาคเรียนท่ี  2/2562 ครูผูสอน,วิชาการ

05 -06 มี.ค. 63 สอบซอมปลายภาคเรียนท่ี  2/2562 ครูผูสอน,วิชาการ

10 มี.ค. 63 กรอกคะแนนลงระบบ SGS  ม.3,ม.6 ครูผูสอน,วิชาการ

กรอกคะแนนลงระบบ SGS  ม.1,2,4,5,ประกาศผลสอบ ม.3,6 ครูผูสอน,วิชาการ

กิจกรรมปจฉิมนิเทศ กลุมบริหารท่ัวไป

16 - 17 มี.ค.63 ม.3 และ ม.6 ยื่นคํารอง และดําเนินการสอบแกตัว ครูผูสอน,วิชาการ

18 มี.ค. 63 สงผลการสอบแกตัว ม.3, ม.6 ครูผูสอน, งานวัดผล

19 มี.ค. 63 สงกิจกรรมแนะแนว/ลูกเสือเนตรนารี/ชุมนุม/สาธารณประโยชน ครูผูสอน, งานวัดผล

22 21 - 25 มี.ค. 63 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ครูในคําสั่ง

25 มี.ค. 63 นํา ปพ.5 (ทุกระดับ) เสนอผูอํานวยการ งานวิชาการ

26 มี.ค. 63 สถานศึกษาดูผลสอบ O-Net ม.3 ท่ี www.niets.or.th งานวิชาการ

27 มี.ค. 63 รับใบผลการเรียน, กรอกผลการเรียนใน ปพ.6/สถานศึกษาดูผล

สอบ O-Net ม.6 ท่ี www.niets.or.th

งานวิชาการ

11 ก.พ. 63

สัปดาหสุดทายของการเรียนการสอนภาคเรียนท่ี 2/2562

17

18

21

13 มี.ค. 63

20

19
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วันท่ี โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําภาคเรียนที่ 2/2562 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม)

โรงเรียนชําฆอพิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

27 - 31 มี.ค. 63 ยื่นแบบบันทึกคําขอประเมินและวฐ 2 ของภาคเรียนท่ี 2/2562 กลุมบริหารงานบุคคล

31 มี.ค. 63 ประเมินความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนงครูผูชวย

(ครูสิริวิมล),ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

กลุมบริหารงานบุคคล

30 มี.ค. 63 นํา ปพ.6 เสนอผูอํานวยการ งานวัดผล

31 มี.ค. 63 สงวิเคราะหขอสอบ/สื่อ/วิจัย ครูผูสอน,วิชาการ

ม.3 และม.6 รับ ปพ.1,วุฒิบัตร (ชวงเชา) งานวัดผล

ประกาศผลสอบ, แจก ปพ.6 (ม.1, ม.2, ม.4, ม.5) (ชวงบาย) ครูท่ีปรึกษา, งานวัดผล

ยื่นคํารองขอสอบแกตัวครั้งท่ี 1 (ม.1,2,4,5) วัดผล

02 เม.ย. 63 สอบแกตัวครั้งท่ี 1 (ม.1, ม.2, ม.4, ม.5) ครูผูสอน, งานวัดผล

03 เม.ย. 63 สงผลสอบแกตัวครั้งท่ี 1 (ม.1, ม.2, ม.4, ม.5) ครูผูสอน, งานวัดผล

24 06 เม.ย. 63 รับมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ครูในคําสั่ง

สําเนาถูกตอง

นายเอกลักษณ   เทศเล็ก  ผูจัดพิมพ

หมายเหตุ   ภาคเรียนท่ี 1   เปด 16 พฤษภาคม     ปด 11 ตุลาคม

              ภาคเรียนท่ี 2   เปด 1 พฤศจิกายน      ปด 10 เมษายนของปถัดไป

      วันและกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

(นายชาตรี  เจริญสุข)

ผูอํานวยการโรงเรียนชําฆอพิทยาคม

01 เม.ย. 63 
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