วัน / เดือน / ปี

โรงเรียนเทพลีลา
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
กลุ่มบริหารวิชาการ
กิจกรรม
สถานที่
เดือนตุลาคม 2560

จันทร์ 2 ต.ค. 60
อังคาร 3 ต.ค. 60

1-20 ต.ค. 60 ลงทะเบียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
ประชุมครู ประจาเดือนตุลาคม

พุธ 4 ต.ค. 60
พฤหัสบดี 5 ต.ค. 60

กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครั้งที่ 5
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครั้งที่ 6
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1

ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร

6 ต.ค. 60
7 ต.ค. 60
8 ต.ค. 60
9 ต.ค. 60
10 ต.ค. 60
11 ต.ค. 60
12 ต.ค. 60
13 ต.ค. 60
14 ต.ค. 60
15 ต.ค. 60
16 ต.ค. 60
17 ต.ค. 60
18 ต.ค. 60
19 ต.ค. 60
20 ต.ค. 60
21 ต.ค. 60
22 ต.ค. 60
23 ต.ค. 60
24 ต.ค. 60
25 ต.ค. 60
26 ต.ค. 60
27 ต.ค. 60
28 ต.ค. 60
29 ต.ค. 60
30 ต.ค. 60
31 ต.ค. 60

โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา

สอบแก้ตัวครั้งที่ 1

สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
ประกาศผลแก้ตัวครั้งที่ 1
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครั้งที่ 7
ปิดภาคเรียนที่ 1/2560
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครั้งที่ 8

ผก. 5

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มบริหาร

งานวินัย
งานวินัย
งานทะเบียนวัดผล
ครูทุกคน
ครูทุกคน

บุคคล
บุคคล
วิชาการ

โรงเรียนเทพลีลา

ครูทุกคน
งานทะเบียนวัดผล
งานวินัย

วิชาการ
บุคคล

โรงเรียนเทพลีลา

งานวินัย

บุคคล

ประเทศเกาหลีใต้
ประเทศเกาหลีใต้
ประเทศเกาหลีใต้
ประเทศเกาหลีใต้
ประเทศเกาหลีใต้

งานพัฒนาบุคลากร
งานพัฒนาบุคลากร
งานพัฒนาบุคลากร
งานพัฒนาบุคลากร
งานพัฒนาบุคลากร

บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล

วันหยุดราชการ วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
กิจกรรมทัศนศึกษาครู
กิจกรรมทัศนศึกษาครู
กิจกรรมทัศนศึกษาครู
กิจกรรมทัศนศึกษาครู
กิจกรรมทัศนศึกษาครู

วันหยุดราชการ วันปิยมหาราช
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 25-29 ตุลาคม 2560
วันหยุดราชการ พระราชพิธีเชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาศ

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
เปิดภาคเรียนที่ 2/2560

*** หยุดเฉพาะปีนี้ ตามมติ ครม. ***

โรงเรียนเทพลีลา

ครูทุกคน

วิชาการ

เรียนธรรมศึกษา (2 คาบสุดท้าย)
ประชุมครู ประจาเดือน พฤศจิกายน

โรงเรียนเทพลีลา

กสร. สังคมศึกษา

วิชาการ

เรียนธรรมศึกษา (2 คาบสุดท้าย)
Big Cleaning Day (เวลา 15.00 น.)
เรียนธรรมศึกษา (2 คาบสุดท้าย)
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครั้งที่ 9
กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ

โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา
นอกสถานที่

กสร. สังคมศึกษา
งานสิ่งแวดล้อม
กสร. สังคมศึกษา
งานวินัย
สนง.งบประมาณ

วิชาการ
บริหารทั่วไป
วิชาการ
บุคคล
งบประมาณ

เดือนพฤศจิกายน 2560
พุธ 1 พ.ย. 60
พฤหัสบดี 2 พ.ย. 60
ศุกร์

3 พ.ย. 60

เสาร์ 4 พ.ย. 60
อาทิตย์ 5 พ.ย. 60

วัน / เดือน / ปี
จันทร์

6 พ.ย. 60

อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

7 พ.ย. 60
8 พ.ย. 60
9 พ.ย. 60
10 พ.ย. 60

เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร

11 พ.ย. 60
12 พ.ย. 60
13 พ.ย. 60
14 พ.ย. 60

พุธ 15 พ.ย. 60
พฤหัสบดี 16 พ.ย. 60

ศุกร์

17 พ.ย. 60

เสาร์

18 พ.ย. 60

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ

19 พ.ย. 60
20 พ.ย. 60
21 พ.ย. 60
22 พ.ย. 60
23 พ.ย. 60
24 พ.ย. 60
25 พ.ย. 60
26 พ.ย. 60
27 พ.ย. 60
28 พ.ย. 60
29 พ.ย. 60

พฤหัสบดี 30 พ.ย. 60

โรงเรียนเทพลีลา
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
กลุ่มบริหารวิชาการ
กิจกรรม
สถานที่
6-16 พ.ย. 60 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2560
กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ

วันสอบธรรมสนามหลวง 2560
ค่ายลูกเสือ ม.3 (ม.5/2 , ม.5/3)
รายงานจานวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 DMC
ค่ายลูกเสือ ม.3 (ม.5/2 , ม.5/3)
ค่ายลูกเสือ ม.3 (ม.5/2 , ม.5/3)
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน-ศูนย์เรียนรวมและเรียนร่วม (การศึกษาพิเศษ)
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่
ค่ายลูกเสือ ม.2 (ม.5/4,ม.5/5)
กิจกรรมนิเทศภายใน 2/2560 (ผู้บริหารนิเทศกลุ่มสาระ)
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่
ค่ายลูกเสือ ม.2 (ม.5/4,ม.5/5)
ค่ายลูกเสือ ม.2 (ม.5/4,ม.5/5)
ค่ายพัฒนาทักษะวิชาการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ม.3,ม.6

นอกสถานที่

ค่ายหัตถวุฒิ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มบริหาร

ครูทุกคน
สนง.งบประมาณ

งบประมาณ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานสารสนเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

วิชาการ
งบประมาณ
วิชาการ
วิชาการ

ค่ายหัตถวุฒิ
ค่ายหัตถวุฒิ
สพม.2
สพม.2
โรงเรียนเทพลีลา งานเรียนรวม-เรียนร่วม
สพม.2
สพม.2
ค่ายพงษ์ลดา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กสร. คณิตศาสตร์ งานนิเทศการศึกษา
สพม.2
ค่ายพงษ์ลดา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ค่ายพงษ์ลดา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนเทพลีลา
งานทะเบียนวัดผล

ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2560
ซ้อมใหญ่พิธีเปิดมหกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 18 (ช่วงบ่าย)
มหกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรม ครั้งที่ 18
มหกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรม ครั้งที่ 18
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง Classrom Meeting ม.1 , ม.3 , ม.6
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง Classrom Meeting ม.2 , ม.4 , ม.5
27 พ.ย. 60 - 31 ม.ค. 61 เรียนซ้ารายวิชา (ทุกระดับชั้น)
Tepleela E-Sport Day Championship 2017 (เวลา 15.00 น.)
Tepleela E-Sport Day Championship 2017 (เวลา 15.00 น.)
กิจกรรมวันพบนักเขียนคนดัง - นักอ่านคนเด่น (ทั้งวัน)
กิจกรรมนิเทศภายใน 2/2560 (ผู้บริหารนิเทศกลุ่มสาระ)
กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ครั้งที่ 1 (เวลา 15.00 น.)
Tepleela E-Sport Day Championship 2017 (เวลา 15.00 น.)
กิจกรรมวันพบนักเขียนคนดัง - นักอ่านคนเด่น (ทั้งวัน)

ผก. 5

วิชาการ

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

งานทะเบียนวัดผล

วิชาการ
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล

ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องประชุมพิพัฒนฯ
กสร. วิทยาศาสตร์
ห้องมัลติมีเดีย
ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องประชุมพิพัฒนฯ

งานส่งเสริมกิจการฯ
งานส่งเสริมกิจการฯ
งานส่งเสริมกิจการฯ
งานระบบดูแลฯ
งานระบบดูแลฯ
ครูทุกคน
กสร. การงานอาชีพ
กสร. การงานอาชีพ
งานห้องสมุด
งานนิเทศการศึกษา
กสร. ภาษาไทย
กสร. การงานอาชีพ
งานห้องสมุด

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

หน้าเสาธง
ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องประชุมพิพัฒนฯ
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา
นอกสถานที่

งานยาเสพติด
กสร. การงานอาชีพ
งานห้องสมุด
สนง. วิชาการ
งานวินัย
กสร. การงานอาชีพ

บุคคล
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
บุคคล
วิชาการ

โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา

เดือนธันวาคม 2560
ศุกร์

1 ธ.ค. 60

เสาร์

2 ธ.ค. 60

อาทิตย์ 3 ธ.ค. 60

กิจกรรมวันเอดส์โลก
Tepleela E-Sport Day Championship 2017 (เวลา 15.00 น.)
กิจกรรมวันพบนักเขียนคนดัง - นักอ่านคนเด่น (ทั้งวัน)
เรียนพิเศษวันเสาร์ ครั้งที่ 1
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครั้งที่ 10
ค่ายการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 6

วัน / เดือน / ปี
จันทร์

4 ธ.ค. 60

อังคาร

5 ธ.ค. 60

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

6 ธ.ค. 60
7 ธ.ค. 60
8 ธ.ค. 60
9 ธ.ค. 60

อาทิตย์ 10 ธ.ค. 60
จันทร์ 11 ธ.ค. 60
อังคาร 12 ธ.ค. 60
พุธ 13 ธ.ค. 60
พฤหัสบดี 14 ธ.ค. 60
ศุกร์
เสาร์

15 ธ.ค. 60
16 ธ.ค. 60

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี

17 ธ.ค. 60
18 ธ.ค. 60
19 ธ.ค. 60
20 ธ.ค. 60
21 ธ.ค. 60

ศุกร์
เสาร์

22 ธ.ค. 60
23 ธ.ค. 60

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

24 ธ.ค. 60
25 ธ.ค. 60
26 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60
30 ธ.ค. 60
31 ธ.ค. 60

โรงเรียนเทพลีลา
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
กลุ่มบริหารวิชาการ
กิจกรรม
สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มบริหาร

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ค่ายการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 6
วันหยุดราชการ วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9

หน้าเสาธง
นอกสถานที่

งานส่งเสริมกิจการฯ
กสร. การงานอาชีพ

บุคคล
วิชาการ

ค่ายการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 6

นอกสถานที่

กสร. การงานอาชีพ

วิชาการ

กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ
ค่ายพัฒนาทักษะวิชาการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ม.3,ม.6
เรียนพิเศษวันเสาร์ ครั้งที่ 2
วันรัฐธรรมนูญ
วันหยุดราชการ ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

หน้าเสาธง
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา

กสร. สังคมศึกษา
งานทะเบียนวัดผล
สนง. วิชาการ

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561
12-15 ธ.ค. 60 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ (เวลา 15.00 น.)

โรงเรียนเทพลีลา

งานส่งเสริมประชาธิปไตย

บุคคล

ค่ายลูกเสือ ม.4 (ม.5/1)
กิจกรรมนิเทศภายใน 2/2560 (ผู้บริหารนิเทศกลุ่มสาระ)
ค่ายลูกเสือ ม.4 (ม.5/1)
ค่ายลูกเสือ ม.4 (ม.5/1)
ค่ายพัฒนาทักษะวิชาการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ม.3,ม.6
เรียนพิเศษวันเสาร์ ครั้งที่ 3

ค่ายอิทธิณัฐ
กสร. สังคมศึกษาฯ
ค่ายอิทธิณัฐ
ค่ายอิทธิณัฐ
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานนิเทศการศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานทะเบียนวัดผล
สนง. วิชาการ

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

ประชุมครู ประจาเดือนธันวาคม

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น (เวลา 15.00 น.)
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น (เวลา 15.00 น.)
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น (เวลา 15.00 น.)
กิจกรรมนิเทศภายใน 2/2560 (ผู้บริหารนิเทศกลุ่มสาระ)
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การกรอกข้อมูลพัสดุระบบใหม่" (เวลา 15.00 น.)
กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ครั้งที่ 2 (เวลา 15.00 น.)
กิจกรรมวันคริสต์มาส
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรมสร้างสื่อมัลติมีเดีย"
เรียนพิเศษวันเสาร์ ครั้งที่ 4
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
วันสิ้นปี

เดือนมกราคม 2561
จันทร์ 1 ม.ค. 61
อังคาร 2 ม.ค. 61
พุธ 3 ม.ค. 61

ผก. 5

วันหยุดราชการ วันขึ้นปีใหม่

ศูนย์ภาษาจีน/ญี่ปุ่น กสร. ต่างประเทศ
ศูนย์ภาษาจีน/ญี่ปุ่น กสร. ต่างประเทศ
ศูนย์ภาษาจีน/ญี่ปุ่น กสร. ต่างประเทศ
กสร. สุขศึกษาฯ
งานนิเทศการศึกษา
ห้องคอมพิวเตอร์ งานพัสดุและสินทรัพย์
ห้องมัลติมีเดีย
กสร. ภาษาไทย
หน้าเสาธง
กสร. ต่างประเทศ
778
กสร. คณิตศาสตร์
โรงเรียนเทพลีลา
สนง. วิชาการ
ห้องเกียรติยศ
งานเครือข่าย ผปค.

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
งบประมาณ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
บุคคล
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

วัน / เดือน / ปี
พฤหัสบดี 4 ม.ค. 61
ศุกร์

5 ม.ค. 61

เสาร์

6 ม.ค. 61

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี

7 ม.ค. 61
8 ม.ค. 61
9 ม.ค. 61
10 ม.ค. 61
11 ม.ค. 61

ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี

12 ม.ค. 61
13 ม.ค. 61
14 ม.ค. 61
15 ม.ค. 61
16 ม.ค. 61
17 ม.ค. 61
18 ม.ค. 61

ศุกร์
เสาร์

19 ม.ค. 61
20 ม.ค. 61

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

21 ม.ค. 61
22 ม.ค. 61
23 ม.ค. 61
24 ม.ค. 61
25 ม.ค. 61
26 ม.ค. 61
27 ม.ค. 61

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ

28 ม.ค. 61
29 ม.ค. 61
30 ม.ค. 61
31 ม.ค. 61

โรงเรียนเทพลีลา
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
กลุ่มบริหารวิชาการ
กิจกรรม
สถานที่

ผก. 5

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มบริหาร

ค่ายลูกเสือ ม.1 (ม.5/6,ม.5/7)
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภูมิภาค
ค่ายลูกเสือ ม.1 (ม.5/6,ม.5/7)
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภูมิภาค
ค่ายลูกเสือ ม.1 (ม.5/6,ม.5/7)
เรียนพิเศษวันเสาร์ ครั้งที่ 5
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภูมิภาค

ค่ายเสือป่า
นครนายก
ค่ายเสือป่า
นครนายก
ค่ายเสือป่า
โรงเรียนเทพลีลา
นครนายก

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

วิชาการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

วิชาการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สนง. วิชาการ

วิชาการ
วิชาการ

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ (คาบ 1-2)
ประชุมครู ประจาเดือนมกราคม

หน้าเสาธง

งานส่งเสริมกิจการฯ

บุคคล

นอกสถานที่

งานทะเบียนวัดผล
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

วิชาการ
วิชาการ

วันเทพคุรุสัมพันธ์ (เวลา 13.00 น.)
วันหยุดราชการ วันครู

โรงเรียนเทพลีลา

งานพัฒนาบุคลากร

บุคคล

กิจกรรมนิเทศภายใน 2/2560 (ผู้บริหารนิเทศกลุ่มสาระ)
กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ครั้งที่ 3 (เวลา 15.00 น.)
ค่ายสังคมศึกษาฯ Social Camp / ค่ายภาษาจีน
ค่ายสังคมศึกษาฯ Social Camp / ค่ายภาษาจีน
เรียนพิเศษวันเสาร์ ครั้งที่ 6
ค่ายสังคมศึกษาฯ Social Camp / ค่ายภาษาจีน
22-27 ม.ค. 61 คลินิกการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ลด 0,ร,มส)

กสร. ศิลปะ
ห้องมัลติมีเดีย
นอกสถานที่
นอกสถานที่
โรงเรียนเทพลีลา
นอกสถานที่
721-728,523-524

งานนิเทศการศึกษา
กสร. ภาษาไทย
กสร. สังคมฯ / ตปท.
กสร. สังคมฯ / ตปท.
สนง. วิชาการ
กสร. สังคมฯ / ตปท.
กสร. การงานอาชีพ

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

กิจกรรมโลกกว้างทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนิเทศภายใน 2/2560 (ผู้บริหารนิเทศกลุ่มสาระ)
ค่ายคณิตศาสตร์
ค่ายคณิตศาสตร์ / กิจกรรมภาษาไทยสัญจร (One Day Trip)
คลินิกการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ลด 0,ร,มส)
ค่ายคณิตศาสตร์

ใต้อาคาร 5
กสร. การงานอาชีพฯ
นอกสถานที่
นอกสถานที่
โรงเรียนเทพลีลา
นอกสถานที่

งานแนะแนว
งานนิเทศการศึกษา
กสร. คณิตศาสตร์
กสร. คณิต / ไทย
กสร. การงานอาชีพ
กสร. คณิตศาสตร์

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติ (ติว O-NET ม.3)
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติ (ติว O-NET ม.3)

ห้องประชุมพิพัฒนฯ
ห้องประชุมพิพัฒนฯ

สนง. วิชาการ
สนง. วิชาการ

วิชาการ
วิชาการ

ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
ทัศนศึกษานักเรียน ทุกระดับชั้น
วันเด็กแห่งชาติ

เดือนกุมภาพันธ์ 2561
พฤหัสบดี 1 ก.พ. 61
ศุกร์

2 ก.พ. 61

เสาร์ 3 ก.พ. 61
อาทิตย์ 4 ก.พ. 61

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติ (ติว O-NET ม.3)
กิจกรรมนิเทศภายใน 2/2560 (ผู้บริหารนิเทศกลุ่มสาระ)
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติ (ติว O-NET ม.3)
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณนักเรียนประจาปี (คาบ 1-2)
สอบ O-Net ม.3 ปีการศึกษา 2560
สอบ O-Net ม.3 ปีการศึกษา 2560

ห้องประชุมพิพัฒนฯ

สนง. วิชาการ
กสร. ภาษาต่างประเทศ งานนิเทศการศึกษา
ห้องประชุมพิพัฒนฯ
สนง. วิชาการ
หน้าเสาธง
งานพัฒนาคุณธรรม
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
บุคคล

วัน / เดือน / ปี
จันทร์ 5 ก.พ. 61
อังคาร 6 ก.พ. 61
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

7 ก.พ. 61
8 ก.พ. 61
9 ก.พ. 61
10 ก.พ. 61

อาทิตย์ 11 ก.พ. 61
จันทร์ 12 ก.พ. 61

อังคาร 13 ก.พ. 61

พุธ

14 ก.พ. 61

พฤหัสบดี 15 ก.พ. 61

ศุกร์

16 ก.พ. 61

เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

17 ก.พ. 61
18 ก.พ. 61
19 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61
21 ก.พ. 61
22 ก.พ. 61
23 ก.พ. 61
24 ก.พ. 61

อาทิตย์ 25 ก.พ. 61
จันทร์ 26 ก.พ. 61

อังคาร 27 ก.พ. 61
พุธ

28 ก.พ. 61

โรงเรียนเทพลีลา
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
กลุ่มบริหารวิชาการ
กิจกรรม
สถานที่
5 - 9 ก.พ. 61 : กิจกรรมลด 0,ร,มส : ภาษาไทย
กิจกรรมวันมวยไทยแห่งชาติ
กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ครั้งที่ 4 (เวลา 15.00 น.)

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มบริหาร

761 - 767
หน้าเสาธง
ห้องมัลติมีเดีย

กสร. ภาษาไทย
กสร. สุขศึกษา
กสร. ภาษาไทย

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

ห้องประชุมพิพัฒนฯ
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา
เมืองทองธานี
โรงเรียนเทพลีลา
ห้องประชุมพิพัฒนฯ
เมืองทองธานี
โรงเรียนเทพลีลา
ห้องประชุมพิพัฒนฯ
เมืองทองธานี
โรงเรียนเทพลีลา
ห้องประชุมพิพัฒนฯ
หน้าเสาธง
โรงเรียนเทพลีลา
ห้องประชุมพิพัฒนฯ
กสร. ภาษาไทย
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา
หน้าเสาธง
โรงเรียนเทพลีลา

สนง. วิชาการ
สนง. วิชาการ
งานวินัย

วิชาการ
วิชาการ
บุคคล

งานรับนักเรียน
สนง. วิชาการ

วิชาการ
วิชาการ

งานรับนักเรียน
สนง. วิชาการ

วิชาการ
วิชาการ

งานรับนักเรียน
สนง. วิชาการ
กสร. ศิลปะ
งานรับนักเรียน
สนง. วิชาการ
งานนิเทศการศึกษา
งานรับนักเรียน
งานระดับชั้น
กสร. ต่างประเทศ
สนง. วิชาการ

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
บุคคล
วิชาการ
วิชาการ

กสร. ต่างประเทศ

โครงการ MEP

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

กสร. ต่างประเทศ

โครงการ MEP

วิชาการ

กสร. ต่างประเทศ

โครงการ MEP

วิชาการ
วิชาการ

กสร. ต่างประเทศ

โครงการ MEP

วิชาการ

กสร. ต่างประเทศ

โครงการ MEP

วิชาการ

ประชุมครู ประจาเดือนกุมภาพันธ์
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติ (ติว O-NET ม.6)
เรียนพิเศษวันเสาร์ ครั้งที่ 7
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครั้งที่ 11
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับชาติ
12-16 ก.พ. 60 รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 (รอบ ม.3 เดิม)
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติ (ติว O-NET ม.6)
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับชาติ
12-16 ก.พ. 60 รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 (รอบ ม.3 เดิม)
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติ (ติว O-NET ม.6)
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับชาติ
12-16 ก.พ. 60 รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 (รอบ ม.3 เดิม)
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติ (ติว O-NET ม.6)
กิจกรรมประกวดการแข่งขัน ร้อง เต้น เล่นดนตรี
12-16 ก.พ. 60 รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 (รอบ ม.3 เดิม)
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติ (ติว O-NET ม.6)
กิจกรรมนิเทศภายใน 2/2560 (ผู้บริหารนิเทศกลุ่มสาระ)
12-16 ก.พ. 60 รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 (รอบ ม.3 เดิม)
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6 (เวลา 13.00 น.)
กิจกรรมวันตรุษจีน
เรียนพิเศษวันเสาร์ ครั้งที่ 8
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
รับสมัครนักเรียน ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ MEP) ปีการศึกษา 2561
สอบ GAT-PAT ของนักเรียนระดับชั้น ม.6
รับสมัครนักเรียน ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ MEP) ปีการศึกษา 2561
สอบ GAT-PAT ของนักเรียนระดับชั้น ม.6
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
รับสมัครนักเรียน ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ MEP) ปีการศึกษา 2561
สอบ GAT-PAT ของนักเรียนระดับชั้น ม.6
รับสมัครนักเรียน ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ MEP) ปีการศึกษา 2561
สอบ GAT-PAT ของนักเรียนระดับชั้น ม.6
รับสมัครนักเรียน ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ MEP) ปีการศึกษา 2561

เดือนมีนาคม 2561
พฤหัสบดี 1 มี.ค. 61

ผก. 5

วันหยุดราชการ วันมาฆบูชา

วัน / เดือน / ปี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ

2 มี.ค. 61
3 มี.ค. 61
4 มี.ค. 61
5 มี.ค. 61
6 มี.ค. 61
7 มี.ค. 61

พฤหัสบดี 8 มี.ค. 61
ศุกร์
เสาร์

9 มี.ค. 61
10 มี.ค. 61

อาทิตย์ 11 มี.ค. 61
จันทร์ 12 มี.ค. 61
อังคาร 13 มี.ค. 61
พุธ 14 มี.ค. 61
พฤหัสบดี 15 มี.ค. 61
ศุกร์ 16 มี.ค. 61
เสาร์ 17 มี.ค. 61
อาทิตย์ 18 มี.ค. 61
จันทร์ 19 มี.ค. 61
อังคาร 20 มี.ค. 61
พุธ 21 มี.ค. 61
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

22 มี.ค. 61
23 มี.ค. 61
24 มี.ค. 61
25 มี.ค. 61
26 มี.ค. 61
27 มี.ค. 61
28 มี.ค. 61
29 มี.ค. 61
30 มี.ค. 61
31 มี.ค. 61

โรงเรียนเทพลีลา
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
กลุ่มบริหารวิชาการ
กิจกรรม
สถานที่

ผก. 5

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มบริหาร

งานสื่อ & งานวิจัย
งานทะเบียนวัดผล
ครูทุกคน
ครูทุกคน

วิชาการ
วิชาการ

สอบ O-Net ม.6 ปีการศึกษา 2560
สอบ O-Net ม.6 ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมจัดแสดงและประกวดสื่อ นวัตกรรม และวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
ประชุมครู ประจาเดือนมีนาคม
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (MEP) ระดับชั้น ม.1/2561
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครั้งที่ 12
ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2560
สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครั้งที่ 8
สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (MEP) ระดับชั้น ม.1/2561
ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครั้งที่ 8
ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครั้งที่ 8
สอบ 9 วิชาสามัญของนักเรียนระดับชั้น ม.6
รายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (MEP) ระดับชั้น ม.1/2560 (ภายใน 18 มี.ค. 61)
สอบ 9 วิชาสามัญของนักเรียนระดับชั้น ม.6
ค่ายพัฒนาทักษะวิชาการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ม.1-ม.6
ค่ายพัฒนาทักษะวิชาการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ม.1-ม.6
ค่ายพัฒนาทักษะวิชาการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ม.1-ม.6
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 2561
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 2561

ห้องประชุมพิพัฒนฯ

โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา

ครูทุกคน
โครงการ MEP
งานวินัย

วิชาการ
บุคคล
วิชาการ

โรงเรียนเทพลีลา
นอกสถานที่
นอกสถานที่

งานทะเบียนวัดผล
ครูทุกคน
ครูทุกคน
งานวินัย
ครูทุกคน
โครงการ MEP
งานวินัย
งานวินัย

โรงเรียนเทพลีลา

โครงการ MEP

วิชาการ

โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา
ห้องประชุมพิพัฒนฯ
ห้องประชุมพิพัฒนฯ
ห้องประชุมพิพัฒนฯ

งานทะเบียนวัดผล
งานทะเบียนวัดผล
งานทะเบียนวัดผล
งานประกันฯ
งานหลักสูตรฯ
งานหลักสูตรฯ

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
งบประมาณ
วิชาการ
วิชาการ

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา

งานรับนักเรียน
งานรับนักเรียน
งานรับนักเรียน
งานรับนักเรียน

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

พิธีมอบประกาศนียบัตร , ปพ.1 ม.3, ม.6
สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ม.1/2561

โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา

งานทะเบียนวัดผล
งานรับนักเรียน

วิชาการ
วิชาการ

สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ม.4/2561

โรงเรียนเทพลีลา

งานรับนักเรียน

วิชาการ

ประกาศผลสอบคัดเลือกและรับรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.1/2561

โรงเรียนเทพลีลา

งานรับนักเรียน

วิชาการ

นอกสถานที่

บุคคล
วิชาการ
บุคคล
บุคคล

เดือนเมษายน 2561
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ

1 เม.ย. 61
2 เม.ย. 61
3 เม.ย. 61
4 เม.ย. 61

วัน / เดือน / ปี

ผก. 5

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มบริหาร

โรงเรียนเทพลีลา

งานรับนักเรียน

วิชาการ

รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (MEP) ระดับชั้น ม.1/2560 (ภายใน 6 เม.ย. 61)
7 เม.ย. 61
รับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561
8 เม.ย. 61
รับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561
9 เม.ย. 61
9-11 เม.ย. 61 รับยื่นความจานงขอให้จัดสรรที่เรียนรอบ 2
10 เม.ย. 61
9-11 เม.ย. 61 รับยื่นความจานงขอให้จัดสรรที่เรียนรอบ 2
11 เม.ย. 61
9-11 เม.ย. 61 รับยื่นความจานงขอให้จัดสรรที่เรียนรอบ 2
12 เม.ย. 61
13 เม.ย. 61
วันสงกรานต์
14 เม.ย. 61
วันสงกรานต์
15 เม.ย. 61
วันสงกรานต์
วันหยุดราชการ ชดเชยวันสงกรานต์
16 เม.ย. 61
วันหยุดราชการ ชดเชยวันสงกรานต์
17 เม.ย. 61

โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา

โครงการ MEP
งานรับนักเรียน
งานรับนักเรียน
งานรับนักเรียน
งานรับนักเรียน
งานรับนักเรียน

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

18 เม.ย. 61
19 เม.ย. 61
20 เม.ย. 61
21 เม.ย. 61
22 เม.ย. 61
23 เม.ย. 61
24 เม.ย. 61
25 เม.ย. 61
26 เม.ย. 61
27 เม.ย. 61
28 เม.ย. 61
29 เม.ย. 61
30 เม.ย. 61

ประกาศผล/รายงานตัว/มอบตัว การจัดสรรที่เรียนรอบ 2

โรงเรียนเทพลีลา

งานรับนักเรียน

วิชาการ

เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561
เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561
เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561
เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561
เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา

สนง. วิชาการ
สนง. วิชาการ
สนง. วิชาการ
สนง. วิชาการ
สนง. วิชาการ

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเทพลีลา

สนง. วิชาการ

วิชาการ

โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา

สนง. วิชาการ
สนง. วิชาการ
สนง. วิชาการ
กสร. ภาษาไทย

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

พฤหัสบดี 5 เม.ย. 61
ศุกร์ 6 เม.ย. 61
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์

โรงเรียนเทพลีลา
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
กลุ่มบริหารวิชาการ
กิจกรรม
สถานที่
ประกาศผลสอบคัดเลือกและรับรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.4/2561
วันหยุดราชการ วันจักรี

เดือนพฤษภาคม 2561
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ

1 พ.ค. 61
2 พ.ค. 61
3 พ.ค. 61
4 พ.ค. 61
5 พ.ค. 61
6 พ.ค. 61
7 พ.ค. 61
8 พ.ค. 61
9 พ.ค. 61

พฤหัสบดี 10 พ.ค. 61
ศุกร์

11 พ.ค. 61

เสาร์

12 พ.ค. 61

เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561
เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561
สอบจัดชั้นเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2561
ค่ายพัฒนาการอ่าน - การเขียน ม.1 (หลังปรับพื้นฐาน)

ประชุมครู ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสื่อฯ การงานอาชีพ
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ " วิจัยเพื่อการศึกษา " (ช่วงเช้า)
กิจกรรมอบรมการพัฒนาความก้าวหน้าด้านวิชาชีพ (ช่วงบ่าย)
กิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้ด้านการบริหารพัสดุ ปีงบประมาณ 2561 (ช่วงเช้า)
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ Application : Active Learning (ช่วงบ่าย)

โรงเรียนเทพลีลา
งานระดับชั้น
โรงเรียนเทพลีลา
งานระดับชั้น
โรงเรียนเทพลีลา
กสร. การงานอาชีพ
ห้องประชุมพิพัฒนฯ
งานวิจัย
โรงเรียนเทพลีลา
งานพัฒนาบุคลากร
ห้องประชุมพิพัฒนฯ งานพัสดุและสินทรัพย์
ห้องคอมพิวเตอร์
งานพัฒนาสื่อฯ

บุคคล
บุคคล
วิชาการ
วิชาการ
บุคคล
งบประมาณ
วิชาการ

วัน / เดือน / ปี
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

13 พ.ค. 61
14 พ.ค. 61
15 พ.ค. 61
16 พ.ค. 61
17 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61
19 พ.ค. 61

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

20 พ.ค. 61
21 พ.ค. 61
22 พ.ค. 61
23 พ.ค. 61
24 พ.ค. 61
25 พ.ค. 61
26 พ.ค. 61

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี

27 พ.ค. 61
28 พ.ค. 61
29 พ.ค. 61
30 พ.ค. 61
31 พ.ค. 61

โรงเรียนเทพลีลา
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
กลุ่มบริหารวิชาการ
กิจกรรม
สถานที่

ผก. 5

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มบริหาร

เปิดภาคเรียนที่ 1/2561

กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนเทพลีลา
กิจกรรมพัฒนาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC2018
กิจกรรมพัฒนาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC2018
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครั้งที่ 13
กิจกรรมพัฒนาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC2018

โรงเรียนเทพลีลา
สนง. บริหารทั่วไป
ห้องคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียนเทพลีลา
งานวินัย
ห้องคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริหารทั่วไป
งบประมาณ
งบประมาณ
บุคคล
งบประมาณ

กิจกรรมนิเทศภายใน 1/2561 (ผู้บริหารนิเทศกลุ่มสาระ)

กสร. ภาษาไทย

งานนิเทศการศึกษา

วิชาการ

กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครั้งที่ 14
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ STOS2910

โรงเรียนเทพลีลา
ห้องคอมพิวเตอร์

งานวินัย
งานพัฒนาเครือข่าย

บุคคล
วิชาการ

กิจกรรมวันวิสาขาบูชา
วันหยุดราชการ วันวิสาขบูชา

โรงเรียนเทพลีลา

กสร. สังคมศึกษา

วิชาการ

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ครั้งที่ 1 (เวลา 15.00 น.)
กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ศิลป์ - ญี่ปุ่น (เวลา 15.00 น.)

หน้าเสาธง
ห้องมัลติมีเดีย
โรงเรียนเทพลีลา

งานต่อต้านยาเสพติด
กสร. ภาษาไทย
กสร. ต่างประเทศ

บุคคล
วิชาการ
วิชาการ

Big Cleaning Day (เวลา 15.00 น.)
ประชุมผู้ปกครอง Classroom Meeting ม.2 , ม.5
ประชุมผู้ปกครอง Classroom Meeting ม.3 , ม.6
4-30 มิถุนายน 2561 : กิจกรรมฟุตซอลต่อต้านยาเสพติด (เวลา 15.00 น.)
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมเดินแบบชุดรักษ์โลก / แสดงดนตรี

โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา
หน้าเสาธง
หน้าเสาธง

งานสิ่งแวดล้อม
งานระบบดูแลฯ
งานระบบดูแลฯ
กสร. สุขศึกษา
กสร. วิทยาศาสตร์
กสร. ศิลปะ

บริหารทั่วไป
บุคคล
บุคคล
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

เรียนพิเศษวันเสาร์ ครั้งที่ 1
รายงานจานวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 DMC

โรงเรียนเทพลีลา

สนง. วิชาการ

วิชาการ

กิจกรรมทาและประกวดพานไหว้ครู
กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาและเหรียญเรียนดี
กิจกรรมนิเทศภายใน 1/2561 (ผู้บริหารนิเทศกลุ่มสาระ)

ใต้อาคาร 5
หน้าเสาธง
หน้าเสาธง
กสร. คณิตศาสตร์

งานส่งเสริมกิจการฯ
งานส่งเสริมกิจการฯ
สนง. วิชาการ
งานนิเทศการศึกษา

บุคคล
บุคคล
วิชาการ
วิชาการ

เรียนพิเศษวันเสาร์ ครั้งที่ 2

โรงเรียนเทพลีลา

สนง. วิชาการ

วิชาการ

เดือนมิถนุ ายน 2561
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร

1 มิ.ย. 61
2 มิ.ย. 61
3 มิ.ย. 61
4 มิ.ย. 61
5 มิ.ย. 61

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี

6 มิ.ย. 61
7 มิ.ย. 61
8 มิ.ย. 61
9 มิ.ย. 61
10 มิ.ย. 61
11 มิ.ย. 61
12 มิ.ย. 61
13 มิ.ย. 61
14 มิ.ย. 61

ศุกร์
เสาร์

15 มิ.ย. 61
16 มิ.ย. 61

วัน / เดือน / ปี
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี

17 มิ.ย. 61
18 มิ.ย. 61
19 มิ.ย. 61
20 มิ.ย. 61
21 มิ.ย. 61

ศุกร์
เสาร์

22 มิ.ย. 61
23 มิ.ย. 61

อาทิตย์ 24 มิ.ย. 61
จันทร์ 25 มิ.ย. 61
อังคาร 26 มิ.ย. 61
พุธ 27 มิ.ย. 61
พฤหัสบดี 28 มิ.ย. 61

ศุกร์
เสาร์

29 มิ.ย. 61
30 มิ.ย. 61

โรงเรียนเทพลีลา
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
กลุ่มบริหารวิชาการ
กิจกรรม
สถานที่

ผก. 5

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มบริหาร

ค่ายภาษาญี่ปุ่น

โรงเรียนเทพลีลา

กสร. ต่างประเทศ

วิชาการ

20-25 มิ.ย. 61 กิจกรรมแข่งขันทักษะด้านศิลปะ (เวลา 15.00 น.)

ห้องศิลปะ

กสร. ศิลปะ

วิชาการ

กิจกรรมนิเทศภายใน 1/2561 (ผู้บริหารนิเทศกลุ่มสาระ)
20-25 มิ.ย. 61 กิจกรรมแข่งขันทักษะด้านศิลปะ (เวลา 15.00 น.)
20-25 มิ.ย. 61 กิจกรรมแข่งขันทักษะด้านศิลปะ (เวลา 15.00 น.)
ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย

กสร. วิทยาศาสตร์
ห้องศิลปะ
ห้องศิลปะ
ห้องประชุมพิพัฒนฯ

งานนิเทศการศึกษา
กสร. ศิลปะ
กสร. ศิลปะ
งานเครือข่าย ผปค.

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
บุคคล

เรียนพิเศษวันเสาร์ ครั้งที่ 3
กิจกรรมเปิดโลกทัศน์กับการงานอาชีพ (One day trip)
กิจกรรมสังคมศึกษา (One day trip)

โรงเรียนเทพลีลา
นอกสถานที่
นอกสถานที่

สนง. วิชาการ
กสร. การงานอาชีพ
กสร. สังคมศึกษา

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

20-25 มิ.ย. 61 กิจกรรมแข่งขันทักษะด้านศิลปะ (เวลา 15.00 น.)
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

ห้องศิลปะ
หน้าเสาธง
หน้าเสาธง

กสร. ศิลปะ
กสร. ภาษาไทย
งานต่อต้านยาเสพติด

วิชาการ
วิชาการ
บุคคล

กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน
กิจกรรมนิเทศภายใน 1/2561 (ผู้บริหารนิเทศกลุ่มสาระ)
กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ครั้งที่ 2 (เวลา 15.00 น.)
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน
เรียนพิเศษวันเสาร์ ครั้งที่ 4
กิจกรรมคณิตศาสตร์สัญจร

โรงเรียนเทพลีลา
กสร. สังคมศึกษาฯ
ห้องมัลติมีเดีย
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา
สวนสยาม

งานอนามัย
งานนิเทศการศึกษา
กสร. ภาษาไทย
งานอนามัย
สนง. วิชาการ
กสร. คณิตศาสตร์

บริหารทั่วไป
วิชาการ
วิชาการ
บริหารทั่วไป
วิชาการ
วิชาการ

ห้องประชุมพิพัฒนฯ
วัดหลวงพ่อสด
วัดหลวงพ่อสด
วัดหลวงพ่อสด
โรงเรียนเทพลีลา

งานระบบดูแลฯ
งานพัฒนาคุณธรรม
งานพัฒนาคุณธรรม
งานพัฒนาคุณธรรม
สนง. วิชาการ

บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
วิชาการ

กสร. สุขศึกษาฯ

งานนิเทศการศึกษา

วิชาการ

มศว

กสร. วิทยาศาสตร์

วิชาการ

เดือนกรกฎาคม 2561
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

1 ก.ค. 61
2 ก.ค. 61
3 ก.ค. 61
4 ก.ค. 61
5 ก.ค. 61
6 ก.ค. 61
7 ก.ค. 61

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี

8 ก.ค. 61
9 ก.ค. 61
10 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61

ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร

13 ก.ค. 61
14 ก.ค. 61
15 ก.ค. 61
16 ก.ค. 61
17 ก.ค. 61

กิจกรรมทาบัตรนักเรียน
ค่ายธรรมะนักเรียน ม.5
ค่ายธรรมะนักเรียน ม.5
ค่ายธรรมะนักเรียน ม.5
เรียนพิเศษวันเสาร์ ครั้งที่ 5

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
กิจกรรมนิเทศภายใน 1/2561 (ผู้บริหารนิเทศกลุ่มสาระ)
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ (ม.5/1,ม.5/2)

วัน / เดือน / ปี
พุธ 18 ก.ค. 61
พฤหัสบดี 19 ก.ค. 61

ศุกร์
เสาร์

20 ก.ค. 61
21 ก.ค. 61

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี

22 ก.ค. 61
23 ก.ค. 61
24 ก.ค. 61
25 ก.ค. 61
26 ก.ค. 61

ศุกร์

27 ก.ค. 61

เสาร์

28 ก.ค. 61

โรงเรียนเทพลีลา
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
กลุ่มบริหารวิชาการ
กิจกรรม
สถานที่

ผก. 5

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มบริหาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (OD)
กิจกรรมฉีดวัดซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
กิจกรรมนิเทศภายใน 1/2561 (ผู้บริหารนิเทศกลุ่มสาระ)
กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ครั้งที่ 3 (เวลา 15.00 น.)
20-25 ก.ค. สัปดาห์วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา
เรียนพิเศษวันเสาร์ ครั้งที่ 6
กิจกรรมค่ายผู้นารักการอ่าน

โรงเรียนเทพลีลา
ห้องพยาบาล
กสร. ศิลปะ
ห้องมัลติมีเดีย
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา

งานพัฒนาบุคลากร
งานอนามัย
งานนิเทศการศึกษา
กสร. ภาษาไทย
กสร. สังคมศึกษา
สนง. วิชาการ
งานห้องสมุด

บุคคล
บริหารทั่วไป
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

23 ก.ค. - 31 ส.ค. 61 : กิจกรรมแข่งขันกีฬาระดับชั้น 6 ระดับ

โรงเรียนเทพลีลา

กสร. สุขศึกษา

วิชาการ

กิจกรรมตกแต่งต้นเทียนจานาพรรษา
วันภาษาไทยแห่งชาติ (ช่วงเช้า)
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา (ช่วงบ่าย)
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 (ช่วงเช้า)
กิจกรรมนิเทศภายใน 1/2561 (ผู้บริหารนิเทศกลุ่มสาระ)
วันหยุดราชการ วันอาสาฬหบูชา
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฯ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฯ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
MEP One Day Trip
กิจกรรมทัศนศึกษา "ศิลปินกับศิลปะ"

ใต้อาคาร 5
งานส่งเสริมกิจการฯ
โรงเรียนเทพลีลา
กสร. ภาษาไทย
โรงเรียนเทพลีลา
กสร. สังคมศึกษา
โรงเรียนเทพลีลา
งานส่งเสริมกิจการฯ
กสร. การงานอาชีพฯ งานนิเทศการศึกษา

บุคคล
วิชาการ
วิชาการ
บุคคล
วิชาการ

นอกสถานที่

กสร. คณิตศาสตร์

วิชาการ

นอกสถานที่
นอกสถานที่
นอกสถานที่

กสร. คณิตศาสตร์
MEP
กสร. ศิลปะ

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาอังกฤษ (เวลา 15.00 น.)
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาอังกฤษ (เวลา 15.00 น.)
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาอังกฤษ (เวลา 15.00 น.)
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ (อวพช.)

751 - 755
751 - 755
751 - 755
อวพช. / ดรีมเวิร์ล

กสร. ต่างประเทศ
กสร. ต่างประเทศ
กสร. ต่างประเทศ
กสร. วิทยาศาสตร์

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

6-10 ส.ค. 61 กิจกรรมคืนความสดใสให้แก่ดวงตา
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เวลา 15.00 น.)
6-10 ส.ค. 61 กิจกรรมแข่งขันทักษะด้านศิลปะ (เวลา 15.00 น.)
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เวลา 15.00 น.)
6-10 ส.ค. 61 กิจกรรมแข่งขันทักษะด้านศิลปะ (เวลา 15.00 น.)
กิจกรรมวันอาเซียน
8 - 10 ส.ค. 61 กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เวลา 15.00 น.)
6-10 ส.ค. 61 กิจกรรมแข่งขันทักษะด้านศิลปะ (เวลา 15.00 น.)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เวลา 15.00 น.)
6-10 ส.ค. 61 กิจกรรมแข่งขันทักษะด้านศิลปะ (เวลา 15.00 น.)
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เวลา 15.00 น.)

ม.รามคาแหง
ศูนย์การงานฯ
ห้องศิลปะ
ศูนย์การงานฯ
ห้องศิลปะ
หน้าเสาธง
หน้าเสาธง
ศูนย์การงานฯ
ห้องศิลปะ
หน้าเสาธง
ศูนย์การงานฯ
ห้องศิลปะ
ศูนย์การงานฯ

งานอนามัย
กสร. การงานอาชีพ
กสร. ศิลปะ
กสร. การงานอาชีพ
กสร. ศิลปะ
กสร. สังคมศึกษา
กสร. ต่างประเทศ
กสร. การงานอาชีพ
กสร. ศิลปะ
งานส่งเสริมกิจการฯ
กสร. การงานอาชีพ
กสร. ศิลปะ
กสร. การงานอาชีพ

บริหารทั่วไป
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
บุคคล
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

อาทิตย์ 29 ก.ค. 61
จันทร์ 30 ก.ค. 61
อังคาร 31 ก.ค. 61

เดือนสิงหาคม 2561
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์

1 ส.ค. 61
2 ส.ค. 61
3 ส.ค. 61
4 ส.ค. 61
5 ส.ค. 61
6 ส.ค. 61

อังคาร

7 ส.ค. 61

พุธ

8 ส.ค. 61

พฤหัสบดี 9 ส.ค. 61

ศุกร์

10 ส.ค. 61

วัน / เดือน / ปี
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์

11 ส.ค. 61
12 ส.ค. 61
13 ส.ค. 61
14 ส.ค. 61
15 ส.ค. 61
16 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61
18 ส.ค. 61
19 ส.ค. 61
20 ส.ค. 61

อังคาร 21 ส.ค. 61
พุธ 22 ส.ค. 61
พฤหัสบดี 23 ส.ค. 61
ศุกร์

24 ส.ค. 61

เสาร์

25 ส.ค. 61

อาทิตย์ 26 ส.ค. 61
จันทร์ 27 ส.ค. 61
อังคาร 28 ส.ค. 61
พุธ 29 ส.ค. 61
พฤหัสบดี 30 ส.ค. 61
ศุกร์

31 ส.ค. 61

โรงเรียนเทพลีลา
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
กลุ่มบริหารวิชาการ
กิจกรรม
สถานที่

ผก. 5

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มบริหาร

กสร. ศิลปะ
งานวินัย

วิชาการ
บุคคล

6-10 ส.ค. 61 กิจกรรมแข่งขันทักษะด้านศิลปะ (เวลา 15.00 น.)
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครั้งที่ 15
วันแม่แห่งชาติ
วันหยุดชดเชย วันแม่แห่งชาติ

ห้องศิลปะ
โรงเรียนเทพลีลา

พิธีมอบทุนการศึกษาประจาปีการศึกษา 2561
ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2562
กิจกรรมนิเทศภายใน 1/2561 (ผู้บริหารนิเทศกลุ่มสาระ)
เรียนพิเศษวันเสาร์ ครั้งที่ 7

โรงเรียนเทพลีลา
ห้องประชุมพิพัฒนฯ

งานแนะแนว
งานแผนฯ
กสร. ภาษาต่างประเทศ งานนิเทศการศึกษา
โรงเรียนเทพลีลา
สนง. วิชาการ

วิชาการ
งบประมาณ
วิชาการ
วิชาการ

วันวิทยาศาสตร์
ค่ายธรรมะนักเรียน ม.1 (ช่วงบ่าย)
ค่ายธรรมะนักเรียน ม.2 (ช่วงบ่าย)
ค่ายธรรมะนักเรียน ม.3 (ช่วงบ่าย)
ค่ายธรรมะนักเรียน ม.4 (ช่วงบ่าย)
ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2562
กิจกรรมตลาดนัดการงานอาชีพและเทคโนโลยี / อ่านทันโลกกับการงานอาชีพ
ค่ายธรรมะนักเรียน ม.6 (ช่วงบ่าย)
เรียนพิเศษวันเสาร์ ครั้งที่ 8
ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp
ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp
กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (เวลา 15.00 น.)
ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp
กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (เวลา 15.00 น.)
กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (เวลา 15.00 น.)
ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2562
กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (เวลา 15.00 น.)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ศึกษาดูงานของกลุ่มสาระฯ)

โรงเรียนเทพลีลา
วัดเทพลีลา
วัดเทพลีลา
วัดเทพลีลา
วัดเทพลีลา
ห้องประชุมพิพัฒนฯ
โรงเรียนเทพลีลา
วัดเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา
นอกสถานที่
นอกสถานที่
โรงเรียนเทพลีลา
นอกสถานที่
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา
ห้องประชุมพิพัฒนฯ
โรงเรียนเทพลีลา
นอกสถานที่

กสร. วิทยาศาสตร์
งานพัฒนาคุณธรรม
งานพัฒนาคุณธรรม
งานพัฒนาคุณธรรม
งานพัฒนาคุณธรรม
งานแผนฯ
กสร. การงานอาชีพ
งานพัฒนาคุณธรรม
สนง. วิชาการ
กสร. ต่างประเทศ
กสร. ต่างประเทศ
กสร. คณิตศาสตร์
กสร. ต่างประเทศ
กสร. คณิตศาสตร์
กสร. คณิตศาสตร์
งานแผนฯ
กสร. คณิตศาสตร์
งานนิเทศการศึกษา

วิชาการ
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
งบประมาณ
วิชาการ
บุคคล
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
งบประมาณ
วิชาการ
วิชาการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฯ กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร & PLC กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฯ กลุ่มสาระภาษาไทย
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร & PLC กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
3-8 ก.ย. 61 คลินิกการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ลด 0,ร,มส)

นอกสถานที่
นอกสถานที่
นอกสถานที่
นอกสถานที่
721-728,523-524

กสร. ภาษาไทย
กสร. การงานอาชีพ
กสร. ภาษาไทย
กสร. การงานอาชีพ
กสร. การงานอาชีพ

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ครั้งที่ 4 (เวลา 15.00 น.)

ห้องมัลติมีเดีย

กสร. ภาษาไทย

วิชาการ

เรียนพิเศษวันเสาร์ ครั้งที่ 9
คลินิกการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ลด 0,ร,มส)

โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา

สนง. วิชาการ
กสร. การงานอาชีพ

วิชาการ
วิชาการ

เดือนกันยายน 2561
เสาร์

1 ก.ย. 61

อาทิตย์ 2 ก.ย. 61
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

3 ก.ย. 61
4 ก.ย. 61
5 ก.ย. 61
6 ก.ย. 61
7 ก.ย. 61
8 ก.ย. 61

อาทิตย์ 9 ก.ย. 61
จันทร์ 10 ก.ย. 61
อังคาร 11 ก.ย. 61

วัน / เดือน / ปี
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

12 ก.ย. 61
13 ก.ย. 61
14 ก.ย. 61
15 ก.ย. 61
16 ก.ย. 61
17 ก.ย. 61
18 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61
20 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61
22 ก.ย. 61
23 ก.ย. 61
24 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
26 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61
28 ก.ย. 61
29 ก.ย. 61
30 ก.ย. 61

โรงเรียนเทพลีลา
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
กลุ่มบริหารวิชาการ
กิจกรรม
สถานที่

ผก. 5

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มบริหาร

โรงเรียนเทพลีลา

งานพัฒนาบุคลากร

บุคคล

โรงเรียนเทพลีลา

สนง. วิชาการ

วิชาการ

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
วันอนุรักษ์คูคลอง

NIDA

งานสิ่งแวดล้อม

บริหารทั่วไป

กิจกรรมจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2562
กิจกรรมจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2562

โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา

งานแผนฯ
งานแผนฯ

งบประมาณ
งบประมาณ

กิจกรรมตรวจสุขภาพครู
กิจกรรมวันหัวใจสีชมพู

โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา

งานอนามัย
งานพัฒนาบุคลากร

บริหารทั่วไป
บุคคล

กิจกรรมมุทิตาคารวะ
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
เรียนพิเศษวันเสาร์ ครั้งที่ 10

