ปฏิทินปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ 2562
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

งานวิเคราะห์จัดทาแผนฯ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

โรงเรียนเทพลีลา กรุงเทพมหานคร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

สั ปดาห์

21

วัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสฯ

ว/ด/ป
1 ต.ค. 61
2 ต.ค. 61
3 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61

ศุกร์

5 ต.ค. 61

เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสฯ
22
ศุกร์

6 ต.ค. 61
7 ต.ค. 61
8 ต.ค. 61
9 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61
11 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61

เสาร์ 13 ต.ค. 61

โรงเรียนเทพลีลา
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2562
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรม
ชม.
สถานที่

อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารควบคุมภายใน
กิจกรรมอบรมสภานักเรียน
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
(สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 : 5-9 ต.ค. 61)

สอบแก้ตวั ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2561
สอบแก้ตวั ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2561
ประชุมครู ประจาเดือนตุลาคม
ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประกาศผลสอบแก้ตวั ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2561 (ผ่านเว็บไซต์)
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร

1

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มบริหาร

6 ห้องประชุมพิพัฒนฯ งานควบคุมภายใน งบประมาณ
6 โรงเรียนเทพลีลา
งานประชาธิปไตย งานบุคคล
งานทะเบียนวัดผล

วิชาการ

งานทะเบียนวัดผล
งานทะเบียนวัดผล

วิชาการ
วิชาการ

งานทะเบียนวัดผล

วิชาการ

3

อาทิตย์ 14 ต.ค. 61
จันทร์ 15 ต.ค. 61

อังคาร 16 ต.ค. 61
พุธ 17 ต.ค. 61
23

พฤหัสฯ 18 ต.ค. 61
ศุกร์ 19 ต.ค. 61

เสาร์ 20 ต.ค. 61

อาทิตย์ 21 ต.ค. 61

จันทร์
อังคาร
พุธ
24 พฤหัสฯ
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
1
พุธ
พฤหัสฯ

22 ต.ค. 61
23 ต.ค. 61
24 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61
27 ต.ค. 61
28 ต.ค. 61
29 ต.ค. 61
30 ต.ค. 61
31 ต.ค. 61
1 พ.ย. 61

ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
ค่ายส่งเสริมทักษะกระบวนการทางกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
(เฉพาะนักกีฬาโรงเรียน)
ค่ายส่งเสริมทักษะกระบวนการทางกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
(เฉพาะนักกีฬาโรงเรียน)
ค่ายส่งเสริมทักษะกระบวนการทางกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
(เฉพาะนักกีฬาโรงเรียน)
ค่ายส่งเสริมทักษะกระบวนการทางกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
(เฉพาะนักกีฬาโรงเรียน)
ค่ายพัฒนาทักษะด้านศิลปะ
ค่ายส่งเสริมทักษะกระบวนการทางกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
(เฉพาะนักกีฬาโรงเรียน)
ค่ายพัฒนาทักษะด้านศิลปะ
ค่ายส่งเสริมทักษะกระบวนการทางกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
(เฉพาะนักกีฬาโรงเรียน)
ค่ายพัฒนาทักษะด้านศิลปะ
ค่ายส่งเสริมทักษะกระบวนการทางกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
(เฉพาะนักกีฬาโรงเรียน)
ค่ายพัฒนาทักษะด้านศิลปะ
วันปิยมหาราช

ทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
ทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
ทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
ทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
ทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

12

นอกสถานที่

กสร. สุขศึกษาฯ

วิชาการ

12

นอกสถานที่

กสร. สุขศึกษาฯ

วิชาการ

12

นอกสถานที่

กสร. สุขศึกษาฯ

วิชาการ

12

นอกสถานที่

กสร. สุขศึกษาฯ

วิชาการ

กสร. ศิลปะ

วิชาการ

กสร. สุขศึกษาฯ

วิชาการ

กสร. ศิลปะ

วิชาการ

กสร. สุขศึกษาฯ

วิชาการ

กสร. ศิลปะ

วิชาการ

12 โรงเรียนเทพลีลา
12

นอกสถานที่

12 โรงเรียนเทพลีลา
12

นอกสถานที่

12 โรงเรียนเทพลีลา
8

นอกสถานที่

กสร. สุขศึกษาฯ

วิชาการ

8

โรงเรียนเทพลีลา

กสร. ศิลปะ

วิชาการ

ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศญี่ปุ่น

งานพัฒนาบุคลากร
งานพัฒนาบุคลากร
งานพัฒนาบุคลากร
งานพัฒนาบุคลากร
งานพัฒนาบุคลากร

งานบุคคล
งานบุคคล
งานบุคคล
งานบุคคล
งานบุคคล

6

สั ปดาห์

วัน

ว/ด/ป

พฤหัสฯ 1 พ.ย. 61
1

ศุกร์

2 พ.ย. 61

โรงเรียนเทพลีลา
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2562
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรม
ชม.
สถานที่
ค่ายส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนวงโยธวาทิต
6 โรงเรียนเทพลีลา
(เวลา 15.00 น.-พักค้าง)
ค่ายส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนวงโยธวาทิต
6 โรงเรียนเทพลีลา
(เวลา 15.00 น.-พักค้าง)

2

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มบริหาร

กสร. ศิลปะ

วิชาการ

กสร. ศิลปะ

วิชาการ

เสาร์ 3 พ.ย. 61

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562

6

โรงเรียนเทพลีลา

งานระบบดูแลฯ

อาทิตย์ 4 พ.ย. 61

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562

6

โรงเรียนเทพลีลา

งานระบบดูแลฯ

งานบุคคล
งบประมาณ
งานบุคคล
งบประมาณ

6

โรงเรียนเทพลีลา

กสร. ศิลปะ

วิชาการ

6

โรงเรียนเทพลีลา

กสร. ศิลปะ

วิชาการ

6

โรงเรียนเทพลีลา

กสร. ศิลปะ

วิชาการ

6
6

จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนเทพลีลา

จันทร์ 5 พ.ย. 61
อังคาร 6 พ.ย. 61
พุธ

7 พ.ย. 61

พฤหัสฯ 8 พ.ย. 61
2
ศุกร์

9 พ.ย. 61

ค่ายส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนวงโยธวาทิต
(เวลา 15.00 น.-พักค้าง)
ประชุมครู ประจาเดือนพฤศจิกายน
ค่ายส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนวงโยธวาทิต
(เวลา 15.00 น.-พักค้าง)
ค่ายส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนวงโยธวาทิต
(เวลา 15.00 น.-พักค้าง)

3

รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2) 1/2561 เพื่อรับคาแนะนาพัฒนา

เสาร์ 10 พ.ย. 61

อาทิตย์ 11 พ.ย. 61

จันทร์ 12 พ.ย. 61

อังคาร 13 พ.ย. 61

พุธ 14 พ.ย. 61
3
พฤหัสฯ 15 พ.ย. 61

ศุกร์ 16 พ.ย. 61

เสาร์ 17 พ.ย. 61
อาทิตย์ 18 พ.ย. 61

ค่ายวัฒนธรรมภาษาไทยสัญจร
ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ม.1 (ม.5/4,ม.5/5)
รายงานจานวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ม.1 (ม.5/4,ม.5/5)

6

กสร. ภาษาไทย
วิชาการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณ
โรงเรียนเทพลีลา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาการ

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ การศึกษา (เรียนร่วม)

ห้องคอม 724
ห้องสมุด
ห้องมัลติมีเดีย
ห้องประชุมพิพัฒนฯ
ห้องเกียรติยศ

งานเรียนร่วม

วิชาการ

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ การศึกษา (เรียนร่วม)

ห้องคอม 724
ห้องสมุด
ห้องมัลติมีเดีย
ห้องประชุมพิพัฒนฯ
ห้องเกียรติยศ

งานเรียนร่วม

วิชาการ

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน
ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาระบบประกันคุณภาพฯ (เวลา 15.00 น.)
ค่ายส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนวงโยธวาทิต
(เวลา 15.00 น.-พักค้าง)
ประชุมกลุ่มสาระฯ ประจาเดือนพฤศจิกายน
กิจกรรมผู้บริหารนิเทศกลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา
ค่ายส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนวงโยธวาทิต
(เวลา 15.00 น.-พักค้าง)
กิจกรรมอบรมการจัดการเรียนรู้รายวิชามาตรฐานสากล (IS)
(เวลา 15.00 น.)
ค่ายส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนวงโยธวาทิต
(เวลา 15.00 น.-พักค้าง)
เรียนพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 1
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ภาคเรียนที่ 2/2561

3

ใต้อาคาร 5
โรงเรียนเทพลีลา

งานประชาธิปไตย งานบุคคล
งานประกันคุณภาพฯ งบประมาณ

6

โรงเรียนเทพลีลา

กสร. ศิลปะ

วิชาการ

3
3

โรงเรียนเทพลีลา

งานนิเทศการศึกษา

วิชาการ

6

โรงเรียนเทพลีลา

กสร. ศิลปะ

วิชาการ

3 ห้องประชุมพิพัฒนฯ งานพัฒนาหลักสูตรฯ

วิชาการ

6

กสร. ศิลปะ

วิชาการ

สนง.วิชาการ
งานเครือข่าย
ผู้ปกครอง

วิชาการ
งานบุคคล

โรงเรียนเทพลีลา

3 ห้องประชุมพิพัฒนฯ

สั ปดาห์

วัน

ว/ด/ป

จันทร์ 19 พ.ย. 61
อังคาร 20 พ.ย. 61
พุธ
พฤหัสฯ
4
ศุกร์
เสาร์

21 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61
23 พ.ย. 61
24 พ.ย. 61

อาทิตย์ 25 พ.ย. 61
จันทร์ 26 พ.ย. 61

อังคาร 27 พ.ย. 61
พุธ 28 พ.ย. 61

พฤหัสฯ 29 พ.ย. 61
5
ศุกร์ 30 พ.ย. 61

โรงเรียนเทพลีลา
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2562
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรม
ชม.
สถานที่
ค่ายส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนวงโยธวาทิต
6 โรงเรียนเทพลีลา
(เวลา 15.00 น.-พักค้าง)
ค่ายส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนวงโยธวาทิต
6 โรงเรียนเทพลีลา
(เวลา 15.00 น.-พักค้าง)
มหกรรมดนตรี กีฬา ศิลปะ และวัฒนธรรม (ซ้อมใหญ่)
4 โรงเรียนเทพลีลา
มหกรรมดนตรี กีฬา ศิลปะ และวัฒนธรรม
8 โรงเรียนเทพลีลา
มหกรรมดนตรี กีฬา ศิลปะ และวัฒนธรรม
8 โรงเรียนเทพลีลา
เรียนพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 2
ค่ายแกนนานักเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8 ห้องคอมพิวเตอร์
(ยุวคอมพิวเตอร์)
ค่ายแกนนานักเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8 ห้องคอมพิวเตอร์
(ยุวคอมพิวเตอร์)
รวบรวมข้อมูล/และสรุป เพื่อเตรียมรับการประเมิน
(26 พ.ย. 61 - 27 ม.ค. 62)
วันพบนักเขียนคนดัง-นักอ่านคนเด่น (ช่วงพักของนักเรียน เช้า,เที่ ยง,เย็น) 4
ห้องสมุด
กิจกรรมวันเอดส์โลก
1 โรงเรียนเทพลีลา
กิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นภายในสถานศึกษา (เวลา 15.00 น.) 3 ห้องภาษาญี่ปุ่น
วันพบนักเขียนคนดัง-นักอ่านคนเด่น (ช่วงพักของนักเรียน เช้า,เที่ ยง,เย็น) 4
ห้องสมุด
กิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นภายในสถานศึกษา (เวลา 15.00 น.) 3 ห้องภาษาญี่ปุ่น
วันพบนักเขียนคนดัง-นักอ่านคนเด่น (เวลา 08.00-12.00 น.)
4 ห้องประชุมพิพัฒนฯ
กิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นภายในสถานศึกษา (เวลา 15.00 น.) 3 ห้องภาษาญี่ปุ่น
ค่ายส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนวงโยธวาทิต
6 โรงเรียนเทพลีลา
(เวลา 15.00 น.-พักค้าง)
วันสอบธรรมศึกษา (ไม่มีการเรียนการสอน)
6 โรงเรียนเทพลีลา
กิจกรรมผู้บริหารนิเทศกลุ่มสาระฯ : ศิลปะ
3 โรงเรียนเทพลีลา
ค่ายส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนวงโยธวาทิต
6 โรงเรียนเทพลีลา
(เวลา 15.00 น.-พักค้าง)
กิจกรรมแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน (ระดับเขตพื้นที่)
8 ห้องประชุมพิพัฒนฯ
กิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นภายในสถานศึกษา (เวลา 15.00 น.) 3

เสาร์ 1 ธ.ค. 61

ค่ายส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนวงโยธวาทิต
(เวลา 15.00 น.-พักค้าง)
เรียนพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 3
ค่ายการงานอาชีพ
ค่ายเทคโนโลยี (นักเรียน ม.4/7,ม.5/7,ม.6/7)

6

อาทิตย์ 2 ธ.ค. 61

ค่ายการงานอาชีพ
ค่ายเทคโนโลยี (นักเรียน ม.4/7,ม.5/7,ม.6/7)

จันทร์ 3 ธ.ค. 61

ค่ายการงานอาชีพ / อาชีพสู่ชุมชน
ค่ายเทคโนโลยี (เฉพาะนักเรียน ม.4/7,ม.5/7,ม.6/7)

อังคาร 4 ธ.ค. 61
พุธ 5 ธ.ค. 61
พฤหัสฯ 6 ธ.ค. 61

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
หยุดราชการ วันพ่อแห่งชาติ
ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ม.3 (ม.5/3,ม.5/7)

6

3

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มบริหาร

กสร. ศิลปะ

วิชาการ

กสร. ศิลปะ

วิชาการ

งานกิจการนักเรียน
งานกิจการนักเรียน
งานกิจการนักเรียน
สนง.วิชาการ
กสร.วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กสร.วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

งานบุคคล
งานบุคคล
งานบุคคล
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

ทุกกลุ่มบริหาร
งานห้องสมุด
งานยาเสพติด
กสร. ต่างประเทศ
งานห้องสมุด
กสร. ต่างประเทศ
งานห้องสมุด
กสร. ต่างประเทศ

วิชาการ
งานบุคคล
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

กสร. ศิลปะ

วิชาการ

กสร. สังคมศึกษา
งานนิเทศการศึกษา

วิชาการ
วิชาการ

กสร. ศิลปะ

วิชาการ

ศูนย์ภาษาจีน

วิชาการ

ห้องภาษาญี่ปุ่น

กสร. ต่างประเทศ

วิชาการ

โรงเรียนเทพลีลา

กสร. ศิลปะ

วิชาการ

12

นอกสถานที่
(บูรณาร่วมกัน)

12

นอกสถานที่
(บูรณาร่วมกัน)

สนง.วิชาการ
วิชาการ
กสร. การงานอาชีพ
กสร.วิทยาศาสตร์และ วิชาการ
เทคโนโลยี
กสร. การงานอาชีพ
กสร.วิทยาศาสตร์และ วิชาการ
เทคโนโลยี

3

กสร. การงานอาชีพ
กสร.วิทยาศาสตร์และ วิชาการ
เทคโนโลยี
โรงเรียนเทพลีลา งานกิจการนักเรียน งานบุคคล

12

ค่ายพรหมวัฒนา

8

นอกสถานที่
(บูรณาร่วมกัน)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาการ

สั ปดาห์

วัน

ว/ด/ป

พฤหัสฯ 6 ธ.ค. 61
ศุกร์

7 ธ.ค. 61

6
เสาร์ 8 ธ.ค. 61
อาทิตย์ 9 ธ.ค. 61
จันทร์ 10 ธ.ค. 61

อังคาร 11 ธ.ค. 61

โรงเรียนเทพลีลา
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2562
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรม
ชม.
สถานที่
ค่ายส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนวงโยธวาทิต
(เวลา 15.00 น.-พักค้าง)
กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ (คาบ 1)
1 โรงเรียนเทพลีลา
ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ม.3 (ม.5/3,ม.5/7)
12 ค่ายพรหมวัฒนา
ค่ายส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนวงโยธวาทิต
(เวลา 15.00 น.-พักค้าง)
ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ม.3 (ม.5/3,ม.5/7)
8 ค่ายพรหมวัฒนา
หยุดราชการ วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
(เตรียม) การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ
แห่งประเทศไทย WGI2018
Tepleela E-Sport Day Championship 2018
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.3 , ม.6 ที่ มีปัญหาด้านการเรียน
(แนวโน้มไม่จบการศึกษา)
(เตรียม) การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ
แห่งประเทศไทย WGI2018

พุธ

7

12 ธ.ค. 61

พฤหัสฯ 13 ธ.ค. 61

ศุกร์ 14 ธ.ค. 61

เสาร์ 15 ธ.ค. 61
อาทิตย์ 16 ธ.ค. 61
จันทร์ 17 ธ.ค. 61

อังคาร 18 ธ.ค. 61
8

พุธ

19 ธ.ค. 61

พฤหัสฯ 20 ธ.ค. 61

Tepleela E-Sport Day Championship 2018

8

จังหวัดศรีสะเกษ

4

โรงเรียนเทพลีลา

4

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มบริหาร

กสร. สังคมศึกษา
วิชาการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาการ

กสร. ศิลปะ

วิชาการ

กสร.วิทยาศาสตร์และ
วิชาการ
เทคโนโลยี

2 ห้องประชุมพิพัฒนฯ งานทะเบียนวัดผล

วิชาการ

8

จังหวัดศรีสะเกษ

วิชาการ

4

ห้องคอมพิวเตอร์

(เตรียม) การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ
แห่งประเทศไทย WGI2018
ประชุมครู ประจาเดือนธันวาคม
ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ม.2 (ม.5/2,ม.5/6)

8

จังหวัดศรีสะเกษ

3
12

ค่ายหัตถวุธ

Tepleela E-Sport Day Championship 2018

4

กสร. ศิลปะ

กสร.วิทยาศาสตร์และ
วิชาการ
เทคโนโลยี
กสร. ศิลปะ

วิชาการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาการ
กสร.วิทยาศาสตร์และ
วิชาการ
ห้องคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี

(เตรียม) การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ
แห่งประเทศไทย WGI2018
ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ม.2 (ม.5/2,ม.5/6)

8

จังหวัดศรีสะเกษ

กสร. ศิลปะ

วิชาการ

12

ค่ายหัตถวุธ

วิชาการ

Tepleela E-Sport Day Championship 2018

4

ห้องคอมพิวเตอร์

การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย WGI2018

กิจกรรมวอลเลย์บอลเชื่อมสัมพันธ์ภายในสถานศึกษา (เวลา 15.00 น.)

8
8
8
8
3

จังหวัดศรีสะเกษ
ค่ายหัตถวุธ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนเทพลีลา

Tepleela E-Sport Day Championship 2018

4

ห้องคอมพิวเตอร์

กิจกรรมวอลเลย์บอลเชื่อมสัมพันธ์ภายในสถานศึกษา (เวลา 15.00 น.)

3

โรงเรียนเทพลีลา

Tepleela E-Sport Day Championship 2018

4

ห้องคอมพิวเตอร์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กสร.วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กสร. ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กสร. ศิลปะ
กสร. ศิลปะ
กสร. สุขศึกษาฯ
กสร.วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กสร. สุขศึกษาฯ
กสร.วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กสร. ต่างประเทศ
กสร. ต่างประเทศ
กสร. สุขศึกษาฯ
กสร.วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ม.2 (ม.5/2,ม.5/6)
การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย WGI2018
การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย WGI2018

กิจกรรมนิทรรศการภาพวาดจีนและแข่งขันทักษะการเขียนพู่กันจีน
กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ (เวลา 15.00 น.)
กิจกรรมวอลเลย์บอลเชื่อมสัมพันธ์ภายในสถานศึกษา (เวลา 15.00 น.)
Tepleela E-Sport Day Championship 2018 รอบชิงชนะเลิศ
(เวลา 15.00 น.)
ประชุมกลุ่มสาระฯ ประจาเดือนธันวาคม

8 ห้องประชุมพิพัฒนฯ
3
โรงอาหาร
3 โรงเรียนเทพลีลา
4
3

ห้องคอมพิวเตอร์

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

สั ปดาห์

8

วัน
ว/ด/ป
พฤหัสฯ 20 ธ.ค. 61
ศุกร์ 21 ธ.ค. 61
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ

9

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

พฤหัสฯ 27 ธ.ค. 61
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสฯ

28 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. 61
31 ธ.ค. 61
1 ม.ค. 62
2 ม.ค. 62
3 ม.ค. 62

10
ศุกร์ 4 ม.ค. 62
เสาร์ 5 ม.ค. 62

โรงเรียนเทพลีลา
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2562
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรม
ชม.
สถานที่
กิจกรรมผู้บริหารนิเทศกลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์
3 โรงเรียนเทพลีลา
กิจกรรมวอลเลย์บอลเชื่อมสัมพันธ์ภายในสถานศึกษา (เวลา 15.00 น.)
3 โรงเรียนเทพลีลา
กิจกรรมวันคริสต์มาส (คาบ 1)
1 โรงเรียนเทพลีลา
กิจกรรมวอลเลย์บอลเชื่อมสัมพันธ์ภายในสถานศึกษา (เวลา 15.00 น.)
3 โรงเรียนเทพลีลา
เรียนพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 4
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561

5

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหาร
งานนิเทศการศึกษา วิชาการ
กสร. สุขศึกษาฯ
วิชาการ
กสร. ต่างประเทศ วิชาการ
กสร. สุขศึกษาฯ
วิชาการ
สนง.วิชาการ
วิชาการ

6
6
จังหวัดนครปฐม

กลุ่มสาระฯ

วิชาการ

จังหวัดนครปฐม

กลุ่มสาระฯ

วิชาการ

จังหวัดนครปฐม

กลุ่มสาระฯ

วิชาการ

ค่ายอิทธินัฐ
ค่ายอิทธินัฐ
ค่ายอิทธินัฐ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สนง.วิชาการ

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

6
6
6

หยุดราชการ วันสิ้นปี
หยุดราชการ วันขึ้นปีใหม่
ประชุมครู ประจาเดือนมกราคม
ค่ายลูกเสือวิสามัญ ม.4 (ม.5/1)
ค่ายลูกเสือวิสามัญ ม.4 (ม.5/1)
ค่ายลูกเสือวิสามัญ ม.4 (ม.5/1)
เรียนพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 5

3
12
12
8

อาทิตย์ 6 ม.ค. 62
จันทร์ 7 ม.ค. 62 กิจกรรมติวสอบวัดระดับภาษาจีน และ PAT 7.4 ภาษาจีน (เวลา 15.00 น.) 2 ห้องประชุมพิพัฒนฯ กสร. ต่างประเทศ
กิจกรรม "หนูอยากเพิ่ม ครูเสริมให้"
2 ชั้น 7 อาคาร 7
กสร. คณิตศาสตร์
อังคาร 8 ม.ค. 62 กิจกรรมติวสอบวัดระดับภาษาจีน และ PAT 7.4 ภาษาจีน (เวลา 15.00 น.) 2 ห้องประชุมพิพัฒนฯ กสร. ต่างประเทศ
กิจกรรม "หนูอยากเพิ่ม ครูเสริมให้"
2 ชั้น 7 อาคาร 7
กสร. คณิตศาสตร์
พุธ 9 ม.ค. 62
กิจกรรม "หนูอยากเพิ่ม ครูเสริมให้"
2 ชั้น 7 อาคาร 7
กสร. คณิตศาสตร์
11
พฤหัสฯ 10 ม.ค. 62
ประชุมกลุ่มสาระฯ ประจาเดือนมกราคม
3
กิจกรรม "หนูอยากเพิ่ม ครูเสริมให้"
2 ชั้น 7 อาคาร 7
กสร. คณิตศาสตร์
ศุกร์ 11 ม.ค. 62
ทัศนศึกษานักเรียน ประจาปีการศึกษา 2561
8
นอกสถานที่
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เสาร์ 12 ม.ค. 62
ค่ายเพิ่มศักภาพภาษาจีน (เฉพาะนักเรียน ม.4/4,ม.5/4,ม.6/4)
12 จังหวัดนครราชสีมา กสร. ต่างประเทศ
อาทิตย์ 13 ม.ค. 62
ค่ายเพิ่มศักภาพภาษาจีน (เฉพาะนักเรียน ม.4/4,ม.5/4,ม.6/4)
12 จังหวัดนครราชสีมา กสร. ต่างประเทศ
จันทร์ 14 ม.ค. 62
ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ค่ายเพิ่มศักภาพภาษาจีน (เฉพาะนักเรียน ม.4/4,ม.5/4,ม.6/4)
8 จังหวัดนครราชสีมา กสร. ต่างประเทศ
กิจกรรม "หนูอยากเพิ่ม ครูเสริมให้"
2 ชั้น 7 อาคาร 7
กสร. คณิตศาสตร์
อังคาร 15 ม.ค. 62
กิจกรรมวันเด็กและวันขึ้นปีใหม่ (เช้า)
4 โรงเรียนเทพลีลา งานกิจการนักเรียน
กิจกรรมงานเทพคุรุสัมพันธ์ (บ่าย)
4 โรงเรียนเทพลีลา งานพัฒนาบุคลากร
12 พุธ 16 ม.ค. 62
หยุดราชการ วันครู
ห้องประชุมพิพัฒนฯ
พฤหัสฯ 17 ม.ค. 62
นิทรรศการศิลปะ / การแสดงผลงานของนักเรียน (เวลา 15.00 น.)
กสร. ศิลปะ
ใต้อาคาร 5
ห้องประชุมพิพัฒนฯ
ศุกร์ 18 ม.ค. 62
นิทรรศการศิลปะ / การแสดงผลงานของนักเรียน (เวลา 15.00 น.)
กสร. ศิลปะ
ใต้อาคาร 5
เสาร์ 19 ม.ค. 62
เรียนพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 6
สนง.วิชาการ

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
งานบุคคล
งานบุคคล
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

สั ปดาห์

12

วัน
ว/ด/ป
เสาร์ 19 ม.ค. 62
อาทิตย์ 20 ม.ค. 62
จันทร์ 21 ม.ค. 62
อังคาร 22 ม.ค. 62
พุธ 23 ม.ค. 62

13 พฤหัสฯ 24 ม.ค. 62
ศุกร์ 25 ม.ค. 62
เสาร์ 26 ม.ค. 62
อาทิตย์ 27 ม.ค. 62
จันทร์ 28 ม.ค. 62
อังคาร 29 ม.ค. 62
พุธ 30 ม.ค. 62
14 พฤหัสฯ 31 ม.ค. 62

ศุกร์

1 ก.พ. 62

เสาร์ 2 ก.พ. 62
อาทิตย์ 3 ก.พ. 62
จันทร์ 4 ก.พ. 62

อังคาร 5 ก.พ. 62

พุธ

6 ก.พ. 62

15
พฤหัสฯ 7 ก.พ. 62
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
16
อังคาร

8 ก.พ. 62
9 ก.พ. 62
10 ก.พ. 62
11 ก.พ. 62
12 ก.พ. 62

6
โรงเรียนเทพลีลา
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2562
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรม
ชม.
สถานที่
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหาร
ค่ายสังคมศึกษา Social Camp (เฉพาะนักเรียน ม.4/6,ม.5/6,ม.6/6)
12
นอกสถานที่
กสร. สังคมศึกษา
วิชาการ
ค่ายภาษาญี่ปุ่น (เฉพาะนักเรียน ม.4/5,ม.5/5,ม.6/5)
12
นอกสถานที่
กสร. ต่างประเทศ วิชาการ
ค่ายสังคมศึกษา Social Camp (เฉพาะนักเรียน ม.4/6,ม.5/6,ม.6/6)
12
นอกสถานที่
กสร. สังคมศึกษา
วิชาการ
ค่ายภาษาญี่ปุ่น (เฉพาะนักเรียน ม.4/5,ม.5/5,ม.6/5)
8
นอกสถานที่
กสร. ต่างประเทศ วิชาการ
ค่ายสังคมศึกษา Social Camp (เฉพาะนักเรียน ม.4/6,ม.5/6,ม.6/6)
8
นอกสถานที่
กสร. สังคมศึกษา
วิชาการ
กิจกรรมติวสอบวัดระดับภาษาจีน และ PAT 7.4 ภาษาจีน (เวลา 15.00 น.) 2 ห้องประชุมพิพัฒนฯ กสร. ต่างประเทศ วิชาการ
กิจกรรมติวสอบวัดระดับภาษาจีน และ PAT 7.4 ภาษาจีน (เวลา 15.00 น.) 2 ห้องประชุมพิพัฒนฯ กสร. ต่างประเทศ วิชาการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโรงเรียนคู่ขนานไทย-สิงคโปร์
12 ประเทศสิงคโปร์
กสร. ต่างประเทศ วิชาการ
กิจกรรมการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 6 ห้องประชุมพิพัฒนฯ
งานอนามัย
ทั่วไป
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโรงเรียนคู่ขนานไทย-สิงคโปร์
12 ประเทศสิงคโปร์
กสร. ต่างประเทศ วิชาการ
กิจกรรมผู้บริหารนิเทศกลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
3 โรงเรียนเทพลีลา งานนิเทศการศึกษา วิชาการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโรงเรียนคู่ขนานไทย-สิงคโปร์
8 ประเทศสิงคโปร์
กสร. ต่างประเทศ วิชาการ
กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา
6 ห้องประชุมพิพัฒนฯ
งานแนะแนว
วิชาการ
เรียนพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 7
สนง.วิชาการ
วิชาการ
รับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562 ประเภท ม.3 (เดิม)
ติว O-NET ม.3
รับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562 ประเภท ม.3 (เดิม)
ติว O-NET ม.3
รับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562 ประเภท ม.3 (เดิม)
ติว O-NET ม.3
รับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562 ประเภท ม.3 (เดิม)
ติว O-NET ม.3
กิจกรรมผู้บริหารนิเทศกลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
รับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562 ประเภท ม.3 (เดิม)
กิจกรรมเฉลิมฉลองวันตรุษจีน ปีการศึกษา 2561 (คาบ 1-2)
สอบ O-NET ม.3 (คณิตศาสตร์ / ภาษาไทย)
สอบ O-NET ม.3 (วิทยาศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ)
ติว O-NET ม.6
กิจกรรมแข่งขันปริศนาอักษรไขว้ภาษาอังกฤษ Crossword Puzzle
(เวลา 15.00 น.)
ติว O-NET ม.6
กิจกรรมแข่งขันปริศนาอักษรไขว้ภาษาอังกฤษ Crossword Puzzle
(เวลา 15.00 น.)
ติว O-NET ม.6
กิจกรรมวันมวยไทยแห่งชาติ (คาบ 1)
กิจกรรมแข่งขันปริศนาอักษรไขว้ภาษาอังกฤษ Crossword Puzzle
(เวลา 15.00 น.)
ติว O-NET ม.6
กิจกรรมผู้บริหารนิเทศกลุ่มสาระฯ : การงานอาชีพ
ติว O-NET ม.6
กิจกรรม ร้อง เล่น เต้น วาด รอบคัดเลือก (หลังเลิกเรียน)
เรียนพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 8

กิจกรรม ร้อง เล่น เต้น วาด รอบชิงชนะเลิศ (หลังเลิกเรียน)

2
6
2
6
2
6
2
6
3
2
2

ห้องแนะแนว
งานรับนักเรียน
ห้องประชุมพิพัฒนฯ
สนง. วิชาการ
ห้องแนะแนว
งานรับนักเรียน
ห้องประชุมพิพัฒนฯ
สนง. วิชาการ
ห้องแนะแนว
งานรับนักเรียน
ห้องประชุมพิพัฒนฯ
สนง. วิชาการ
ห้องแนะแนว
งานรับนักเรียน
ห้องประชุมพิพัฒนฯ
สนง. วิชาการ
โรงเรียนเทพลีลา งานนิเทศการศึกษา
ห้องแนะแนว
งานรับนักเรียน
โรงเรียนเทพลีลา
กสร. ต่างประเทศ

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

6 ห้องประชุมพิพัฒนฯ

สนง. วิชาการ

วิชาการ

3 ห้องประชุมพิพัฒนฯ

กสร. ต่างประเทศ

วิชาการ

6 ห้องประชุมพิพัฒนฯ

สนง. วิชาการ

วิชาการ

3 ห้องประชุมพิพัฒนฯ

กสร. ต่างประเทศ

วิชาการ

6 ห้องประชุมพิพัฒนฯ
1 โรงเรียนเทพลีลา

สนง. วิชาการ
กสร. สุขศึกษาฯ

วิชาการ
วิชาการ

3 ห้องประชุมพิพัฒนฯ

กสร. ต่างประเทศ

วิชาการ

6 ห้องประชุมพิพัฒนฯ
สนง. วิชาการ
3 โรงเรียนเทพลีลา งานนิเทศการศึกษา
6 ห้องประชุมพิพัฒนฯ
สนง. วิชาการ
3 ศูนย์กลุ่มสาระฯ
กสร. ศิลปะ
สนง.วิชาการ

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

2 ลานอเนกประสงค์

วิชาการ

กสร. ศิลปะ

สั ปดาห์

วัน

ว/ด/ป

พุธ 13 ก.พ. 62
พฤหัสฯ 14 ก.พ. 62
ศุกร์ 15 ก.พ. 62
16
เสาร์ 16 ก.พ. 62

อาทิตย์ 17 ก.พ. 62
จันทร์ 18 ก.พ. 62

อังคาร 19 ก.พ. 62

17

พุธ 20 ก.พ. 62
พฤหัสฯ 21 ก.พ. 62
ศุกร์ 22 ก.พ. 62
เสาร์ 23 ก.พ. 62
อาทิตย์ 24 ก.พ. 62
จันทร์ 25 ก.พ. 62
อังคาร 26 ก.พ. 62

พุธ 27 ก.พ. 62
18 พฤหัสฯ 28 ก.พ. 62
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
19
พุธ
พฤหัสฯ

1 มี.ค. 62
2 มี.ค. 62
3 มี.ค. 62
4 มี.ค. 62
5 มี.ค. 62
6 มี.ค. 62
7 มี.ค. 62

7
โรงเรียนเทพลีลา
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2562
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรม
ชม.
สถานที่
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหาร
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดสรรอัตรากาลัง ภาคเรียนที่ 1/2562
3 ห้องประชุมพิพัฒนฯ งานพัฒนาหลักสูตรฯ วิชาการ
(เวลา 15.00 น.)
ประชุมครู ประจาเดือนกุมภาพันธ์
3
กิจกรรมตลาดนัดการงานอาชีพ (คาบ 1-2)
2 โรงเรียนเทพลีลา กสร. การงานอาชีพ วิชาการ
พิธีประกาศเกียรติคณ
ุ นักเรียนประจาปีการศึกษา 2561 (เช้า)
2 โรงเรียนเทพลีลา งานส่งเสริมคุณธรรม งานบุคคล
การนาเสนอผลงานเวทีศกั ยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล (IS)
3 ห้องประชุมพิพัฒนฯ งานพัฒนาหลักสูตรฯ วิชาการ
ระดับโรงเรียน
กิจกรรมลีลาศทรรศนา (ช่วงบ่าย)
5
โรงอาหาร
กสร. สุขศึกษาฯ
วิชาการ
เรียนพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 9
สนง.วิชาการ
วิชาการ
รับสมัครนักเรียน ม.1 โครงการ MEP ปีการศึกษา 2562
8 โครงการ MEP
งานรับนักเรียน
วิชาการ
ค่ายคณิตศาสตร์
12
นอกสถานที่
กสร. คณิตศาสตร์ วิชาการ
รับสมัครนักเรียน ม.1 โครงการ MEP ปีการศึกษา 2562
8 โครงการ MEP
งานรับนักเรียน
วิชาการ
ค่ายคณิตศาสตร์
12
นอกสถานที่
กสร. คณิตศาสตร์ วิชาการ
รับสมัครนักเรียน ม.1 โครงการ MEP ปีการศึกษา 2562
8 โครงการ MEP
งานรับนักเรียน
วิชาการ
ติว O-NET ม.6
6 ห้องประชุมพิพัฒนฯ
สนง. วิชาการ
วิชาการ
กิจกรรมคลินิกการงานอาชีพ (เวลา 15.00 น.)
3 โรงเรียนเทพลีลา กสร. การงานอาชีพ วิชาการ
กิจกรรมวันมาฆบูชา (คาบ 1)
1 โรงเรียนเทพลีลา
กสร. สังคมศึกษา
วิชาการ
ค่ายคณิตศาสตร์
8
นอกสถานที่
กสร. คณิตศาสตร์ วิชาการ
หยุดราชการ วันมาฆบูชา
รับสมัครนักเรียน ม.1 โครงการ MEP ปีการศึกษา 2562
8 โครงการ MEP
งานรับนักเรียน
วิชาการ
กิจกรรมคลินิกการงานอาชีพ (เวลา 15.00 น.)
3 โรงเรียนเทพลีลา กสร. การงานอาชีพ วิชาการ
รับสมัครนักเรียน ม.1 โครงการ MEP ปีการศึกษา 2562
8 โครงการ MEP
งานรับนักเรียน
วิชาการ
กิจกรรมคลินิกการงานอาชีพ (เวลา 15.00 น.)
3 โรงเรียนเทพลีลา กสร. การงานอาชีพ วิชาการ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2561
5 ห้องประชุมพิพัฒนฯ งานระดับชั้นฯ
งานบุคคล
กิจกรรมผู้บริหารนิเทศกลุ่มสาระฯ : สุขศึกษาและพลศึกษา
3 โรงเรียนเทพลีลา งานนิเทศการศึกษา วิชาการ
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
6
เรียนพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 10
สนง.วิชาการ
วิชาการ
23-26 ก.พ. 62 สอบ GAT / PAT ม.6
สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 โครงการ MEP ปีการศึกษา 2562
6 โครงการ MEP
งานรับนักเรียน
วิชาการ
23-26 ก.พ. 62 สอบ GAT / PAT ม.6
23-26 ก.พ. 62 สอบ GAT / PAT ม.6
6 ห้องประชุมพิพัฒนฯ
สนง. วิชาการ
วิชาการ
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
6
23-26 ก.พ. 62 สอบ GAT / PAT ม.6
6 ห้องประชุมพิพัฒนฯ
สนง. วิชาการ
วิชาการ
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
6
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
6
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
6
กิจกรรมผู้บริหารนิเทศกลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์
3 โรงเรียนเทพลีลา งานนิเทศการศึกษา วิชาการ
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
6
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.1 โครงการ MEP ปีการศึกษา 2562 ***กาหนดการรายงานตัว / รับมอบตัว
สอบ O-NET ม.6 (สังคมศึกษา / คณิตศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ)
สอบ O-NET ม.6 (ภาษาไทย / วิทยาศาสตร์)

ประชุมครู ประจาเดือนมีนาคม

3

สั ปดาห์

19

วัน

ว/ด/ป

ศุกร์

8 มี.ค. 62

อังคาร
พุธ
พฤหัสฯ
ศุกร์

12 มี.ค. 62
13 มี.ค. 62
14 มี.ค. 62
15 มี.ค. 62

เสาร์ 16 มี.ค. 62

กลุ่มบริหาร

งานสื่อ / งานวิจัย

วิชาการ

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
(สอบแก้ตวั ครั้งที่ 1 : 11-14 มี.ค 62)
สอบแก้ตวั ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561
สอบแก้ตวั ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561
สอบแก้ตวั ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561
ประกาศผลสอบแก้ตวั ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561
สอบแก้ตวั ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2561
ครูส่งรายงานการประเมินตนเอง SAR
สอบ 9 วิชาสามัญ
ค่ายพลศึกษาและนันทนาการ
สอบ 9 วิชาสามัญ
ค่ายพลศึกษาและนันทนาการ
สอบแก้ตวั ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2561
ประชุมกลุ่มสาระฯ ประจาเดือนมีนาคม

งานทะเบียนวัดผล

วิชาการ

งานทะเบียนวัดผล

วิชาการ

นอกสถานที่

กสร. สุขศึกษาฯ

วิชาการ

8

นอกสถานที่

กสร. สุขศึกษาฯ

วิชาการ

12

นอกสถานที่

กสร. วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วิชาการ

ค่ายวิทยาศาสตร์ (เฉพาะนักเรียน ม.4/1-2,ม.5/1-2,ม.6/1-2)

12

นอกสถานที่

พุธ 20 มี.ค. 62

ค่ายวิทยาศาสตร์ (เฉพาะนักเรียน ม.4/1-2,ม.5/1-2,ม.6/1-2)

8

นอกสถานที่

พฤหัสฯ 21 มี.ค. 62

ประกาศผลสอบแก้ตวั ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2561
การประกวดผลงานสื่อฯ และงานวิจัยในชั้นเรียน ระดับโรงเรียน
ประจาปีการศึกษา 2561
ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

จันทร์ 18 มี.ค. 62

ค่ายวิทยาศาสตร์ (เฉพาะนักเรียน ม.4/1-2,ม.5/1-2,ม.6/1-2)
อังคาร 19 มี.ค. 62

ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์

22 มี.ค. 62
23 มี.ค. 62
24 มี.ค. 62
25 มี.ค. 62

อังคาร 26 มี.ค. 62

พุธ 27 มี.ค. 62
22

ผู้รับผิดชอบ

12

อาทิตย์ 17 มี.ค. 62

21

8

เสาร์ 9 มี.ค. 62
อาทิตย์ 10 มี.ค. 62
จันทร์ 11 มี.ค. 62

20

โรงเรียนเทพลีลา
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2562
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรม
ชม.
สถานที่
การประกวดผลงานสื่อฯ และงานวิจัยในชั้นเรียน ระดับกลุ่มสาระฯ
3 ศูนย์กลุ่มสาระฯ
ประจาปีการศึกษา 2561

พฤหัสฯ 28 มี.ค. 62

ศุกร์ 29 มี.ค. 62
เสาร์ 30 มี.ค. 62
อาทิตย์ 31 มี.ค. 62

3

สอบแก้ตวั ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2561

รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนปกติ
รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนปกติ
ค่ายพัฒนาทักษะด้านศิลปะ
ประกาศผล O-NET ม.3
รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ
ค่ายพัฒนาทักษะด้านศิลปะ
รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ
ค่ายพัฒนาทักษะด้านศิลปะ
การประเมินภายในสถานศึกษา
ค่ายพัฒนาทักษะด้านศิลปะ
คอนเสิร์ตวงโยธวาทิต (เวลา 15.00 - 18.00 น.)
พิธีมอบประกาศนียบัตร , ปพ.1 ม.3, ม.6
สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ
ประกาศผล O-NET ม.6
สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ

3 ห้องประชุมพิพัฒนฯ

กสร. วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กสร. วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
งานทะเบียนวัดผล
งานสื่อ / งานวิจัย

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

6 ห้องประชุมพิพัฒนฯ งานพัฒนาหลักสูตรฯ

วิชาการ

8 โรงเรียนเทพลีลา
8 โรงเรียนเทพลีลา
12 โรงเรียนเทพลีลา

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

8
12
8
12
6
8
3
3
6

โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา

6

โรงเรียนเทพลีลา

โรงเรียนเทพลีลา

งานรับนักเรียน
งานรับนักเรียน
กสร. ศิลปะ

งานรับนักเรียน
วิชาการ
กสร. ศิลปะ
วิชาการ
งานรับนักเรียน
วิชาการ
กสร. ศิลปะ
วิชาการ
งบประมาณ
งานประกันคุณภาพฯ
กสร. ศิลปะ
วิชาการ
กสร. ศิลปะ
วิชาการ
งานทะเบียนวัดผล วิชาการ
งานรับนักเรียน
วิชาการ
งานรับนักเรียน

วิชาการ

สั ปดาห์

วัน
ว/ด/ป
จันทร์ 1 เม.ย. 62

อังคาร
พุธ
23 พฤหัสฯ
ศุกร์
เสาร์

24

25

26

27

28

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสฯ
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสฯ
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสฯ
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสฯ
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร

พุธ

พฤหัสฯ

โรงเรียนเทพลีลา
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2562
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรม
ชม.
สถานที่
ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมการประกันอุบัตเิ หตุ
โรงเรียนเทพลีลา

2 เม.ย. 62
3 เม.ย. 62 ประกาศผลการสอบ/รายงานตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ
4 เม.ย. 62 ประกาศผลการสอบ/รายงานตัวนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ
5 เม.ย. 62
6 เม.ย. 62
วันจักรี
มอบตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ
7 เม.ย. 62
มอบตัวนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ
8 เม.ย. 62
วันหยุดชดเชยวันจักรี
9 เม.ย. 62
10 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62
12 เม.ย. 62
13 เม.ย. 62
วันสงกรานต์
14 เม.ย. 62
วันสงกรานต์
15 เม.ย. 62
วันสงกรานต์
16 เม.ย. 62
วันสงกรานต์
17 เม.ย. 62
18 เม.ย. 62
19 เม.ย. 62
20 เม.ย. 62
21 เม.ย. 62
22 เม.ย. 62
23 เม.ย. 62
24 เม.ย. 62
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ (ปรับพื้นฐาน) ม.1 ม.4
25 เม.ย. 62
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ (ปรับพื้นฐาน) ม.1 ม.4
26 เม.ย. 62
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ (ปรับพื้นฐาน) ม.1 ม.4
27 เม.ย. 62
28 เม.ย. 62
29 เม.ย. 62
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ (ปรับพื้นฐาน) ม.1 ม.4
30 เม.ย. 62
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ (ปรับพื้นฐาน) ม.1 ม.4
1 พ.ค. 62
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ (ปรับพื้นฐาน) ม.1 ม.4
2 พ.ค. 62
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ (ปรับพื้นฐาน) ม.1 ม.4
3 พ.ค. 62
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ (ปรับพื้นฐาน) ม.1 ม.4
4 พ.ค. 62
5 พ.ค. 62
6 พ.ค. 62
ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย
7 พ.ค. 62
ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย
อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาระบบสอบออนไลน์และคลังข้อสอบมาตรฐาน
กลาง STOS5910
8 พ.ค. 62
ประชุมครู ประจาเดือนพฤษภาคม (ก่อนเปิดภาคเรียน)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารความก้าวหน้าด้านวิชาชีพ
(พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ)
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัยบุคลากร
9 พ.ค. 62 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารด้านสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

9

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มบริหาร

งานอนามัย

ทั่วไป

6
6

โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา

งานรับนักเรียน
งานรับนักเรียน

วิชาการ
วิชาการ

6
6

โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา

งานรับนักเรียน
งานรับนักเรียน

วิชาการ
วิชาการ

6
6
6

โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา

สนง.วิชาการ
สนง.วิชาการ
สนง.วิชาการ

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

6
6
6
6
6

โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา

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

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

6
6

ศูนย์ภาษาไทย
ศูนย์ภาษาไทย

กสร. ภาษาไทย
กสร. ภาษาไทย

วิชาการ
วิชาการ

6

ห้องคอมพิวเตอร์

งานทะเบียนวัดผล

วิชาการ

งานพัฒนาบุคลากร

งานบุคคล

งานวินัยครู
งานสื่อ นวัตกรรมฯ

งานบุคคล
วิชาการ

3
3
3
3

จังหวัดนครนายก
(จัดร่วมกัน)

สั ปดาห์

28

วัน
ว/ด/ป
พฤหัสฯ 9 พ.ค. 62
ศุกร์ 10 พ.ค. 62

โรงเรียนเทพลีลา
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2562
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรม
ชม.
สถานที่
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารด้านงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3
งานวิจัย
กิจกรรมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) : แบ่งกลุ่ม
3 จังหวัดนครนายก
ทุกกลุ่มสาระฯ
(จัดร่วมกัน)
กิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้ดา้ นการบริหารพัสดุ
3
งานพัสดุและสินทรัพย์
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารความก้าวหน้าด้านวิชาชีพ
3
งานพัฒนาบุคลากร

เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
1 พฤหัสฯ
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
2 พฤหัสฯ
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์

11 พ.ค. 62
12 พ.ค. 62
13 พ.ค. 62
หยุดราชการ วันพืชมงคล
14 พ.ค. 62
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2562
15 พ.ค. 62
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2562
16 พ.ค. 62
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
17 พ.ค. 62
กิจกรรมวันวิสาบูชา (คาบ 1-2)
18 พ.ค. 62
19 พ.ค. 62
วันวิสาขบูชา
20 พ.ค. 62
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
21 พ.ค. 62
ประชุมกลุ่มสาระฯ ประจาเดือนพฤษภาคม
22 พ.ค. 62
23 พ.ค. 62
24 พ.ค. 62 รายงานผลงานที่ เกิดจากการปฏิบัตหิ น้าที่ (วฐ.2) 2561 เพื่อทาการประเมิน
25 พ.ค. 62
26 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
กิจกรรม "หนูอยากรู้ ครูจัดให้" (เวลา 15.00 น.)
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดทาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ปีการศึกษา 2562 (DMC2019)
อังคาร 28 พ.ค. 62
กิจกรรม "หนูอยากรู้ ครูจัดให้" (เวลา 15.00 น.)

โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา

งานกิจการนักเรียน
งานกิจการนักเรียน

งานบุคคล
งานบุคคล

2

วัดเทพลีลา

กสร. สังคมศึกษา

วิชาการ

2

ชั้น 7 อาคาร 7

วิชาการ

3

ห้องคอมพิวเตอร์

2

ชั้น 7 อาคาร 7

กสร. คณิตศาสตร์
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กสร. คณิตศาสตร์

3

วิชาการ
วิชาการ

ห้องคอมพิวเตอร์

2

ชั้น 7 อาคาร 7

3

ห้องคอมพิวเตอร์

2
3

ชั้น 7 อาคาร 7
ศูนย์ภาษาจีน

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กสร. คณิตศาสตร์
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กสร. คณิตศาสตร์
กสร. ต่างประเทศ

กิจกรรม "หนูอยากรู้ ครูจัดให้" (เวลา 15.00 น.)
กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน (เวลา 15.00 น.)
กิจกรรมสวนสวยด้วยมือเรา (เวลา 15.00 น.)

3
2
3
3

ห้องมัลติมีเดีย
ชั้น 7 อาคาร 7
ศูนย์ภาษาจีน
โรงเรียนเทพลีลา

กสร. ภาษาไทย
กสร. คณิตศาสตร์
กสร. ต่างประเทศ
งานสิ่งแวดล้อม

เสาร์ 1 มิ.ย. 62

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2562

6

โรงเรียนเทพลีลา

งานระบบดูแลฯ

อาทิตย์ 2 มิ.ย. 62

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2 ม.5 ปีการศึกษา 2562

6

โรงเรียนเทพลีลา

งานระบบดูแลฯ

จันทร์ 3 มิ.ย. 62
อังคาร 4 มิ.ย. 62
พุธ 5 มิ.ย. 62

กิจกรรม "หนูอยากรู้ ครูจัดให้"
ประชุมครู ประจาเดือนมิถนุ ายน
กิจกรรม "หนูอยากรู้ ครูจัดให้"

2
3
2

ชั้น 7 อาคาร 7

กสร. คณิตศาสตร์

วิชาการ

ชั้น 7 อาคาร 7

วิชาการ

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม (คาบ 1)

1

โรงเรียนเทพลีลา

กิจกรรม Big Cleaning Day (คาบ 8-9)

2

โรงเรียนเทพลีลา

กสร. คณิตศาสตร์
กสร. วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
งานสิ่งแวดล้อม

พฤหัสฯ 30 พ.ค. 62
ศุกร์ 31 พ.ค. 62

กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพทางภาษาไทย (ตอบปัญหาวิชาการ) เวลา 15.00 น.

4

งบประมาณ

3

พุธ 29 พ.ค. 62
3

กลุ่มบริหาร
วิชาการ
วิชาการ
งบประมาณ
งานบุคคล

6
6

กิจกรรมอบรมการจัดการเรียนรู้รายวิชามาตรฐานสากล (IS) (เวลา 15.00 น.) 3 ห้องประชุมพิพัฒนฯ งานพัฒนาหลักสูตรฯ
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดทาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ปีการศึกษา 2562 (DMC2019)
กิจกรรม "หนูอยากรู้ ครูจัดให้" (เวลา 15.00 น.)
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดทาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ปีการศึกษา 2562 (DMC2019)
กิจกรรม "หนูอยากรู้ ครูจัดให้" (เวลา 15.00 น.)
กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน (เวลา 15.00 น.)
วันงดสูบบุหรี่โลก

10

งบประมาณ

วิชาการ
งบประมาณ

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
ทั่วไป
งานบุคคล
งบประมาณ

งานบุคคล
งบประมาณ

วิชาการ
ทั่วไป

สั ปดาห์

วัน
ว/ด/ป
พฤหัสฯ 6 มิ.ย. 62

ศุกร์
4

7 มิ.ย. 62

เสาร์ 8 มิ.ย. 62

อาทิตย์ 9 มิ.ย. 62
จันทร์ 10 มิ.ย. 62
อังคาร 11 มิ.ย. 62
พุธ 12 มิ.ย. 62
5 พฤหัสฯ 13 มิ.ย. 62
ศุกร์ 14 มิ.ย. 62
เสาร์ 15 มิ.ย. 62

อาทิตย์ 16 มิ.ย. 62
จันทร์ 17 มิ.ย. 62
อังคาร 18 มิ.ย. 62
พุธ 19 มิ.ย. 62
6 พฤหัสฯ 20 มิ.ย. 62
ศุกร์ 21 มิ.ย. 62
เสาร์ 22 มิ.ย. 62
อาทิตย์ 23 มิ.ย. 62
จันทร์ 24 มิ.ย. 62
อังคาร 25 มิ.ย. 62
พุธ 26 มิ.ย. 62
7
พฤหัสฯ 27 มิ.ย. 62

โรงเรียนเทพลีลา
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2562
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรม
ชม.
สถานที่
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม "หนูอยากรู้ ครูจัดให้"
2 ชั้น 7 อาคาร 7
กสร. คณิตศาสตร์
กิจกรรมสานสัมพันธ์และเพิ่มศักยภาพนักเรียน (ม.4/4,ม.5/4,ม.6/4)
3
ใต้อาคาร 5
กสร. ต่างประเทศ
เวลา 15.00 น.
กิจกรรม "หนูอยากรู้ ครูจัดให้"
2 ชั้น 7 อาคาร 7
กสร. คณิตศาสตร์
กิจกรรมอบรมการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (เวลา 15.00) 3 ห้องประชุมพิพัฒนฯ งานเรียนร่วมเรียนรวม
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้กับคณิตศาสตร์ : ท้องฟ้าจาลอง
8
ท้องฟ้าจาลอง
กสร. คณิตศาสตร์
กสร. วิทยาศาสตร์
8
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
นอกสถานที่
และเทคโนโลยี
ค่ายพัฒนาการอ่านการเขียน (นักเรียน ม.1 ที่ มีปัญหาด้านการอ่านการเขียน) 8 โรงเรียนเทพลีลา
กสร. ภาษาไทย
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ มีความสามารถด้านศิลปะ
3
ศูนย์ศลิ ปะ
กสร. ศิลปะ
งานเทคโนโลยี
รายงานจานวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
สารสนเทศ
กิจกรรมแข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด (เวลา 15.00 น.)
3 โรงเรียนเทพลีลา
กสร. สุขศึกษาฯ
ประชุมกลุ่มสาระฯ ประจาเดือนมิถุนายน
3
กิจกรรมแข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด (เวลา 15.00 น.)
3 โรงเรียนเทพลีลา
กสร. สุขศึกษาฯ
กิจกรรมแข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด (เวลา 15.00 น.)
3 โรงเรียนเทพลีลา
กสร. สุขศึกษาฯ
กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องภาษาญี่ปุ่น (ม.4/5,ม.5/5,ม.6/5) เวลา 15.00 น. 3
ใต้อาคาร 5
กสร. ต่างประเทศ
กิจกรรมเปิดโลกทัศน์กับการงานอาชีพ (ฝึกอบรม)
8 ศูนย์การงานอาชีพ กสร. การงานอาชีพ
กิจกรรมแข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด (เวลา 15.00 น.)
3 โรงเรียนเทพลีลา
กสร. สุขศึกษาฯ
เรียนพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 1
สนง.วิชาการ
กิจกรรมเปิดโลกทัศน์กับการงานอาชีพ (ฝึกอบรม)
8 ศูนย์การงานอาชีพ กสร. การงานอาชีพ
งานเครือข่าย
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ภาคเรียนที่ 1/2562
3 ห้องประชุมพิพัฒนฯ
ผู้ปกครอง
กิจกรรมเปิดโลกทัศน์กับการงานอาชีพ (ฝึกอบรม)
8 ศูนย์การงานอาชีพ กสร. การงานอาชีพ
กิจกรรมแข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด (เวลา 15.00 น.)
3 โรงเรียนเทพลีลา
กสร. สุขศึกษาฯ
กิจกรรมแข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด (เวลา 15.00 น.)
3 โรงเรียนเทพลีลา
กสร. สุขศึกษาฯ
กิจกรรมจัดทาพานไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2562
8 โรงเรียนเทพลีลา
กสร. สุขศึกษาฯ
(เฉพาะนักเรียนที่ เป็นตัวแทน)
กิจกรรมแข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด (เวลา 15.00 น.)
3 โรงเรียนเทพลีลา
กสร. สุขศึกษาฯ
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2562
3 โรงเรียนเทพลีลา งานกิจการนักเรียน
กิจกรรมแข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด (เวลา 15.00 น.)
3 โรงเรียนเทพลีลา
กสร. สุขศึกษาฯ
กิจกรรมแข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด (เวลา 15.00 น.)
3 โรงเรียนเทพลีลา
กสร. สุขศึกษาฯ
เรียนพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 2
สนง.วิชาการ
กิจกรรมเปิดโลกทัศน์กับการงานอาชีพ
8
นอกสถานที่
กสร. การงานอาชีพ
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนโครงการ MEP
8
นอกสถานที่
โครงการ MEP
กิจกรรมติวสอบวัดระดับภาษาจีน และ PAT 7.4 ภาษาจีน (เวลา 15.00 น.) 2 ห้องประชุมพิพัฒนฯ กสร. ต่างประเทศ
กิจกรรมแข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด (เวลา 15.00 น.)
3 โรงเรียนเทพลีลา
กสร. สุขศึกษาฯ
กิจกรรมติวสอบวัดระดับภาษาจีน และ PAT 7.4 ภาษาจีน (เวลา 15.00 น.) 2 ห้องประชุมพิพัฒนฯ กสร. ต่างประเทศ
กิจกรรมแข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด รอบชิงชนะเลิศ ม.ต้น (เวลา 15.00 น.) 3 โรงเรียนเทพลีลา
กสร. สุขศึกษาฯ
กิจกรรมวันสุนทรภู่ (คาบ 1-2)
โรงเรียนเทพลีลา
กสร. ภาษาไทย
2
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (คาบ 1-2)
(จัดร่วม)
งานยาเสพติด
กิจกรรมแข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด รอบชิงชนะเลิศ ม.ปลาย
3 โรงเรียนเทพลีลา
กสร. สุขศึกษาฯ
(หลังเลิกเรียน)
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน
โรงเรียนเทพลีลา
งานอนามัย
กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน (เวลา 15.00 น.)
3
ศูนย์ภาษาจีน
กสร. ต่างประเทศ
กสร. วิทยาศาสตร์
กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องคณิตคอม (ม.4/7,ม.5/7,ม.6/7) เวลา 15.00 น. 3
ใต้อาคาร 5
และเทคโนโลยี

11

กลุ่มบริหาร
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
งบประมาณ

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
งานบุคคล
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
งานบุคคล
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการงานบุคคล

วิชาการ
ทั่วไป
วิชาการ
วิชาการ

สั ปดาห์

วัน
ศุกร์

7
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
8 พฤหัสฯ
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
9

โรงเรียนเทพลีลา
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2562
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ว/ด/ป
กิจกรรม
ชม.
สถานที่
กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพทางภาษาไทย (ตอบเขียนสะกดคายาก)
28 มิ.ย. 62
3
ห้องมัลติมีเดีย
เวลา 15.00 น.
กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน (เวลา 15.00 น.)
3
ศูนย์ภาษาจีน
กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องไทยสังคม (ม.4/6,ม.5/6,ม.6/6) เวลา 15.00 น. 3
ใต้อาคาร 5
29 มิ.ย. 62
กิจกรรมคณิตศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 6
8
สวนสยาม
กิจกรรมสังคมสัญจร
8
นอกสถานที่
30 มิ.ย. 62
1 ก.ค. 62 กิจกรรมจัดทาบัตรประจาตัวนักเรียน ม.1 ม.4 และนักเรียนเข้าระหว่างปี
ห้องประชุมพิพัฒนฯ
2 ก.ค. 62
ประชุมครู ประจาเดือนกรกฎาคม
3
3 ก.ค. 62
พิธีเปิดสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา (คาบ 1-2)
2 โรงเรียนเทพลีลา
กิจกรรมติวสอบวัดระดับภาษาจีน และ PAT 7.4 ภาษาจีน (เวลา 15.00 น.) 2 ห้องประชุมพิพัฒนฯ
4 ก.ค. 62
เทศกาลวันทะนะบะตะ (คาบ 1)
1 โรงเรียนเทพลีลา
กิจกรรมติวสอบวัดระดับภาษาจีน และ PAT 7.4 ภาษาจีน (เวลา 15.00 น.) 2 ห้องประชุมพิพัฒนฯ
5 ก.ค. 62
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562
6
6 ก.ค. 62
เรียนพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 3
7 ก.ค. 62
8 ก.ค. 62
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562
6
9 ก.ค. 62
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562
6
ประชุมกลุ่มสาระฯ ประจาเดือนกรกฎาคม
3
10 ก.ค. 62
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562
6

พฤหัสฯ 11 ก.ค. 62
ศุกร์ 12 ก.ค. 62

เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสฯ
10
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสฯ
11

13 ก.ค. 62
14 ก.ค. 62
15 ก.ค. 62
16 ก.ค. 62
17 ก.ค. 62
18 ก.ค. 62
19 ก.ค. 62
20 ก.ค. 62
21 ก.ค. 62
22 ก.ค. 62
23 ก.ค. 62
24 ก.ค. 62
25 ก.ค. 62

ศุกร์ 26 ก.ค. 62

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ มศว (เฉพาะ ม.5/1,ม.5/2)

8

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562
กิจกรรมตกแต่งต้นเทียนพรรษา (ช่วงเช้า)
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
(คาบ 1 ทุกระดับชั้น, คาบ 2-3 เฉพาะนักเรียนที่ แห่เทียน)
เรียนพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 4

6

วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
ค่ายอบรมธรรมะนักเรียน ม.5
ค่ายอบรมธรรมะนักเรียน ม.5
เรียนพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 5
ค่ายอบรมธรรมะนักเรียน ม.5

กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน (เวลา 15.00 น.)
กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน (เวลา 15.00 น.)
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

เสาร์ 27 ก.ค. 62
อาทิตย์ 28 ก.ค. 62

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

12

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มบริหาร

กสร. ภาษาไทย

วิชาการ

กสร. ต่างประเทศ
กสร. สังคมศึกษา
กสร. คณิตศาสตร์
กสร. สังคมศึกษา

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

งานระบบดูแลฯ

งานบุคคล

กสร. สังคมศึกษา
กสร. ต่างประเทศ
กสร. ต่างประเทศ
กสร. ต่างประเทศ

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

สนง.วิชาการ

วิชาการ

มศว

กสร. วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วิชาการ

ใต้อาคาร 5

งานกิจการนักเรียน

วิชาการ

กสร. สังคมศึกษา

วิชาการ

สนง.วิชาการ

วิชาการ

3 วัดเทพลีลา/วัดน้อย

15
15

วัดหลวงพ่อสด
วัดหลวงพ่อสด

งานส่งเสริมคุณธรรม งานบุคคล
งานส่งเสริมคุณธรรม งานบุคคล
สนง.วิชาการ
วิชาการ
งานส่งเสริมคุณธรรม งานบุคคล

12

วัดหลวงพ่อสด

3
3

ศูนย์ภาษาจีน
ศูนย์ภาษาจีน

กสร. ต่างประเทศ
กสร. ต่างประเทศ

วิชาการ
วิชาการ

1

โรงเรียนเทพลีลา

งานกิจการนักเรียน

งานบุคคล

สั ปดาห์

วัน

ว/ด/ป

จันทร์ 29 ก.ค. 62
อังคาร 30 ก.ค. 62

12

พุธ 31 ก.ค. 62
พฤหัสฯ 1 ส.ค. 62
ศุกร์ 2 ส.ค. 62
เสาร์ 3 ส.ค. 62

โรงเรียนเทพลีลา
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2562
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรม
ชม.
สถานที่
ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
กิจกรรมวันภาษาไทย (คาบ 1-2)
2 โรงเรียนเทพลีลา
กิจกรรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ห้องพยาบาล
กิจกรรม " หนูอยากเพิ่ม ครูเสริมให้"
2 ชั้น 7 อาคาร 7
กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพทางภาษาไทย
3
ห้องมัลติมีเดีย
(ทายปริศนาสร้างสรรค์) เวลา 15.00 น.
กิจกรรม " หนูอยากเพิ่ม ครูเสริมให้"
2 ชั้น 7 อาคาร 7
กิจกรรม " หนูอยากเพิ่ม ครูเสริมให้"
2 ชั้น 7 อาคาร 7
กิจกรรม " หนูอยากเพิ่ม ครูเสริมให้"
2 ชั้น 7 อาคาร 7
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ (อพวช.)

13

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มบริหาร

กสร. ภาษาไทย
งานอนามัย
กสร. คณิตศาสตร์

วิชาการ
ทั่วไป
วิชาการ

กสร. ภาษาไทย

วิชาการ

กสร. คณิตศาสตร์
กสร. คณิตศาสตร์
กสร. คณิตศาสตร์
กสร. วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

8 ห้องประชุมพิพัฒนฯ

ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น

วิชาการ

2

กสร. คณิตศาสตร์

วิชาการ

งานอนามัย

ทั่วไป

งานทะเบียนวัดผล

วิชาการ

8

อพวช.

วิชาการ

อาทิตย์ 4 ส.ค. 62
จันทร์ 5 ส.ค. 62
จันทร์ 5 ส.ค. 62

กิจกรรมแข่งขันทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น (ระดับเขตพื้นที่)
เวลา 08.00 - 16.30 น.
กิจกรรม " หนูอยากเพิ่ม ครูเสริมให้"
กิจกรรมคืนความสดใสให้กับดวงตา

อังคาร 6 ส.ค. 62

ประชุมครู ประจาเดือนสิงหาคม
ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

3

กิจกรรมคืนความสดใสให้กับดวงตา
พุธ

7 ส.ค. 62

13

กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน (คาบโฮมรูม)
กิจกรรมน้อมนาพระปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
(เฉพาะนักเรียนคาบเรียนศิลปะ)
กิจกรรมคืนความสดใสให้กับดวงตา

พฤหัสฯ 8 ส.ค. 62

กิจกรรมวันอาเซียน (คาบ 1-2)

2

กิจกรรมคืนความสดใสให้กับดวงตา
ศุกร์

9 ส.ค. 62

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (คาบ 1-2)
กิจกรรมประกวดดนตรี / วาดภาพ : วันแม่แห่งชาติ (เวลา 15.00 น.)

2
3

กิจกรรมคืนความสดใสให้กับดวงตา
เสาร์ 10 ส.ค. 62
อาทิตย์ 11 ส.ค. 62
จันทร์ 12 ส.ค. 62
อังคาร 13 ส.ค. 62
พุธ 14 ส.ค. 62
14

พฤหัสฯ 15 ส.ค. 62
ศุกร์ 16 ส.ค. 62
เสาร์ 17 ส.ค. 62

หยุดราชการ วันแม่แห่งชาติ
ประชุมอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารปีงบประมาณ 2563
(ทั้ งโรงเรียน)
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดสรรอัตรากาลัง ภาคเรียนที่ 2/2562
(เวลา 15.00 น.)
ค่ายภาษาอังกฤษ
ค่ายภาษาอังกฤษ
เรียนพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 6

ชั้น 7 อาคาร 7
คณะทัศนมาตร
ศาสตร์

คณะทัศนมาตร
ศาสตร์
โรงเรียนเทพลีลา

งานอนามัย

ทั่วไป

กสร. ต่างประเทศ

วิชาการ

ใต้อาคาร 5

กสร. ศิลปะ

วิชาการ

งานอนามัย

ทั่วไป

กสร. สังคมศึกษา

วิชาการ

งานอนามัย

ทั่วไป

งานกิจการนักเรียน
กสร. ศิลปะ

งานบุคคล
วิชาการ

งานอนามัย

ทั่วไป

คณะทัศนมาตร
ศาสตร์
โรงเรียนเทพลีลา
คณะทัศนมาตร
ศาสตร์
โรงเรียนเทพลีลา
ใต้อาคาร 5
คณะทัศนมาตร
ศาสตร์

งานวิเคราะห์จัดทา
งบประมาณ
แผน
3 ห้องประชุมพิพัฒนฯ
งานแนะแนว
วิชาการ
3 ห้องประชุมพิพัฒนฯ

3 ห้องประชุมพิพัฒนฯ งานพัฒนาหลักสูตรฯ

วิชาการ

12
12

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

นอกสถานที่
นอกสถานที่

กสร. ต่างประเทศ
กสร. ต่างประเทศ
สนง.วิชาการ

วัน
ว/ด/ป
14 อาทิตย์ 18 ส.ค. 62

สั ปดาห์

จันทร์ 19 ส.ค. 62

อังคาร 20 ส.ค. 62

พุธ 21 ส.ค. 62
15
พฤหัสฯ 22 ส.ค. 62

ศุกร์ 23 ส.ค. 62

เสาร์ 24 ส.ค. 62
อาทิตย์ 25 ส.ค. 62
จันทร์ 26 ส.ค. 62

14

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหาร
กสร. ต่างประเทศ วิชาการ
กสร. วิทยาศาสตร์
วิชาการ
และเทคโนโลยี
งานส่งเสริมคุณธรรม งานบุคคล
ทุกกลุ่มบริหาร

งบประมาณ

งานส่งเสริมคุณธรรม
กสร. สุขศึกษาฯ
กสร. การงานอาชีพ
กสร. ต่างประเทศ
งานส่งเสริมคุณธรรม
กสร. สุขศึกษาฯ
กสร. การงานอาชีพ
งานส่งเสริมคุณธรรม
กสร. สุขศึกษาฯ
กสร. การงานอาชีพ
งานส่งเสริมคุณธรรม
กสร. สุขศึกษาฯ
สนง.วิชาการ

งานบุคคล
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
งานบุคคล
วิชาการ
วิชาการ
งานบุคคล
วิชาการ
วิชาการ
งานบุคคล
วิชาการ
วิชาการ

กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (เวลา 15.00 น.)
กิจกรรมแข่งขันกีฬาระดับ (คาบประชุมระดับ )
กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (เวลา 15.00 น.)
ประชุมกลุ่มสาระฯ ประจาเดือนสิงหาคม
(จัดทาแผนปฏิบัตกิ าร ปีงบประมาณ 2563)
กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (เวลา 15.00 น.)
กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน (เวลา 15.00 น.)
กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (เวลา 13.00 น.)
กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพทางภาษาไทย
(ตอบปัญหาสารานุกรม) เวลา 15.00 น.
กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน (เวลา 15.00 น.)
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ (ไม่มีการเรียนการสอน)
เรียนพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 8
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3
1
3

อาคาร 7 ชั้น 7
โรงเรียนเทพลีลา
อาคาร 7 ชั้น 7

กสร. คณิตศาสตร์
กสร. สุขศึกษาฯ
กสร. คณิตศาสตร์

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

3

ศูนย์กลุ่มสาระฯ

ทุกกลุ่มสาระฯ

งบประมาณ

กสร. คณิตศาสตร์
กสร. ต่างประเทศ
กสร. คณิตศาสตร์

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

จันทร์ 2 ก.ย. 62
อังคาร 3 ก.ย. 62
พุธ 4 ก.ย. 62

ประชุมครู ประจาเดือนกันยายน

3

พฤหัสฯ 5 ก.ย. 62

นิทรรศการศิลปะ / การแสดงผลงานของนักเรียน (เวลา 15.00 น.)

อังคาร 27 ส.ค. 62

พุธ 28 ส.ค. 62
พฤหัสฯ 29 ส.ค. 62
16

ศุกร์ 30 ส.ค. 62
เสาร์ 31 ส.ค. 62

อาทิตย์ 1 ก.ย. 62

17

โรงเรียนเทพลีลา
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2562
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรม
ชม.
สถานที่
ค่ายภาษาอังกฤษ
8
นอกสถานที่
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2 โรงเรียนเทพลีลา
(มหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (คาบ 1-2)
กิจกรรมอบรมธรรมมะนักเรียน ม.1 (เวลา 11.40-16.00 น.)
4
วัดเทพลีลา
ประชุมอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารปีงบประมาณ 2563
3 โรงเรียนเทพลีลา
(ตามกลุ่มบริหาร)
กิจกรรมอบรมธรรมมะนักเรียน ม.2 (เวลา 11.40-16.00 น.)
4
วัดเทพลีลา
กิจกรรมแข่งขันกีฬาระดับ (คาบประชุมระดับ )
1 โรงเรียนเทพลีลา
กิจกรรมแข่งขันทักษะด้านการงานอาชีพภายในสถานศึกษา (เวลา 15.00 น.) 3 ศูนย์การงานอาชีพ
กิจกรรมตอบปัญหาและทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ (เวลา 15.00 น.)
3 ห้องประชุมพิพัฒนฯ
กิจกรรมอบรมธรรมมะนักเรียน ม.3 (เวลา 12.00-16.00 น.)
4
วัดเทพลีลา
กิจกรรมแข่งขันกีฬาระดับ (คาบประชุมระดับ )
1 โรงเรียนเทพลีลา
กิจกรรมแข่งขันทักษะด้านการงานอาชีพภายในสถานศึกษา (เวลา 15.00 น.) 3 ศูนย์การงานอาชีพ
กิจกรรมอบรมธรรมมะนักเรียน ม.4 (เวลา 12.00-16.00 น.)
4
วัดเทพลีลา
กิจกรรมแข่งขันกีฬาระดับ (คาบประชุมระดับ )
1 โรงเรียนเทพลีลา
กิจกรรมแข่งขันทักษะด้านการงานอาชีพภายในสถานศึกษา (เวลา 15.00 น.) 3 ศูนย์การงานอาชีพ
กิจกรรมอบรมธรรมมะนักเรียน ม.6 (เวลา 12.00-16.00 น.)
4
วัดเทพลีลา
กิจกรรมแข่งขันกีฬาระดับ (คาบประชุมระดับ )
1 โรงเรียนเทพลีลา
เรียนพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 7

ศุกร์

6 ก.ย. 62

เสาร์ 7 ก.ย. 62
อาทิตย์ 8 ก.ย. 62

นิทรรศการศิลปะ / การแสดงผลงานของนักเรียน (เวลา 15.00 น.)
เรียนพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 9

3 อาคาร 7 ชั้น 7
3
ศูนย์ภาษาจีน
4 ห้องประชุมพิพัฒนฯ
3

ห้องสมุด

กสร. ภาษาไทย

วิชาการ

3
6

ศูนย์ภาษาจีน
นอกสถานที่

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

9

นอกสถานที่

6

นอกสถานที่

กสร. ต่างประเทศ
งานนิเทศการศึกษา
สนง.วิชาการ
กสร. วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กสร. วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กสร. ศิลปะ

วิชาการ

กสร. ศิลปะ

วิชาการ

สนง.วิชาการ

วิชาการ

ห้องประชุมพิพัฒนฯ
ใต้อาคาร 5
ห้องประชุมพิพัฒนฯ
ใต้อาคาร 5

วิชาการ
วิชาการ

สั ปดาห์

วัน
ว/ด/ป
จันทร์ 9 ก.ย. 62
อังคาร 10 ก.ย. 62
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พุธ 11 ก.ย. 62
พฤหัสฯ 12 ก.ย. 62

ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
19 พฤหัสฯ
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
20 พฤหัสฯ
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
21 จันทร์

โรงเรียนเทพลีลา
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2562
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรม
ชม.
สถานที่
กิจกรรมคลินิกการงานอาชีพ (เวลา 15.00 น.)
3 โรงเรียนเทพลีลา
กิจกรรมฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก
ห้องพยาบาล
ประชุมกลุ่มสาระฯ ประจาเดือนกันยายน
3
กิจกรรมคลินิกการงานอาชีพ (เวลา 15.00 น.)
3 โรงเรียนเทพลีลา
กิจกรรมคลินิกการงานอาชีพ (เวลา 15.00 น.)
3 โรงเรียนเทพลีลา
กิจกรรมมุทิตาคารวะ (คาบ 1-2)
2 โรงเรียนเทพลีลา
กิจกรรมคลินิกการงานอาชีพ (เวลา 15.00 น.)
3 โรงเรียนเทพลีลา
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
6
เรียนพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 10

13 ก.ย. 62
14 ก.ย. 62
15 ก.ย. 62
16 ก.ย. 62
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
6
17 ก.ย. 62
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
6
18 ก.ย. 62
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
6
19 ก.ย. 62
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
6
20 ก.ย. 62
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
6
21 ก.ย. 62
22 ก.ย. 62
23 ก.ย. 62 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารหลอมแผนปฏิบัตริ าชการ ปีงบประมาณ 2563 6
24 ก.ย. 62 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารหลอมแผนปฏิบัตริ าชการ ปีงบประมาณ 2563 6
25 ก.ย. 62 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารหลอมแผนปฏิบัตริ าชการ ปีงบประมาณ 2563 6
26 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62
กิจกรรมหัวใจสีชมพู
5
28 ก.ย. 62
ค่ายบูรณาการของนักเรียนโครงการ MEP
12
29 ก.ย. 62
ค่ายบูรณาการของนักเรียนโครงการ MEP
12
30 ก.ย. 62
ค่ายบูรณาการของนักเรียนโครงการ MEP
8
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ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหาร
กสร. การงานอาชีพ วิชาการ
งานอนามัย
ทั่วไป
กสร. การงานอาชีพ วิชาการ
กสร. การงานอาชีพ วิชาการ
งานพัฒนาบุคลากร งานบุคคล
กสร. การงานอาชีพ วิชาการ
สนง.วิชาการ

วิชาการ

โรงเรียนเทพลีลา งานวิเคราะห์จัดทาแผน งบประมาณ
โรงเรียนเทพลีลา งานวิเคราะห์จัดทาแผน งบประมาณ
โรงเรียนเทพลีลา งานวิเคราะห์จัดทาแผน งบประมาณ
โรงเรียนเทพลีลา
นอกสถานที่
นอกสถานที่
นอกสถานที่

งานพัฒนาบุคลากร
โครงการ MEP
โครงการ MEP
โครงการ MEP

งานบุคคล
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

