
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา 2560 

 

วัน  เดือน  ป ี กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ 
16 ต.ค. 60 เปิดเรียน  ภาคเรียนท่ี  2 คณะผู้บริหาร 

18 ต.ค. 60 ประชุมครู เปิดภาคเรียนท่ี 2 คณะครูทุกคน 

25 ต.ค. 60 ลงทะเบียนเรียนนักเรียน ม.ต้น และ ม.ปลาย คณะครูทุกคน 

4 พ.ย. 60 กิจกรรมวันลอยกระทงร่วมกับชุมชน งานกิจกรรมนักเรียน 

7 พ.ย. 60 กิจกรรมวันลอยกระทง งานกิจกรรมนักเรียน 

9 พ.ย. 60 สอบธรรมมะ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 

18 พ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครอง กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน 

22 - 24 พ.ย. 60 กีฬาสีภายในโรงเรียน  งานกิจกรรมนักเรียน 

5 ธ.ค. 60 วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ร.9) คณะผู้บริหาร 

10 ธ.ค. 60 วันรัฐธรรมนญู คณะผู้บริหาร 

1 - 10 ธ.ค. 60 กีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา  กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 

13 – 15 ธ.ค. 60 การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพระดับภาคเหนือ 
ครั้งท่ี  67  จ.ก าแพงเพชร 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

14 ธ.ค. 60 กิจกรรมครอบครัวพอเพียง กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 

20 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันคริสมาส กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 

22, 25 – 28 ธ.ค. 60 สอบกลางภาค  ภาคเรียนท่ี 2 / 2560 กลุ่มบริหารวิชาการ 

29 ธ.ค. 60 ท าบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน 

.............. ม.ค. 61 ทัศนศึกษา (นักเรียนช้ัน ม.1 – ม.6) กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน 

16 ม.ค. 61 วันครู ครูทุกคน/กลุ่มอ านวยการ 

19 ม.ค. 61 Open  house กลุ่มบริหารวิชาการ 

22 – 26 ม.ค. 61 ติว O – NET ม.3  งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

22 ม.ค.  – 1 ก.พ. 61 ติว GAT/PAT ม.6  งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

31 ม.ค. 61 น าเสนองาน  IS งานหลักสูตร 

3 – 4 ก.พ. 61 สอบ  O –Net  ม.3 กลุ่มบริหารวิชาการ 

7 – 9 ก.พ. 61 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม  นักเรียน  ม.1-ม.3 งานกิจกรรมนักเรียน 

11 - 13 ก.พ. 61 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 67 กลุ่มบริหารวิชาการ 

19 - 23 ก.พ. 61 สอบปลายภาค 2 / 2560 กลุ่มบริหารวิชาการ 



วัน  เดือน  ป ี กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ 
16 ต.ค. 60 เปิดเรียน  ภาคเรียนท่ี  2 คณะผู้บริหาร 

24 – 27 ก.พ. 61 สอบ GAT/PAT  กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
วัน  เดือน  ป ี กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ 
3 – 4 มี.ค. 61 สอบ O-NET ม.6 กลุ่มบริหารวิชาการ 

17 – 18 มี.ค. 61 สอบ 9 วิชาสามัญ  กลุ่มบริหารวิชาการ 
25 – 28 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มบริหารวิชาการ 
.............. มี.ค. 61 ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน ฝ่ายบริหาร 

31 มี.ค. 61 นักเรียน ม.3 รับประกาศนียบัตร  และ ปพ.1 ครูที่ปรึกษานักเรียนช้ัน ม.3 
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31 มี.ค. 61 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มบริหารวิชาการ 
1 เม.ย. 61 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มบริหารวิชาการ 
7 เม.ย. 61 มอบตัวนักเรียนช้ัน ม.1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มบริหารวิชาการ 
8 เม.ย. 61 มอบตัวนักเรียนช้ัน ม.4 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มบริหารวิชาการ 
9 เม.ย. 61 นักเรียน ม.6 รับประกาศนียบัตร  และ ปพ.1 ครูที่ปรึกษานักเรียนช้ัน ม.6 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
หมายเหตุ        1. ประชุมคณะกรรมการวิชาการทุกวันอังคาร เวลา 14.40 น. ณ ห้อง 122 

2. ตารางนี้อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

 


