
 
 
 
1.  วิสัยทัศน์    (  )   ส่วนบุคคล     (     )    กลุ่มสาระฯ      (     )    ฝ่าย/งาน  
 

2.  เป้าหมายในการท างาน 
 2.1  งานหน้าที่การสอน 
  งานสอน   ภาคเรียนที่ 1/2554 

รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม         ว  30202   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 
      รายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม     ว 20202    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4  
         รายวิชา วิทยาศาสตร์  ว 23101   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/3 

ภาคเรียนที่ 2/2554 
รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม         ว  30201   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

      รายวิชา วิทยาศาสตร์  ว 23102   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/3 
งานกิจกรรมชุมนุม   Science create club 

  วิทยากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนในโครงการ MSP 
  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  งานกิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 
  งานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

2.1.1  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (เก่ง) 
                                      1)  นักเรียน  มีระดับผลการเรียน (K)  เกรด  3 – 4  คิดเป็นร้อยละ  75   
     2)  นักเรียน  มีผลการเรียนปลอด 0  ,  ร  ,  มส. 

2.1.2  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  (ด)ี 
    1)  นักเรียนมีผลการประเมินด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A) อยู่ในระดับ  ดีมาก             

ร้อยละ  80    ดี   ร้อยละ  25     พอใช้   ร้อยละ  5    ปรับปรุง  ร้อยละ  0    
    2)  นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนสื่อความ (A) 

อยู่ในระดับ  ดีมาก  ร้อยละ  80  ดี    ร้อยละ  25     พอใช้   ร้อยละ  5    ปรับปรุง  ร้อยละ  0   
  2.1.3  ด้านทักษะการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  (มีความสุข) 
    นักเรียนมีทักษะชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ( P)  มีผลการประเมิน 

อยู่ในระดับ  ดีมาก  ร้อยละ  80  ดี    ร้อยละ  25     พอใช้   ร้อยละ  5    ปรับปรุง  ร้อยละ  0     
2.1.4  ด้านความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ  

    นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ( A)   
อยู่ในระดับ  ดีมาก  ร้อยละ  80  ดี    ร้อยละ  25     พอใช้   ร้อยละ  5    ปรับปรุง  ร้อยละ  0    

2.1.5  ด้านสมรรถนะส าคัญ  5  สมรรถนะ  (ตามหลักสูตรฯ 2551)  ได้แก่ 
    1)  ความสามารถในการสื่อสาร    อยู่ในระดับ  ดีมาก  ร้อยละ  80 
      2)  ความสามารถในการคิด     อยู่ในระดับ  ดีมาก  ร้อยละ  80 
    3)  ความสามารถในการแก้ปัญหา     อยู่ในระดับ  ดีมาก  ร้อยละ  80 
    4)  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต    อยู่ในระดับ  ดีมาก  ร้อยละ  80 

วิสัยทัศน์  เป้าหมายและพันธกิจ  (ID Plan) 

“ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเต็มศักยภาพเพื่อให้เป็นคนดี  คนเก่งและคนมีความสุข” 
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    5)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี    อยู่ในระดับ  ดีมาก  ร้อยละ  80 
       2.1.6 จัดท าโครงการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่สอน  
       2.1.7 ใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้ง 
       2.1.8 วิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง   
       2.1.9  ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มีศักยภาพให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์          
ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขต  ระดับจังหวัด  ระดับภาค  ได้รับเหรียญทอง  อันดับหนึ่ง  
และเข้าแข่งขันระดับประเทศ 
       2.1.11 ส่งเสริม  สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการงานอาชีพกับ
หน่วยงานอ่ืนและประสบผลส าเร็จในการแข่งขัน 
 2.2  งานสนับสนุนตามค าสั่งแม่บท 
  2.2.1  ฝ่ายวิชาการ 
             1) เจ้าหน้าที่วัดผลและประเมินผลการเรียน 
  2.2.2  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
            1) งานครูที่ปรึกษา  

(1)  ร้อยละ  100  ของนักเรียนที่เข้าแถวทันตามเวลาและร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 
อย่างเป็นระเบียบ 

(2)  ร้อยละ  100  ของนักเรียนที่ดูแลรับผิดชอบความสะอาดห้องเรียนและบริเวณ 
พ้ืนที่  ที่รับผิดชอบ 

(3)  ร้อยละ  100  ของการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในห้องท่ีรับผิดชอบ 
(4)  ร้อยละ  100  ของนักเรียนที่มีปัญหาจากการออกเยี่ยมบ้านที่ได้รับการแก้ไขและ  

ดูแลช่วยเหลือ 
(5)  ร้อยละ  90  ของนักเรียนที่มีคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
(6)  ร้อยละ  90  ของนักเรียนที่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน  
(7)  ร้อยละ  90  ของนักเรียนที่มีปัญหาด้านความประพฤติท่ีได้รับการแก้ไข  พัฒนา  
(8)  ร้อยละ  90  ของนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนที่ได้รับการดูแลแก้ไขและพัฒนา  
(9)  สร้างเครือข่ายผู้ปกครองและมีการประชุมอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง   

           2) งานเวรประจ าวันศุกร์ 
(1)  ร้อยละ  90    ของนักเรียนที่เข้าแถวทันตามเวลาและร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 

อย่างเป็นระเบียบ 
           ( 2)  ร้อยละ  90    ของนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันด้วยความเรียบร้อย 

(3)  ร้อยละ 100   ของนักเรียนที่ดูแลรับผิดชอบความสะอาดห้องเรียนและบริเวณ 
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
  2.2.3  ฝ่ายกิจการหอพัก 

1) งานเวรประจ าวันหยุด/เวรหอพัก 
(1)  ร้อยละ  90  ของนักเรียนที่มีคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
(2)  ร้อยละ  80  ของนักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของหอพัก 
(3)  ร้อยละ  80  ของนักเรียนที่ดูแลรับผิดชอบความสะอาดเตียงนอน ตู้เสื้อผ้าของ  

ตนเอง 
(4)  ร้อยละ  80  ของผู้รับบริการในเวรวันหยุดมีความพึงพอใจในการให้บริการ 
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                       2.2.4  งานอ่ืน ๆ ท่ีมอบหมายตามค าสั่ง 
 2.3  งานประกันคุณภาพ 
                     มาตรฐานที่ 3   ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีคุณภาพระดับ ดี (ระหว่างร้อยละ 75-89  มีลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา) 
 

 
รายการ 

เป้าหมาย  ปีการศึกษา  2553 
ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1  มีทักษะในการจัดการและท างานให้ส าเร็จ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  เพียรพยายาม  ขยัน  อดทน  ละเอียดรอบคอบ 
                   ในการท างาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ท างานอย่างมีความสุข  พัฒนางานและภูมิใจ 
                   ในผลงานของตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้ 
                   เก่ียวกับอาชีพทีต่นสนใจ 
 

              
 
           ระหว่าง 
           ร้อยละ 
           75-89    
  
 

 
 
 
         ด ี
 
 

ค่าเฉลี่ย ระหว่างร้อยละ 75-89 ดี 

3.  พันธกิจ 
 3.1  งานหน้าที่การสอน 
  3.1.1   รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม  ว 30202  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
                               1)  ศึกษาหลักสูตรวิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด จัดท าค าอธิบายรายวิชา    
                               2)  ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
                               3)  จัดท าโครงการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุม 

4)  วัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม   
ว 30202   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โดยให้นักเรียนประเมินความพึงพอใจหลังจากสอนโดยหาค่าคะแนนเฉลี่ย( X ) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)   
  31.2   รายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม    ว 20202   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

1)  ศึกษาหลักสูตรวิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้จัดท าค าอธิบายรายวิชา    
                               2)  ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
                               3)  จัดท าโครงการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุม 

4)  วัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
เพ่ิมเติม  ว 20208   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยให้นักเรียนประเมินความพึงพอใจหลังจากสอนโดยหาค่าคะแนนเฉลี่ย 
( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
  31.3  รายวิชาวิทยาศาสตร์   ว 23101   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

1)  ศึกษาหลักสูตรวิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้จัดท าค าอธิบายรายวิชา    
                               2)  ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
                               3)  จัดท าโครงการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุม 

4)  วัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
ว 33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยให้นักเรียนประเมินความพึงพอใจหลังจากสอนโดยหาค่าคะแนนเฉลี่ย( X ) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)   
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5)  แก้ปัญหาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนและรายงานผลการวิจัย จ านวน  
1 เรื่อง/ภาคเรียน 

3.1.4 งานกิจกรรมชุมนุม Science create club 
                              1)  ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร 

2)  ก าหนดผลการเรียนรู้ 
  3)  ก าหนดสาระการเรียนรู้จากผลการเรียนรู้ 

                              4)  ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ เวลา ชิ้นงาน/ภาระงาน ตลอดจนการเก็บคะแนนในแต่ละ
หน่วย ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

5)  จัดท าโครงการสอน จ านวน 20 สัปดาห์ 
6)  จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ น าความรู้ 

ความสามารถไปใช้ในชีวิตประจ าวันและเกิดประโยชน์ต่อสังคม 

 3.2  งานสนับสนุนตามค าสั่งแม่บท 
                    3.2.1  ฝ่ายวิชาการ 

เจ้าหน้าที่วัดผลและประเมินผลการเรียน 
1)  จัดท าทะเบียนผลการเรียน ระเบียนวิชาเรียน ปพ.5  

                               2)  จัดท าระเบียน แนวปฏิบัติและก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินงานวัดผลประเมินผล
เป็นไปตามระเบียบ แนวแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักฐานการศึกษา 

3)  จัดท า จัดหา จัดเก็บ และรวบรวมข้อสอบและเอกสารประเมินผลการเรียนให้เป็น 
ระบบ 

4)  จัดท าและออกหลักฐานผลการเรียนของนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผล  
5)  จัดและก าหนดการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาใหม่ 
6)  จัดและก าหนดการสอบระหว่างภาค สอบปลายภาคและสอบแก้ระดับผลการเรียน 
7)  รวบรวมผลการเรียนทุกวิชา เสนอผลการเรียนต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  3.2.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                                   เจ้าหน้าที่งานวิชาการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
                                     1)  เป็นคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
                                     2)  จัดท าวาระการประชุม บันทึกและรายงานการประชุมกลุ่มสาระ 
                                     3)  ให้ความร่วมมือด้านเอกสาร ข้อมูลของหมวดวิชา ฝ่าย งาน เพ่ือประสานเสนอ
ข้อมูล 
                                     4)  บริการด้านการจัดการเรียนการสอนแก่บุคลากรในกลุ่มสาระ 
                                     5)  ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
  3.2.3  ฝ่ายพัฒนานักเรียนฯ 
                                     งานครูที่ปรึกษา 
                                     1)  จัดท าแผนพัฒนาผู้เรียนในคาบเรียนแนะแนว จ านวน  40  สัปดาห์/ปีการศึกษา 
                              2)  เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 
                              3)  สร้างเครือข่ายผู้ปกครองและมีการประชุมอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
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      3.3  งานประกันคุณภาพ 
         มาตรฐานที่ 3   ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
                     ส่งเสรมิ  สนับสนุนโดยสอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกครัง้เพ่ือให้นักเรยีนมีทักษะ
ในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและมีคุณลักษณะตามแต่ละ
ตัวบ่งชี้ 

4.  ปฏิทินปฏิบัติงาน   
เดือน เมษายน – พฤษภาคม   พ.ศ. 2554 ภาคเรียนที่ 1 / 2554 

 

วัน เดือน ปี กิจกรรม หมายเหตุ 
6-14 พ.ค. 2554 เข้าค่ายนักเรียนใหม่ ม.1 แล ม.4 วิทยากรปรับพื้นฐาน

วิชาฟิสิกส์ ม.4 
1-31  พ.ค. 2554 ส่งเอกสารรายงานการเดินทางไปราชการ และ ตรวจสอบความ 

ถูกต้อง 
 

2-10 พ.ค. 2554 นักเรียนด าเนินการสอบแก้ตัว  
6 พ.ค. 2554 ส่งแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ครั้งที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

(ม.3) 
10-31 พ.ค. 2554 ลงทะเบียนนักเรียน ม.1 และ ม.4 ในโปรแกรม student 2551  

17 พ.ค. 2554 นักเรียนเข้าหอพัก  

18 พ.ค. 2554 
เปิดภาคเรียน 1/2554  
แบ่งคณะสีนักเรียนใหม่  

18-20 พ.ค.2554 แจกหนังสือโครงการเรียนฟรี 15 ปี  
 ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

18 พ.ค.2554 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 
19 พ.ค.2554 รับสมัครสมาชิกชุมนุม  Science Creativity  
20 พ.ค. 2554 กิจกรรมโฮมรูม ห้อง ม.4/3 

ส่งแบบบันทึกครูที่ปรึกษา  
24 พ.ค. 2554 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม หอประชุม 
25 พ.ค.2554 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 
26 พ.ค. 2554 กิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ ห้องชีววิทยา 
27 พ.ค. 2554 กิจกรรมโฮมรูม ห้อง ม.4/3 

ส่งแบบบันทึกครูที่ปรึกษา  
30 พ.ค. 2554 ส่ง ปพ. 5 ครั้งที่ 1  
31 พ.ค. 2554 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม หอประชุม 

 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

   5  พฤษภาคม  วันฉัตรมงคล     
13  พฤษภาคม    วันพืชมงคล       
17  พฤษภาคม    วันวิสาขบูชา  
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เดือน   มิถุนายน   พ.ศ.  2554 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม หมายเหตุ 
3 มิ.ย. 54 งานวันสิ่งแวดล้อมโลก  
6 มิ.ย. 54 ส่ง ID Plan   
6 มิ.ย. 54 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  
10 มิ.ย. 54 ประชุมประจ าเดือนกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์  
7-9 มิ.ย. 54 แก้ไขผลการเรียนนักเรียนชั้น ม.2 - ม.6  
10 มิ.ย. 54 ส่งรายงานการปฏิบัติราชการประจ าปี  

  19-23 มิ.ย. 54 นักเรียนชั้น ม.4 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์  
20-22 มิ.ย. 54 รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
24  มิ.ย. 54 ส่งแบบบันทึกโฮมรูมครูที่ปรึกษา   
30  มิ.ย. 54 วันไหว้ครู - วันเกียรติยศ  
 
วันหยุดนักขัตฤกษ์   - 

เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.  2554 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม หมายเหตุ 
1 ก.ค. 54 วันสถาปนาลูกเสือ  
2 ก.ค. 54 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้  ครั้งที่ 3  
2 ก.ค. 54 ส่งแบบบันทึกโฮมรูมครูที่ปรึกษา  
9 ก.ค. 54 ส่งแบบบันทึกโฮมรูมครูที่ปรึกษา  

20–22 ก.ค. 54 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค  
16 ก.ค. 54 ส่งแบบบันทึกโฮมรูมครูที่ปรึกษา,  

27-29 ก.ค. 54 สัปดาห์สอบกลางภาค  
23 ก.ค. 54 ประชุมประจ าเดือนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
30 ก.ค. 54 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 4  
30 ก.ค. 54 ส่งแบบบันทึกโฮมรูมครูที่ปรึกษา  
 
วันหยุดนักขัตฤกษ์    
15  กรกฎาคม      วันอาสาฬหบูชา 

 16  กรกฎาคม    วันเข้าพรรษา  
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เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.  2554 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม หมายเหตุ 
9 ส.ค. 54 ส่ง ปพ. 5 ครั้งที่  2  
10 ส.ค. 54 นิเทศฝ่าย ครั้งที่ 2  
31 ส.ค. 54 ทดสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ  

   
วันหยุดนักขัตฤกษ์    

 12  สิงหาคม    วันเฉลิมพระชนม์พรรษาฯ  
 

เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2554 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม หมายเหตุ 
13-15 ก.ย. 54 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค  
20-24 ก.ย. 54 สัปดาห์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 / 54  

   
วันหยุดนักขัตฤกษ์   - 

 
เดือน    ตุลาคม   พ.ศ.  2554   ภาคเรียนที่  2 / 2554 

 
วัน เดือน ปี กิจกรรม หมายเหตุ 
8 ต.ค. 54 ส่งผลการเรียน ปพ.5   
18 ต.ค. 54 เปิดภาคเรียนที่ 2 / 54  

25-29 ต.ค. 54 ยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัว  
   

วันหยุดนักขัตฤกษ์    
 25  ตุลาคม    ชดเชยวันปิยมหาราช 
 

เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ.  2554 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม หมายเหตุ 
1-5 พ.ย. 54 สัปดาห์การสอบแก้ตัว  
8 พ.ย. 54 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1  
30 พ.ย. 54 ทดสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ  
วันหยุดนักขัตฤกษ์   - 
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เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  2554 
วัน เดือน ปี กิจกรรม หมายเหตุ 

20-21 ธ.ค. 54 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค  
20-29 ธ.ค. 54 กีฬาสี  

   
วันหยุดนักขัตฤกษ์    

   5  ธันวาคม  วันเฉลิมพระพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10  ธันวาคม    วันรัฐธรรมนูญ 

 31  ธันวาคม    วันสิ้นปี 
 

เดือน    มกราคม   พ.ศ.  2554 
วัน เดือน ปี กิจกรรม หมายเหตุ 

4 – 31 ม.ค. 55 ติดตามการด าเนินงานเตรียมการประเมินภายใน  
4 – 6 ม.ค. 55 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 / 54  
17 ม.ค. 55 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่  2  
31 ม.ค. 55 ทดสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ  
วันหยุดนักขัตฤกษ์    

  3  มกราคม    หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ 
 16 มกราคม  วันครู  
 

เดือน    กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2554 
วัน เดือน ปี กิจกรรม หมายเหตุ 

1 – 28 ก.พ. 55 ติดตามการด าเนินงานเตรียมการประเมินภายใน  
5 ก.พ. 55 ประชุมฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  

13-20 ก.พ. 55 รับสมัคร นร.ใหม ่  
14–18 ก.พ. 55 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 / 54  
26-27 ก.พ. 55 คัดเลือก นร.ใหม่  

28 ก.พ. 55 ปัจฉิมนิเทศ นร. ม.3 , ม.6  
   

วันหยุดนักขัตฤกษ์   - 
เดือน   มีนาคม   พ.ศ.  2554 

วัน เดือน ปี กิจกรรม หมายเหตุ 
1 – 4 มี.ค. 55 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 / 54  

5 มี.ค. 55 ประชุมฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
9 มี.ค. 55 ส่ง ปพ.5 ผลการเรียนนร.  
12 มี.ค. 55 ประกาศผลการเรียน  

21-23 มี.ค. 55 ม.3 , ม.6 สอบแก้ตัว  
วันหยุดนักขัตฤกษ์   - 

 
 


