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ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2559
วัน เดือน ปี
16 – 31 พ.ค. 59

22 พ.ค. – 19 มิ.ย. 59
23 พ.ค. – 1 มิ.ย. 59
4 มิ.ย. – 10 ก.ย. 59
23 พ.ค. – 15 ก.ค. 59
30 พ.ค. 59
1 – 17 มิ.ย. 59
1 – 30 มิ.ย. 59
1 มิ.ย. – 30 ส.ค. 59
6 – 30 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
14 มิ.ย. – 14 ก.ค. 59
15 มิ.ย. – 15 ก.ค. 59
16 มิ.ย. 59
20 – 24 มิ.ย. 59
23 มิ.ย. 59

รายการที่ปฏิบัติ
ทดสอบอ่านออกเสียง นักเรียนชั้น ม.1

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
(ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)
สารวจเศรษฐกิจนักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 พร้อม งานแนะแนว
รับสมัครและคัดเลือกนักเรียน
รับทุนการศึกษา โรงเรียนหอวัง
การแข่งขันฟุตซอล ระดับชั้น ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รับสมัครสอบเคมีออสเตรเลีย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การสอนเสริมแบบเข้มวันเสาร์
งานสานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
ภาคเรียนที่ 1/2559
รับสมัครสอบ TEDET (สอบรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ชั้น ม.1 – 3
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน
งานสานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
ภาคเรียนที่ 1/2559
การแข่งขันทักษะภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การประกวดแข่งขันดนตรีไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(งานดนตรีไทย)
สอนเสริมแบบเข้ม สอวน.วิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
ดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์ และงานคอมพิวเตอร์
ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
“พระราชกรณียกิจ แม่ของแผ่นดิน”
(งานทัศนศิลป์)
นักเรียนที่จะสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร
งานรักษาดินแดน
ชั้นปีที่1 เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพ
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3
งานรักษาดินแดน
รายงานตัวเข้าเรียน
การแข่งขันฟุตบอล ระดับชั้น ม.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของ งานแนะแนว
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
พิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนหอวัง
งานแนะแนว
สัปดาห์กิจกรรมสุนทรภู่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
พิธีมอบทุนการศึกษา
งานแนะแนว

2
วัน เดือน ปี
23 มิ.ย. – 4 ส.ค. 59
24 มิ.ย. 59
1 ก.ค. 59
4 – 15 ก.ค. 59
7 ก.ค. 59

รายการที่ปฏิบัติ
การแข่งขันฟุตบอล ระดับชั้น ม.ต้น
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
แข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษา
(สพฐ.)
งานวันทานาบาตะ

12 ก.ค. 59

พิธีหล่อเทียนพรรษา

13 ก.ค. 59

พิธีถวายเทียนพรรษา

22 ก.ค. 59
22 – 28 ก.ค. 59
26 ก.ค. 59

สอบเคมีออสเตรเลีย
การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2559
การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้โปรแกรม
กราฟิก ณ ห้องอินเทอร์เน็ต
29 ก.ค. 59
วันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรม “คีตทัศนา
ภาษาศิลป์”
1 – 5 ส.ค. 59
สัปดาห์ส่งผลงานเข้าประกวด
“พระราชกรณียกิจ แม่ของแผ่นดิน”
1 – 31 ส.ค. 59
การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์วิชาการ
ระดับชั้น ม.1 – ม.6
แข่งขันทักษะทางภาษาทุกภาษา
8 ส.ค. – 21 ส.ค. 59 การแข่งขันบาสเกตบอล ชั้น ม.3
8 ส.ค. 59 – 13 ก.พ. 60 การแข่งขันสตรีทฟุตบอล
9 ส.ค. 59
กิจกรรมวันอาเซียน
10 ส.ค. 59
11 ส.ค. 59

16 ส.ค. 59
18 ส.ค. 59

ประกาศผลการแข่งขันและรับรางวัลประกวด
วาดภาพ“พระราชกรณียกิจ แม่ของแผ่นดิน”
พิธีเทิดพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล
และกิจกรรมล้างเท้าแม่
พิธีเชิดชูเกียรติเพชรหอวัง
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาญี่ปุ่น)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
งานทะเบียนวัดผล และประเมินผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(งานทัศนศิลป์)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
งานอาเซียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(งานทัศนศิลป์)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
งานสานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

3
วัน เดือน ปี
21 ส.ค. 59
24 ส.ค. – 4 ก.ย. 59
25 – 26 ส.ค. 59

25 – 27 ส.ค. 59

27 ส.ค. 59
27 - 28 ส.ค. 59
28 ส.ค. 59
31 ส.ค. 59
2 – 4 ก.ย. 59

14 ก.ย. 59
16 – 23 ก.ย. 59
25 – 27 ก.ย. 59

26 – 27 ก.ย. 59

29 ก.ย. 59
30 ก.ย. 59
3 ต.ค. 59
3 ต.ค. 59

รายการที่ปฏิบัติ
ค่ายคณิตคิดสนุก
การแข่งขันวอลเลย์บอล ชั้น ม.3
นาเสนอโครงงานนักเรียนจากโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลาง
ตอนบน โรงเรียนปทุมวิไล จ.ปทุมธานี
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี (Gifted) ชั้น ม.1 – 3 ณ เขาใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา
ค่ายพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย
ภาษาไทยสัญจร“วิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง”
สอบ TEDET (สอบรายวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์) ชั้น ม.1 – 3
กิจกรรม เรียนรู้ ทาได้ ขายเป็น
กิจกรรม โครงงานอิสระ
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี (Gifted) ชั้น ม.4 – 6
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา
พิธีแสดงความกตัญญูกตเวที
การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี (Gifted) ชั้น ม.1 – 3 ณ เขาใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา
ค่ายวิชาการ ม. 4

พิธีสงฆ์ตอนเช้า งานเกษียณอายุราชการ
งานเลี้ยงสังสรรค์ งานเกษียณอายุราชการ
ครูผู้สอนส่ง ปพ.5
ทัศนศึกษาแผนการเรียนพิเศษ Intensive
ชั้น ม.1 , ม. 4

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted)

กลุ่มบริหารวิชาการ
งานทะเบียนวัดผล และประเมินผล
งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ,
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ,กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
งานทะเบียนวัดผลและประเมินผล
งานแผนการเรียนพิเศษ Intensive

4
วัน เดือน ปี
4 ต.ค. 59

รายการที่ปฏิบัติ
ทัศนศึกษาแผนการเรียนพิเศษ Intensive
ชั้น ม.2 , ม. 5
5 ต.ค. 59
ทัศนศึกษาแผนการเรียนพิเศษ Intensive
ชั้น ม.3 , ม.6
6 ต.ค. 59
ตรวจทาน ต.2ก
6 - 7 ต.ค. 59
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 และส่งผลการสอบแก้ตัว
4 – 25 ต.ค. 59
ค่ายอบรม สอวน.ชีวิทยา และเคมี ค่าย 1
10 ต.ค. 59
วันปิดภาคเรียนที่ 1 /2559 นักเรียนรับ
แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
24 – 28 ต.ค. 59
กิจกรรมสอนเสริมแบบเข้ม ก่อนเปิด
ภาคเรียนที่ 2/2559 นักเรียนนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ Gifted ชั้น ม.1 – ม.6
29 ต.ค. – 1 พ.ย. 59 GAT/PAT ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
1 พ.ย. 59
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
14 พ.ย. 59 –27 ม.ค. 60 สอนเสริมเข้ม คาบ 8 – 9 ชั้น ม.3
14 พ.ย. 59 –27 ม.ค. 60 สอนเสริมเข้ม คาบ 8 – 9 ชั้น ม.3
15 พ.ย. 59 –20 ม.ค. 59 สอนเสริมเข้ม คาบ 8 – 9 ชั้น ม.6
18 – 20 พ.ย. 59

ค่ายลูกเสือ/เนตรนารี ชั้น ม.2 ค่ายหัตถวุฒิ
จ.สระบุรี
21 – 25 พ.ย. 59
ทดสอบวัดความรู้เส้นทาง O – NET และ
สอบชิงทุนการศึกษาของนักเรียนชั้น ม.6
24 – 25 พ.ย. 59
กีฬาคณะนักเรียน
25 พ.ย. 59
กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
25 พ.ย. – 12 ธ.ค. 59 การแข่งขันแชร์บอล ชั้น ม.1
2 ธ.ค. 59
พิธีเทิดพระคุณพ่อ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ
กิจกรรม “ล้างเท้าพ่อ”
2 ธ.ค. 59 – 20 ม.ค. 60 การแข่งขันฟุตบอล FA cup ชั้น ม. 4 – 6
9 ธ.ค. 59
กิจกรรม “วันรัฐธรรมนูญ”

ผู้รับผิดชอบ
งานแผนการเรียนพิเศษ Intensive
งานแผนการเรียนพิเศษ Intensive
งานทะเบียนวัดผล และประเมินผล
งานทะเบียนวัดผล และประเมินผล
งานศูนย์สอวน.ชีวิทยา และเคมี
งานทะเบียนวัดผล และประเมินผล
งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted)
กลุ่มบริหารวิชาการ
งานทะเบียนวัดผลและประเมินผล
งานส่งเสริมความรู้ และจัดทายุทธศาสตร์
เพื่อยกระดับคุณภาพวิชาการ
งานส่งเสริมความรู้และจัดทายุทธศาสตร์
เพื่อยกระดับคุณภาพวิชาการ
งานส่งเสริมความรู้และจัดทายุทธศาสตร์
เพื่อยกระดับคุณภาพวิชาการ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานแนะแนว
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

5
วัน เดือน ปี
9 – 11 ธ.ค. 59
6 – 16 ธ.ค. 59
21 ธ.ค. 59
23 – 29 ธ.ค. 59
24 – 25 ธ.ค. 59
9 ม.ค. 60
11 – 13 ม.ค. 60
30 ม.ค. – 10 ก.พ. 60
23 ม.ค. – 3 ก.พ. 60
4 – 5 ก.พ. 60
23 ม.ค. 60
27 มกราคม 60
27 ม.ค. – 6 ก.พ. 60
3 – 20 ก.พ. 60
14 ก.พ. 59
18 – 19 ก.พ. 60
27 ก.พ. – 6 มี.ค. 60
10 – 12 มี.ค. 60
11 – 14 มี.ค. 60
13 – 14 มี.ค. 60
16 – 17 มี.ค. 60

รายการที่ปฏิบัติ
ค่ายลูกเสือ/เนตรนารี ชั้น ม.3
ค่ายพิบูลสงคราม จ.ลพบุรี
โครงการเส้นทางการศึกษาต่อและอาชีพ
เทศกาล Christmas
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559
สอบ 9 วิชาสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนหอวัง
ค่ายลูกเสือ/เนตรนารี ชั้น ม.1 โรงเรียนหอวัง
สอนเสริมเข้ม ชั้น ม.3 (ตามตารางที่กาหนด)
สอนเสริมเข้มพิเศษ ชั้น ม.6
(ตามตารางที่กาหนด)
การสอบ O – NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การแข่งขันกรีฑา ชั้น ม.2
เทศกาลตรุษจีน
การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ชั้น ม.2
การแข่งขันฟุตซอล ชั้น ม.3
กิจกรรม “วันวาเลนไทน์”
การสอบ O – NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559
ค่ายภาษาอังกฤษแผนการเรียนพิเศษ
Intensive ชั้น ม.1 , ม.4
GAT/PAT ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ค่ายภาษาอังกฤษแผนการเรียนพิเศษ
Intensive ชั้น ม.2 , ม.5
ค่ายภาษาอังกฤษแผนการเรียนพิเศษ
Intensive ชั้น ม.3 , ม.6

ผู้รับผิดชอบ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานแนะแนว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
งานทะเบียนวัดผล และประเมินผล
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานส่งเสริมความรู้และจัดทายุทธศาสตร์
เพื่อยกระดับคุณภาพวิชาการ
งานส่งเสริมความรู้และจัดทายุทธศาสตร์
เพื่อยกระดับคุณภาพวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มบริหารวิชาการ
งานทะเบียนวัดผลและประเมินผล
งานแผนการเรียนพิเศษ Intensive
กลุ่มบริหารวิชาการ
งานแผนการเรียนพิเศษ Intensive
งานแผนการเรียนพิเศษ Intensive

