วัน เดือน ปี
20-29 เมษายน 2559
2-3 พฤษภาคม 2559
11 พฤษภาคม 2559
16 พฤษภาคม 2559
18 พฤษภาคม 2559 –31
มีนาคม 2559
19 พฤษภาคม 2559
พฤษภาคม 2559
26 พฤษภาคม 2559
27 พฤษภาคม 2559
29 พฤษภาคม 2559
5 มิถุนายน 2559
9 มิถุนายน 2559
13-17 มิถุนายน 2559
15-17 มิถุนายน 2559
20-22 มิถุนายน 2559
22-24 มิถุนายน 2559
26 มิถุนายน 2559
มิถุนายน 2559
1 กรกฎาคม 2559
2-3 กรกฎาคม 2559
3 กรกฎาคม 2559
4-7 กรกฎาคม 2559
10 กรกฎาคม 2559
11-14 กรกฎาคม 2559
11-15 กรกฎาคม 2559
15-22 กรกฎาคม 2559
18 กรกฎาคม 2559
19 กรกฎาคม 2559
20 กรกฎาคม 2559

ปฏิทินปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 6
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
เรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
งานวิชาการ
ปฐมนิเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
กิจการนักเรียน
ประชุมครูประจาเดือนก่อนเปิดภาคเรียน
ฝ่ายบริหาร
เปิดภาคเรียนที่ 1
ครูทุกท่าน
จัดทาการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของ
คณะผู้บริหาร / คณะครูทุกคน
สถานศึกษาประจาปีการศึกษา 2559 และดาเนินการตามแผนฯ
นักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุม
ครูประจาวิชา
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานบริหารทั่วไป
ครูประจาวิชาสรุปรายชื่อนักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุม
ครูประจาวิชา
ส่งครูที่ปรึกษา
ครูที่ปรึกษาสรุปรายชื่อนักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุม
ครูที่ปรึกษา
ส่งฝ่ายวิชาการ
ประเมินครูผู้ช่วย
งานบุคคล
กิจกรรมพบครู ดูแลลูก ทุกระดับชั้น
ครูทุกท่าน
กิจกรรมวันไหว้ครู
งานกิจการนักเรียน
เสนอรายชื่อขออนุมัติงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1
ฝ่ายบริหาร / วิชาการ
เข้าค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ฯ
เข้าค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ฯ
เข้าค่ายลูกเสือกองเกียรติยศ
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประชุมครูประจาเดือน
ฝ่ายบริหาร
วันสถาปนาลูกเสือ
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมทบทวนวิชาผู้กากับลูกเสือ
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมอบรมการกรอก Book Markและโปรแกรม SGS
ครูประจาวิชา /งานวิชาการ
ส่งขอบข่ายข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1
ครูประจาวิชา /งานวิชาการ
วันสถาปนาโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ และทอดผ้าป่า งานบริหารทั่วไป
การศึกษา
ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1
ครูประจาวิชา /งานวิชาการ
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
จัดทาข้อสอบและผนึกข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1
ครูประจาวิชา /งานวิชาการ
แห่เทียนพรรษาวัดคลองเก้า (ภาคบ่าย)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
หยุดวันอาสาฬหบูชา
หยุดวันเข้าพรรษา

ปฏิทินปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 6
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
22 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
22-24 กรกฎาคม 2559 รับ Book Mark แต่ละกลุม่ สาระการเรียนรู้
งานทะเบียนและวัดผล
25-29 กรกฎาคม 2559 สอบกลางภาคเรียนที่ 1
ครูทุกท่าน /งานวิชาการ
กรกฎาคม 2559
ประชุมครูประจาเดือน
ฝ่ายบริหาร
5-7 สิงหาคม 2559 เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี และทัศนศึกษา
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
8-17 สิงหาคม 2559 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
11 สิงหาคม 2559 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
งานกิจการนักเรียน
18 สิงหาคม 2559 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สิงหาคม 2559
ประชุมครูประจาเดือน
ฝ่ายบริหาร
22-26 สิงหาคม 2559 กิจกรรมรักการอ่าน และ งานสัปดาห์ห้องสมุด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1 สิงหาคม –
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาครั้งที่ 1
งานวิชาการ
10 กันยายน 2559
20 กันยายน 2559 ส่งสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
สถานศึกษาครั้งที่ 1 ที่ฝ่ายวิชาการ
คุณภาพการศึกษา
12-14 กันยายน 2559 ส่งรายชื่อนักเรียนติด มส.
ครูประจาวิชา
16 กันยายน 2559 ประกาศรายชื่อนักเรียนติด มส.
งานทะเบียนและวัดผล
กันยายน 2559
ประชุมครูประจาเดือน
ฝ่ายบริหาร
29-31 สิงหาคม 2559 ส่งขอบข่ายข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
ครูประจาวิชา /งานวิชาการ
5-8 กันยายน 2559 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
ครูประจาวิชา /งานวิชาการ
12-15 กันยายน 2559 จัดทาข้อสอบและผนึกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
ครูประจาวิชา /งานวิชาการ
19-23 กันยายน 2559 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
ครูทุกท่าน / งานวิชาการ
29 กันยายน 2559
ส่งรายชื่อนักเรียนติด 0 , ร
ครูประจาวิชา
4 ตุลาคม 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนติด 0 , ร
ครูประจาวิชา
4-6 ตุลาคม 2559
นักเรียนแก้ผลติด 0 , ร
ครูประจาวิชา
5 ตุลาคม 2559
ประเมินพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง
งานบุคคล
6-8 ตุลาคม 2559
เข้าค่ายวิทยาศาสตร์และทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
6-8 ตุลาคม 2559
เข้าค่ายคณิตศาสตร์และทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
6-8 ตุลาคม 2559
เข้าค่ายภาษาไทยและทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
7 ตุลาคม 2559
ส่ง Book Mark ที่สมบูรณ์และปพ.5 ที่สมบูรณ์
ครูประจาวิชา
17-31 ตุลาคม 2559 ส่งบทคัดย่อและรูปเล่มงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1
งานวิชาการ
31 ตุลาคม 2559
ประกาศผลสอบลงเว็บไซต์และปิดภาคเรียนที่ 1
จัดรวบรวมโดย กลุ่มบริหารวิชาการ

ปฏิทินปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 6
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
1 พฤศจิกายน 2559
เปิดภาคเรียนที่ 2 ประชุมครูประจาเดือน
ครูทุกท่าน
พ.ย. 59-ม.ค. 60
ติว O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
งานวิชาการ
3 พฤศจิกายน 2559
นักเรียนเลือกวิชา กิจกรรมชุมนุม
ครูประจาวิชา
6 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรมพบครู ดูแลลูก ทุกระดับชั้น
ครูทุกท่าน
10-12 พฤศจิกายน 2559 เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี และทัศนศึกษา
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
11 พฤศจิกายน 2559 ครูประจาวิชาสรุปรายชื่อนักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุม
ครูประจาวิชา
ส่งครูที่ปรึกษา
15 พฤศจิกายน 2559 ครูที่ปรึกษาสรุปรายชื่อนักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุม
ครูที่ปรึกษา
ส่งฝ่ายวิชาการ
พฤศจิกายน 2559
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครัง้ ที่ 1
งานบริหารทั่วไป
14 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรมวันลอยกระทง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
14-18 พฤศจิกายน 2559 เสนอรายชื่อขออนุมัติงานวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 2
ฝ่ายบริหาร / งานวิชาการ
23-25 พฤศจิกายน 2559 ส่งขอบข่ายข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2
ครูประจาวิชา /งานวิชาการ
25 พฤศจิกายน 2559 วันวชิราวุธ ถวายราชสดุดี
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
28-30 พฤศจิกายน 2559 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2
ครูประจาวิชา /งานวิชาการ
4 ธันวาคม 2559
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
งานกิจการนักเรียน
6-9 ธันวาคม 2559
จัดทาข้อสอบและผนึกข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2
ครูประจาวิชา /งานวิชาการ
13-16 ธันวาคม 2559 สอบกลางภาคเรียนที่ 2
ครูทุกท่าน /งานวิชาการ
19-22 ธันวาคม 2559 สัปดาห์กีฬาสีคณะนักเรียน
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
23 ธันวาคม 2559
พิธีเปิดกีฬาสีคณะนักเรียน
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
26 ธันวาคม 2559
กิจกรรมวันคริสต์มาส
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
30 ธันวาคม 2559
กิจกรรมวันรักโรงเรียน
งานกิจการนักเรียน
12 มกราคม 2560
กิจกรรมวันครู
งานบุคคล
12-16 มกราคม 2560 เข้าค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมสู่ O-NET
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
30-31 มกราคม 2560 รับ Book Mark แต่ละกลุม่ สาระการเรียนรู้
งานทะเบียนและวัดผล
กุมภาพันธ์ 2560
เข้าค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมสู่ O-NET
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กุมภาพันธ์ 2560
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครัง้ ที่ 2
งานบริหารทั่วไป
1-2 กุมภาพันธ์ 2560 ส่งรายชื่อนักเรียนติด 0 , ร
ครูประจาวิชา

วัน เดือน ปี
1-3 กุมภาพันธ์ 2560
6 กุมภาพันธ์ 2560
6-9 กุมภาพันธ์ 2560
13-16 กุมภาพันธ์ 2560
20-24 กุมภาพันธ์ 2560
1-2 มีนาคม 2560
6 มีนาคม 2560
6-8 มีนาคม 2560
9 มีนาคม 2560
1 กุมภาพันธ์ –
10 มีนาคม 2560
มีนาคม 2560
มีนาคม 2560
มีนาคม 2560
มีนาคม 2560
มีนาคม 2560
31 มีนาคม 2560
15-31 มีนาคม 2560
1-10 เมษายน 2560
เมษายน 2560
เมษายน 2560
1-30 เมษายน 2560
1-15 พฤษภาคม 2560

ปฏิทินปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 6
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ส่งขอบข่ายข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
ครูประจาวิชา /งานวิชาการ
ประกาศรายชื่อนักเรียนติด 0 , ร
ครูประจาวิชา
ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2
ครูประจาวิชา /งานวิชาการ
จัดทาข้อสอบและผนึกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2
ครูประจาวิชา /งานวิชาการ
สอบปลายภาคเรียนที่ 2
ครูทุกท่าน / งานวิชาการ
ส่งรายชื่อนักเรียนติด 0 , ร
ครูประจาวิชา
ประกาศรายชื่อนักเรียนติด 0 , ร
ครูประจาวิชา
นักเรียนแก้ผลติด 0 , ร
ครูประจาวิชา
ส่ง Book Mark ที่สมบูรณ์และปพ.5 ที่สมบูรณ์
ครูประจาวิชา
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาครั้งที่ 2 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา
ประเมินครูอัตราจ้าง
งานบุคคล
ส่งโครงการเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2560 งานแผนงานฯ
ส่งสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
สถานศึกษาครั้งที่ 2 ที่ฝ่ายวิชาการ
คุณภาพการศึกษา
งานมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น งานวิชาการ / งานกิจการนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประชุมครูประจาเดือน
ฝ่ายบริหาร
ประกาศผลสอบลงเว็บไซต์และปิดภาคเรียนที่ 2
งานวิชาการ/งานทะเบียนและวัดผล
ส่งสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา หัวหน้ามาตรฐานที่ 1-15
ปีการศึกษา 2558 (SAR) ที่ฝ่ายวิชาการ
จัดทามาตรฐานของสถานศึกษาปีการศึกษา 2559
คณะกรรมการจัดทามาตรฐาน
จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีการศึกษาของสถานศึกษา คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติ
ปีการศึกษา 2559
ราชการประจาปีการศึกษา
ส่งบทคัดย่อและรูปเล่มงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2
งานวิชาการ
จัดทารายงานประจา ปีการศึกษา 2559
คณะกรรมการจัดทารายงาน
เพื่อรายงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
เสนอรายงานประจาปีของสถานศึกษา ต่อผู้อานวยการ
งานวิชาการ / หัวหน้างาน
โรงเรียน สพม.6 และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกันคุณภาพการศึกษา
จัดรวบรวมโดย กลุ่มบริหารวิชาการ

