ประกาศโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
เรื่อง กําหนดคาบการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู$เรียน การประชุมนิเทศติดตามงาน
ภาคเรียนที่ ๒ ประจําป(การศึกษา ๒๕๖๐
จากการจัดตารางเรียนตารางสอนในภาคเรียนที่ ๒ ป(การศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนขอแจ$ง
กําหนดคาบการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู$เรียน การประชุมนิเทศติดตามงาน ภาคเรียนที่ ๒
ประจําป(การศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้
ตารางเรียนตารางสอนประจําวัน
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๙
๐๘.๔๐ – ๐๙.๓๐
๐๙.๓๐ – ๑๐.๒๐
๑๐.๒๐ – ๑๑.๑๐
๑๑.๑๐ – ๑๒.๐๐
๑๒.๐๐ – ๑๒.๕๕

น.
น.
น.
น.
น.
น.

เวลา
เวลา
เวลา
เวลา

๑๓.๐๐ – ๑๓.๕๐
๑๓.๕๐ – ๑๔.๔๐
๑๔.๔๐ – ๑๕.๓๐
๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐

น.
น.
น.
น.

กิจกรรมหน$าเสาธง กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
กิจกรรมเรียนรู$ตามตารางเรียน คาบที่ ๑
กิจกรรมเรียนรู$ตามตารางเรียน คาบที่ ๒
กิจกรรมเรียนรู$ตามตารางเรียน คาบที่ ๓
กิจกรรมเรียนรู$ตามตารางเรียน คาบที่ ๔
พักรับประทานอาหารกลางวัน /กิจกรรมเรียนรู$บูรณาการ
(วิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา)
กิจกรรมเรียนรู$ตามตารางเรียน คาบที่ ๕
กิจกรรมเรียนรู$ตามตารางเรียน คาบที่ ๖
กิจกรรมเรียนรู$ตามตารางเรียน คาบที่ ๗
กิจกรรมเรียนรู$ตามตารางเรียน คาบที่ ๘
(กิจกรรมเรียนรู$บูรณาการ ๘ กลุCมสาระการเรียนรู$)

๑. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
วันจันทร คาบที่
วันอังคาร คาบที่
วันพุธ
คาบที่
วันพฤหัสบดี คาบที่
วันศุกร
คาบที่

๒
๔
๕
๒
๔

(๐๙.๓๐ – ๑๐.๒๐ น.)
(๑๑.๑๐ – ๑๒.๐๐ น.)
(๑๓.๐๐ – ๑๓.๕๐ น.)
(๐๙.๓๐ – ๑๐.๒๐ น.)
(๑๑.๑๐ – ๑๒.๐๐ น.)

๒. กิจกรรมแนะแนว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต$น
วันจันทร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันศุกร

คาบที่ ๕ (๑๓.๐๐ – ๑๓.๕๐ น.)
คาบที่ ๕ (๑๓.๐๐ – ๑๓.๕๐ น.)

๓. กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี (ม.๑-๓)
วันพุธ คาบที่ ๗ (๑๔.๔๐ – ๑๕.๓๐ น.)

๔. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน1 (รักษ1สิ่งแวดลอม ชั้นม.๔ - ม.๖)
วันพุธ คาบที่ ๗ (๑๔.๔๐ – ๑๕.๓๐ น.)
๕. กิจกรรมชุมนุม/นักศึกษาวิชาทหาร/จิตสาธารณประโยชน1
วันพฤหัสบดี คาบที่ ๕ (๑๓.๐๐ – ๑๓.๕๐ น.)
๖. กิจกรรมการศึกษาคนควาอิสระ (ม.๖)
วันพฤหัสบดี คาบที่ ๓-๔ (๑๐.๒๐ – ๑๒.๐๐ น.)
๗. กิจกรรมสรางสรรค1 (ม.๔/๑ - ๔/๕ และ ม.๖/๕)
วันอังคาร คาบที่ ๕ (๑๓.๐๐ – ๑๓.๕๐ น.)
๘. กิจกรรมทักษะชีวิต (ม.ตน)
วันศุกร คาบที่ ๕ (๑๓.๐๐ – ๑๓.๕๐ น.)
๙. วิชาเลือกเสรี (ม.๑)
วันจันทร

คาบที่ ๖-๗ (๑๓.๕๐ – ๑๕.๓๐ น.)

๑๐. วิชาเลือกเสรี (ม.๒)
วันอังคาร คาบที่ ๖-๗ (๑๓.๕๐ – ๑๕.๓๐ น.)
๑๑. วิชาเลือกเสรี (ม.๓)
วันพุธ

คาบที่ ๓-๔ (๑๐.๒๐ – ๑๒.๐๐ น.)

๑๒. นักเรียนทวิศึกษาไปเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคน้ําพอง
สาขาบัญชี (นักเรียน ๑๘ คน)
วันอังคาร
สาขาชCางเชื่อม (นักเรียน ๗ คน) วันอังคาร และวันศุกร
สาขาชCางไฟฟIา (นักเรียน ๒๔ คน) วันพฤหัสบดี และวันศุกร
๑๓. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการฯ
วันจันทร

คาบที่ ๓-๔ (๑๐.๒๐ – ๑๒.๐๐ น.)

๑๔. ประชุมบุคลากรเวรประจําวัน
คาบที่ ๑ (๐๘.๔๐ - ๐๙.๓๐)
ขอให$บุคลากรทุกทCานดําเนินกิจกรรมตามคาบเวลาที่กําหนด ดําเนินการประชุมปรึกษาหารือ
นิเทศติดตาม พัฒนางานให$มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายบวร ใจปJKา)
ผู$อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

