ปฏิทนิ การปฏิบตั ิงานฝ่ายบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2560
สัปดาห์ที่ วัน เดือน ปี
รายการปฏิบตั ิ
ผู้เกี่ยวข้อง
1-5 พ.ค. 60
- ค่ายวิชาการปรับพื้นฐาน 5 วิชา ม.1 ม.4 ทั่วไปและพิเศษวิทย์
นร.ม.1,4/ครูผู้สอน
4 พ.ค. 60
- ครูลงเวลาปฏิบตั ิราชการและประชุมประจาเดือน เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตฯ
คณะครูทกุ ท่าน
- ตรวจสอบข้อมูล นักเรียน ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึง 1.00
งานทะเบียน/งานวัดผล/วิชาการ
5 พ.ค. 60
- ครูลงเวลาปฏิบตั ิราชการ
คณะครูทกุ ท่าน
6-7 พ.ค. 60
- สอบซ่อม มสธ.
งานศูนย์จัดสอบ
- ค่ายวิชาการฝึกทักษะภาษาไทย ม.1
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
8 พ.ค. 60
- ปฐมนิเทศ นร.ม.1
งานกิจการนร./วิชาการ
9 พ.ค. 60
- ปฐมนิเทศ นร.ม.4
งานกิจการนร./วิชาการ
10 พ.ค. 60
- วันวิสาขบูชา
4-7,9 พ.ค. 60 - ค่ายวิชาการปรับพื้นฐาน ห้องเรียนพิเศษ EP ม.1
ห้องเรียนพิเศษ EP
4-8 พ.ค. 60
- ค่ายวิชาการปรับพื้นฐาน ห้องเรียนพิเศษ MEP ม.4
ห้องเรียนพิเศษ EP
9,11,12 พ.ค. 60 - ค่ายวิชาการปรับพื้นฐาน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.1
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
8,11,12 พ.ค. 60 - ค่ายวิชาการปรับพื้นฐาน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
11 พ.ค. 60
- ปฏิบตั ิธรรม ห้องเรียนพิเศษ EP ม.1/MEP ม.4 ณ วัดโพธิช์ ัย อ.เมือง จ.สกลนคร
ห้องเรียนพิเศษ EP
11 พ.ค. 60
- ประชุมผู้ปกครองนร.ม.2/รายงานผลการเรียน/ลงทะเบียนเรียน/รับตารางเรียน/ชาระ ครูที่ปรึกษา/งานทะเบียน/
วิชาการ/งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย (ภาคเช้า)
- ประชุมผู้ปกครองนร.ม.3/รายงานผลการเรียน/ลงทะเบียนเรียน/รับตารางเรียน/ชาระ ครูที่ปรึกษา/งานทะเบียน/
วิชาการ/งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย (ภาคบ่าย)
12 พ.ค. 60
- ประชุมผู้ปกครองนร.ม.5/รายงานผลการเรียน/ลงทะเบียนเรียน/รับตารางเรียน/ชาระ ครูที่ปรึกษา/งานทะเบียน/
วิชาการ/งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย (ภาคเช้า)
- ประชุมผู้ปกครองนร.ม.6/รายงานผลการเรียน/ลงทะเบียนเรียน/รับตารางเรียน/ชาระ ครูที่ปรึกษา/งานทะเบียน/
วิชาการ/งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย (ภาคบ่าย)
13 พ.ค. 60
- ประชุมผู้ปกครองนร.ใหม่ระดับ ม.1/เลือกกรรมการเครือข่าย/ลงทะเบียนเรียน/รับ
งานวิชาการ/งานทะเบียน/งาน
ตารางเรียน/เก็บข้อมูล (ภาคเช้า)
กิจการนักเรียน/ครูที่ปรึกษา
- ประชุมผู้ปกครองนร.ใหม่ระดับ ม.4/เลือกกรรมการเครือข่าย/ลงทะเบียนเรียน/รับ
งานวิชาการ/งานทะเบียน/งาน
ตารางเรียน/เก็บข้อมูล (ภาคบ่าย)
กิจการนักเรียน/ครูที่ปรึกษา
1 15 พ.ค. 60
- เปิดทาการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2560
นักเรียนทุกคน/คณะครู
- ส่งข้อมูล GPA จบไม่พร้อมรุ่น ปีการศึกษา 2559
งานทะเบียน/วิชาการ
- ส่งข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3 (ข้อมูล ณ 15 พ.ค.)
งานทะเบียน/วิชาการ
16 พ.ค. 60
- ส่งเอกสาร S.K.R. Teachings Profile และกาหนดการจัดการเรียนรู้
งานวัดผล/งานทะเบียน/ครูประจาวิชา
18 พ.ค. 60
- ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ปกครอง นร. ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึง 1.00 งานวัดผล/งานทะเบียน

2 23 พ.ค. 60
- ประชุมผู้ปกครอง นร. ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึง 1.00
2-4 23 พ.ค.-9 มิ.ย.60 - ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึง 1.00
ยื่นคาร้องและขอสอบแก้ตัวเพื่อขอเลื่อนระดับชั้น
- สอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ถึง 1.00

งานวัดผล/งานทะเบียน/ครูผู้สอน
งานวัดผล/งานทะเบียน/ครูผู้สอน
นร./ครูประจาวิชา/ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน

ปฏิทนิ การปฏิบตั ิงานฝ่ายบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2560
สัปดาห์ที่ วัน เดือน ปี

รายการปฏิบตั ิ
2-6 23พ.ค.-20มิ.ย.60 - ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 ที่มีปญั หาผลการเรียนยื่นคาร้องและขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
- สอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 ครั้งที่ 1
- ครูประจาวิชาส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
4 8 มิ.ย. 60
- ไหว้ครู
10 มิ.ย. 60
- สารวจข้อมูลนักเรียนที่ตกค้างไม่จบหลักสูตร
- แจ้งนร.ที่ไม่จบหลักสูตรดาเนินการตามระเบียบการวัดและประเมินผล
- รายงานข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน
5 12 มิ.ย. 60
- ประกาศผลการสอบแก้ตัว ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึง 1.00
ที่ต้องเรียนซ้าชั้นเรียน
- ประกาศผลการสอบแก้ตัว ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึง 1.00
ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นเรียน
6 21 มิ.ย. 60
- ประกาศผลการสอบแก้ตัว ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 ครั้งที่ 1
- สรุปข้อมูลนักเรียนที่ยังมีผลการเรียนบกพร่อง ม.2,ม.3, ม.5, ม.6 (ไม่ผ่านครั้งที่ 1)
7 28 มิ.ย. 60
- ส่งจดหมายเชิญผู้ปกครองนักเรียนที่ยังมีผลการเรียนบกพร่อง
7-9 1 -10 ก.ค. 60 - ลงทะเบียนรายวิชา ใน Book Mark บันทึกเวลาเรียนสัปดาห์ที่ 1-5 ของนักเรียนทุก
รายวิชา

8-9 3 - 14 ก.ค. 60 - ส่งต้นฉบับข้อสอบเก็บคะแนนกลางภาคเรียนที่ 1/2560 /จัดทาสาเนา

ผู้เกี่ยวข้อง
งานวัดผล/งานทะเบียน/ครูผู้สอน
ครูที่ปรึกษา/ครูประจาวิชา/นร.
ครูประจาวิชา/งานวัดผล/งานทะเบียน
งานกิจการนักเรียน/ครูที่ปรึกษา
งานวัดผล/งานทะเบียน/วิชาการ
งานวัดผล/งานทะเบียน/วิชาการ
งานวัดผล/งานทะเบียน/วิชาการ/DMC

งานวัดผล/งานทะเบียน/ครูผู้สอน
งานวัดผล/งานทะเบียน/วิชาการ
งานวัดผล/งานทะเบียน/ครูผู้สอน
งานวัดผล/งานทะเบียน/ครูผู้สอน
งานวัดผล/งานทะเบียน/ครูประจาวิชา
งานวัดผล/งานทะเบียน/ครูประจาวิชา
ครูประจาวิชา/งานวัดผล

- จัดเรียง/บรรจุข้อสอบ/กระดาษคาตอบ/เอกสารประกอบ ทุกรายวิชา
ครูประจาวิชา
- ส่งข้อสอบเก็บคะแนนกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ฉบับสมบูรณ์พร้อมจัดสอบ
ครูประจาวิชา/งานวัดผล
8 5 ก.ค. 60
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ยังมีผลการเรียนบกพร่อง ยื่นคาร้อง ครั้งที่ 2
งานวัดผล/งานทะเบียน/ครูประจาวิชา
- นักเรียนรับคาร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
งานวัดผล/งานทะเบียน/ครูประจาวิชา
8-15 5ก.ค.-25ส.ค.60 - นักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 ยื่นคาร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
งานวัดผล/งานทะเบียน/ครูประจาวิชา
- สอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวนักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 ครั้งที่ 2
นร./ครูประจาวิชา
- ครูประจาวิชาส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
งานวัดผล/งานทะเบียน/ครูประจาวิชา
8-10 8-22 ก.ค. 60 - บันทึกคะแนนสอบระหว่างเรียน ใน Book Mark
ครูประจาวิชา/งานวัดผล
9-10 14 -18 ก.ค. 60 - นิเทศติดตามการลงทะเบียนรายวิชา ใน Book Mark
หน.กลุ่มสาระฯ/งานทะเบียน/หน.วิชาการ
- นิเทศติดตามการบันทึกเวลาเรียนสัปดาห์ที่ 1-5 ของนักเรียนทุกรายวิชา ใน Book Mark หน.กลุ่มสาระฯ/งานวัดผล/หน.
วิชาการ

10
11
12-13
16

19-21 ก.ค. 60
24-28 ก.ค.60
1-10 ส.ค. 60
29 ส.ค. 60

- สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 ทุกระดับชั้น
- บันทึกคะแนนสอบกลางภาค ใน Book Mark
- นิเทศติดตามการบันทึกคะแนนสอบระหว่างเรียนและสอบกลางภาค ใน Book Mark
- ประกาศผลการสอบแก้ตัว ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 ครั้งที่ 2

ครูประจาวิชา/งานวัดผล
ครูประจาวิชา/งานวัดผล
หน.กลุ่มสาระฯ/งานวัดผล/หน.วิชาการ

งานวัดผล/งานทะเบียน/ครูประจาวิชา

ปฏิทนิ การปฏิบตั ิงานฝ่ายบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2560
สัปดาห์ที่ วัน เดือน ปี
รายการปฏิบตั ิ
16 31 ส.ค. 60 - สรุปข้อมูลนักเรียนที่ยังมีผลการเรียนบกพร่อง ม.2,ม.3, ม.5, ม.6 (ไม่ผ่านครั้งที่ 2)
- ส่งจดหมายเชิญผู้ปกครองนักเรียนที่ยังมีผลการเรียนบกพร่อง (ไม่ผ่านครั้งที่ 2)
16-17 1 - 5 ก.ย. 60 - สารวจข้อมูลนักเรียน ม.ต้น และม.ปลาย ที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% แต่มีเวลาเรียน
ไม่น้อยกว่า 60%
- สารวจข้อมูลนักเรียน ม.ต้น และม.ปลาย ที่มีเวลาเรียนน้อยกว่า 60 %
- นิเทศติดตามการบันทึกเวลาเรียนของนักเรียนสัปดาห์ที่ 6-16 ทุกรายวิชา ใน Book
Mark

ผู้เกี่ยวข้อง
งานวัดผล/งานทะเบียน/ครูประจาวิชา
งานวัดผล/งานทะเบียน/ครูที่ปรึกษา
ครูประจาวิชา/งานวัดผล
ครูประจาวิชา/งานวัดผล
หน.กลุ่มสาระฯ/งานวัดผล/หน.วิชาการ

16-18 1 - 12 ก.ย. 60 - ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560/จัดทาสาเนา

ครูประจาวิชา/งานวัดผล

- จัดเรียง/บรรจุข้อสอบ/กระดาษคาตอบ/เอกสารประกอบ ทุกรายวิชา
1 - 14 ก.ย. 60 - ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ฉบับสมบูรณ์พร้อมจัดสอบ
6 ก.ย. 60
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ยังมีผลการเรียนบกพร่อง (ไม่ผ่านครั้งที่ 2)
17-25 6ก.ย-31ต.ค.60 - นักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 (ไม่ผ่านครั้งที่ 2) ยื่นคาร้องขอเรียนซ้ารายวิชา
- ครูประจาวิชาจัดให้เรียนซ้ารายวิชานักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 (ไม่ผ่านครั้งที่ 2)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% แต่มีเวลาเรียน'ไม่น้อยกว่า 60%
17 7 ก.ย. 60
(มส.)

ครูประจาวิชา/งานวัดผล

- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนน้อยกว่า 60% (มส.)
- นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% แต่มีเวลาเรียน'ไม่น้อยกว่า 60% (มส.) ยื่นคาร้อง
ขอซ่อมเสริมเวลาเรียนให้ครบ 80%
- ครูประจาวิชาจัดสอนซ่อมเสริมเวลาเรียนและส่งผลการเรียนซ่อมเสริมเวลาเรียน
- นักเรียนที่มีเวลาเรียนน้อยกว่า 60% (มส.) ยื่นคาร้องขอเรียนซ้ารายวิชา
- ครูประจาวิชาจัดให้เรียนซ้ารายวิชานักเรียนที่มีเวลาเรียนน้อยกว่า 60% (มส.)
- สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับ ม.3,5,6
- สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับ ม.1,2,4
- นักเรียนม.3,5,6 ติดต่อส่งงานย้อนหลังและติดตามผลการเรียนก่อนประกาศผล
- ส่งรายชื่อครูผู้สอนพร้อมรายวิชาที่สอนภาคเรียนที่ 2/2560
- บันทึกผลการเรียนนักเรียน ระดับ ม.3,5,6 (Book Mark) ภาคเรียนที่ 1/2560
- นักเรียนม.1,2,4 ติดต่อส่งงานย้อนหลังและติดตามผลการเรียนก่อนประกาศผล
- บันทึกผลการเรียนนักเรียน ระดับ ม.1,2,4 (Book Mark) ภาคเรียนที่ 1/2560
- ส่งผลการเรียนนักเรียน ระดับ ม.3,5,6 (Book Mark) ภาคเรียนที่ 1/2560
- ส่งผลการเรียนนักเรียน ระดับ ม.1,2,4 (Book Mark) ภาคเรียนที่ 1/2560

ครูประจาวิชา/งานวัดผล

- ตรวจสอบข้อมูลผลการเรียน ม.ต้น และม.ปลาย จาก Book Mark ภาคเรียนที่ 1/2560

ครูวิชาการกลุ่มสาระ/งานทะเบียน/งานวัดผล

- บันทึกผลการเรียนนักเรียน ม.ต้น และม.ปลาย ใน Student

งานทะเบียน

17-18 7 -15 ก.ย.59

17-25 7ก.ย.-31ต.ค.60
19 18-20 ก.ย. 60
19-20 21,22,25ก.ย.60

20 25-28 ก.ย. 60
25-30 ก.ย. 60
28-29 ก.ย. 60
21 2 - 3 ต.ค. 60
4 - 5 ต.ค. 60

ครูประจาวิชา/งานวัดผล
งานวัดผล/งานทะเบียน/ครูประจาวิชา
งานวัดผล/งานทะเบียน/ครูประจาวิชา
นร./ครูประจาวิชา/งานวัดผล
ครูประจาวิชา/งานวัดผล

ครูประจาวิชา/งานวัดผล
ครูประจาวิชา/งานวัดผล
ครูประจาวิชา/งานวัดผล/นร.
ครูประจาวิชา/งานวัดผล/นร.
คณะครูทุกท่าน/วิชาการ/งานวัดผล
คณะครูทุกท่าน/วิชาการ/งานวัดผล
นร./ครูประจาวิชา
หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้/งานจัดตาราง
ครูประจาวิชา/งานทะเบียน/งานวัดผล
ครูประจาวิชา/งานทะเบียน/งานวัดผล
ครูประจาวิชา/งานทะเบียน/งานวัดผล
ครูประจาวิชา/งานทะเบียน/งานวัดผล
ครูประจาวิชา/งานทะเบียน/งานวัดผล

ปฏิทนิ การปฏิบตั ิงานฝ่ายบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2560
สัปดาห์ที่ วัน เดือน ปี
รายการปฏิบตั ิ
21 5 ต.ค. 60
- ส่งข้อมูล GPA (5 ภาคเรียน) ให้ สพม. เขต 23/ สพฐ.
- จัดพิมพ์ข้อมูลผลการเรียนนักเรียน ม.ต้น และม.ปลาย แจ้งผู้ปกครองนักเรียน
1 - 10 ต.ค. 60 - จัดตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2560
21-22 10 ต.ค. 60 - นักเรียนปิดภาคเรียนที่ 1/2560
1-10 พ.ย. 60 - ครูประจาวิชาส่งผลการเรียนซ้ารายวิชานักเรียนที่มีเวลาเรียนน้อยกว่า 60% (มส.)
- ครูประจาวิชาส่งผลการเรียนซ้ารายวิชา ม.2, ม.3, ม.5, ม.6
- สรุปข้อมูลนักเรียนที่ยังมีผลการเรียนบกพร่อง ม.2,ม.3, ม.5, ม.6 (ไม่ผ่านการเรียนซ้า
รายวิชา)
- ส่งจดหมายเชิญผู้ปกครองนักเรียนที่ยังมีผลการเรียนบกพร่อง ม.2,ม.3, ม.5, ม.6
(ไม่ผ่านการเรียนซ้ารายวิชา)

ผู้เกี่ยวข้อง
งานทะเบียน
งานทะเบียน/งานวัดผล/ครูที่ปรึกษา
งานหลักสูตรและตารางสอน
นักเรียนทุกคน
งานวัดผล/งานทะเบียน/ครูประจาวิชา
งานวัดผล/งานทะเบียน/ครูประจาวิชา
งานวัดผล/งานทะเบียน/ครูประจาวิชา
งานวัดผล/งานทะเบียน/ครูประจาวิชา

