ข้อมูล ณ วันที่ 3 พ.ย. 64

คำนำ
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้
กลุ่มงานนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงบประมาณ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและบุคลากรทุกท่าน
ใช้เป็นคู่มือในการวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ทั้งในฐานะที่เป็น
ผู้จัดหรือผู้ร่วมงาน อันจะนาไปสู่การดาเนินงานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพโดยไม่กระทบ
เวลาเรียนปกติของนักเรียน
เนื้อหาสาระภายในเล่มประกอบด้วย กาหนดการ การจัดกิจกรรมที่สาคัญ
ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565
ขอขอบคุณ ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านในการอนุเคราะห์ข้อมูล และจัดพิมพ์ เข้ารูปเล่มที่สวยงาม

กลุ่มบริหารงบประมาณ
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
ตุลาคม 2564

1

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
สัปดาห์
ที่

วัน/เดือน/ปี
26 ต.ค. 64
26 ต.ค. 64 –
31 ม.ค. 65
28 ต.ค. 64
29 ต.ค. 64
พ.ย. 64
1 พ.ย. 64

1

1 พ.ย. – 30 ธ.ค. 65 -EP CEFR TEST FOR M.4-5-6
2 พ.ย. 64

-ตรวจผมและเครื่องแต่งกายนักเรียน

5 พ.ย. 64
8 พ.ย. 64

-ส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
-สรุปวันลาข้าราชการครูและบุคลากร เดือนตุลาคม
-สรุปจานวนข้าราชการครูและบุคลากรตามกลุม่ สาระการเรียนรู้
-แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูครั้งที่ 2/2564
-นักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลการเรียน 0,ร,มส และมผ ให้ลงทะเบียน
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 กับครูประจาชั้น

12 พ.ย. 64
14 พ.ย. 64
(วันอาทิตย์)
15 – 19 พ.ย. 64

3

-ครูลงชื่อปฏิบัติราชการ เปิดภาคเรียนที่ 2/2564
-ประสานงาน กลุม่ งานต่างๆ เพื่อขอข้อมูลสรุปการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-รายงานส่งมอบงานจ้างลูกจ้างชั่วคราว เดือนตุลาคม
-จ่ายเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว
-กิจกรรมฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
-กิจกรรมตรวจสุขภาพครูและบุคลากร
-เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564
-ประกาศผลสอบของภาคเรียนที่ 1/2564
-ตรวจสอบและจัดทาใบรายชื่อนักเรียน

8 – 11 พ.ย. 64
8 – 12 พ.ย. 64

2

รายการปฏิบัติ

-ส่งประกันสังคมประจาเดือน
-วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
-ถ่ายภาพวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
-นักเรียนที่มีผลการเรียน 0,ร,มส และมผ สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาฯ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
-ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ผู้รับผิดชอบ
ครูและบุคลากรทุกคน
งานประเมินมาตรฐานฯ
งานบุคคล
งานสินทรัพย์
งานอนามัย
ครูที่ปรึกษา
งานวัดผล
ครูที่ปรึกษา
งานทะเบียน
ครูสุวภาพ
คณะทางาน EP
งานปกครองฯ
ครูที่ปรึกษา
งานสินทรัพย์
งานบุคคล
ครูที่ปรึกษา
ครูประจาวิชา
งานวัดผล
งานสินทรัพย์
รองฯ กลุ่มบริหารวิชาการ
-กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ
งานประชาสัมพันธ์
ครูที่ปรึกษา
ครูประจาวิชา
งานวัดผล
งานหลักสูตร

2

สัปดาห์
ที่

วัน/เดือน/ปี

3

15 – 19 พ.ย. 64
16 พ.ย. 64
22 – 26 พ.ย. 64

4

รายการปฏิบัติ
-ครูผู้สอนส่งแผนการจัดการเรียนรู้ และเอกสารวิชาการ 1-วิชาการ 6
ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้
-การประเมินครูผู้ช่วยปีการศึกษา 2564
-นักเรียนที่มีผลการเรียน 0,ร,มส และมผ สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษาฯ การงานอาชีพ ศิลปะ
และภาษาไทย
-ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
-คณะกรรมการดาเนินการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้

26 พ.ย. 64

-พิธีมอบเกียรติบตั รเรียนดี
-รายงานส่งมอบงานจ้างลูกจ้างชั่วคราว เดือนพฤศจิกายน
-ประกาศรับสมัครคณะกรรมการสภานักเรียนและประธานคณะสี
29 พ.ย. 64
-กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ่งเอกสารการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้และ
เอกสารวิชาการ 1-วิชาการ 6 ที่กลุ่มบริหารวิชาการ
29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 64 -การอบรมเชิงปฏิบตั ิการงานสวนฯ ออนไลน์ ม.1 ม.4

5

30 พ.ย. 64

-ครูประจาวิชาส่งผลการสอบแก้ตวั ครั้งที่ 1

ธ.ค. 64
2 ธ.ค. 64

-จ่ายเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว
-กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (วันพ่อ)
-ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1

3 ธ.ค. 64
5 ธ.ค. 64
(วันอาทิตย์)

6 ธ.ค. 64

6

7 ธ.ค. 64
7 – 9 ธ.ค. 64
9 ธ.ค. 64

-ตรวจผมและเครื่องแต่งกายนักเรียน
-แจ้งกาหนดการคัดเลือกและแนวปฏิบัติเกณฑ์การประเมิน และ
คุณสมบัตไิ ปยังกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
-วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

-ถ่ายภาพวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
-วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ
-สรุปวันลาข้าราชการครูและบุคลากร เดือนพฤศจิกายน
-ส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
-นักเรียนที่สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน ให้ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
กับครูที่ปรึกษา
-นักเรียนดาเนินการสอบแก้ตัวครัง้ ที่ 2
-เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนและประธานคณะสี

ผู้รับผิดชอบ
ครูผสู้ อน
ครูหนึ่งฤทัย
ครูที่ปรึกษา
ครูประจาวิชา
งานวัดผล
งานหลักสูตร
คณะกรรมการตรวจ
แผนฯแต่ละกลุ่มสาระฯ
งานแนะแนว
งานบุคคล
งานสภานักเรียน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครูผสู้ อน
ครูที่ปรึกษา
งานสวนฯ
ครูประจาวิชา
งานวัดผล
งานสินทรัพย์
งานอนามัย
ครูที่ปรึกษา
งานวัดผล
กลุ่มงานปกครองฯ
กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
(ช่วงเช้า)
รองฯ กลุ่มบริหารทั่วไป
(ช่วงเย็น)
รองฯ กลุ่มบริหาร
งบประมาณ
-กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
งานประชาสัมพันธ์
งานบุคคล
งานสินทรัพย์
ครูที่ปรึกษา
งานวัดผล
ครูประจาวิชา
งานสภานักเรียน

3

สัปดาห์
ที่

วัน/เดือน/ปี

6

10 ธ.ค. 64
13 – 15 ธ.ค. 64
14 ธ.ค. 64
16 ธ.ค. 64

7

17 ธ.ค. 64

18 ธ.ค. 64
(วันเสาร์)
20 – 21 ธ.ค. 64
20 – 24 ธ.ค. 64

8

รายการปฏิบัติ
-วันหยุดวันรัฐธรรมนูญ
-นักเรียนดาเนินการสอบแก้ตัวครัง้ ที่ 2
-ส่งประกันสังคมประจาเดือน
-ครูประวิชาส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
-ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
-พิธีมอบทุนเรียนดีและทุนขาดแคลนทุนทรัพย์
-กีฬาสีภายใน “อัจฉราลัย SPORT DAY 2021”
-การอบรมเชิงปฏิบตั ิการงานสวนฯ ออนไลน์ (สาหรับครู)
-นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ารายวิชากับครูประจาชั้น
-EP Christmas’week

22 ธ.ค. 64
22 ธ.ค. 64 –
3 มี.ค. 65
23 ธ.ค. 64

-ประชุมนักเรียนเรียนซ้ารายวิชา
-นักเรียนเรียนซ้ารายวิชา

24 ธ.ค. 64
24 ธ.ค. 64 –
31 มี.ค. 65
29 ธ.ค. 64

-รายงานส่งมอบงานจ้างลูกจ้างชั่วคราว เดือนธันวาคม
-ส่งรายงานผลการดาเนินงาน/โครงการกิจกรรม ที่ดาเนินการเสร็จสิน้
เรียบร้อยแล้ว
-แนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2565 ประเภท ม.3 เดิม

30 ธ.ค. 64
31 ธ.ค. 64
ม.ค. 65

-จ่ายเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว
-วันหยุดสิ้นปี
-กิจกรรมชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
-กิจกรรมอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
-วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
-สอบกลางภาค 2/2565 ของนักเรียนชั้น ม.1-ม.6
-ตรวจผมและเครื่องแต่งกายนักเรียน

-ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนซ้ารายวิชา

9

10

3 ม.ค. 65
3 – 7 ม.ค. 65
4 ม.ค. 65

ผู้รับผิดชอบ
ครูประจาวิชา
งานสินทรัพย์
ครูประจาวิชา
งานวัดผล
ครูที่ปรึกษา
งานวัดผล
งานแนะแนว
งานส่งเสริมฯ
ครูทุกคน
งานสวนฯ
ครูที่ปรึกษา
งานวัดผล
ครูษะวริน
คณะทางาน EP
งานวัดผล
ครูประจาวิชา
ครูที่ปรึกษา
งานวัดผล
งานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานแนะแนว
กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ฯ
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสารฯ
ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
และพลศึกษา
งานสินทรัพย์
งานอนามัย
งานวัดผล
กลุ่มงานปกครองฯ

4

สัปดาห์
ที่

วัน/เดือน/ปี

รายการปฏิบัติ

5 ม.ค. 65

-ประกาศรับสมัครคนดีศรีอัจฉราลัย
-สรุปวันลาข้าราชการครูและบุคลากร เดือนธันวาคม
-ข้าราชการครูที่ประสงค์ขอย้ายยืน่ คาร้อง
-ส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
-พิจารณาคัดเลือก “ครูดี ศักดิ์กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ปีการศึกษา 2564”
-ตรวจทานความถูกต้อง ปพ.1 ม.3,ม.6 กับหลักฐานในใบมอบตัว
-EP Tutor O-Net/GAT/PAT

10
6 ม.ค. 65
10 – 14 ม.ค. 65
10 ม.ค. – 4 ก.พ. 65
10 ม.ค. – 28 ก.พ.65

11

-EP CEFR TEST FOR M.1-2-3

13 ม.ค. 65

-ประกาศผลการคัดเลือก ผูไ้ ด้รับรางวัล “ครูดี ศักดิ์ศรีกลุม่ สาระการ
เรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ” ปีการศึกษา 2564

14 ม.ค. 65
17 ม.ค. 65

-ส่งประกันสังคมประจาเดือน
-วันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช

18 ม.ค. 65

-ถ่ายภาพวันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช
-วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

19 ม.ค. 65

-ถ่ายภาพวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
-ครูประจาวิชาส่ง SGS ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้

21 ม.ค. 65

-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ รวบรวม SGS ส่งงานวัดผล

12

24 ม.ค. 65
24 – 28 ม.ค. 65

13
26 ม.ค. 65
28 ม.ค. 65

-รวบรวมข้อมูลข้าราชการครูที่ยื่นคาร้องขอย้ายสพม.นครสวรรค์
-ประกาศผลการคัดเลือกสร้างสรรค์คนดีศรีอัจฉราลัย
-ครูประจาวิชาส่งรายงานการใช้สอื่ การเรียนการสอน 2/2564
ที่กลุ่มสาระฯ
-รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2565 ประเภท ม.3 เดิม
-รายงานส่งมอบงานจ้างลูกจ้างชั่วคราว เดือนมกราคม
-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ รวบรวมรายงานการใช้สื่อการเรียนการสอน
2/2564 ส่งวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
งานส่งเสริมฯ
งานบุคคล
งานสินทรัพย์
คณะกรรมการคัดเลือก
งานทะเบียน
ครูชัยวัฒน์
คณะทางาน EP
ครูสุวภาพ
คณะทางาน EP
กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
/โครงการพิเศษฯ/
สพม.นครสวรรค์
งานสินทรัพย์
รองฯ กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน
-กลุ่มสาระฯ สังคม
ศึกษาฯ
งานประชาสัมพันธ์
รองฯ กลุ่มบริหาร
วิชาการ
-กลุ่มสาระฯ การงาน
อาชีพ
งานประชาสัมพันธ์
ครูประจาวิชา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
งานวัดผล
งานบุคคล
งานส่งเสริมฯ
ครูประจาวิชา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
งานแนะแนว
งานบุคคล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

5

สัปดาห์
ที่

วัน/เดือน/ปี

รายการปฏิบัติ

31 ม.ค. 65
-จ่ายเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว
31 ม.ค. – 4 ก.พ. 65 -รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2565 ประเภท ม.3 เดิม
-ส่งแผนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ประจาปีการศึกษา 2564
1 – 28 ก.พ. 65
-EP Guidance
-เก็บรวบรวมข้อมูลและตอบแบบสอบถามประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานและประเด็นพิจารณา (มฐ.1-3) ประจาปีการศึกษา 2564
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2 ก.พ. 65
3 ก.พ. 65

3 – 4 ก.พ. 65

4 ก.พ. 65
7 ก.พ. 65
7 – 9 ก.พ. 65
7 – 11 ก.พ. 65

15

8 ก.พ. 65
9 ก.พ. 65
10 ก.พ. 65
11 ก.พ. 65
14 – 16 ก.พ. 65

16

ตรวจผมและเครื่องแต่งกายนักเรียน
-วันทหารผ่านศึก
-ถ่ายภาพวันทหารผ่านศึก
-ครูประจาวิชาส่งรายชื่อนักเรียนทีม่ ีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ของ
นักเรียนชั้นม.6
-ครูประจาวิชาส่งรายชื่อนักเรียนเพื่อขออนุมัติผลการเรียน “ร”
ของนักเรียนชั้นม.6
-จัดกิจกรรมสร้างสรรค์คนดีศรีอัจฉราลัย
-ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นม.6 ที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%
-สรุปวันลาข้าราชการครูและบุคลากร เดือนมกราคม
-ส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
-นักเรียนชั้นม.6 ที่มเี วลาเรียนไม่ถึง 80% ยื่นคาร้องขอมีสิทธิ์เข้าสอบ
ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564
-ติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2564
-เสนอร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรครั้งที่ 1/2565
-กลุ่มสาระฯ ส่งสรุปผลการนิเทศการเรียนการสอน (จัดทารูปเล่ม)
-คณะกรรมการฯ พิจารณาคาร้องขอมีสิทธิ์สอบของนักเรียนชั้นม.6
-ประกาศเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครุและบุคลากรฯ
-ประกาศรายชื่อนักเรียนทีไ่ ด้รับผลการเรียน “ร” ของนักเรียนชั้นม.6
-ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มสี ิทธิส์ อบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ของ
นักเรียนชั้นม.6
-ครูประจาชั้นส่งรายชื่อนักเรียนทีม่ ีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ของนักเรียน
ชั้นม.1-ม.5
-ครูประจาชั้นส่งรายชื่อนักเรียนเพือ่ ขออนุมัติผลการเรียน “ร”
ของนักเรียนชั้นม.1-ม.5

ผู้รับผิดชอบ
งานสินทรัพย์
งานแนะแนว
ครูประจาวิชา
งานสวนฯ
ครูสุวภาพ
คณะทางาน EP
งานประเมินมาตรฐานฯ
ครูทุกคนและผู้ที่ได้รับ
คาสั่งแต่งตั้ง
กลุ่มงานปกครองฯ
รองฯ กลุ่มบริหารทั่วไป
-กลุ่มงานกิจกรรม
นักเรียน (แนะแนว)
งานประชาสัมพันธ์
ครูประจาวิชา
งานวัดผล
งานส่งเสริมฯ
งานวัดผล
งานบุคคล
งานสินทรัพย์
ครูประจาชั้น
ครูประจาวิชา
งานวัดผล
งานหลักสูตร
งานบุคคล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
คณะกรรมการฯ
งานบุคคล
งานวัดผล
ครุประจาวิชา
งานวัดผล

6

สัปดาห์
ที่

16

17

วัน/เดือน/ปี

รายการปฏิบัติ

14 – 18 ก.พ. 65
15 ก.พ. 65
16 ก.พ. 65
17 ก.พ. 65
17 – 18 ,21 – 22
ก.พ. 65

-สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้นม.6
-ส่งประกันสังคมประจาเดือน
วันหยุดวันมาฆบูชา
-ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นม.1-ม.5 ที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%
-นักเรียนชั้นม.1-ม.5 ที่มเี วลาเรียนไม่ถึง 80% ยื่นคาร้องขอมีสิทธิ์เข้า
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564

21 – 25 ก.พ. 65
23 ก.พ. 65
24 ก.พ. 65

-แก้ไขพฤติกรรมทีไ่ ม่พึ่งประสงค์
-คณะกรมการฯ พิจารณาคาร้องขอมีสิทธิ์สอบของนักเรียนชั้นม.1-ม.5
-ครูประจาวิชาชั้นม.6 ส่ง SGS ที่กลุ่มสาระฯ

25 ก.พ. 65

28 ก.พ. 65
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-ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
-จ่ายเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว
28 ก.พ. – 4 มี.ค. 65 -สอบปลายภาค 2/2564 ของนักเรียนชั้นม.1-ม.5
มี.ค. 65
-ประชุมจัดสรรงบประมาณประจาปีการศึกษา 2565
1 – 11 มี.ค. 65
-รวบรวมข้อมูลพื้นฐานรายงานมาตรฐานผลงานดีเด่น
ผลสรุปงาน/โครงการ
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะฯ ของนักเรียนจากงานวัดผล
-สรุปผลเทียบเกณฑ์คุณภาพ
-วิเคราะห์ข้อดี ข้อด้อย สรุปภาพรวมของข้อมูลทั้งหมด
-ตรวจสอบ กากับ ติดตามการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาประจาภาคเรียนที่ 2/2564 จากผู้ที่เกี่ยวข้อง
4 มี.ค. 65
-ครูประจาวิชาส่งผลการเรียนซ้ารายวิชาทุกระดับชั้นที่ห้องวัดผล
7 มี.ค. 65

19

-ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี
การศึกษา 2565 ประเภท ม.3 เดิม
-รายงานส่งมอบงานจ้างลูกจ้างชั่วคราว เดือนกุมภาพันธ์
-ประกาศรายชื่อนักเรียนทีไ่ ด้รับผลการเรียน “ร”
ของนักเรียนชั้นม.1-ม.5
-ประกาศรายชื่อนักเรียนทีไ่ ม่มสี ิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นม.1-ม.5
-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ นา SGS ชั้นม.6 ส่งที่งานวัดผล

7 – 8 ม.ค. 65

ผู้รับผิดชอบ
งานวัดผล
งานสินทรัพย์
งานวัดผล
ครูประจาชั้น
ครูประจาวิชา
งานวัดผล
กลุ่มงานปกครองฯ
คณะกรรมการฯ
ครุประจาวิชา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
งานแนะแนว
งานบุคคล
งานวัดผล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
งานวัดผล
งานส่งเสริมฯ
งานสินทรัพย์
งานวัดผล
งานนโยบายและแผน

งานประเมินมาตรฐานฯ

ครูประจาวิชา
งานวัดผล
-งานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
คณะกรรมการ IS
-สรุปวันลาข้าราชการครูและบุคลากร เดือนกุมภาพันธ์
งานบุคคล
-ส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
งานสินทรัพย์
-ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมทุกระดับชั้นส่งผลกิจกรรมชุมนุมที่งานวัดผล ครูที่ปรึกษาชุมนุม
งานวัดผล

7

สัปดาห์
ที่

วัน/เดือน/ปี

รายการปฏิบัติ

8 มี.ค. 65

-ประกาศผลการเรียนซ้ารายวิชา

10 มี.ค. 65

-คณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานราชการและการเลื่อนขั้น
เงินเดือนครั้งที่ 1/2565
-ครูประจาวิชาชั้นม.3 และม.6 ส่ง SGS ที่กลุ่มสาระฯ

11 มี.ค. 65

-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ทา SGS ชั้นม.3 และม.6 ส่งที่งานวัดผล

14 มี.ค. 65

-ประกาศผลการสอบของนักเรียนชั้นม.3 และม.6
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-อนุมัติจบหลักสูตรนักเรียนชั้นม.3 และม.6 รอบที่ 1
(รับวุฒิ 31 มี.ค. 65)
-ครูประจาวิชาชั้นม.1 ม.2 ม.4 และม.5 ส่ง SGS ที่กลุ่มสาระฯ
14 – 18 มี.ค. 65

20

-ส่งประกันสังคมประจาเดือน
-นักเรียนชั้นม.3 และม.6 ที่มผี ลการเรียน 0,ร,มส และมผ ลงทะเบียน
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 กับครูประจาชั้น

14 – 21 มี.ค. 65

-ครูประจาวิชาส่งรายงานวิจัยในชัน้ เรียนปีการศึกษา 2564
ที่กลุ่มสาระฯ
-ตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักเรียนม.3 และม.6
-ประชุมกาหนดค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2565

14 – 25 มี.ค. 65

-นักเรียนชั้นม.3 และม.6 ดาเนินการการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1

14 – 28 มี.ค. 65
14 – 31 มี.ค. 65

-จัดทา ปพ.1,ปพ.2 ของนักเรียนม.3 และม.6 ที่จบหลักสูตรรอบที่ 1
-จัดลาดับข้อมูลสาหรับจัดพิมพ์รายงานสถานศึกษา
-ตรวจทานรายงานสถานศึกษาประจาปี 2564 จัดทารูปเล่ม
-พิมพ์รายงานประจาปีสถานศึกษา 2564
-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ นา SGS ชั้นม.1 ม.2 ม.4 และม.5 ส่งงานวัดผล

15 มี.ค. 65
18 มี.ค. 65

-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ รวบรวมรายงานวิจัยในชั้นเรียน
ปีการศึกษา 2564 ส่งวิชาการ
-ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียน
ชั้นม.1 ม.2 ม.4 และม.5
-นักเรียนชั้นม.1 ม.2 ม.4 และม.5 ที่มีผลการเรียน 0,ร,มส และมผ
ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 กับครุประจาชั้น
-นักเรียนชั้นม.1 ม.2 ม.4 และม.5 ดาเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1

ผู้รับผิดชอบ
ครูที่ปรึกษา
งานวัดผล
งานบุคคล
ครูประจาวิชา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
งานวัดผล
ครูประจาชั้น
งานวัดผล
งานทะเบียน
ครูประจาวิชา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
งานสินทรัพย์
ครูประจาชั้น
ครูประจาวิชา
งานวัดผล
ครูประจาวิชา
งานทะเบียน
งานประเมินมาตรฐานฯ
งานนโยบายและแผน
ครูที่เกี่ยวข้อง
ครูประจาชั้น
ครูประจาวิชา
งานทะเบียน
งานประเมินมาตรฐานฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
งานวัดผล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครุประจาชั้น
งานวัดผล
ครูประจาชั้น
ครูประจาวิชา งานวัดผล
ครูประจาชั้น
ครูประจาวิชา

8

สัปดาห์
ที่

วัน/เดือน/ปี
21 – 25 มี.ค. 65

21

รายการปฏิบัติ
-นักเรียนชั้นม.1 ม.2 ม.4 และม.5 ที่มีผลการเรียน 0,ร,มส และมผ
ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 กับครูประจาชั้น
-นักเรียนชั้นม.1 ม.2 ม.4 และม.5 ดาเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1

24 มี.ค. 65
28 มี.ค. 65

-รายงานส่งมอบงานจ้างลูกจ้างชั่วคราว เดือนมีนาคม
-ครูประจาวิชาทุกระดับชั้น ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1

29 มี.ค. 65

-ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ของนักเรียนทุกระดับชั้น

29 – 31 มี.ค. 65

-นักเรียนทุกระดับที่มีผลการเรียน 0,ร,มส และมผ
ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 กับครูประจาชั้น

29 มี.ค. 65–
11 พ.ค. 65
30 มี.ค. 65

-นักเรียนทุกระดับชั้นดาเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

31 มี.ค. 65

-อนุมัติจบหลักสูตรนักเรียนชั้นม.3 และม.6 รอบที่ 2
(รับวุฒิ 8 เม.ย. 65)
-นักเรียนม.3 และม.6 ที่จบหลักสูตรรอบที่ 1 และ2 รับระเบียบ
แสดงผลการ (ปพ.1)
-ครูที่ปรึกษาแจกสมุดพกให้แก่นักเรียน
-ครูที่ปรึกษาส่งบันทึกการจัดทาสมุดพกที่ห้องวัดผล
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เม.ย. 65
1 – 5 เม.ย. 65
1 – 6 เม.ย. 65
1 – 30 เม.ย. 65

-ครูที่ปรึกษารับผลการเรียนเพื่อจัดทาสมุดพก

ผู้รับผิดชอบ
ครูประจาชั้น
ครูประจาวิชา
งานวัดผล
ครูประจาชั้น
ครูประจาวิชา
งานบุคคล
ครูประจาวิชา
งานวัดผล
ครุประจาชั้น
งานวัดผล
ครูประจาชั้น
ครูประจาวิชา
งานวัดผล
ครูประจาชั้น
ครูประจาวิชา
ครูที่ปรึกษา
งานวัดผล
งานทะเบียน
งานวัดผล
งานทะเบียน
ครูประจาชั้น

ครูที่ปรึกษา
งานวัดผล
-พิธีรับประกาศนียบัตรนักเรียนชัน้ ม.6
งานแนะแนว
-จ่ายเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว
งานสินทรัพย์
-วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า รองฯ กลุ่มบริหาร
งบประมาณ
-กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
-ถ่ายภาพวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหา
งานประชาสัมพันธ์
เจษฎาราชเจ้า
-แต่ละกลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ/ส่งรายงานที่ขออนุมัติงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
ปีการศึกษา 2565
-แต่ละกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/ลงโปรมแกรมแผนงานตามทีไ่ ด้รบั การอนุมัติ
-จัดทาปพ.1,ปพ.2 ของนักเรียนม.3 และม.6 ที่จบหลักสูตรรอยที่ 2
งานทะเบียน
-ตรวจทานรายงานสถานศึกษาประจาปีการศึกษา 2564 จัดทารูปเล่ม งานประเมินมาตรฐาน
-พิมพ์รายงานประจาปีสถานศึกษาปี 2564
-จัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปีการศึกษา 2565
งานนโยบายและแผน
-จัดทาเอกสารสรุปผลการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจาปี
การศึกษา2565
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สัปดาห์
ที่

วัน/เดือน/ปี

22

1 – 30 เม.ย. 65
4 เม.ย. 65
6 เม.ย. 65

23
7 – 11 เม.ย. 65

24
25

26

11 เม.ย. 65
11 เม.ย. –
15 เม.ย. 65
18 – 22 เม.ย. 65
25 เม.ย. 65

28 เม.ย. 65
29 เม.ย. 65

3 – 10 พ.ค. 65
4 พ.ค. 65
5 – 11 พ.ค. 65
11 – 18 พ.ค. 65

28

12 พ.ค. 65
13 พ.ค. 65

29

13 – 19 พ.ค. 65
16 พ.ค. 65

รายการปฏิบัติ
-จัดทาปฏิทินปฏิบตั ิงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณภาคเรียนที่
1/2565
-รายงานสรุปวันลาข้าราชการครูและบุคลากร เดือนมีนาคม
-ส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
-วันจักรี
-ถ่ายภาพวันจักรี
-เสนอผู้บริหารอ่าน
-เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาอ่าน
-ครู กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนอ่าน
-ส่งประกันสังคมประจาเดือน
วันสงกรานต์

-รายงานส่งมอบงานจ้างลูกจ้างชั่วคราว เดือนเมษายน
-วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
-ถ่ายภาพวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
-ครูประจาวิชาชั้นม.3 และม.6 ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
-ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ของชั้นม.3 และม.6
-อนุมัติจบหลักสูตรนักเรียนชั้นม.3 และม.6 รอบที่ 3
(รับวุฒิ 10 พ.ค. 65)
-จ่ายเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว
-ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
วันฉัตรมงคล
-จัดทาปพ.1,ปพ.2 ของนักเรียนม.3 และม.6 ที่จบหลักสูตรรอบที่ 3
-ส่ง SAR ปีการศึกษา 2564 ไปที่ สพม.นครสวรรค์
-เผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2564
-ครูประจาวิชาทุกระดับชั้นส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
-ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ของนักเรียนทุกระดับชั้น
-อนุมัติจบหลักสูตรนักเรียนชั้นม.3 และม.6 รอบที่ 4
(รับวุฒิ 29 พ.ค. 65)
-จัดทาปพ.1,ปพ.2 ของนักเรียนม.3 และม.6 ที่จบหลักสูตรรอบที่ 4
-ประชุมคณะกรรมการพิจารณานักเรียนชั้นม.1 ม.2 ม.4 และม.5
-ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นม.1 ม.2 ม.4 และม.5 เรียนซ้า

ผู้รับผิดชอบ
งานนโยบายและแผน
งานบุคคล
งานสินทรัพย์
รองฯ กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน
-กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
งานประชาสัมพันธ์
งานประเมินมาตรฐาน
งานสินทรัพย์

งานบุคคล
รองฯ กลุ่มบริหารวิชาการ
-กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและ
พละศึกษา
งานประชาสัมพันธ์
ครูประจาวิชา
งานวัดผล
งานสินทรัพย์
งานนโยบายและแผน
งานประเมินมาตรฐานฯ
งานทะเบียน
งานประเมินมาตรฐานฯ
ครูประจาวิชา
งานวัดผล
งานทะเบียน
งานวัดผล
งานทะเบียน
คณะกรรมการพิจารณาฯ
งานวัดผล
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หมายเหตุ

- กิจกรรมโฮมรูม ทุกวัน (ช่วงโควิด : เข้าแถววันละคณะตามวัน)
- กิจกรรมหน้าเสาธง ทุกวัน (ช่วงโควิด : เข้าแถววันละคณะตามวัน)
- ส่งสรุปรายงานผลการโฮมรูมของครูที่ปรึกษา
คณะไพจิตรเวหาส คณะโอภาสรวี และคณะรัศมีดารา ทุกวันพุธ
คณะจันทราอาไพ และคณะมาลัยพิรุณ ทุกวันพฤหัสบดี
- ส่งสรุปรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจาวัน ช่วงเย็นของวันที่ปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคณะ
- ส่งบันทึกการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการอบรมโครงการโรงเรียนสุจริต ทุกวันศุกร์สิ้นเดือน
- ส่งบันทึกประชุมคณะ ช่วงเย็นของวันปฏิบัติหน้าที่ประชุมคณะของแต่ละคณะ

(Online) กรณี ม.6 มาเรียน On – Site ก็เฉพาะ ม.1,2,3,4,5 ทุกระดับชั้น ส่วน ม.6 โฮมรูม ทุกวัน

