ปฏิทินปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
Calendar of Academic Performance
Satri Nakhon Sawan School 2 nd Semester, Academic year 2016
สัปดาห์ที่
1
31 ต.ค –
4 พ.ย. 59

2
7-11 พ.ย.
59

วัน/เดือน/ปี

31 ตค. 59
* เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
29 ต.ค.–1 พ.ย. 59 - สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/60
3 พ.ย .59
3-4 พ.ย. 59

7-11 พ.ย.59
7 พ.ย. 59
8-9 พ.ย. 59
10-11 พ.ย 59

3
14-18
พ.ย. 59

9-11 พ.ย.59
13-15 พ.ย. 59
14-18 พ.ย .59
14-15 พ.ย. 59
16-17 พ.ย. 59
18 พ.ย. 59

4
21-25
พ.ย. 59

รายการปฏิบัติ

21 พ.ย. 59
21 พ.ย.59 –
24 ก.พ. 60
23 พ.ย. 59
23-25 พ.ย. 59
23-30 พ.ย. 59
21-25 พ.ย. 59
25 พ.ย. 59

- ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
- นักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ
ให้ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 กับครูประจาชั้น
- นักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
- ส่งตารางกาหนดการนิเทศ ประจาภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559
- นักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
- ตรวจสอบและจัดทาใบรายชื่อนักเรียน
- นักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
- นักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
- ครูประจาวิชาส่งข้อมูลสาหรับลงทะเบียนรายวิชา
- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับจังหวัด
- ลงทะเบียนรายวิชาใน sgs และ Bookmark
- ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ , เค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน
- นักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ สอบแก้ตัว
ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ และภาษาไทย
- นักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ และ
ศิลปะ
- นักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ครูประจาวิชาส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
- ครูผู้สอนทุกท่านรับการนิเทศการสอน
- ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
- นักเรียนที่สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน ให้ลงทะเบียน
สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 กับครูที่ปรึกษา
- นักเรียนดาเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
- สารวจเวลาสอบกลางภาคปลายภาค 2/59
- พิธกี ารถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6

1

ผู้รับผิดชอบ
สถาบันทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ครูที่ปรึกษา/งานวัดผล
ครูที่ปรึกษา/ครูประจาวิชา/
งานวัดผล
ครูที่ปรึกษา/ครูประจาวิชา/
งานวัดผล
งานนิเทศการสอน
ครูที่ปรึกษา/ครูประจาวิชา/
งานวัดผล
ครูที่ปรึกษา/งานทะเบียน
ครูที่ปรึกษา/ครูประจาวิชา/
งานวัดผล
ครูที่ปรึกษา/ครูประจาวิชา/
งานวัดผล
ครูประจาวิชา/งานทะเบียน
ครูผฝู้ ึกซ้อม
งานทะเบียน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครูที่ปรึกษา/ครูประจาวิชา/
งานวัดผล
ครูที่ปรึกษา/ครูประจาวิชา/
งานวัดผล
ครูที่ปรึกษา/ครูประจาวิชา/
งานวัดผล
ครูประจาวิชา/งานวัดผล
ครูทุกคน
ครูที่ปรึกษา/งานวัดผล
ครูที่ปรึกษา/งานวัดผล
ครูประจาวิชา
งานวัดผล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/
กิจกรรมนักเรียน

2

สัปดาห์ที่

วัน/เดือน/ปี

5
28 พ.ย. 2 ธ.ค. 59
6
5-9
ธ.ค. 59

1 ธ.ค. 59

- ครูประจาวิชาส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

5 ธ.ค. 59

- หยุดวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
- ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องลงทะเบียนเรียนซ้า
- นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ารายวิชากับครูประจาชั้น

7
12-16
ธ.ค. 59

6 ธ.ค. 59
8 ธ.ค. 59
8-16 ธ.ค. 59
8 ธ.ค.-10 มี.ค. 60
12 ธ.ค. 59
14 ธ.ค. 59
14-16 ธ.ค. 59
15 ธ.ค. 59

รายการปฏิบัติ

- นักเรียนดาเนินการเรียนซ้ารายวิชากับครูประจาชั้น
- เรียนชดเชยวันที่ 14 พ.ย. 59
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนซ้า
- แข่งขันศิลปหัตถกรรมในระดับภาคเหนือที่
จังหวัดลาปาง
- ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/60

8
ส.-อ.

19-23 ธ.ค. 59
24 -25 ธ.ค. 59

- สอบ วิชาสามัญ 9 วิชา

9
26-30
ธ.ค. 59
10
2-6
ม.ค. 60
11
9-13
ม.ค. 60
12
16-20
ม.ค. 60
13
23-27
ม.ค. 60

26-30 ธ.ค. 59

- สอบกลางภาค ม.1 – ม.6 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559

2 ม.ค. 60
3 ม.ค. 60
9-13 ม.ค. 60

ครูประจาวิชา/งานวัดผล

ครูที่ปรึกษา/งานวัดผล
ครูที่ปรึกษา/งานวัดผล
ครูที่ปรึกษา/งานวัดผล
ครูที่ปรึกษา/ครูประจาวิชา/
งานวัดผล
ครูผสู้ อน
ครูที่ปรึกษา/งานวัดผล
ครูผฝู้ ึกซ้อม
สถาบันทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กรรมการจัดสอบฯ

- หยุดชดเชยวันสิ้นปี 2559
- หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ 2560
- นักเรียน ม.3 และ ม.6 ตรวจสอบข้อมูล ปพ.1

นักเรียน ม.3 และ ม.6

16 ม.ค.60
20 ม.ค.60

- วันครู
- กิจกรรม Open House’59

คณะครูทุกท่าน
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

23 ม.ค. 60
25 ม.ค. 60

- ครูประจาวิชา ส่ง ปพ.5 ที่กลุ่มสาระฯ
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ รวบรวม ปพ.5 ส่งงานวัดผล

ครูประจาวิชา/หนก.สาระฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/
งานวัดผล
สถาบันทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กิจกรรมพัมนาผู้เรียน/
กิจกรรมนักเรียน
คณะกรรมการบริหารวิชาการ

- ประกาศผลสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา
27 ม.ค. 60
อา.-อ
14
30 ม.ค.3 ก.พ. 60

ผู้รับผิดชอบ

29-31 ม.ค. 60
4-5 ก.พ. 60
1-3 ก.พ.60

- ร่วมพิธีวันสถาปนายุวกาชาดไทย (กทม.)
- แข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ระดับประเทศ
- สอบ O – NET นักเรียนชั้น ม.3
- ส่งข้อมูลจัดตารางสอนภาคเรียนที่ 1/60

กลุ่มสาระฯ

3

สัปดาห์ที่
15
6-10
ก.พ. 60

วัน/เดือน/ปี

รายการปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

2 ก.พ. 60

- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรกลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1
ปีการศึกษา 2559
- ครูประจาวิชาชั้น ม.3 และ ม. 6 ส่งรายชื่อนักเรียน
ที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 60%
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรกลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.3
ปีการศึกษา 2559
- ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 และ ม. 6
ที่มีเวลา เรียนไม่ครบ 60%
- นักเรียนชั้น ม.3 และ ม. 6 ที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 60 %
ยื่นคาร้องขอมีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค
ภาคเรียนที่ 2/2559
- ครูประจาวิชาชั้น ม.3 และ ม. 6 ส่งแบบขออนุมัติ
ผลการเรียน “ร”
- คณะกรรมการฯพิจารณาคาร้องขอมีสิทธิ์สอบ
ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม. 6
- ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 และ ม. 6 ที่จะได้รับ
ผลการเรียน “ร”
- ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 และ ม. 6
ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
- ครูประจาวิชาชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5
ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%
- ครูประจาวิชาชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ส่งแบบขอ
อนุมัตผิ ลการเรียน “ร”
- สอบ O –NET นักเรียนชั้น ม. 6
- ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5
ที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%
- ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม ส่งผลกิจกรรมชุมนุม
ที่งานวัดผล
- สอบปลายภาคม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559
- นักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ที่มีเวลาเรียนไม่ถึง
80% ยื่นคาร้องขอมีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค
ภาคเรียนที่ 2/2559
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรกลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.2
ปีการศึกษา 2559
- คณะกรรมการฯพิจารณาคาร้องขอมีสิทธิ์สอบ
ของนักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5
- ครูประจาวิชาชั้น ม.3 และ ม.6 ส่ง ปพ.5/ sgs /
Book Mark ที่กลุ่มสาระฯ

กิจกรรมพัมนาผู้เรียน/
กิจกรรมนักเรียน
ครูประจาวิชา/งานวัดผล

8-9 ก.พ. 60
9-11 ก.พ. 60
10 ก.พ. 60
10,13-14 ก.พ. 60

16
13-17
ก.พ. 60

13 ก.พ. 60
15 ก.พ. 60
16 ก.พ. 60

16-17 ก.พ. 60

ส.-อ.
17
20-24
ก.พ. 60

18-19 ก.พ. 60
20 ก.พ. 60

20-23 ก.พ. 60
20-24 ก.พ. 60
23-25 ก.พ. 60
18
27 ก.พ. 3 มี.ค. 60

27 ก.พ. 60

กิจกรรมพัมนาผู้เรียน/
กิจกรรมนักเรียน
งานวัดผล
ครูประจาชั้น
ครูประจาวิชา, งานวัดผล
ครูประจาวิชา/งานวัดผล
คณะกรรมการฯ
งานวัดผล
งานวัดผล
ครูประจาวิชา/งานวัดผล
ครูประจาวิชา/งานวัดผล
กลุ่มบริหารวิชาการ
งานวัดผล
ครูที่ปรึกษาชุมนุม/
งานวัดผล
กรรมการจัดสอบฯ
ครูประจาชั้น
ครูประจาวิชา, งานวัดผล
กิจกรรมพัมนาผู้เรียน/
กิจกรรมนักเรียน
คณะกรรมการฯ
ครูประจาวิชา/หนก.สาระฯ

4

สัปดาห์ที่

วัน/เดือน/ปี

รายการปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

28 ก.พ. 60

- ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5
ที่จะได้รับผลการเรียน “ร”
- ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5
ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯนา ปพ.5/ sgs / Book Mark
ชั้น ม.3 และ ม.6 ส่งงานวัดผล
- ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
- นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่มีผลการเรียน 0, ร, มส
และ มผ ให้ ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
กับครูประจาชั้น
- นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ดาเนินการสอบแก้ตัว
ครั้งที่ 1
- นักเรียนชั้น ม. 1 ม.2 ม.4 และ ม.5 สอบปลายภาค
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
- ส่งข้อมูลสรุปผลการนิเทศการสอนประจาภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2559 ตามแบบสรุปของงานนิเทศฯ
- ครูประจาวิชาส่งผลการเรียนซ้า ที่ห้องวัดผล
- ครูประจาวิชาชั้น ม.3 และ ม.6 ส่งผลการสอบแก้ตวั
ครั้งที่ 1
- ส่งรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
- ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ของนักเรียน
ชั้น ม.3 และ ม.6
- นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่มีผลการเรียน 0, ร, มส
และ มผ ให้ ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
กับครูประจาชั้น
- นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ดาเนินการสอบแก้ตัว
ครั้งที่ 2
- ประกาศผลการเรียนซ้า
- ครูประจาวิชาชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ส่ง ปพ.5/
sgs / Book Mark ที่กลุ่มสาระฯ
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯนา ปพ.5 / sgs / Book Mark
ชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ส่งงานวัดผล
- ครูประจาวิชาชั้น ม.3 และ ม.6 ส่งผลการสอบแก้ตัว
ครั้งที่ 2
- ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ของนักเรียน
ชั้น ม.3 และ ม.6
- ตรวจสอบการจบหลักสูตรนักเรียน ม.3 , ม.6
- ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ของนักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5
- ประกาศผลสอบ O – NET นักเรียนชั้น ม. 6

งานวัดผล

1 มี.ค. 60
1-3 มี.ค. 60
1-9 มี.ค. 60
19
6-10 มี.ค.
60

6-10 มี.ค. 60

10 มี.ค. 60

20
13-17 มี.ค.
60

13 มี.ค. 60
13-15 มี.ค. 60
13-16 มี.ค. 60
14 มี.ค. 60
15 มี.ค. 60
16 มี.ค. 60
17 มี.ค. 60

21
20-24 มี.ค.
60

20-24 มี.ค.60
20 มี.ค. 60

งานวัดผล
ครูประจาวิชา/หนก.สาระฯ
ครูประจาชั้น/งานวัดผล
ครูประจาชั้น/ครูประจาวิชา/
งานวัดผล
ครูประจาชั้น/ครูประจาวิชา/
งานวัดผล
กรรมการจัดสอบฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครูประจาวิชา/งานวัดผล
ครูประจาวิชา/งานวัดผล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครูประจาชั้น/ครูประจาวิชา/
งานวัดผล
ครูประจาชั้น/ครูประจาวิชา/
งานวัดผล
ครูประจาชั้น/ครูประจาวิชา/
งานวัดผล
ครูที่ปรึกษา/งานวัดผล
ครูประจาวิชา
ครูประจาวิชา
ครูประจาวิชา/งานวัดผล
ครูประจาชั้น/ครูประจาวิชา/
งานวัดผล
งานทะเบียน
ครูประจาชั้น/งานวัดผล

5

สัปดาห์ที่

วัน/เดือน/ปี

รายการปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

20-22 มี.ค. 60

- นักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ที่มีผลการเรียน 0,
ร, มส และ มผ ให้ ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
กับครูประจาชั้น
- นักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ดาเนินการสอบ
แก้ตัวครั้งที่ 1
- ประกาศผลสอบ O – NET นักเรียนชั้น ม.3
- จัดทา ปพ.1, ปพ.2 นักเรียน ม.3,ม.6 จบหลักสูตร
- รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2560

ครูประจาชั้น/ครูประจาวิชา/
งานวัดผล

20–24 มี.ค. 60
อ.
22
27-31
มี.ค. 60

26 มี.ค. 60
27-28 มี.ค. 60
27-30 มี.ค. 60
27 มี.ค. 60

ครูประจาชั้น/ครูประจาวิชา/
งานวัดผล
งานทะเบียน
คณะกรรมการรับสมัคร
นักเรียน
ครูประจาชั้น/ครูประจาวิชา/
งานวัดผล
ครูประจาชั้น/ครูประจาวิชา/
งานวัดผล
ครูประจาชั้น/ครูประจาวิชา/
งานวัดผล
งานวัดผล

- นักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ดาเนินการสอบ
แก้ตัวครั้งที่ 1
28 มี.ค. 60
- ครูประจาวิชาชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5
ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ที่ห้องวัดผล
29 มี.ค. 60
- ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ของนักเรียน
ชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5
- ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5
ที่คาดว่าต้องเรียนซ้าชั้น
งานทะเบียน/งานแนะแนว
- จัดแผนการเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 ขึ้น ม.2
งานทะเบียน
- ประกาศรายชื่อนักเรียนจบหลักสูตร ชั้น ม.3 และ ม.6
29-30 มี.ค. 60 - นักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ที่มีผลการเรียน 0, ครูประจาชั้น/ครูประจาวิชา/
งานวัดผล
ร, มส และ มผ ให้ ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
กับครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น/ครูประจาวิชา/
29 มี.ค.-17 พค. 60 - นักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ดาเนินการสอบ
งานวัดผล
แก้ตัวครั้งที่ 2
งานทะเบียน,ครูประจาชั้น
31 มี.ค. 60
- นักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่จบหลักสูตรการศึกษา
งานแนะแนวการศึกษา
รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
- พิธีรับประกาศนียบัตร (ปพ.2) ของนักเรียน
ชั้น ม.6 ณ หอประชุมอัจฉราลัย
งานทะเบียน
เม.ย.60
- ส่งข้อมูล GPA (SGS)
ครูประจาวิชา/งานวัดผล
31 มี.ค. – 15 พ.ค. - นักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลการเรียน 0, ร, มส,
ครูประจาชัน้
60
และ มผ ต้องดาเนินการแก้ผลการเรียนให้เสร็จสิ้น
ภายในภาคเรียนฤดูร้อน
ครูประจาวิชา/งานวัดผล
18 พ.ค. 60
- ครูประจาวิชาชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ส่งผล
การสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
ครูประจาชั้น/ครูประจาวิชา/
19 พ.ค. 60
- ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ของนักเรียน
งานวัดผล
ชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5
คณะกรรมการพิจารณา
22 พ.ค. 60
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณานักเรียนชั้น ม.1 ม.2
ม.4 และ ม.5 เรียนซ้าชั้น
งานวัดผล
23 พ.ค. 60
- ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 เรียนซ้าชั้น

* หมายเหตุ ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม (ข้อมูลวันที่ 27 ต.ต. 2559)

