ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2559
สัปดาห์ที่

วันที่

กิจกรรม

สัปดาห์ที่ 16 8-12 ก.พ.59 ติว O-NET ม.3
8-12 ก.พ.59 8-10 ก.พ.59 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หญิง ฝึกภาคสนาม
11-13 ก.พ.59 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ชาย ฝึกภาคสนาม

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ครูพัชรี
ครูทรงวุฒิ

สัปดาห์ที่ 17 15-18 ก.พ.59 ติว O-NET ม.3

ฝ่ายบริหารวิชาการ

15-19 ก.พ.59

ฝ่ายบริหารวิชาการ

ส่งหลักฐานคะแนนเก็บ ครั้งที่ 3 (คะแนนเก็บ/เวลาเรียน/คุณลักษณะ/อ่านฯ)

ส่งร่างข้อสอบปลายภาค ม.3, 6
ส่งรายชื่อนักเรียน มส. ม.3, 6
19 ก.พ.59 กิจกรรม มหกรรมวิชาการ งานอาชีพ สู่อาเซียน (OPEN HOUSE 2016)

กลุ่มสาระฯ
งานวัดผล
แนะแนว/วิชาการ/บริหาร

สัปดาห์ที่ 18 22 ก.พ.59 หยุด วันมาฆบูชา
22-26 ก.พ.59 23 ก.พ.59

นักเรียน ม.1, 2 สอบข้อสอบกลาง 5 รายวิชา

23-26 ก.พ.59 ติว O-NET ม.3

งานวัดผล
ฝ่ายบริหารวิชาการ

ส่งแบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนา

ส่งร่างข้อสอบปลายภาคม.1, 2, 4, 5

กลุ่มสาระฯ

23-24 ก.พ.59 ส่งรายชื่อนักเรียน มส. ม.1, 2, 4, 5

งานวัดผล

ส่งข้อสอบ ม.3, 6 ทีบ่ รรจุซองเรียบร้อย
23 ก.พ.59 ประกาศรายชื่อนักเรียน มส. ม.3, 6 นักเรียนเขียนคาร้อง/ดาเนินการซ่อม

งานวัดผล
งานวัดผล

เสาร์-อาทิตย์ 27-28 ก.พ.59 สอบ O-NET ม.3
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ม.3, 6

ฝ่ายบริหารวิชาการ

สัปดาห์ที่ 19

29 ก.พ.-1 มี.ค.59

29 ก.พ. - 4 มี.ค.59

2-3 มี.ค.59 ส่งข้อสอบ ม.1, 2, 4, 5 ทีบ่ รรจุซองเรียบร้อย

งานวัดผล

3 มี.ค.59

ส่งรายชื่อนักเรียน ทีซ่ ่อม มส. แล้ว (ม.1, 2, 4, 5)

งานวัดผล

4 มี.ค.59

ประกาศรายชื่อนักเรียน มส. (ม.1, 2, 4, 5)
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3, 6

สัปดาห์ที่ 20 7-8 มี.ค.59 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ม.1, 2, 4, 5
7-11 มี.ค.59 7 มี.ค.59
8 มี.ค.59

ส่งผลการเรียน ม.3, 6 พร้อม Book Mark

งานวัดผล

งานวัดผล
แนะแนว/วิชาการ
งานวัดผล
ฝ่ายบริหารวิชาการ

ประกาศผลการเรียน 0 ม.3,6

งานวัดผล

8-10 มี.ค.59 นักเรียน ม.3, 6 ยื่นคาร้อง/ดาเนินการซ่อม

งานวัดผล

10 มี.ค.59 ส่งผลซ่อม ม.3, 6
11 มี.ค.59 คณะครู ร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มมัธยม 3 อาเภอ ที่ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม

งานวัดผล

สัปดาห์ที่ 21 14 มี.ค.59 คณะครู ร่วมแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขค ที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
14-18 มี.ค.59 18 มี.ค.59

ส่งผลการเรียน ม.1, 2, 4, 5 พร้อม Book Mark

งานวัดผล

20-24 มี.ค.59 รับสมัครนักเรียน ม.1, 4 ปีการศึกษา 2559

สัปดาห์ที่ 22 21 มี.ค.59 ประกาศผลการเรียน 0 ม.1, 2, 4, 5
21-25 มี.ค.59 21-23 มี.ค.59 นักเรียน ม.1, 2, 4, 5 ยื่นคาร้อง/ดาเนินการซ่อม

23 มี.ค.59 ส่งผลสอบซ่อม ม.1, 2, 4, 5
23-26 มี.ค.59 สรุปงานและศึกษาดูงาน
สัปดาห์ที่ 23 28 มี.ค.59 สอบคัดเลือก นักเรียน ม.1, 4 ปีการศึกษา 2559
28 มี.ค.-1 เม.ย.59

30 มี.ค.59 ม.3, 6 รักเอกสารทางการศึกษา ปพ.1
1 เม.ย.59

ประกาศผลสอบคัดเลือก
รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ม.1, 4 ปีการศึกษา 2559

สัปดาห์ที่ 24 4-5 เม.ย.59 จัดทาแผนงาน โครงการ กิจกรรม และการจัดการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2559
4-8 เม.ย.59

ส่งสรุปงาน โครงการ ของภาคเรียน 2/2558
6 เม.ย.59 หยุด วันจักรี
7-8 เม.ย.59 จัดตารางสอน

สัปดาห์ที่ 0 9 พ.ค.59

ฝ่ายบริหารวิชาการ
งานวัดผล
ฝ่ายบริหารวิชาการ
งานวัดผล
บริหาร
วัดผล/วิชาการ
ทะเบียน/วิชาการ
วัดผล/วิชาการ
ฝ่ายบริหารวิชาการ
วัดผล/วิชาการ
งานแผนฯ
ฝ่ายบริหารวิชาการ

หยุด วันพืชมงคล

9-13 พ.ค.59 10 พ.ค.59 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
11 พ.ค.59 อบรมพัฒนาบุคลากร
12-13 พ.ค.59 กิจกรรมสู่ร่มสุขบางกระทุม่ /ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
สัปดาห์ที่ 1 16-20 พ.ค.59 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2559
16-20 พ.ค.59
นักเรียนจัดห้องเรียน/รับอุปกรณ์การเรียน

บริหาร
คอมพิวเตอร์
วิชาการ/บริหาร
วัดผล/วิชาการ
วิชาการ/บริหาร

0

ครูส่งรายชื่อตามแบบฟอร์ม/วิชาการเสนอ ผอ./ประกาศแจ้งผู้เกี่ยวข้อง/ดาเนินการซ่อม/ผลการเรียน 1

ร

ครูส่งรายชื่อตามแบบฟอร์ม/วิชาการเสนอ ผอ./ประกาศแจ้งผู้เกี่ยวข้อง/ดาเนินการซ่อม/ผลการเรียน 0 - 4

มส.

ครูส่งรายชื่อตามแบบฟอร์ม/วิชาการเสนอ ผอ./ประกาศแจ้งผู้เกี่ยวข้อง/ดาเนินการซ่อม/มีสิทธิส์ อบ

หมายเหตุ

การดาเนินการ แก้ 0, ร, มส. ต้องตรงเวลาตามที่ โรงเรียนกาหนด

