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ตารางปฏิบัติงาน/กิจกรรมโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ประจาภาคเรียนที่ 2 / 2561
วัน เดือน ปี
28 ต.ค. 61
29 ต.ค. 61
1พ.ย.- 6พ.ย. 61

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เวลา
งาน/กิจกรรม
09.00 น.
ประกาศผลการจัดการเรี ยนรู ้ทุกระดับชั้นนักเรี ยนพบครู ที่ปรึ กษา
08.00 น.
เปิ ดภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
08.30-15.30 น. ยืน่ คาร้อง/ขอสอบแก้ตวั ภาคเรี ยนที่ 1/2561 / ติดต่อขอเรี ยนซ้ า
สอบแก้ตวั ทุกรายวิชาทุกระดับชั้นที่ครู ประจาวิชา

08.30-15.00 น.
1พ.ย.-30 พ.ย.61 08.30-15.00 น.
26 พ.ย. 61 09.00 น.
19 พ.ย.61- 1 ก.พ. 62 14.30-15.30 น.
1 พ.ย.-23 พ.ย.61

10 พ.ย.-11 พ.ย.61

3 ธ.ค. 61
4-5 ธ.ค. 61 08.30-16.00 น.
6-7 ธ.ค. 61 08.00-16.00 น.
25 - 27 ธ.ค. 61
26 -28 ธ.ค. 61
7-10 ม.ค. 62 08.30-16.00น.
21-23 ม.ค. 62 08.00-16.00 น.

ผู้ปฏิบัต/ิ ผู้รับผิดชอบ
ครู ที่ปรึ กษา/นักเรี ยน

ครู ประจาวิชา/นักเรี ยน
งานทะเบียน-วัดผล
สอบแก้ตวั ทุกรายวิชาระดับชั้น ม.3,ม.6,ปวช.3
ครู ประจาวิชา/นักเรี ยน
สอบแก้ตวั ทุกรายวิชา/เรี ยนซ้ าระดับชั้น ม.1,ม.2,ม.4,ม.5,ปวช.1 - 2
ครู ประจาวิชา/นักเรี ยน
ส่ งบันทึกผลการสอบแก้ ตัว ม.3 , ม. 6,ปวช. 3
ครูประจาวิชา
สอนเสริ มนักเรี ยน ม.3 ,ม.6
ครู /นักเรี ยน ม.3,ม.6 ทุกคน
มหกรรมศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ
ตามคาสัง่ มอบหมาย
ส่ งบันทึกผลการสอบแก้ ตัว/เรียนซ้าทุกรายวิชาทุกระดับชั้ น
ครูผู้สอนประจาวิชา
ส่ งสมุดปพ.5/สมุดกิจกรรม/บันทึกการประชุม/
ครู ทุกท่าน/กลุ่มสาระฯ
บันทึกการจัดสอนแทน/แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่หวั หน้ากลุ่มสาระ หัวหน้ากลุ่มฯตรวจลงนาม
คณะกรรมการนิ เทศตรวจแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามกลุ่มสาระ
คณะกรรมการนิเทศ
ที่ได้รับมอบหมายและนาเสนอฝ่ ายบริ หารลงนาม
มหกรรมศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่ 68 ระดับชาติ
ตามคาสัง่ มอบหมาย
ส่ งข้อสอบบรรจุซองข้อสอบกลางภาคเรี ยนพร้อมบันทึกส่ งข้อสอบ ครู ผสู ้ อนทุกท่าน
สอบกลางภาค ม.1,2,3,ม.4-6 ,ปวช.1-3
นักเรี ยน/ครู ผสู ้ อน
ส่งสมุด ปพ.5 /สมุดกิจกรรม/แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่หวั หน้า
ครู ผสู ้ อนทุกท่าน
กลุ่มสาระเพือ่ ตรวจและรวบรวมส่งฝ่ ายวิชาการเสนอผูบ้ ริ หารลงนาม

24-25 ม.ค. 62 08.00-16.00 น. คณะผูต้ รวจนิ เทศตรวจนิ เทศแผนการจัดการเรี ยนรู้ตามที่
ได้รับมอบหมาย นาเสนอผูบ้ ริ หารลงนาม
26 ม.ค. 62 08.30-16.00 น. สอบ V-NET นักเรี ยน ปวช.3
2 - 3 ก.พ. 62 08.30-16.00 น. สอบ O-NET นักเรี ยน ม.3
08.30-16.00 น. สอนเสริ มนักเรี ยน ม.6
11-15 ก.พ. 62 08.30-16.00น. ส่ งไขข้อสอบปลายภาค/ ปลายปี ทุกระดับชั้น

คณะกรรมการนิเทศ
นักเรี ยน ปวช.3 ทุกคน
นักเรี ยน ม.3 และครู คุมสอบ

วิทยากร/นักเรี ยน ม.6 ทุกคน
ครู ผสู ้ อน/งานวัดผล
11-22 ก.พ. 62
ดาเนิ นการสอบรายวิชาที่สอบนอกตารางสอบ
ครู ผสู ้ อนประจาวิชา
12-13 ก.พ. 62 08.00-16.00 น. ส่งงานประจาเดือน ได้แก่ ปพ.5 ,สมุดบันทึกกิจกรรม, ครู ผสู้ อนส่งแผนการ ครู ผสู ้ อนทุกท่าน
จัดการเรี ยนรู้ที่หวั หน้ากลุ่มสาระและรวบรวมส่งผูต้ รวจนิเทศของกลุ่มสาระ หัวหน้ากลุ่มฯตรวจลงนาม
14-15 ก.พ. 61 08.00-16.00 น. คณะกรรมการนิเทศตรวจแผนการจัดการเรี ยนรู้ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการนิเทศ /วิชาการ

11 ก.พ. -22 ก.พ. 62

3

ตารางปฏิบัติงาน/กิจกรรมโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ประจาภาคเรียนที่ 2 / 2561
วัน เดือน ปี
18 ก.พ.62
20 - 21 ก.พ.62
20 ก.พ. 62
21 ก.พ.62
22 ก.พ. 62
25,26 ก.พ. 62

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เวลา
งาน/กิจกรรม
09.00 น.
ครู ผสู ้ อนทุกคนส่ งรายชื่ อนักเรี ยนที่มีเวลาเรี ยนไม่ครบ 80 %
ส่ งข้อสอบบรรจุซองข้อสอบพร้อมบันทึกส่ งข้อสอบ
ทุกระดับชั้นที่งานวัดผล
09..00 น.
ประกาศรายชื่ อนักเรี ยนที่มีเวลาเรี ยนไม่ครบ 80 %
9.00-10.00 น. นักเรี ยนนาผูป้ กครองยืน่ คาร้องขอมีสิทธิ์ สอบปลายภาค
พร้อมนาเอกสารประกอบที่ฝ่ายวิชาการงานวัดผล
09.00 น.
ประกาศรายชื่ อนักเรี ยนที่ไม่มีสิทธิ์ เข้าสอบปลายภาค
08.30-16.00 น. สอบวัดผลปลายภาคเรี ยนที่ 2/2561 ระดับชั้น ม. ต้น

ผู้ปฏิบัต/ิ ผู้รับผิดชอบ
ครู ผสู ้ อน/งานวัดผล
ครู ผสู ้ อนทุกท่าน
งานวัดผล
นักเรี ยน/ผูป้ กครอง/งานวัดผล

งานวัดผล
คณะกรรมการดาเนินการสอบ

1 มี.ค. 62
27,28,ก.พ,4มี.ค.62 08.30-16.00น. สอบวัดผลปลายภาคเรี ยนที่ 2/2561 ระดับชั้น ม.ปลาย และปวช.

คณะกรรมการดาเนินการสอบ

2-3 มี.ค. 62 08.30-16.00 น. สอบ O-NET นักเรี ยน ม.6
นักเรี ยน ม.6 และครู คุมสอบ
5 - 8 มี.ค. 62 08.30-15.00น. สอบปรับคะแนนนักเรี ยนที่มีปัญหาผลการเรี ยน ม.3,ม.6,ปวช. 3 นักเรี ยน/ ครู ประจาวิชา
8 มี.ค. 62 09.00น.
ครู ประจาวิชาทุกท่านส่ งคะแนนพร้อม ปพ.5 ที่หวั หน้ากลุ่มสาระ ครู ผสู้ อน/หัวหน้ากลุ่มสาระ
เพื่อตรวจและรวบรวมส่ งฝ่ ายวิชาการ
10.00 น.
กลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระตรวจทานสมุด ปพ.5 ทุกระดับชั้นที่
กรรมการตรวจทานสมุดปพ.5
ห้องโสตฯตามที่ได้รับมอบหมาย
8 มี.ค. 62 14.00น.
ครู ประจาวิชาส่ ง บันทึกข้อมูลที่หอ้ ง
ทะเบียนวัดผลภายใน 14.00 น.
8 มี.ค. 62 9.00-16.00 น. ทะเบียนจัดทาผลการสอบทุกระดับชั้น
ทะเบียนวัดผล
12 มี.ค. 62 09.00-12.00 น. ครู ประจาชั้นรับผลสอบจากทะเบียนแล้วตรวจผลการสอบ
ครู ประจาชั้น
ทุกระดับชั้นกับสมุด ปพ.5 แล้วส่ งคืนภายใน12.00 น.
แก้ไขด้วยปากกาหมึกสี แดง
13 มี.ค. 62 10.00 น.
ครู ประจาชั้นนาผลการสอบไปจัดทาสมุด ปพ.6 และส่ งสมุด
ครู ประจาชั้น
ปพ.6 คืนเพื่อลงนามประกาศผลสอบภายใน 12.00 น.
17 มี.ค. 62 08.30-12.00 น. ประกาศผลการสอบปลายภาคชั้น ม.3,6,ปวช. 3/ประชุมผูป้ กครอง นักเรี ยน/ครู ประจาชั้น
ประกาศผลการสอบปลายภาคชั้น ปวช.1-2, ม.4-5/ประชุมผูป้ กครอง นักเรี ยน/ครู ประจาชั้น
17 มี.ค. 62 13.30-15.00 น. ประกาศผลการสอบปลายภาค ชั้น ม.1 ประชุมผูป้ กครอง
นักเรี ยน/ครู ประจาชั้น
ประกาศผลการสอบปลายภาค ชั้น ม. 2 ประชุมผูป้ กครอง
นักเรี ยน/ครู ประจาชั้น
18 มี.ค. 62 9.00 -11.00 น. ยืน่ คาร้องขอสอบแก้ตวั ชั้นม .3 , ม.6 , ปวช.3 ทุกรายวิชา
นักเรี ยน/ครู ผสู ้ อน
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ตารางปฏิบัติงาน/กิจกรรมโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ประจาภาคเรียนที่ 2 /2561

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
งาน/กิจกรรม

วัน เดือน ปี
เวลา
18-22 มี.ค. 62 09.00-15.00 น. สอบแก้ตวั ระดับชั้นม.3 , ม.6 , ปวช.3 ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1และครั้งที่ 2

ผู้ปฏิบัต/ิ ผู้รับผิดชอบ
นักเรี ยน/ครู ประจาวิชา

18-29 มี.ค. 62 09.00-15.00 น. สอบแก้ตวั นักเรี ยนทุกระดับชั้น ม. 1,2,4,5 ปวช. 1,ปวช. 2

นักเรี ยน/ครู ประจาวิชา

และนักเรี ยนที่ประสงค์ยา้ ยสถานศึกษา นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนไม่ถึง 1.00

20-22 มี.ค. 62 08.30-16.00 น. จัดตารางสอนภาคเรี ยนที่ 1/2562 ณ ห้องโสตฯ
22 มี.ค. 62 15.30 น
บันทึกผลสอบแก้ตวั ที่ฝ่ายทะเบียนชั้น ม.3,ม.6,ปวช.3
26 มี.ค. 62 11.00 น.
มี.ค. 62
27-29 มี.ค. 62
27 มี.ค. 62
27 มี.ค. 62
28 มี.ค. 62
29 มี.ค. 62
1 เม.ย. 62
1-30 เม.ย.62

คณะกรรมการจัดตารางสอน
ครู ประจาวิชา

ประกาศผลสอบแก้ตวั ชั้น ม.3,ม.6,ปวช.3

งานทะเบียน/ครู ประจาวิชา

08.30-16.30 น. รับสมัครนักเรี ยนใหม่ ปี การศึกษา 2562

คณะกรรมการรับนักเรี ยน

08.30-15.00 น. นักเรี ยนที่ไม่จบการศึกษาลงทะเบียนเรี ยนซ้ า
11.00 น
ประกาศรายชื่ อนักเรี ยนที่ไม่จบหลักสู ตร ม.3,ม.6,ปวช.3
ภายใน15.00 น. เพิ่มรายชื่ อนักเรี ยนที่จบหลักสู ตรเพิ่มเติม

นักเรี ยน/ครู ประจาวิชา
งานทะเบียน
ครูประจาวิชา/ ทะเบียน

11.00 น.

อนุมัติการจบหลักสู ตรรุ่นที่ 1 ปี การศึกษา 2561
พิธีมอบประกาศนี ยบัตรนักเรี ยนประจา ปี การศึกษา 2561
เฉพาะนักเรี ยนที่จบการศึกษาภายในวันที่ 27 มีนาคม 2562
ปิ ดภาคเรียน

งานทะเบียน

นักเรี ยนที่ไม่จบการศึกษาเรี ยนซ้ า

นักเรี ยน
นักเรี ยน/ครู ประจาวิชา

2 พ.ค. 62

บันทึกผลการเรี ยนซ้ า ชั้น ม.3,ม.6,ปวช.3 ทึ่ฝ่านทะเบียน

ครู ประจาวิชา

4 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62

ประกาศผลการเรี ยนซ้ า
เปิ ดภาคเรี ยนปี การศึกษา 2562

งานทะเบียน
นักเรี ยน

( นายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสามชุกรัตนโภคาราม

กด

