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ตารางปฏิบัติงาน/กจิกรรมโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม  ประจ าภาคเรียนที่ 2  / 2561
กลุ่มบริหารงานวชิาการ

วนั เดือน ปี เวลา งาน/กิจกรรม ผู้ปฏิบัต/ิผู้รับผดิชอบ
28 ต.ค. 61 09.00  น. ประกาศผลการจดัการเรียนรู้ทุกระดบัชั้นนกัเรียนพบครูท่ีปรึกษา ครูท่ีปรึกษา/นกัเรียน
29 ต.ค. 61 08.00  น. เปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561

1พ.ย.- 6พ.ย. 61 08.30-15.30 น. ยืน่ค  าร้อง/ขอสอบแกต้วัภาคเรียนท่ี 1/2561 /   ติดต่อขอเรียนซ ้า ครูประจ าวิชา/นกัเรียน
สอบแกต้วัทุกรายวิชาทุกระดบัชั้นท่ีครูประจ าวิชา งานทะเบียน-วดัผล

1 พ.ย.-23 พ.ย.61 08.30-15.00 น. สอบแกต้วัทกุรายวิชาระดบัชั้น ม.3,ม.6,ปวช.3 ครูประจ าวิชา/นกัเรียน
1พ.ย.-30 พ.ย.61 08.30-15.00 น. สอบแกต้วัทกุรายวิชา/เรียนซ ้าระดบัชั้น ม.1,ม.2,ม.4,ม.5,ปวช.1 - 2 ครูประจ าวิชา/นกัเรียน
26 พ.ย. 61 09.00  น. ส่งบันทกึผลการสอบแก้ตัว ม.3 , ม. 6,ปวช. 3 ครูประจ าวชิา

19 พ.ย.61- 1 ก.พ. 62 14.30-15.30 น. สอนเสริมนกัเรียน ม.3 ,ม.6 ครู /นกัเรียน ม.3,ม.6 ทุกคน
10 พ.ย.-11  พ.ย.61 มหกรรมศิลปหตัถกรรมฯคร้ังท่ี 68 ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ ตามค าสัง่มอบหมาย

3 ธ.ค. 61 ส่งบันทึกผลการสอบแก้ตัว/เรียนซ ้าทุกรายวชิาทุกระดบัช้ัน ครูผู้สอนประจ าวชิา
4-5 ธ.ค. 61 08.30-16.00 น. ส่งสมุดปพ.5/สมุดกิจกรรม/บนัทึกการประชุม/ ครูทุกท่าน/กลุ่มสาระฯ

บนัทึกการจดัสอนแทน/แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีหวัหนา้กลุ่มสาระ หวัหนา้กลุ่มฯตรวจลงนาม
6-7 ธ.ค. 61 08.00-16.00 น. คณะกรรมการนิเทศตรวจแผนการจดัการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ คณะกรรมการนิเทศ

ท่ีไดรั้บมอบหมายและน าเสนอฝ่ายบริหารลงนาม
25 - 27 ธ.ค. 61 มหกรรมศิลปหัตถกรรมฯคร้ังที่ 68 ระดับชาติ ตามค าสัง่มอบหมาย
26 -28 ธ.ค. 61 ส่งขอ้สอบบรรจุซองขอ้สอบกลางภาคเรียนพร้อมบนัทึกส่งขอ้สอบ ครูผูส้อนทุกท่าน
7-10 ม.ค. 62 08.30-16.00น. สอบกลางภาค ม.1,2,3,ม.4-6 ,ปวช.1-3 นกัเรียน/ครูผูส้อน
21-23 ม.ค. 62 08.00-16.00 น. ส่งสมุด ปพ.5 /สมุดกิจกรรม/แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีหวัหนา้ ครูผูส้อนทุกท่าน

กลุ่มสาระเพ่ือตรวจและรวบรวมส่งฝ่ายวิชาการเสนอผูบ้ริหารลงนาม

24-25 ม.ค. 62 08.00-16.00 น. คณะผูต้รวจนิเทศตรวจนิเทศแผนการจดัการเรียนรู้ตามท่ี คณะกรรมการนิเทศ
ไดรั้บมอบหมาย น าเสนอผูบ้ริหารลงนาม

26 ม.ค. 62 08.30-16.00 น. สอบ V-NET นกัเรียน ปวช.3 นกัเรียน ปวช.3 ทุกคน
2 - 3 ก.พ.  62 08.30-16.00 น. สอบ O-NET นกัเรียน ม.3 นกัเรียน ม.3 และครูคุมสอบ

11 ก.พ.  -22 ก.พ. 62 08.30-16.00 น. สอนเสริมนกัเรียน ม.6  วิทยากร/นกัเรียน ม.6 ทุกคน
11-15 ก.พ. 62 08.30-16.00น. ส่งไขขอ้สอบปลายภาค/ ปลายปีทุกระดบัชั้น ครูผูส้อน/งานวดัผล
11-22 ก.พ. 62 ด าเนินการสอบรายวิชาท่ีสอบนอกตารางสอบ ครูผูส้อนประจ าวิชา 
12-13 ก.พ. 62 08.00-16.00 น. ส่งงานประจ าเดือน ไดแ้ก่ ปพ.5 ,สมุดบนัทึกกิจกรรม, ครูผูส้อนส่งแผนการ ครูผูส้อนทุกท่าน

จดัการเรียนรู้ท่ีหวัหนา้กลุ่มสาระและรวบรวมส่งผูต้รวจนิเทศของกลุ่มสาระ หวัหนา้กลุ่มฯตรวจลงนาม
14-15 ก.พ. 61 08.00-16.00 น. คณะกรรมการนิเทศตรวจแผนการจดัการเรียนรู้ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย คณะกรรมการนิเทศ /วิชาการ
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ตารางปฏิบัติงาน/กจิกรรมโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม  ประจ าภาคเรียนที่ 2 / 2561

กลุ่มบริหารงานวชิาการ 

วนั เดือน ปี เวลา งาน/กิจกรรม ผู้ปฏิบัต/ิผู้รับผดิชอบ
18 ก.พ.62 09.00 น. ครูผูส้อนทุกคนส่งรายช่ือนกัเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ครบ 80 % ครูผูส้อน/งานวดัผล

20 - 21 ก.พ.62 ส่งขอ้สอบบรรจุซองขอ้สอบพร้อมบนัทึกส่งขอ้สอบ ครูผูส้อนทุกท่าน
 ทุกระดบัชั้นท่ีงานวดัผล

20 ก.พ. 62 09..00 น. ประกาศรายช่ือนกัเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ครบ 80 % งานวดัผล
21 ก.พ.62 9.00-10.00 น. นกัเรียนน าผูป้กครองยืน่ค  าร้องขอมีสิทธ์ิสอบปลายภาค นกัเรียน/ผูป้กครอง/งานวดัผล

  พร้อมน าเอกสารประกอบท่ีฝ่ายวิชาการงานวดัผล
22 ก.พ. 62 09.00 น. ประกาศรายช่ือนกัเรียนท่ีไม่มีสิทธ์ิเขา้สอบปลายภาค งานวดัผล

25,26 ก.พ. 62 08.30-16.00 น. สอบวดัผลปลายภาคเรียนท่ี 2/2561 ระดบัชั้น ม. ตน้ คณะกรรมการด าเนินการสอบ

1 ม.ีค. 62

27,28,ก.พ,4ม.ีค.62 08.30-16.00น. สอบวดัผลปลายภาคเรียนท่ี 2/2561 ระดบัชั้น ม.ปลาย และปวช. คณะกรรมการด าเนินการสอบ

2-3 ม.ีค. 62 08.30-16.00 น. สอบ O-NET นกัเรียน ม.6 นกัเรียน ม.6 และครูคุมสอบ
5 - 8 มี.ค. 62 08.30-15.00น. สอบปรับคะแนนนกัเรียนท่ีมีปัญหาผลการเรียน ม.3,ม.6,ปวช. 3 นกัเรียน/ ครูประจ าวิชา

8 มี.ค. 62 09.00น. ครูประจ าวิชาทุกท่านส่งคะแนนพร้อม ปพ.5 ท่ีหวัหนา้กลุ่มสาระ ครูผูส้อน/หวัหนา้กลุ่มสาระ
เพ่ือตรวจและรวบรวมส่งฝ่ายวิชาการ

10.00 น. กลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระตรวจทานสมุด ปพ.5 ทุกระดบัชั้นท่ี กรรมการตรวจทานสมุดปพ.5
หอ้งโสตฯตามท่ีไดรั้บมอบหมาย

8 มี.ค. 62 14.00น. ครูประจ าวิชาส่ง บนัทึกขอ้มูลท่ีหอ้ง
ทะเบียนวดัผลภายใน 14.00 น.

 8 มี.ค. 62 9.00-16.00 น. ทะเบียนจดัท าผลการสอบทุกระดบัชั้น ทะเบียนวดัผล
12 มี.ค. 62 09.00-12.00 น. ครูประจ าชั้นรับผลสอบจากทะเบียนแลว้ตรวจผลการสอบ ครูประจ าชั้น

ทุกระดบัชั้นกบัสมุด ปพ.5  แลว้ส่งคืนภายใน12.00 น.
แกไ้ขดว้ยปากกาหมึกสีแดง

13 มี.ค. 62 10.00 น. ครูประจ าชั้นน าผลการสอบไปจดัท าสมุด ปพ.6 และส่งสมุด ครูประจ าชั้น
ปพ.6 คืนเพ่ือลงนามประกาศผลสอบภายใน 12.00 น.

17 มี.ค. 62 08.30-12.00 น. ประกาศผลการสอบปลายภาคชั้น ม.3,6,ปวช. 3/ประชุมผูป้กครอง นกัเรียน/ครูประจ าชั้น
ประกาศผลการสอบปลายภาคชั้น ปวช.1-2, ม.4-5/ประชุมผูป้กครอง นกัเรียน/ครูประจ าชั้น

17 มี.ค. 62 13.30-15.00 น. ประกาศผลการสอบปลายภาค ชั้น ม.1  ประชุมผูป้กครอง นกัเรียน/ครูประจ าชั้น
ประกาศผลการสอบปลายภาค ชั้น ม. 2 ประชุมผูป้กครอง นกัเรียน/ครูประจ าชั้น

18 มี.ค. 62 9.00 -11.00 น. ยืน่ค  าร้องขอสอบแกต้วัชั้นม .3 , ม.6 , ปวช.3 ทุกรายวิชา นกัเรียน/ครูผูส้อน

4

ตารางปฏิบัติงาน/กจิกรรมโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม  ประจ าภาคเรียนที่ 2  /2561



กลุ่มบริหารงานวชิาการ 
วนั เดือน ปี เวลา งาน/กิจกรรม ผู้ปฏิบัต/ิผู้รับผดิชอบ

18-22 มี.ค. 62 09.00-15.00 น. สอบแกต้วัระดบัชั้นม.3 , ม.6 , ปวช.3 ทุกรายวิชา คร้ังท่ี 1และคร้ังท่ี 2 นกัเรียน/ครูประจ าวิชา

18-29 มี.ค. 62 09.00-15.00 น. สอบแกต้วันกัเรียนทุกระดบัชั้น ม. 1,2,4,5 ปวช. 1,ปวช. 2 นกัเรียน/ครูประจ าวิชา
และนกัเรียนท่ีประสงคย์า้ยสถานศึกษา นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนไม่ถึง 1.00

20-22 มี.ค. 62 08.30-16.00 น. จดัตารางสอนภาคเรียนท่ี 1/2562   ณ หอ้งโสตฯ คณะกรรมการจดัตารางสอน
22 มี.ค. 62 15.30 น บนัทึกผลสอบแกต้วัท่ีฝ่ายทะเบียนชั้น ม.3,ม.6,ปวช.3 ครูประจ าวิชา

26 มี.ค. 62 11.00 น. ประกาศผลสอบแกต้วัชั้น ม.3,ม.6,ปวช.3 งานทะเบียน/ครูประจ าวิชา

 มี.ค. 62 08.30-16.30 น. รับสมคัรนกัเรียนใหม่  ปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการรับนกัเรียน

27-29 มี.ค. 62 08.30-15.00 น. นกัเรียนท่ีไม่จบการศึกษาลงทะเบียนเรียนซ ้า นกัเรียน/ครูประจ าวิชา
27 มี.ค. 62 11.00 น ประกาศรายช่ือนกัเรียนท่ีไม่จบหลกัสูตร ม.3,ม.6,ปวช.3 งานทะเบียน
27 มี.ค. 62 ภายใน15.00 น.  เพ่ิมรายช่ือนกัเรียนท่ีจบหลกัสูตรเพ่ิมเติม ครูประจ าวชิา/ ทะเบียน
28 ม.ีค. 62 อนุมัติการจบหลักสูตรรุ่นที ่1 ปีการศึกษา 2561
29 มี.ค. 62 11.00 น. พิธีมอบประกาศนียบตัรนกัเรียนประจ า ปีการศึกษา 2561 งานทะเบียน

เฉพาะนกัเรียนท่ีจบการศึกษาภายในวนัท่ี 27  มีนาคม 2562
1 เม.ย. 62 ปิดภาคเรียน นกัเรียน

1-30 เม.ย.62 นกัเรียนท่ีไม่จบการศึกษาเรียนซ ้า นกัเรียน/ครูประจ าวิชา

2 พ.ค. 62 บนัทึกผลการเรียนซ ้า ชั้น ม.3,ม.6,ปวช.3 ท่ึฝ่านทะเบียน ครูประจ าวิชา

4 พ.ค. 62 ประกาศผลการเรียนซ ้า งานทะเบียน
10 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562 นกัเรียน

                                                       ( นายตรัยพงษ ์   เขม็เพช็ร )
                                                      ผูอ้  านวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
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