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ตารางปฏิบัตงิาน/กิจกรรมโรงเรียนสามชกุรัตนโภคาราม  ประจ าภาคเรียนที ่2  / 2562

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

วนั เดือน ปี เวลา งาน/กิจกรรม ผู้ปฏิบัต/ิผู้รับผิดชอบ

26 ต.ค. 62 09.00  น. ประกาศผลการจัดการเรียนรู้ทุกระดับชั้นนักเรียนพบครูทีป่รึกษา ครูทีป่รึกษา/นักเรียน

28 ต.ค. 62 08.00  น. เปิดภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2562

1พ.ย.- 6พ.ย. 62 08.30-15.30 น.ยื่นค าร้อง/ขอสอบแก้ตัวภาคเรียนที ่1/2562 /   ติดต่อขอเรียนซ้ า ครูประจ าวิชา/นักเรียน

สอบแก้ตัวทุกรายวิชาทุกระดับชั้นทีค่รูประจ าวิชา งานทะเบียน-วัดผล

1 พ.ย.-22 พ.ย.62 08.30-15.00 น.สอบแก้ตัวทุกรายวิชาระดับชั้น ม.3,ม.6,ปวช.3 ครูประจ าวิชา/นักเรียน

1พ.ย.-29 พ.ย.62 08.30-15.00 น.สอบแก้ตัวทุกรายวิชา/เรียนซ้ าระดับชั้น ม.1,ม.2,ม.4,ม.5,ปวช.1 - 2 ครูประจ าวิชา/นักเรียน

26 พ.ย. 62 09.00  น. ส่งบันทึกผลการสอบแก้ตวั ม.3 , ม. 6,ปวช. 3 ครูประจ าวิชา

2 ธ.ค. 62 ส่งบันทึกผลการสอบแก้ตวั/เรียนซ้ าทุกรายวิชาทุกระดบัชั้น ครูผู้สอนประจ าวิชา

2-3 ธ.ค. 62 08.30-16.00 น.ส่งสมุดปพ.5/สมุดกิจกรรม/บันทึกการประชุม/ ครูทุกท่าน/กลุ่มสาระฯ

บันทึกการจัดสอนแทน/ทีห่ัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้ากลุ่มฯตรวจลงนาม

4-5 ธ.ค. 62 08.00-16.00 น.คณะกรรมการนิเทศตรวจตามทีไ่ด้รับมอบหมาย คณะกรรมการนิเทศ

และน าเสนอฝ่ายบริหารลงนาม

7 - 9 ธ.ค. 62 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่69 ระดบัชาติ ตามค าส่ังมอบหมาย

18 ธ.ค. 62 งานสืบสานศิลปวัฒนธรรมมรดกคุนค่าแหง่อาเซียน ไทย - สปป.ลาว ตามค าส่ังมอบหมาย

18 - 19 ธ.ค. 62 งานนิทรรศการเปิดบ้านการศึกษาเพ่ืออาชพี ตามค าส่ังมอบหมาย

24 -27 ธ.ค. 62 ส่งข้อสอบบรรจุซองข้อสอบกลางภาคเรียนพร้อมบันทึกส่งข้อสอบ ครูผู้สอนทุกท่าน

7-10 ม.ค. 63 08.30-16.00น. สอบกลางภาค ม.1,2,3,ม.4-6 ,ปวช.1-3 นักเรียน/ครูผู้สอน

20-21 ม.ค. 63 08.00-16.00 น.ส่งสมุด ปพ.5 /สมุดกิจกรรม/ทีห่ัวหน้ากลุ่มสาระ ครูผู้สอนทุกท่าน

เพือ่ตรวจและรวบรวมส่งฝ่ายวิชาการเสนอผู้บริหารลงนาม

22-24 ม.ค. 63 08.00-16.00 น.คณะผู้ตรวจนิเทศตรวจตามทีไ่ด้รับมอบหมาย คณะกรรมการนิเทศ

น าเสนอผู้บริหารลงนาม

2 - 30 ม.ค. 63 14.30-15.30 น.สอนเสริมนักเรียน ม.3 ,ม.6 ครู /นักเรียน ม.3,ม.6 ทุกคน

25 ม.ค. 63 08.30-16.00 น.สอบ V-NET นักเรียน ปวช.3 นักเรียน ปวช.3 ทุกคน

1 - 2 ก.พ. 63 08.30-16.00 น.สอบ O-NET นักเรียน ม.3 นักเรียน ม.3 และครูคุมสอบ

11 - 21 ก.พ.63 08.30-16.00 น.สอนเสริมนักเรียน ม.6  วิทยากร/นักเรียน ม.6 ทุกคน

11-14 ก.พ. 63 08.30-16.00น. ส่งไขข้อสอบปลายภาค/ ปลายปีทุกระดับชั้น ครูผู้สอน/งานวัดผล

11-21 ก.พ. 63 ด าเนินการสอบรายวิชาทีส่อบนอกตารางสอบ ครูผู้สอนประจ าวิชา 

11-12 ก.พ. 63 08.00-16.00 น.ส่งงานประจ าเดือน ได้แก่ ปพ.5 ,สมุดบันทึกกิจกรรม, ทีห่ัวหน้ากลุ่มสาระครูผู้สอนทุกท่าน

และรวบรวมส่งผู้ตรวจนิเทศของกลุ่มสาระ หัวหน้ากลุ่มฯตรวจลงนาม

13-14 ก.พ. 63 08.00-16.00 น.คณะกรรมการนิเทศตรวจตามทีไ่ด้รับมอบหมาย คณะกรรมการนิเทศ /วิชาการ
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ตารางปฏิบัตงิาน/กิจกรรมโรงเรียนสามชกุรัตนโภคาราม  ประจ าภาคเรียนที ่2 / 2562

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

วัน เดอืน ปี เวลา งาน/กิจกรรม ผู้ปฏิบัต/ิผู้รับผิดชอบ

17 ก.พ.63 09.00 น. ครูผู้สอนทุกคนส่งรายชื่อนักเรียนทีม่ีเวลาเรียนไม่ครบ 80 % ครูผู้สอน/งานวัดผล

24 - 25 ก.พ.63 ส่งข้อสอบบรรจุซองข้อสอบพร้อมบันทึกส่งข้อสอบ ครูผู้สอนทุกท่าน

 ทุกระดับชั้นทีง่านวัดผล

19 ก.พ. 63 09..00 น. ประกาศรายชื่อนักเรียนทีม่ีเวลาเรียนไม่ครบ 80 % งานวัดผล

21 ก.พ.63 9.00-10.00 น. นักเรียนน าผู้ปกครองยื่นค าร้องขอมีสิทธิส์อบปลายภาค นักเรียน/ผู้ปกครอง/งานวดัผล

  พร้อมน าเอกสารประกอบทีฝ่่ายวิชาการงานวัดผล

24 ก.พ. 63 09.00 น. ประกาศรายชื่อนักเรียนทีไ่ม่มีสิทธิเ์ข้าสอบปลายภาค งานวัดผล

26,28 ก.พ. 63 08.30-16.00 น. สอบวัดผลปลายภาคเรียนที ่2/2562 ระดับชั้น ม. ต้น คณะกรรมการด าเนินการสอบ

2 ม.ีค. 63

27ก.พ/3,4ม.ีค.63 08.30-16.00น. สอบวัดผลปลายภาคเรียนที ่2/2562 ระดับชั้น ม.ปลาย และปวช. คณะกรรมการด าเนินการสอบ

22 - 25 ก.พ.63 สอบ GAT / PAT  ชั้น ม.6 ตามที่นักเรียนสมัครสอบ

29ก.พ.-1 ม.ีค. 63 08.30-16.00 น. สอบ O-NET นักเรียน ม.6 นักเรียน ม.6 และครูคุมสอบ
5 - 6 ม.ีค. 63 08.30-15.00น. สอบปรับคะแนนนักเรียนทีม่ีปัญหาผลการเรียน ม.3,ม.6,ปวช. 3 นักเรียน/ ครูประจ าวิชา

9 ม.ีค. 63 09.00น. ครูประจ าวิชาทุกท่านส่งคะแนนพร้อม ปพ.5 ทีห่ัวหน้ากลุ่มสาระ ครูผู้สอน/หวัหน้ากลุ่มสาระ

เพือ่ตรวจและรวบรวมส่งฝ่ายวิชาการ
10.00 น. กลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระตรวจทานสมุด ปพ.5 ทุกระดับชั้นที่ กรรมการตรวจทานสมุดปพ.5

ห้องโสตฯตามทีไ่ด้รับมอบหมาย
9 ม.ีค. 63 14.00น. ครูประจ าวิชาส่ง บันทึกข้อมูลทีห่้อง

ทะเบียนวัดผลภายใน 14.00 น.
 9 ม.ีค. 63 9.00-16.00 น. ทะเบียนจัดท าผลการสอบทุกระดับชั้น ทะเบียนวัดผล
11 ม.ีค. 63 09.00-12.00 น. ครูประจ าชั้นรับผลสอบจากทะเบียนแล้วตรวจผลการสอบ ครูประจ าชั้น

ทุกระดับชั้นกับสมุด ปพ.5  แล้วส่งคืนภายใน12.00 น.
แก้ไขด้วยปากกาหมึกสีแดง

12 ม.ีค. 63 10.00 น. ครูประจ าชั้นน าผลการสอบไปจัดท าสมุด ปพ.6 และส่งสมุด ครูประจ าชั้น
ปพ.6 คืนเพือ่ลงนามประกาศผลสอบภายใน 12.00 น.

14-15 ม.ีค. 63 สอบวชิาสามัญ 9 วชิา ชั้น ม. 6 ตามที่นักเรียนสมัครสอบ

15 ม.ีค. 63 08.30-12.00 น.ประกาศผลการสอบปลายภาคชั้น ม.3,6,ปวช. 3/ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน/ครูประจ าชั้น
ประกาศผลการสอบปลายภาคชั้น ปวช.1-2, ม.4-5/ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน/ครูประจ าชั้น

15 ม.ีค. 63 13.30-15.00 น. ประกาศผลการสอบปลายภาค ชั้น ม.1  ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน/ครูประจ าชั้น
ประกาศผลการสอบปลายภาค ชั้น ม. 2 ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน/ครูประจ าชั้น

16 ม.ีค. 63 9.00 -11.00 น. ยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัวชั้นม .3 , ม.6 , ปวช.3 ทุกรายวิชา นักเรียน/ครูผู้สอน



4

ตารางปฏบิัติงาน/กิจกรรมโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม  ประจ าภาคเรียนที่ 2  /2562
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

วัน เดอืน ปี เวลา งาน/กิจกรรม ผู้ปฏิบัต/ิผู้รับผิดชอบ

16-20 ม.ีค. 63 09.00-15.00 น. สอบแก้ตัวระดับชั้นม.3 , ม.6 , ปวช.3 ทกุรายวชิา คร้ังที่ 1และคร้ังที่ 2 นักเรียน/ครูประจ าวิชา

16-27 ม.ีค. 63 09.00-15.00 น. สอบแก้ตัวนักเรียนทุกระดับชั้น ม. 1,2,4,5 ปวช. 1,ปวช. 2 นักเรียน/ครูประจ าวิชา
และนักเรียนที่ประสงค์ย้ายสถานศึกษา นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ถึง 1.00

26-27 ม.ีค. 63 08.30-16.00 น. จัดตารางสอนภาคเรียนที ่1/2562   ณ ห้องโสตฯ คณะกรรมการจัดตารางสอน

23 ม.ีค. 63 15.30 น บันทึกผลสอบแก้ตัวทีฝ่่ายทะเบียนชั้น ม.3,ม.6,ปวช.3 ครูประจ าวิชา

24 ม.ีค. 63 11.00 น. ประกาศผลสอบแก้ตัวชั้น ม.3,ม.6,ปวช.3 งานทะเบียน/ครูประจ าวิชา

21 -25  ม.ีค. 63 08.30-16.30 น. รับสมัครนักเรียนใหม่  ปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการรับนักเรียน

26-27 ม.ีค. 63 08.30-15.00 น. นักเรียนทีไ่ม่จบการศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ า นักเรียน/ครูประจ าวิชา
26 ม.ีค. 63 11.00 น ประกาศรายชื่อนักเรียนทีไ่ม่จบหลักสูตร ม.3,ม.6,ปวช.3 งานทะเบียน
26 ม.ีค. 63 ภายใน15.00 น.  เพิม่รายชื่อนักเรียนทีจ่บหลักสูตรเพิม่เติม ครูประจ าวิชา/ ทะเบียน
27 ม.ีค. 63 อนุมตักิารจบหลักสูตรรุ่นที ่1 ปีการศึกษา 2562
30 ม.ีค. 63 11.00 น. พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนประจ า ปีการศึกษา 2562 งานทะเบียน

เฉพาะนักเรียนทีจ่บการศึกษาภายในวันที ่26  มีนาคม 2563
1 เม.ย. 63 ปิดภาคเรียน นักเรียน

1-30 เม.ย.63 นักเรียนทีไ่ม่จบการศึกษาเรียนซ้ า นักเรียน/ครูประจ าวิชา

5 พ.ค. 63 บันทึกผลการเรียนซ้ า ชั้น ม.3,ม.6,ปวช.3 ทึฝ่่านทะเบียน ครูประจ าวิชา

7 พ.ค. 63 ประกาศผลการเรียนซ้ า งานทะเบียน
10 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 นักเรียน
               หมายเหตุ        แผนการจัดการเรียนรูใ้ห้ครูทุกท่านส่งทุกวนัจันทร์ทุกสัปดาห์

                                                  ( นายตรัยพงษ์    เข็มเพ็ชร )
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
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