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1 1-2 พ.ย. 61 เปดภาคเรียนท่ี 2 , ลงทะเบียนเรียน , ตารางสอน

ยื่นคํารองขอสอบแกตัวและสอบแกตัวครั้งท่ี 2

ครูผูสอน,งานวัดผล

6 พ.ย. 61 สงผลการสอบแกตัวครั้งท่ี 2 ครูผูสอน,งานวัดผล

10 พ.ย. 61 - รายงานขอมูล DMC นายเอกลักษณ  เทศเล็ก

4 14 -17 พ.ย. 61 สํารวจตารางการนิเทศการสอน ครูผูสอน,วิชาการ

4 20-24 พ.ย. 61 ดําเนินการเรียนการสอน,นิเทศการสอน ครูผูสอน,วิชาการ

23 พ.ย. 61 ประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมครูผูชวย กลุมบริหารงานบุคคล

5  27 พ.ย.-1 ธ.ค. 61 - ดําเนินการเรียนการสอน,นิเทศการสอน ครูผูสอน,วิชาการ

- ทบทวนเนื้อหาสําหรับสอบ O - net ม.3,ม.6 ครูผูสอน

6 6-8 ธ.ค. 61 - ดําเนินการเรียนการสอน,นิเทศการสอน ครูผูสอน,วิชาการ

- ทบทวนเนื้อหาสําหรับสอบ O - net ม.3,ม.6 ครูผูสอน

7 12 ธ.ค. 61 แจงเวลาสอบกลางภาคภาคเรียนท่ี 2/2561 ครูผูสอน

12 - 15 ธ.ค. 61 ดําเนินการเรียนการสอน,นิเทศการสอน ครูผูสอน,วิชาการ

18-22 ธ.ค. 61 ทบทวนเนื้อหาสําหรับสอบ O - net ม.3,ม.6 ครูผูสอน,วิชาการ

18 ธ.ค. 61 ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนท่ี 2/2561 งานวัดผล

22 ธ.ค. 61 สงขอสอบกลางภาคเรียนท่ี 2/2561 งานวัดผล

9 26 - 28 ธ.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนท่ี  2/2561 ครูในคําสั่ง

10 4 - 6 ม.ค. 62 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

ครั้งท่ี 67 ณ จังหวัดนครนายก

ครูในคําสั่ง

11 8 - 12 ม.ค. 62 -ทบทวนเนื้อหาสําหรับสอบ O-Net ม.3, ม.6

-ดําเนินการเรียนการสอน, นิเทศการสอน

-กรอกคะแนนกลางภาคใน SGS ม.1-ม.6

ครูผูสอน,วิชาการ

12 15-19 ม.ค. 62 -ดําเนินการเรียนการสอน, นิเทศการสอน ครูผูสอน,วิชาการ

-ทบทวนเนื้อหาสําหรับสอบ O-Net ม.3, ม.6 ครูผูสอน,วิชาการ

15 ม.ค.–15 ก.พ. 61 รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 โครงการ “ชางเผือกชําฆอ” กลุมบริหารวิชาการ

22 - 26 ม.ค. 62 - ทบทวนเนื้อหาสําหรับสอบ O - net ม.3,ม.6 ครูผูสอน,วิชาการ

- ดําเนินการการเรียนการสอน,นิเทศการสอน ครูผูสอน,วิชาการ

22 - 31 ม.ค. 62 สํารวจความตองการหนังสือเรียนปการศึกษา 2562 นางสาวศิริธร พลเยี่ยม

นายวัชรพงศ  บุญตน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําภาคเรียนที่ 2/2561 (ฉบับแกไข)

โรงเรียนชําฆอพิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําภาคเรียนที่ 2/2561 (ฉบับแกไข)

โรงเรียนชําฆอพิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

29-31 ม.ค. 61 ทบทวนเนื้อหาสําหรับสอบ O - net ม.3,ม.6 ครูผูสอน

2 ก.พ. 2562 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน กลุมบริหารท่ัวไป

3-4 ก.พ. 61 ม.3 สอบ O - Net ครูผูสอน

5-9 ก.พ. 61 - ทบทวนเนื้อหาสําหรับสอบ O - net ม.6 ครูผูสอน

- ดําเนินการการเรียนการสอน,นิเทศการสอน ครูผูสอน,วิชาการ

6 ก.พ. 62 ขอความเห็นชอบการจัดเก็บเงินระดมทรัพยากรทาง

การศึกษา

วาท่ีร.ต.หญิงธนียา  เจริญผล

16 12 ก.พ.62 แจงเวลาสอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2561 (ม.1 - ม.6) ครูผูสอน

12-13 ก.พ. 61 สงรายชื่อนักเรียนท่ีไมมีสิทธิ์สอบปลายภาค ม.1 - ม.6 ครูผูสอน

- ประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีไมมีสิทธิ์สอบ ม.1 - ม.6 งานวัดผล

- นักเรียนท่ีไมมีสิทธิ์สอบยื่นคํารองขอมีสิทธิ์สอบ งานวัดผล

14 ก.พ. 62 พิธีประดับบาลูกเสือเนตรนารีสามัญรุนใหญ ชั้น ม.1 ครูผูสอน,งานวัดผล

15 ก.พ. 1962 -ประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีไมมีสิทธิ์สอบ ม.1-ม.6  

-นักเรียนท่ีไมมีสิทธิ์สอบยื่นคํารองขอมีสิทธิ์สอบ

งานวัดผล

16-17 ก.พ. 62 เขาคายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญ ม.2-ม.3 ครูในคําสั่ง,วิชาการ

17 20 ก.พ. 62 ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2561 งานวัดผล

18 20 ก.พ. 62 -ดําเนินการจัดซ้ือหนังสือเรียนปการศึกษา 2562 นางสาวศิริธร พลเยี่ยม

19 26 ก.พ. 62 ประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมครูผูชวย กลุมบริหารงานบุคคล

26-27 ก.พ. 62 สงขอสอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2561 ครูผูสอน

28 ก.พ. – 6 มี.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2561 ครูในคําสั่ง, วิชาการ

3-4 มี.ค. 62 ม.6 สอบ O-Net ครูในคําสั่ง, วิชาการ

20 5-6 มี.ค. 62 สอบซอมคะแนนปลายภาคเรียนท่ี 2/2561 ครูในคําสั่ง,วิชาการ

-สงคะแนน SGS ม.3, ม.6 ครูผูสอน, งานวัดผล

13 มี.ค. 62 สงคะแนน SGS ม.1, ม.2, ม.4, ม.5 ครูผูสอน, งานวัดผล

14 มี.ค. 62 กิจกรรมปจฉิมนิเทศ กลุมบริหารท่ัวไป

15 มี.ค. 62 สงวิเคราะหขอสอบ/ แนะแนว/ ลูกเสือเนตรนารี/ ชุมนุม/

 สาธารณประโยชน/ สื่อการสอน

ครูผูสอน

สัปดาหสุดทายของการเรียนการสอนภาคเรียนท่ี 2/2561
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําภาคเรียนที่ 2/2561 (ฉบับแกไข)

โรงเรียนชําฆอพิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

22 19 มี.ค. 62 นํา ปพ.5 (ม.3, ม.6)  เสนอผูอํานวยการ งานวัดผล

20 มี.ค. 62 ประกาศผลสอบ ม.3, ม.6 งานวัดผล

20-21 มี.ค. 62 ม.3 และ ม.6 ยื่นคํารอง และดําเนินการสอบแกตัว ครูผูสอน, งานวัดผล

22 มี.ค. 1962 สงผลการสอบแกตัว ม.3, ม.6 ครูผูสอน, งานวัดผล

23 มี.ค. 2562 นํา ปพ.5  (ม.1, ม.2, ม.4, ม.5) เสนอผูอํานวยการ งานวัดผล

รับใบผลการเรียน, กรอกผลการเรียนใน ปพ.6 ครูท่ีปรึกษา, งานวัดผล

23 26 มี.ค. 2562 -นํา ปพ.6 เสนอผูอํานวยการ วัดผล

-สถานศึกษาดูผลสอบ O-Net ม.3 ท่ี www.niets.or.th งานวิชาการ

27-30 มี.ค. 2562 รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ครูในคําสั่ง, วิชาการ

24 3 เม.ย. 2562 สถานศึกษาดูผลสอบ O-Net ม.6 ท่ี www.niets.or.th วิชาการ

5 เม.ย. 2562 (เชา) ม.3 และ  ม.6 รับ ปพ.1 ,วุฒิบัตร วิชาการ

5 เม.ย. 2562 (บาย) -ประกาศผลสอบ, แจก ปพ.6 (ม.1, ม.2, ม.4, ม.5) ครูท่ีปรึกษา, วิชาการ

-ยื่นคํารองขอสอบแกตัวครั้งท่ี 1 (ม.1, ม.2, ม.4, ม.5) ครูผูสอน, งานวัดผล

24 8 เม.ย. 62 -รับมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ครูในคําสั่ง

9 เม.ย. 62 

-สงวิเคราะหขอสอบ/ แนะแนว/ ลูกเสือเนตรนารี/ ชุมนุม/

สาธารณประโยชน/ สื่อการสอน

-สอบแกตัวครั้งท่ี 1 (ม.1, ม.2, ม.4, ม.5)

ครูผูสอน, งานวัดผล

10 เม.ย. 62 สงผลสอบแกตัวครั้งท่ี 1 (ม.1, ม.2, ม.4, ม.5) ครูผูสอน

หมายเหตุ   ภาคเรียนท่ี 1   เปด 16 พฤษภาคม     ปด 11 ตุลาคม 0

              ภาคเรียนท่ี 2   เปด 1 พฤศจิกายน      ปด 1 เมษายนของปถัดไป

สําเนาถูกตอง (นายชาตรี  เจริญสุข)

นายเอกลักษณ   เทศเล็ก  ผูจัดพิมพ ผูอํานวยการโรงเรียนชําฆอพิทยาคม

รวมเวลาในการจัดการเรียนการสอนปกติ

      วันและกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม


