ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําภาคเรียนที่ 1/2559
โรงเรียนชําฆอพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
สัปดาห
1

วันที่
16 พ.ค. 59

โครงการ/กิจกรรม
-เปดภาคเรียนที่ 1 , ลงทะเบียนเรียน , ตารางสอน
-มอบหนังสือเรียนชั้น ม.1 - ม.6
17 พ.ค. 59 มอบเงินคาอุปกรณการเรียนและคาเครื่องแบบนักเรียน
ชั้น ม.1 - ม.6
17-18 พ.ค. 59 ยื่นคํารองขอสอบแกตัวและสอบแกตัวครั้งที่ 2
17-31 พ.ค. 59 ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ชั้น ม.1 - ม.6
18 พ.ค. 59 -ประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมครูผูชวย

ผูรับผิดชอบ
วิชาการ
งบประมาณ
งบประมาณ

จํานวน
5

ครูผูสอน, งานวัดผล
งบประมาณ
กลุมบริหารงานบุคคล

-ประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและครูอัตราจาง

2
3
4
5
6

23 พ.ค. 59
31 พ.ค. 59
1-3 มิ.ย. 59
6-10 มิ.ย. 59
13-17 มิ.ย. 59
20-24 มิ.ย. 59
23 มิ.ย. 59

7

27 มิ.ย. 59
27-28 มิ.ย. 59
1 ก.ค. 59

8
9
10

6-7 ก.ค. 59
11-13 ก.ค. 59
18 ก.ค. 59
21 ก.ค. 59
21-22 ก.ค. 59
25-29 ก.ค. 59
2 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59

11
12

สงผลการสอบแกตัว ครั้งที่ 2
กิจกรรมวันงดสูบหรี่โลก
สงคะแนนหนวยใน SGS
สํารวจตารางการนิเทศการสอน
ดําเนินการเรียนการสอน, นิเทศการสอน
ดําเนินการเรียนการสอน, นิเทศการสอน
-กิจกรรมวันสุนทรภู/ สัปดาหภาษาไทย/
สัปดาหหองสมุด
-กิจกรรมวันไหวครู
-กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
-กิจกรรมเดินรณรงคในวันตอตานยยาเสพติด/
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
แจงเวลาสอบกลางภาค 1/59
คายบูรณาการ 8 กลุมสาระ
จัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ
ประกาศตารางสอบกลางภาค 1/59
เดือนของการเยี่ยมบานนักเรียน
สงขอสอบกลางภาค 1/59
สอบกลางภาค 1/59
กิจกรรมแหเทียนเขาพรรษา
เขาคายทักษะชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
ดําเนินการเรียนการสอน, นิเทศการสอน
ดําเนินการเรียนการสอน, นิเทศการสอน
สงคะแนนกลางภาค
ทัศนศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนรู

ครูผูสอน, งานวัดผล
นายโสภณ วงษคงดี
ครูผูสอน, งานวัดผล
ครูผูสอน, วิชาการ
ครูผูสอน, วิชาการ
ครูผูสอน, วิชาการ
กลุมสาระภาษาไทย ,ครูในคําสั่ง

4
4
5
5
4

นายเดชอุดม แกวประเสริฐ
นางสาวปารีวรรณ โคตรชมภู
นายโสภณ วงษคงดี
ครูผูสอน
วิชาการ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
งานวัดผล
นางสาวนุชนาถ พานคํา
ครูผูสอน
ครูในคําสั่ง
นายเดชอุดม แกวประเสริฐ
นางสาวปารีวรรณ โคตรชมภู
ครูผูสอน, วิชาการ
ครูผูสอน, วิชาการ
ครูผูสอน, วิชาการ
ครูในคําสั่ง

3

5
2
4

5
4

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําภาคเรียนที่ 1/2559
โรงเรียนชําฆอพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
สัปดาห
13
14

วันที่
โครงการ/กิจกรรม
8-10 ส.ค. 59 กิจกรรมสัปดาหอาเซียน
11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแมแหงชาติ
15-19 ส.ค. 59 สัปดาหวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
18 ส.ค. 59

15

16
17
18
19

20

21

22 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
29-30 ส.ค. 59
1 ก.ย. 59
5 ก.ย. 59
7-8 ก.ย. 59
12-16 ก.ย. 59
19-20 ก.ย. 59
19-21 ก.ย. 59
21 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
29 ก.ย. 59
30 ก.ย. 59

3 ต.ค. 59
3-4 ต.ค. 59
4 ต.ค. 59

ผูรับผิดชอบ
ครูผูสอน, วิชาการ
นายเดชอุดม แกวประเสริฐ

จํานวน
4

กลุมสาระวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และการงานอาชีพฯ

5

-ประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมครูผูชวย
-ประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและครูอัตราจาง

กลุมบริหารงานบุคคล

สงรายชื่อนักเรียนที่ไมมีสิทธิ์สอบปลายภาค ม.1-ม.6
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไมมีสิทธิ์สอบ ม.1-ม.6
นักเรียนที่ไมมีสิทธิ์สอบยื่นคํารองขอมีสิทธิ์สอบ
แจงเวลาสอบปลายภาค ม.1-ม.6
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศตารางสอบปลายภาค 1/59
สงขอสอบปลายภาค
สอบปลายภาค 1/59
สอบซอมคะแนนปลายภาค
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560
สงคะแนน Book mark / SGS ม.3, ม.6
สงคะแนน Book mark / SGS ม.1, ม.2, ม.4, ม.5
นําคะแนน Book mark / SGS เสนอผูอํานวยการ
-รับใบผลการเรียน, กรอกผลการเรียนใน ปพ.6
-ตรวจสอบพัสดุประจําป
-ควบคุมภายใน
ประกาศผลสอบ แจกปพ.6 ,มอบเกียรติบัตร
ยื่นคํารองขอสอบแกตัวครั้งที่ 1 , สอบแกตัวครั้งที่ 1
สงผลการสอบแกตัวครั้งที่ 1
รวมเวลาในการจัดการเรียนการสอนปกติ

ครูผูสอน
งานวัดผล
งานวัดผล
ครูผูสอน
บุคคล
งานวัดผล
วัดผล, ครูผูสอน
ครูในคําสั่ง, วิชาการ
ครูผูสอน, งานวัดผล
งบประมาณ
ครูผูสอน, งานวัดผล
ครูผูสอน, งานวัดผล
วัดผล
วัดผล , ครูที่ปรึกษา
งบประมาณ
บริหารทั่วไป
กลุมบริหารวิชาการ
วัดผล , ครูผูสอน
วัดผล , ครูผูสอน

หมายเหตุ ภาคเรียนที่ 1 เปด 16 พฤษภาคม
ภาคเรียนที่ 2 เปด 1 พฤศจิกายน

5

5
5
3

5

5

87 วัน

ปด 11 ตุลาคม
ปด 1 เมษายนของปถัดไป

87

(นายวิชัย ยิ่งประเสริฐ)
ผูอํานวยการโรงเรียนชําฆอพิทยาคม
นายเอกลักษณ เทศเล็ก ผูจัดพิมพ

