
ปฏิทินปฏิบัตงิาน  ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเชยีงใหมป่ระชานุสรณ์   ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2559

สัปดาห์ที่ เดอืน ปี วันที ่เดอืน ปี และกิจกรรม ผู้ปฏิบัติ

ตุลาคม 2559 21 ตุลาคม 2559 ฝ่ายวิชาการ และครู

   1) ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา

   2) เตรียมการเปิดเรียน  ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2559

   3) ส่งวิเคราะห์หลักสูตร  ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2559

   4) ส่งวิเคราะห์ข้อสอบ  ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2559

1 ตุลาคม 2559 24 ตุลาคม 2559  นักเรียนรับอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที ่2/2559 ฝ่ายวิชาการ ครู และนักเรียน

25 ตุลาคม 2559 ฝ่ายวิชาการ ครู และนักเรียน

   1)  เปิดเรียน  ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2559

   2) นักเรียนรับตารางเรียน  ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2559

26  ตุลาคม 2559  เร่ิมนับเวลาเรียน  ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2559 ฝ่ายวิชาการ ครู และนักเรียน

26 - 31  ตุลาคม 2559 ฝ่ายวิชาการ ครู และนักเรียน

   1) นักเรียนลงทะเบียนเรียน

   2) ส ารวจจ านวนนักเรียน

2 ตุลาคม 2559 1 พฤศจิกายน 2559 ประกาศผลการเรียน  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2559 ฝ่ายวิชาการ ครู และนักเรียน

พฤศจิกายน 2559 2 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อนักเรียนทีม่ีผลการเรียน 0, ร, มผ และ มส ฝ่ายวิชาการ ครู และนักเรียน

3 พฤศจิกายน 2559  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
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3 พฤศจิกายน 2559 7 - 13 พฤศจิกายน 2559  นักเรียนยื่นค าร้องและด าเนินการสอบแก้ผลการเรียน คร้ังที ่1 ฝ่ายวิชาการ ครู และนักเรียน

4 พฤศจิกายน 2559 14 - 18 พฤศจิกายน 2559  นักเรียนยื่นค าร้องและด าเนินการสอบแก้ผลการเรียน คร้ังที ่1 ฝ่ายวิชาการ ครู และนักเรียน

5 พฤศจิกายน 2559 22 พฤศจิกายน 2559  ประกาศผลการสอบแก้ผลการเรียน คร้ังที ่1 ฝ่ายวิชาการ ครู และนักเรียน

6 พฤศจิกายน 2559 28 พ.ย. 2559 นักเรียนทีส่อบแก้ผลการเรียนไม่ผ่าน ลงทะเบียนเรียนซ้ า ฝ่ายวิชาการ ครู และนักเรียน

ธันวาคม 2559 30 พศจิกายน 2559  ฝ่ายวิชาการ และครู

   1) ครูผู้สอนส่งแผนการจัดการเรียนรู้

   2) ครูผู้สอนส่งแบบบันทึกเวลาเรียนและคะแนนเก็บ คร้ังที ่1

7 ธันวาคม 2559 5 ธันวาคม 2559  วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฝ่ายวิชาการ ครู และนักเรียน

6 ธันวาคม 2559 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

7 - 11  ธันวาคม 2559  นักเรียนยื่นค าร้อง และด าเนินการสอบแก้ตัว คร้ังที ่2 ฝ่ายวิชาการ ครู และนักเรียน

10 ธันวาคม 2559 วันรัฐธรรมนูญ ฝ่ายวิชาการ ครู และนักเรียน

8 ธันวาคม 2559 12 ธันวาคม 2559 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ ฝ่ายวิชาการ ครู และนักเรียน

12 - 16  ธันวาคม 2559  นักเรียนยื่นค าร้อง และด าเนินการสอบแก้ผลการเรียน คร้ังที ่2 ฝ่ายวิชาการ ครู และนักเรียน

14 - 16 ธันวาคม 2559  แนะแนวการศึกษาต่อในโรงเรียนเขตพืน้ทีบ่ริการ ฝ่ายวิชาการ  และฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
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8 ธันวาคม 2559 15 ธันวาคม 2559 ส ารวจรายวิชาทีเ่ปิดสอบกลางภาค ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2559 ฝ่ายวิชาการ และครู

9 ธันวาคม 2559 19 - 22 ธันวาคม 2559 ส่งข้อสอบ กลางภาค ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2559 ฝ่ายวิชาการ และครู

23 ธันวาคม 2559  กิจกรรมวันคริสต์มาส ฝ่ายวิชาการ ครู และกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

10 ธันวาคม 2559 26 - 29 ธันวาคม 2559 สอบกลางภาค ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2559 ฝ่ายวิชาการ ครู และนักเรียน

มกราคม 2560 30  ธันวาคม 2559  ครูผู้สอนส่งแบบบันทึกเวลาเรียนและคะแนนเก็บ คร้ังที ่2 ฝ่ายวิชาการ และครู

31 ธันวาคม 2559  วันส้ินปี ฝ่ายวิชาการ ครู และนักเรียน

1 มกราคม 2560 วันปีใหม่ ฝ่ายวิชาการ ครู และนักเรียน

11 มกราคม 2560 2 มกราคม 2560  หยุดชดเชย วันปีใหม่ ฝ่ายวิชาการ ครู และนักเรียน

4 มกราคม 2560  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

12 มกราคม 13 มกราคม 2560  เปิดบ้านวิชาการ ฝ่ายวิชาการ ครู และนักเรียน

13 มกราคม 16 มกราคม 2560  วันครู  ปี 2560 ฝ่ายวิชาการ และครู

14 มกราคม 27  มกราคม 2560  นักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ฝ่ายวิชาการ และครู
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สัปดาห์ที่ เดอืน ปี วันที ่เดอืน ปี และกิจกรรม ผู้ปฏิบัติ

15 มกราคม 2560 30 27  มกราคม 2560  ครูผู้สอนส่งแบบบันทึกเวลาเรียนและคะแนนเก็บ คร้ังที ่3 ฝ่ายวิชาการ ครู และนักเรียน

กุมภาพันธ์ 2560 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2560 สอบ O-NET ม.3 ฝ่ายวิชาการ ครู และนักเรียน ม.3

16 กุมภาพันธ์ 2560 6 กุมภาพันธ์ 2560  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

7 กุมภาพันธ์ 2560 ครูผู้สอน ส่งรายชื่อนักเรียนทีม่ีเวลาเรียนไม่ถึง 80% ฝ่ายวิชาการ และครู
8 กุมภาพันธ์ 2560  ประกาศรายชื่อนักเรียนทีไ่ม่มีสิทธ์สอบปลายภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2559 ฝ่ายวิชาการ ครู และนักเรียน
11 กุมภาพันธ์ 2560 วันมาฆะบูชา ฝ่ายวิชาการ ครู และนักเรียน

17 กุมภาพันธ์ 2560 13 กุมภาพันธ์ 2560  หยุดชดเชยวันมาฆะบูชา ฝ่ายวิชาการ ครู และนักเรียน
13 - 17  กุมภาพันธ์ 2560  ฝ่ายวิชาการ ครู และนักเรียน
   1) นักเรียนยื่นค าร้องขอมีสิทธิส์อบ 
   2) ครู้ผู้สอน ด าเนินการแก้ไขเวลาเรียนของนักเรียนทีม่ีเวลาเรียนไม่ถึง 80%
18 - 19 กุมภาพันธ์  2560  สอบ O-NET ม.6 ฝ่ายวิชาการ ครู และนักเรียน ม.6

18 กุมภาพันธ์ 2560 20 กุมภาพันธ์ 2560  ประกาศรายชื่อนักเรียนทีม่ีสิทธิส์อบ ฝ่ายวิชาการ ครู และนักเรียน
20 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 ครูผู้สอนส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2559 ฝ่ายวิชาการ ครู และนักเรียน
                              และบรรจุซองข้อสอบ

19 กุมภาพันธ์ 2560  27 กุมภาพันธ์ 2560  สอบปลายภาค ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2559 ฝ่ายวิชาการ ครู และนักเรียน
มีนาคม 2560 3 มีนาคม 2560 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ฝ่ายวิชาการ ครู และนักเรียน
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สัปดาห์ที่ เดอืน ปี วันที ่เดอืน ปี และกิจกรรม ผู้ปฏิบัติ

20 มีนาคม 2560 10 มีนาคม 2560 ครูผู้สอนส่งผลการเรียน ม.3 และ ม.6  พร้อม ปพ.5 /SGS ฝ่ายวิชาการ และครู

21 มีนาคม 2560 15 มีนาคม 2560 ครูผู้สอนส่งผลกาเรียน ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 พร้อม ปพ.5 /SGS ฝ่ายวิชาการ และครู

22 มีนาคม 2560 20 - 24 มีนาคม 2560 ประชุมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง) ฝ่ายวิชาการ และครู

23 มีนาคม 2560 28 มีนาคม 2560 ครูผู้สอน ส่งเค้าโครงการสอน ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2560 ทุกรายวิชา ฝ่ายวิชาการ และครู
เมษายน 2560    1)  ครูผู้สอน ส่งเค้าโครงการสอน ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2560 ทุกรายวิชา

   2) ครูผู้สอน ส่งวิเคราะห์หลักสูตร ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2560
31 มีนาคม 2560 ฝ่ายวิชาการ ครู และนักเรียน
   1) อนุมัติการจบหลักสูตรของนักเรียน ม.3 และ ม.6  รอบที ่1
   2) นักเรียน ม.3 และ ม.6  รับใบประกาศนียบัตร และ ป.พ.1
   3) ปิดเรียน  ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2559 ฝ่ายวิชาการ ครู และนักเรียน

หมายเหตุ : ตารางนี้อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือตามบริบทของนโยบาย
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