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ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนลืออานาจวิทยาคม
วันที่
16 ต.ค. 61
วันศุกร์ทุกสัปดาห์
ตลอดภาคเรียน
16-22 ต.ค. 61

22 ต.ค. –2 พ.ย. 61
29-30 ต.ค. 61
29 – 30
ของทุกเดือน
5 พ.ย. 61
8 พ.ย. 61
12 พ.ย. 61

12-16 พ.ย. 61
19 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61
23 - 28 พ.ย. 61
30 พ.ย. 61

ธ.ค.61 - ก.พ. 62

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

ผู้เกี่ยวข้อง

เปิดภาคเรียนที่ 2/2561
ส่ง AAR กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

ครูทุกท่าน, นักเรียนทุกคน
ครูประจากิจกรรม, วิชาการ

- ส่งแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ปพ.5) ครัง้ ที่ 1
- โครงการสอนทุกรายวิชา
- แผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกรายวิชา
- ส่งแผน IEP นักเรียนกลุ่มเรียนรวม
- ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 1 รายวิชา
- แผนการจัดการเรียนรูบ้ ูรณาการพอเพียง/อาเซียน/
พฤกษศาสตร์
นักเรียนที่มผี ลการเรียน 0, ร, มส, มผ ยื่นคาร้อง สอนเสริม
และดาเนินการสอบแก้ตัวครัง้ ที่ 1
แข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี 2561
ส่งรายงานการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา

ครูประจาวิชา, วิชาการ

ส่งผลการสอบแก้ตัวครัง้ ที่ 1
- ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
- ส่งชื่อวิจัยในชั้นเรียน
ทดสอบ “การรู้เรื่องการอ่าน(Reading Literacy) ตามแนวทาง
การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ Pisa” ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 1
นักเรียนที่มผี ลการเรียน 0, ร, มส, มผ ยื่นคาร้อง สอนเสริม
และดาเนินการสอบแก้ตัวครัง้ ที่ 2
ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
สารวจและส่งรายวิชาที่จะจัดสอบ
รายงานผลการประเมิน การรู้เรื่องการอ่าน (Reading
Literacy) ตามแนวการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA)
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 1
ติว ม.3, ม.6

ครูประจาวิชา, งาน GPA
นักเรียน, งาน GPA, วิชาการ

ครูประจาวิชา, งาน GPA
ครู, นักเรียน
ครูประจาวิชา, วิชาการ

ครูประจาวิชา, วิชาการ, นักเรียน

ครูประจาวิชา, งาน GPA
ครูประจาวิชา, งาน GPA
นักเรียน, งาน GPA
ครูประจาวิชา, งานวัดผล
วิชาการ

ครูประจาวิชา, นักเรียน, วิชาการ
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วันที่
ธ.ค. 61
3-7 ธ.ค. 61
3-28 ธ.ค. 61
6–13 ธ.ค. 61
17-21 ธ.ค. 61
27-28 ธ.ค. 61
ม.ค. 62
3 ม.ค. 62
4 ม.ค. 62
14 ม.ค. 62

14-18 ม.ค. 62
16-31 ม.ค. 62
21-24 ม.ค. 62
25-30ม.ค. 62
30 ม.ค. 62
31 ม.ค. 62

1-6 ก.พ. 62
2-3 ก.พ. 62
4 ก.พ. 62
ก.พ. 62
4-11 ก.พ. 62
8-13 ก.พ. 62

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

ผู้เกี่ยวข้อง

- สอบ Pre O-net ม.3
- สอบ Pre O-net ม.6
ส่งต้นฉบับข้อสอบ
นักเรียนที่มผี ลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต่า
ภาคเรียนที่ 1/61 ลงทะเบียนเรียนซ้าและดาเนินการเรียนซ้า
- อัดสาเนาข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561
- ส่งข้อสอบฉบับสมบูรณ์
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2
กีฬาภายใน
ทัศนศึกษา
ส่งผลการเรียนซ้า
ประกาศผลการเรียนซ้า
สอบการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 2
ส่งแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) ครั้งที่ 2
แนะแนวศึกษาต่อ/Open House
สารวจและส่งรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะไม่มสี ิทธิส์ อบ
สารวจและส่งรายวิชาที่จะจัดสอบ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะไม่มีสทิ ธิ์สอบ
รายงานผลการประเมิน การรู้เรื่องการอ่าน(Reading Literacy)
ตามแนวการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 2
นักเรียนที่คาดว่าจะไม่มสี ิทธิ์สอบ ดาเนินการขอเวลาเรียน
เพิ่มเติม
สอบ O-NET ม.3
ประชุมผู้ปกครองและครูที่ปรึกษานักเรียนที่คาดว่าจะไม่มี
สิทธิ์สอบ
เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี
ส่งต้นฉบับข้อสอบ
- ส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสทิ ธิ์สอบ
- ส่งวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1 เรื่อง

ครูประจาวิชา, นักเรียน, วิชาการ
ครูประจาวิชา, งานวัดผล
ครูประจาวิชา, งาน GPA, นักเรียน
ครูประจาวิชา, งานวัดผล
ครูประจาวิชา,นักเรียน,งานวัดผล
ครูทุกท่าน,นักเรียน
ครูที่ปรึกษา, นักเรียน, วิชาการ
ครูประจาวิชา, งาน GPA
นักเรียน, งาน GPA, วิชาการ
วิชาการ, นักเรียน

ครูประจาวิชา, งานวัดผล
ครู, นักเรียน, งานแนะแนว
ครูประจาวิชา, งานวัดผล
ครูประจาวิชา, งานวัดผล
ครูประจาวิชา, งานวัดผล
วิชาการ

นักเรียน, ครูประจาวิชา, งานวัดผล
นักเรียนชั้น ม.3, วิชาการ
นักเรียน, ครูประจาวิชา,
วิชาการ, ครูที่ปรึกษา
นักเรียนชั้น ม.2, บุคลากร
ครูประจาวิชา, งานวัดผล
ครูประจาวิชา, วิชาการ
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วันที่
11–20 ก.พ. 62
15 ก.พ. 62
15-20 ก.พ. 62
25–28 ก.พ. 62
ก.พ. 62
1-7 มี.ค. 62
2-3 มี.ค. 62
5 มี.ค. 62

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
- อัดสาเนาข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561
- ส่งข้อสอบฉบับสมบูรณ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสทิ ธิ์สอบ
ยื่นคาร้องขอมีสิทธิ์สอบ
สอบวัดผลปลายภาค
การสอบประเมินคุณภาพด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง
(ข้อสอบกลาง) ม.1, ม.2
ส่งแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ. 5) ครัง้ ที่ 3
ปพ. กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน และ Bookmark
สอบ O-NET ม.6
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

11 มี. ค. 62
12-22 มี. ค. 62

ประกาศผลการสอบ
นักเรียนที่มผี ลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต่า
ภาคเรียนที่ 2 ยื่นคาร้องและดาเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1

22 มี.ค. 62
25 มี.ค. 62
มี.ค. 62
27 มี.ค. 62

งานวันสถาปนาโรงเรียน
ส่งผลการสอบแก้ตัวครัง้ ที่ 1
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
- ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
- ตรวจสอบการจบหลักสูตร
อนุมัติจบหลักสูตร ครั้งที่ 1
นักเรียนที่สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน ในภาคเรียนที่ 2
ดาเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
อนุมัติจบหลักสูตร ครั้งที่ 2
เปิดภาคเรียนที่ 1/2562
- ครูและบุคลากรลงเวลาทาการ
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (ม.1, ม.4)
- ปฐมนิเทศนักเรียนเก่า (ม.2, ม.3, ม.5, ม.6)
- อนุมัติจบหลักสูตร ครัง้ ที่ 3

29 มี.ค. 62
1-19 เม.ย. 62
30 เม.ย. 62
13 พ.ค. 62
14 พ.ค. 62
15 พ.ค. 62

หมายเหตุ ปฏิทินปฏิบัตงิ านนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ผู้เกี่ยวข้อง
ครูประจาวิชา, งานวัดผล
นักเรียน, งานวัดผล
นักเรียน, ครูประจาวิชา, งานวัดผล
นักเรียน, ครูประจาวิชา, วิชาการ
นักเรียน, ครูประจาวิชา, วิชาการ
ครูประจาวิชา, งานวัดผล
นักเรียนชั้น ม.6 , วิชาการ
นักเรียนชั้น ม.3, ม.6 , วิชาการ
บุคลากรทุกท่าน
งาน GPA
งาน GPA, ครูประจาวิชา,
นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินขั้นต่า
บุคลากรทุกท่าน
ครูประจาวิชา, งาน GPA
นักเรียน, วิชาการ
-งาน GPA, นักเรียน
นักเรียน ม.3, ม.6, งาน GPA
นักเรียน ม.3, ม.6, งาน GPA,
ครูประจาวิชา
นักเรียน ม.3, ม.6, งาน GPA
ครูและบุคลากร
บุคลากร, นักเรียน ม.1 ม.4
บุคลากร,นักเรียน ม.2,ม.3,ม.5,ม.6
-งาน GPA, นักเรียน

