
 ( สําเนา) ปฎิทินปฎิบัติงาน   กลุมบริหารงานวิชาการ  

โรงเรียนธรรมโฆสิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 

รายการ

ที ่

 

วัน/เดือน/ป 

 

รายการปฏิบัติ 

 

ผูปฏิบัต ิ

1 2 พ.ค.57 ครูลงช่ือปฏิบัตริาชการ 

- เชา นักเรียนม.1,ม.4    เลือกชุมนุม เลือกวิชาเพิ่มเติม ลงทะเบียนเรยีน  รับ 
ตารางสอน/รับอุปกรณการเรยีน 

- บาย   ปรับพื้นฐาน เรื่อง ระเบยีบวินัย การปรับตัว ละลายพฤติกรรม 

ครูผูสอนตามคําสั่ง

แตงตั้ง 

2 5 – 9 พ.ค.55 นักเรียนชั้นม.1,ม.4 ใหม เรียนปรบัพื้นฐานตามตารางสอน ครูผูสอนตามคําสั่ง

แตงตั้ง 

3 12 พ.ค. 57 เชา   -   ม.1 .ม.4 ปฐมนิเทศนักเรียนใหมและ ประชุมผูปกครอง เรียน 

-  ม.2,ม.3,ม.5,ม.6 ปการศึกษา 2557 เลือกชุมนุม  ลงทะเบียนเรียน รับ 
- ดําเนินการเรื่องนักเรยีนเรยีนซ้ําชัน้ ตารางสอน   จายเงินบํารุงการศึกษา และ 

อุปกรณการเรียน 
บาย    ประชุมครู เตรียมเปดภาคเรียน / ครูสงแผนการจดัการเรียนรู หนวยที่ 1 ผานหน.

กลุมสาระฯ หน.ฝายบริหารงานวชิาการ และผูอํานวยการ 

ฝายกิจการ 

ครูทุกคน 

4 14 พ.ค.55 เปดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557  

5 14-23 พ.ค.57 จัดสํามะโนนักเรียน ม.1-ม.4 และพิมพรายชื่อนักเรียน ม.1-ม.6 ปการศึกษา 2556 งานทะเบียนนักเรยีน 

6 12-15 พ.ค.57 พิมพรายชื่อนักเรียนทีล่งทะเบียนแตละกลุมสาระแตละรายวิชาและแตละรายกิจกรรม จนท.งานทะเบียนฯ 

7 16 พ.ค.57 แจกรายชื่อนักเรียน    รายวิชาเพิม่เติม รายกิจกรรม  เพื่อครผููสอนตรวจเช็คนักเรียนที่เขา

เรียนตามที่ลงทะเบยีนเรยีน 

จนท.ทะเบียน 

ครูผูสอน 

8 23 พ.ค.57 - ทําบุญวันครบรอบวันกอตั้งโรงเรยีนธรรมโฆสติ 
- Big Cleaning ครั้งที่ 1 

ฝายกิจการ 

ฝายอาคารสถานท่ี 

กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

9 26 พ.ค. -10 มิ.ย.

57 

พิมพขอมูลนักเรยีนในแบบรายงานขอมูลพื้นฐานนักเรยีน 10 มิถุนายน  ครูภิรญา 

10 19-30 พ.ค.57 สงรายละเอียดรายวิชา/รายกิจกรรมชั้นม.1,ม.2,ม.3,ม.4,ม.5,ม.6 เพื่อจัดทําปพ.5 และ 

ปพ.5/1 ตอเจาหนาที่งานวัดผล 

ครูผูสอน / หน.กลุม

สาระ 

11 1-30 มิ.ย.57 - ดําเนินการซอมเสริม แกไข ปรับปรุงผูเรยีน ช้ัน ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 ที่ยังไมผาน

เกณฑการประเมิน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1 

- เลื่อนคาบเรียน คาบละ 45 นาที เพื่อ ฝกซอมกีฬา /กรีฑาส ี

ครูที่ปรึกษา ครผููสอน 

หน.กลุมสาระฯ 

เจาหนาที่งานวัดผล 



12 2 มิ.ย.57 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหผลการสอบ Las ม.2, O-net ม.3,ม.6 ปการศึกษา 2556 

(รนเวลา คาบละ 45 นาที) คาบ8-10   ณ หองประชุมลีลาวด ี

คําสั่ง 

13 2-25 มิ.ย.57 เริ่มรนคาบเรียนเพื่อฝกซอมกีฬาและกรฑีาส ี จนท.งานทะเบียน 

14 2-6 มิ.ย.57 ตรวจสอบ และพิมพรายชื่อนักเรียนที่เรียนวิชาเพิ่มเติม /ครูผูสอนสงคืนวิชาการ ครูผูสอน 

15 12 มิ.ย.57 -วันไหวครู เลือกคณะกรรมการนกัเรียนใหม คําสั่งฝายกจิการ 

16 16-20 มิ.ย.57 ครูสงแผนการจัดการเรียนรู หนวยที่ 2  /  สง วก.1-6 หนวยที่ 1 ผานหน.กลุมสาระ หน.

วิชาการและผอ. 

ครูทุกคน 

17 23-30 มิ.ย.57 รับแฟมขอมูลจากงานทะเบียน งานทะเบียน 

18 26 มิ.ย.57 กิจกรรมวันสุนทรภู  คาบ 8-9 กลุมสาระภาษาไทย 

19 27 มิ.ย.55 

30 มิ.ย.57 

-ซอมพิธีกลาวคําปฏญิาณและเดินสวนสนาม  คาบ 8-9 

-พิธีกลาวคําปฏิญาณและเดินสวนสนาม ( สลับคาบ 1 กับคาบ9) 

คําสั่ง กิจกรรมพัฒนา

ผูเรยีน/วิชาการ 

20 1-4 ก.ค.57 - ดําเนินการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค และประเมินการอาน คิด  
วิเคราะหเขียน ครั้งที่ 1 

- สงผลการดําเนินการซอมเสริม แกไข ปรับปรุงผูเรยีน ช้ัน ม.2, ม.3, ม.5, ม.6  
ที่ยังไมผานเกณฑการประเมิน ในภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1 

- สํารวจรายวิชาที่สอบกลางภาค และออกตารางสอบกลางภาค 

ครูผูสอน 

งานวักผล 

21 3-4 ก.ค.57 

พฤหัส-ศุกร 

แขงขันกีฬาสีภายในโรงเรียน กลุมสาระพละศึกษา 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

22 1-31 ก.ค.57 ดําเนินการซอมเสริม แกไข ปรับปรุงผูเรยีน ช้ัน ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 ที่ยังไมผานเกณฑการ

ประเมิน ในภาคเรยีนที่ 2 ปการศกึษา 2556 ครั้งที่ 2 

ครูที่ปรึกษา ครผููสอน 

หน.กลุมสาระฯ 

เจาหนาที่งานวัดผล 

23 7 ก.ค.57  นิเทศภายในเรื่อง การลงโปรแกรม Student 51 ครั้งที ่1 

 

งานทะเบียน/ฝาย

วิชาการ 

24 15 -18 ก.ค.57 ครูสงแผนการจัดการเรียนรู หนวยที่ 3  /  สง วก.1-6 หนวยที่ 2 ผานหน.กลุมสาระ หน.

วิชาการและผอ. 

ครูทุกคน 

25 17-18  ก.ค. 57 สอบกลางภาค งานวัดผล 

26 21 ก.ค.57 Big Cleaning ครั้งที่ 2 ฝายอาคารสถานท่ี 

กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

27 21-31 ก.ค.57 - นิเทศภายใน  เรื่อง การสังเกตการสอนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู   ครั้งที่ 2 
- แจงผลการดําเนินการซอมเสริม แกไข ปรับปรุงผูเรียน ช้ัน ม.2, ม.3, ม.5, ม. 

6 ที่ยังไมผานเกณฑการประเมิน ในภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2 

ทีมนิเทศ/ฝายวิชาการ 

งานวัดผล 



28 28 ก.ค.57 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียน  ทีมวิจัย/ฝายวิชาการ 

29 28-31 ก.ค.57 สงปพ.5  ตองานวัดผล  และสงแฟมขอมูลประมวลผลการเรียนตองานทะเบียนวัดผล 

- หนวย ท่ี 1-2  
- การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค และประเมินการอาน คดิ  

วิเคราะหเขียน ครั้งที่ 1 

- ผลการสอบกลางภาค 

ครูผูสอน/งานวัดผล 

และงานทะเบยีน

วัดผล 

30 29 ก.ค.57 กิจกรรมวันภาษาไทย 

- กิจกรรมรักการอาน 
- กิจกรรมหองสมุด 

กลุมสาระภาษาไทย 

หองสมุด 

31 1 ส.ค.57 ประชุมผูปกครองเพื่อรับทราบผลการเรยีนครึ่งภาคเรียน วิชาการ/กิจการ

นักเรียน 

32 9-12 ส.ค. 57 - นักเรียนหองเรยีนสองภาษาไปทัศนศึกษา และทํากิจกรรมวิชาการกบันักเรียน
ประเทศมาเลเซีย 

- นักเรียนชั้นอ่ืนๆไปศึกษาแหลงเรียนรูในประเทศ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

33 11 ส.ค.57 จัดกิจกรรมวันแมแหงชาต ิ กิจการนักเรยีน 

34 15 ส.ค.57 นักเรียนศึกษาแหลงเรยีนรูในงานสัปดาหวิทยาศาสตร มอ. ครูทุกคน/กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

35 25 ส.ค.57 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียน  ทีมวิจัย/ฝายวิชาการ 

36 29 ส.ค.57 Big Cleaning ครั้งที่ 3 ฝายอาคารสถานท่ี 

กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

37 1-5 ก.ย.57 กลุมสาระประชุมเพื่อจดัวิชาเรียน และสงรายชื่อวิชาเพิ่มเตมิ ครูผูสอนรายวิชาพื้นฐาน 

และเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 

หน.กลุมสาระ 

 

38 8-9 ก.ย. 57 สงรายชื่อวิชาเพิ่มเตมิ ครผููสอนรายวิชาพื้นฐาน และเพิ่มเติม ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 

2557 

หน.กลุม 

หน.วิชาการ 

39 8-12 ก.ย.57 1) ดําเนินการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค และประเมินการอานคิดวิเคราะห
เขียน ช้ัน ม.1-6 ครั้งที่ 2 

2) ประเมินกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 

ครูผูสอน 

40 15-19 ก.ย.57 1) สํารวจนักเรียนทีไ่มมสีิทธิ์สอบปลายภาค / ออกตารางสอบปลายภาค ช้ัน ม.1-6 
และออกคําสั่งครูคุมสอบ 

2) สงปพ.5/1 กิจกรรมชุมนมุ กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ตอหน.กจิกรรมชุมนุม /หน.กิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 

จนท.งานวัดผล 

หน.กิจกรรมชุมนุม 

หน.กิจกรรมพัฒนา

ผูเรยีน 

41 22-23-24 ก.ย.57 - สอนชดเชยวันหยุดนักขตัฤกษ  ตารางสอนวันจันทร วันพฤหัสบดี วันศุกร 
- มาตรการซอมกอนตก 

ครูผูสอน 



42 25-26 ก.ย.57 สอบปลายภาค 

-นักเรียน ม.1-6   เลือกวิชาเรียนเพิ่มเติม 

คําสั่ง /วัดผล 

หน.กลุมสาระ 

หน.วิชาการ 

43 29 ก.ย..57 -นักเรียนลงทะเบียนเรียน ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2557 ครูที่ปรึกษา/ฝาย

วิชาการ 

44 29 ก.ย.-3 ต.ค.57 สงขอมูลคะแนนตอฝายทะเบียนวดัผลทุกรายวิชา ทุกรายกิจกรรม ทุกช้ันเรียน ครูผูสอน 

งานทะเบียนนักเรยีน 

45 1-3  ต.ค.57 จัดตารางเรียน ตารางสอน คําสั่ง 

46 6-7 ต.ค.57 1) ประมวลผลการเรียนของผูเรียนทกุช้ันเรียน ทุกรายวิชา ทุกรายกิจกรรม ดวย
คอมพิวเตอร จัดพมิพ ปพ.6 

2) ประมวลผลการเรียนของผูเรียน ทุกรายวิชา รายกิจกรรม โดยผานผูตรวจทาน 1 
คน ผานหน.กลุมสาระ 

ครูผูสอน 

จนท.งานทะเบียน 

จนท.งานวัดผล 

47 9 ต.ค.57 1) สง ปพ.5 ทุกรายวิชา รายกิจกรรม ตอ จนท.งานวัดผล 
2) ตรวจสอบเขาเลม ปพ.5 ชั้น ม.1-6 สง จนท.งานวัดผล 

ครูผูสอน/หน.กลุม 

48 10 ต.ค.57 1) เวลา 09.00 น. ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.1-6 รับ ปพ.6 ตรวจสอบเสนอผูอํานวยการ 
ลงนามอนุมัต ิ

 

จนท.งานวัดผล 

ครูที่ปรึกษา 

49 13  ต.ค.57 1) เชา   ประชุมผูปกครองเพื่อรับทราบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2557 ของนักเรียนชั้น ม.1-6 

2) บาย   ประชุมครูปดภาคเรียน 

ฝายกิจการ 

50 31  ต.ค.57 ครูลงชื่อปฏิบัติราชการ 

- ประชุมคร ู
- รับตารางเรียนนักเรียน / ตารางสอน 

ครูทุกคน 

51 3 พ.ย.57 เปดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 

- นักเรียนรับตารางเรียน 
- จายเงินคาอุปกรณการเรียน 

ครูทุกคน 

 

กลุมบริหารงานวิชาการ โรงเรยีนธรรมโฆสติ 

 

 

 

 

 


