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ปฏิทินกาหนดการปฏิบตั ิงานวิชาการ
( ประจาปี การศึกษา 2556 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2557 )
วัน/เดือน/ปี
3 – 7 ก.พ. 57

รายการปฏิบัติงาน
ติวรวม O – NET ม.3 , ม.6

8 – 9 ก.พ. 57

สอบ O – NET ม.3

ผู้ปฏิบัติงาน
ครู ประจาวิชา
ตามคาสั่งโรงเรี ยน
ครู ตามคาสั่ง สพม.29

10 – 13 ก.พ. 57 ติวรวม O – NET ม.6

ครู ประจาวิชา
ตามคาสั่งโรงเรี ยน
13 ก.พ. 57
นานักเรี ยนร่ วมทาบุญ เนื่องในวันมาฆบูชา ครู ที่ปรึ กษา
ตามคาสั่งโรงเรี ยน
15 – 16 ก.พ. 57 สอบ O – NET ม.6
ครู ตามคาสั่ง สพม.29
10 – 21 ก.พ. 57 ส่ งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค 2 / 2556
21 ก.พ. 57

กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ลูกเสื อ – เนตรนารี
ม. 1 , ม.3 และลูกเสื อวิสามัญ ม. 4 – 6
21 – 22 ก.พ. 57 เข้าค่ายพักแรม ลูกเสื อ – เนตรนารี ม.2
23 ก.พ. 57

สนามสอบ N – NET กศ.น.กุดข้าวปุ้ น

24 – 28 ก.พ. 57 รับข้อมูล Book mark ภาคเรี ยนที่ 2 / 2556

24 , 26 , 28
ก.พ. 57
25, 27 ก.พ. 57 ,
3 มี.ค. 57
3 – 5 มี.ค. 57
4 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
10 มี.ค. 57

11 มี.ค. 57

ครู ประจาวิชา
คณะครู ผกู ้ ากับ
คณะครู ผกู ้ ากับ
ครู ตามคาสั่ง กศ.น.
กุดข้าวปุ้ น
ครู ประจาวิชา

สอบปลายภาค ภาคเรี ยนที่ 2 / 2556
ระดับชั้น ม.6
สอบปลายภาค ภาคเรี ยนที่ 2 / 2556
ระดับชั้น ม.3
สอบปลายภาค ภาคเรี ยนที่ 2 / 2556
ระดับชั้น ม.1 , ม.2 , ม.4 และ ม.5
ซ้อมพิธีปัจฉิมนิเทศ ม.3 , ม.6 ปี 2556

ครู ตามคาสัง่ โรงเรี ยน

ประชุมผูป้ กครอง นักเรี ยน ม.3 , ม.6
ที่มีผลการเรี ยนตกค้าง
ส่ งข้อมูล Book mark ภาคเรี ยนที่ 2 / 2556
ม.3 และ ม.6

ครู ประจาวิชา ,
ครู ที่ปรึ กษา
ครู ประจาวิชา ม.3 , ม.6

ประกาศผลการเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 2 / 2556
ม.3 , ม.6

ครู ที่ปรึ กษา

ครู ตามคาสัง่ โรงเรี ยน
ครู ตามคาสัง่ โรงเรี ยน
ครู ตามคาสั่งโรงเรี ยน

ผู้รับผิดชอบ
งานส่ งเสริ ม พัฒนาวิชาการ
- ครู วทิ ธวัช พลอาวุธ
งานส่ งเสริ ม พัฒนาวิชาการ
- ครู วทิ ธวัช พลอาวุธ
งานส่ งเสริ ม พัฒนาวิชาการ
- ครู วทิ ธวัช พลอาวุธ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
- ครู นพวิทย์ เทียมทัศน์
งานส่ งเสริ ม พัฒนาวิชาการ
- ครู วทิ ธวัช พลอาวุธ
งานวัดผล ประเมินผล
- ครู นิดา เชื้ อประทุม
งานกิจกรรมลูกเสื อ
- ครู อศั วิน สิ ถิระบุตร
งานกิจกรรมลูกเสื อ
- ครู อศั วิน สิ ถิระบุตร
งานวัดผล ประเมินผล
- ครู นิดา เชื้ อประทุม
งานทะเบียนวัดผล
- ครู บรรจง เขจรสาย (ม.ต้น)
- ครู วีระ เวฬุวนารักษ์ (ม.ปลาย)
งานวัดผล ประเมินผล
- ครู นิดา เชื้ อประทุม
งานวัดผล ประเมินผล
- ครู นิดา เชื้ อประทุม
งานวัดผล ประเมินผล
- ครู นิดา เชื้ อประทุม
งานทะเบียนนักเรี ยน
- ครู รสสุ คนธ์ อาจวิชยั
งานวัดผล ประเมินผล
- ครู นิดา เชื้ อประทุม
งานทะเบียนวัดผล
- ครู บรรจง เขจรสาย (ม.3)
- ครู วีระ เวฬุวนารักษ์ (ม.6)
งานเว็บไซต์
- ครู กิตติชยั อรจุล
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วัน/เดือน/ปี
10 – 11 มี.ค 57

การปฏิบัติงาน
แนะแนวการศึกษาต่อ

12 มี.ค 57

ประชุมการจัดซื้ อหนังสื อเรี ยน
ปี การศึกษา 2557
11 – 14 มี.ค. 57 สอบแก้ตวั นักเรี ยน ม.3 , ม.6 ที่มีผลการ
เรี ยนตกค้าง ครั้งที่ 1
14 – 16 มี.ค. 57 เข้าค่ายพัฒนาทักษะดนตรี สากล ครั้งที่ 1
17 มี.ค. 57

ส่ งข้อมูล Book mark ภาคเรี ยนที่ 2 / 2556
ม.1 , ม.2 , ม.4 และ ม.5

17 – 20 มี.ค. 57 สอบแก้ตวั นักเรี ยน ม.3 , ม.6 ที่มีผลการ
เรี ยนตกค้าง ครั้งที่ 2
18 มี.ค. 57
ประกาศผลการเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 2 / 2556
ม.1 , ม.2 , ม.4 และ ม.5
18 มี.ค. 57
พิธีปัจฉิมนิเทศ ม.3 , ม.6
ปี การศึกษา 2556
20 – 24 มี.ค. 57 รับสมัครนักเรี ยน ม.1 , ม.4
ปี การศึกษา 2557
24 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรี ยน ม.3 , ม.6
สาเร็ จการศึกษา (รอบแรก)

24 มี.ค. 57

ลงทะเบียนเรี ยนซ้ ารายวิชา ม.3 , ม.6
ที่ไม่จบรอบแรก
24 – 25 มี.ค. 57 ประชุมจัดทาตารางสอน
ภาคเรี ยนที่ 1 / 2557
26 มี.ค. 57

จัดทาแบบสรุ ปการปฎิบตั ิงาน (SAR)
ปี การศึกษา 2556
28 มี.ค. 57
รายงานผลโครงการ/กิจกรรม
ปี การศึกษา 2556
24 - 28 มี.ค. 57 จัดทาวุฒิทางการศึกษา ม.3 , ม.6
ปี การศึกษา 2556
29 มี.ค. 57

สอบคัดห้อง นักเรี ยน ม.1 , ม.4
ปี การศึกษา 2557

ผู้ปฏิบัติงาน
ครู ตามคาสัง่ โรงเรี ยน
ครู ทุกท่าน

ผู้รับผิดชอบ
งานแนะแนว
- ครู วชั รี ดาษดา
ฝ่ ายบริ หารโรงเรี ยน

ครู ประจาวิชา ,
ครู ที่ปรึ กษา
ครู ตามคาสั่งโรงเรี ยน

งานวัดผล ประเมินผล
- ครู นิดา เชื้ อประทุม
งานดนตรี สากล/วงโยธวาทิต
- ครู ทรงพล สายแวว
ครู ประจาวิชา ม.1 , ม.2 , งานทะเบียนวัดผล
ม.4 และ ม.5
- ครู บรรจง เขจรสาย (ม.ต้น)
- ครู วีระ เวฬุวนารักษ์ (ม.ปลาย)
ครู ประจาวิชา ,
งานวัดผล ประเมินผล
ครู ที่ปรึ กษา
- ครู นิดา เชื้ อประทุม
ครู ที่ปรึ กษา
งานเว็บไซต์
- ครู กิตติชยั อรจุล
ครู ตามคาสั่งโรงเรี ยน งานทะเบียนนักเรี ยน
- ครู รสสุ คนธ์ อาจวิชยั
ครู ตามคาสั่งโรงเรี ยน งานทะเบียนนักเรี ยน
- ครู รสสุ คนธ์ อาจวิชยั
ครู ที่ปรึ กษา
งานทะเบียนวัดผล
- ครู บรรจง เขจรสาย (ม.3)
- ครู วีระ เวฬุวนารักษ์ (ม.6)
งานเว็บไซต์
- ครู กิตติชยั อรจุล
ครู ประจาวิชา ,
งานวัดผล ประเมินผล
ครู ที่ปรึ กษา
- ครู นิดา เชื้ อประทุม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
งานตารางสอน
- ครู วีรพันธ์ ดาษดา
- ครู พิมพ์แก้ว ตระกูลสุ ราไพ
ครู ตามคาสั่งโรงเรี ยน งานประกันคุณภาพ
- ครู มยุรฉัตร ชาวเลย
ครู ผูร้ ับผิดชอบตาม
งานประกันคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม
- ครู มยุรฉัตร ชาวเลย
ครู ตามคาสัง่ โรงเรี ยน งานทะเบียนวัดผล
- ครู บรรจง เขจรสาย (ม.3)
- ครู วีระ เวฬุวนารักษ์ (ม.6)
ครู ตามคาสั่งโรงเรี ยน งานทะเบียนนักเรี ยน
- ครู รสสุ คนธ์ อาจวิชยั
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วัน/เดือน/ปี
31 มี.ค. 57

การปฏิบัติงาน
ส่ ง ปพ. 5 พิจารณาอนุมตั ิผลการเรี ยน

ผู้ปฏิบัติงาน
ครู ประจาวิชา

31 มี.ค. 57

รับวุฒิทางการศึกษา ม.3 , ม.6
ปี การศึกษา 2556

ครู ที่ปรึ กษา

1 – 31 มี.ค. 57

ประมวลภาพกิจกรรม ปี การศึกษา 2556

2 เม.ย. 57

ประกาศผลการจัดห้อง นักเรี ยน ม.1 , ม.4
ปี การศึกษา 2557
มอบตัวและรายงานตัว นักเรี ยน ม.1 , ม.4
ปี การศึกษา 2557
ประชุมการจัดทาหลักสู ตรห้องเรี ยน
คุณภาพ เตรี ยมเข้าสู่ มาตรฐานสากล
ปิ ดภาคเรี ยน ปี การศึกษา 2556
เปิ ดทาการข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ปี การศึกษา 2557
ส่ งผลการเรี ยนซ้ า ม.3 , ม.6 จบไม่พร้อม
รุ่ นปี การศึกษา 2556
ประกาศรายชื่อนักเรี ยน ม.3 , ม.6
สาเร็ จการศึกษา (รอบสอง)

ครู ผูร้ ับผิดชอบตาม
โครงการ/กิจกรรม
ครู ตามคาสั่งโรงเรี ยน

3 เม.ย. 57
4 – 5 เม.ย. 57
6 เม.ย. 57
6 พ.ค. 57
7 พ.ค. 57
8 พ.ค. 57

8 พ.ค. 57
12 พ.ค. 57

14 พ.ค. 57

ครู ตามคาสัง่ โรงเรี ยน
ครู ทุกท่าน

ครู และบุคลากรทุกท่าน ฝ่ ายบริ หารโรงเรี ยน
ครู และบุคลากรทุกท่าน ฝ่ ายบริ หารโรงเรี ยน
ครู ประจาวิชา

งานวัดผล ประเมินผล
- ครู นิดา เชื้ อประทุม
ครู ที่ปรึ กษา
งานทะเบียนวัดผล
- ครู บรรจง เขจรสาย (ม.3)
- ครู วีระ เวฬุวนารักษ์ (ม.6)
งานเว็บไซต์
- ครู กิตติชยั อรจุล
ครู และบุคลากรทุกท่าน ฝ่ ายบริ หารโรงเรี ยน

ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา
รับวุฒิทางการศึกษา ม.3 , ม.6 จบไม่พร้อม ครู ที่ปรึ กษา
รุ่ นปี 2556 (จบรอบสอง)
เปิ ดภาคเรี ยนที่ 1 / 2557

ครู ทุกท่าน

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบ
งานวัดผล ประเมินผล
- ครู นิดา เชื้ อประทุม
งานทะเบียนวัดผล
- ครู บรรจง เขจรสาย (ม.3)
- ครู วีระ เวฬุวนารักษ์ (ม.6)
งานเว็บไซต์
- ครู กิตติชยั อรจุล
งานทะเบียนนักเรี ยน
- ครู รสสุ คนธ์ อาจวิชยั
งานทะเบียนนักเรี ยน
- ครู รสสุ คนธ์ อาจวิชยั
ฝ่ ายบริ หารโรงเรี ยน

งานทะเบียนวัดผล
- ครู บรรจง เขจรสาย (ม.3)
- ครู วีระ เวฬุวนารักษ์ (ม.6)
ฝ่ ายบริ หารโรงเรี ยน

ลงชื่อ

( นายวิทธวัช พลอาวุธ )
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานกลุ่มบริ หารงานวิชาการ

( นายวีรพันธ์ พรมสาศิลป์ )
ตาแหน่ง รองผูอ้ านวยการ กลุ่มบริ หารงานวิชาการ

ลงชื่อ
( นายวิเชียร แสงศรี )
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนกุดข้าวปุ้ นวิทยา
ปฏิทินการปฏิบตั ิงานวิชาการ ประจาปี การศึกษา 2556 โรงเรี ยนกุดข้ าวปุ้นวิทยา

