ปฏิทินปฏิบัติงานทะเบียน – วัดผล
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนลาปางกัลยาณี
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28

งาน / กิจกรรม
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
สอบแก้ตัวรายวิชาของ ภาคเรียนที่ 1/2564 ครั้งที่ 1
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2/2564
ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระและฝ่ายวิชาการ
เสนอผู้อานวยการอนุมัติผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2564
ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2564
สอบแก้ตัวรายวิชาของ ภาคเรียนที่ 1/2564 ครั้งที่ 2
ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระและฝ่ายวิชาการ
เสนอผู้อานวยการอนุมัติผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564
ประกาศผลสอบแก้ตัว ของภาคเรียนที่ 1/2564 ครั้งที่ 2
เสนอผู้อานวยการอนุมัติและประกาศรายชื่อนักเรียนที่เรียนซ้า
รายวิชา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2564
แจ้งรายชื่อนักเรียนที่เรียนซารายวิชา ของภาคเรียนที่ 1/2564
ครังที่ 1
ดาเนินการเรียนซ้ารายวิชา ของภาคเรียนที่ 1/2564 ครั้งที่ 1
ลงทะเบียนแบบสารวจข้อมูลแผนการประเมินผลภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2564
ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค 2/2564 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระ
และฝ่ายวิชาการ
อัดสาเนาข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564
งดโรเนียวเอกสาร
เย็บ/จัดชุดข้อสอบกลางภาคตามตารางสอบ
นิเทศการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 2
ทัศนศึกษา ชั้น ม. 4
ทัศนศึกษา ชั้น ม. 6
ทัศนศึกษา ชั้น ม. 3
ทัศนศึกษา ชั้น ม. 5
ทัศนศึกษา ชั้น ม. 1
ทัศนศึกษา ชั้น ม. 2
ดาเนินการสอบกลางภาค ทุกระดับชัน ภาคเรียนที่ 2/2564 /รายงาน
ผลการฝึกทาข้อสอบ PISA
ส่งผลการเรียนซารายวิชา ของภาคเรียนที่ 1/2564 ครังที่ 1
ที่หัวหน้ากลุ่มสาระ และฝ่ายวิชาการ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เรียนซารายวิชา ครังที่ 2
ของภาคเรียนที่ 1/2564
แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ต้องเรียนซารายวิชา ของภาคเรียนที่ 1/2564
ครังที่ 2
ดาเนินการเรียนซ้ารายวิชา ของภาคเรียนที่ 1/2564 ครั้งที่ 2
กิจกรรมบูรณาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด และทัศนศึกษา ชั้น ม.1 - ม.3
ส่งผลการเรียนซารายวิชา ของภาคเรียนที่ 1/2564 ครังที่ 2
ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 60% ที่หัวหน้ากลุ่มสาระและ
ฝ่ายวิชาการ

ระยะเวลาดาเนินการ
1
พ.ย. 2564
1 – 12
พ.ย. 2564
12
พ.ย. 2564
12
พ.ย. 2564
15
พ.ย. 2564
15
พ.ย. 2564
15 – 23
พ.ย. 2564
23
พ.ย. 2564
24
พ.ย. 2564
24
พ.ย. 2564
24
พ.ย. 2564
25

ผู้รับผิดชอบ
ครูผู้สอน, กลุ่มสาระ
ครูผู้สอน, กลุ่มสาระ
ครูผู้สอน, กลุ่มสาระ, วิชาการ
กลุ่มสาระ, วิชาการ
วิชาการ
ครูผู้สอน, กลุ่มสาระ,
ครูผู้สอน, กลุ่มสาระ, วิชาการ
กลุ่มสาระ, วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

พ.ย.

2564 ครูผู้สอน, วัดผล, วิชาการ

25 พ.ย. - 9 ธ.ค.
29 พ.ย.– 3 ธ.ค.

2564 ครูผู้สอน, วิชาการ
2564 ครูผู้สอน, วัดผล, วิชาการ

7 - 17

2564 ครูผู้สอน, กลุ่มสาระ, วิชาการ

13 – 24
13 – 24
13 – 24
24

ธ.ค.

ธ.ค. 2564
ธ.ค. 2564
ธ.ค. 2564
ธ.ค. 2564

กรรมการอัดสาเนา
วิชาการ
ครูผู้สอน, กลุ่มสาระ, วิชาการ
ครูผู้สอน
ครูผู้นา,ครูที่ปรึกษากิจกรรมฯ
ครูผู้นา,ครูที่ปรึกษากิจกรรมฯ
ครูผู้นา,ครูที่ปรึกษากิจกรรมฯ
ครูผู้นา,ครูที่ปรึกษากิจกรรมฯ
ครูผู้นา,ครูที่ปรึกษากิจกรรมฯ
ครูผู้นา,ครูที่ปรึกษากิจกรรมฯ
ครูผู้สอน, กลุ่มสาระ

27 – 30

ธ.ค.

2564

22

ธ.ค.

2564 ครูผู้สอน, กลุ่มสาระ, วิชาการ

23

ธ.ค.

2564 วิชาการ

23

ม.ค.

2564 ครูผู้สอน, วัดผล, วิชาการ

24 ธ.ค. 2564 - 7 ม.ค. 2565
7
21

ม.ค.
ม.ค.

2565
2565

ครูผู้สอน
ครูผู้นา,ครูที่ปรึกษากิจกรรมฯ
ครูผู้สอน, กลุ่มสาระ, วิชาการ
ครูผู้สอน, กลุ่มสาระ

ที่
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

งาน / กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
ครูผู้สอน, วัดผล, วิชาการ
2565 คณะกรรมการดาเนินการสอบ
2565 ครูผู้สอน, กลุ่มสาระ, วิชาการ

ติวสอบ O-NET ม.3
สอบ O – NET ม.3
13
ก.พ.
ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระ และ 14 - 25 ก.พ.
ฝ่ายวิชาการ
ติวสอบ O-NET ม.6
ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% ที่หัวหน้ากลุ่มสาระและ
18
ก.พ. 2565
ฝ่ายวิชาการ
อัดสาเนาข้อสอบปลายภาค 2/2564
21 ก.พ. – 4 มี.ค. 2565
สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ประเภทโรงเรียนเดิม
งดโรเนียวเอกสาร
21 ก.พ. – 4 มี.ค. 2565
เย็บ/จัดชุดข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564
21 ก.พ. – 4 มี.ค. 2565
เสนอผู้อานวยการอนุมัติผู้ไม่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564
21
ก.พ. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564
22
ก.พ. 2565
ติวสอบ O-NET ม.6
แจ้ง/เชิญผู้ปกครองนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% รับทราบ
23
ก.พ. 2565
สอบ O – NET ม.6
26 – 27 ก.พ. 2565
ส่งรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2564
25
มี.ค. 2565
แบบบันทึกการจัดกิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ดาเนินการสอบปลายภาคภาคเรียนที่ 2/2564 ทุกระดับชัน
7 – 11 มี.ค. 2565
ส่งแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุม/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4
มี.ค. 2565
สอบคัดเลือกเข้า ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
สอบ GAT/PAT
10 - 13 มี.ค. 2565
สอบ 9 วิชาสามัญ
19 - 20 มี.ค. 2565
ส่งวิจัยในชั้นเรียนครั้งที่ 2
14
มี.ค. 2565
ส่ง Flash Drive รายวิชา ทุกระดับชัน
16
มี.ค. 2565
ประมวลผลการเรียน ทุกระดับชั้น
17
มี.ค. 2565
เสนอผู้อานวยการอนุมัติผลการเรียน
18
มี.ค. 2565
ประกาศผลการเรียนทางเว็บไซต์ ภาคเรียนที่ 2
18
มี.ค. 2565
อนุมัติการจบการศึกษา ม.3 ม.6 รอบที่ 1
31 มี.ค. 2565
นักเรียนปิดภาคเรียน 2/2564
สอบแก้ตัวครังที่ 1 ชัน ม.3, ม.6
21 – 22 มี.ค. 2565
ส่งผลสอบแก้ตัวครังที่ 1 ชัน ม.3, ม.6
22 มี.ค. 2565
ประชุมจัดทา SAR และประเมินการปฏิบัติงาน
จัดทาหลักสูตร
ประกาศผลสอบ ม.1 ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ทางเว็บไซต์และติดป้าย
ประกาศ
นักเรียน ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษรายงานตัว
มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2565
สอบแก้ตัวครังที่ 2 ชัน ม.3, ม.6
23 – 24 มี.ค. 2565
ส่งผลสอบแก้ตัวครังที่ 2 ชัน ม.3, ม.6
24
มี.ค. 2565

ครูผู้สอน, วัดผล, วิชาการ
ครูผู้สอน, กลุ่มสาระ
กรรมการอัดสาเนา
ครูผู้สอน, วิชาการ
วิชาการ
ครูผู้สอน, กลุ่มสาระ, วัดผล
วัดผล, วิชาการ
วัดผล, วิชาการ
ครูผู้สอน, วัดผล, วิชาการ
วัดผล, วิชาการ
คณะกรรมการดาเนินการสอบ
ครูผู้สอน, กลุ่มสาระ
คณะกรรมการดาเนินการสอบ
ครูผู้สอน, กลุ่มสาระ
คณะกรรมการดาเนินการสอบ
คณะกรรมการดาเนินการสอบ
คณะกรรมการดาเนินการสอบ
ครูผู้สอน, กลุ่มสาระ
ครูผู้สอน, กลุ่มสาระ, วิชาการ
กรรมการประมวลผล, วิชาการ
วิชาการ
กรรมการ, วัดผล, วิชาการ
ทะเบียน, วิชาการ
ครูผู้สอน, กลุ่มสาระ
ครูผู้สอน
คณะครู
คณะกรรมการหลักสูตร
คณะกรรมการ
ทะเบียน, สิทธิประโยชน์
ครูผู้สอน, กลุ่มสาระ
ครูผู้สอน, กลุ่มสาระ, วิชาการ

ที่
65

งาน / กิจกรรม
ตรวจสอบข้อมูล ปพ.1 ชั้น ม.3, ม.6

66
67

จัดทาตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2565
สอบแก้ตัวครังที่ 1 ชัน ม.1, ม.2, ม.4, ม.5 และส่งผลสอบแก้ตัว
23 – 27
ครังที่ 1 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระและฝ่ายวิชาการ
เสนอผู้อานวยการอนุมัติและประกาศผลสอบแก้ตัว ม.1, ม.2, ม.4, ม.5
28
ของภาคเรียนที่ 2/2564 ครั้งที่ 1
สอบคัดเลือกเข้า ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป
สอบแก้ตัวครังที่ 2 ชัน ม.1, ม.2, ม.4, ม.5 และส่งผลสอบแก้ตัว
28 - 31
ครังที่ 2 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระ และฝ่ายวิชาการ
นักเรียน ม.3 รับ ใบปพ. 1 (ภาคเช้า) นักเรียน ม.6 รับใบ ปพ. 1 (ภาคบ่าย)
31
ประกาศผลสอบนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไปทางเว็บไซต์และ
ติดป้ายประกาศ และรายงานตัว ม.1 และ ม.4
ประเมิน ว.21
เสนอผู้อานวยการอนุมัติและประกาศผลสอบแก้ตัว
4
ชัน ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 ของภาคเรียนที่ 2/2564 ครังที่ 2
ประชุมปิดภาคเรียน
มอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป
เสนอผู้อานวยการอนุมัติผู้ที่เรียนซารายวิชา/ซาชันของภาคเรียนที่ 2
5
ปีการศึกษา 2564 ชัน ม.1, ม.2, ม.4, ม.5
ครูปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ (ไม่ลงเวลาปฏิบัติราชการ)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เรียนซารายวิชา/ซาชัน ของภาคเรียนที่ 2
29
ปีการศึกษา 2564
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4
ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน
อนุมัติการจบการศึกษา ม.3 ม.6 รอบที่ 2
15
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

ระยะเวลาดาเนินการ
28 – 29 มี.ค. 2565

ผู้รับผิดชอบ
ทะเบียน,วัดผล,วิชาการ

มี.ค.

ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
2565 ครูผู้สอน, กลุ่มสาระ, วิชาการ

มี.ค.

2565

มี.ค. 2565

วิชาการ
ครูผู้สอน, กลุ่มสาระ, วิชาการ
ครูผู้สอน, กลุ่มสาระ, วิชาการ

มี.ค.

2565

ทะเบียน, วิชาการ
วิชาการ

เม.ย.

คณะกรรมการดาเนินงาน
2565 วิชาการ

เม.ย.

คณะครู
ทะเบียน, สิทธิประโยชน์, วิชาการ
2565 วิชาการ

เม.ย.

2565 วิชาการ

พ.ค.

คณะกรรมการดาเนินงาน
คณะครู
2565 ทะเบียน, วิชาการ
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนลาปางกัลยาณี 2564

