ปฏิทินปฏิบัติงาน กลุ่มวิชาการ
โรงเรียนกัลยาณวัตร ภาคเรียนที่ 1/2554
วัน เดือน ปี
พฤษภาคม 2554
6 พ.ค.2554
9 พ.ค.2554
10 พ.ค.2554
9-12 พ.ค.2554

11 พ.ค.2554

12-17 พ.ค.2554

12 พ.ค. 2554

18 พ.ค.2554

งาน/กิจกรรม
-ครูลงชื่อปฏิบัติราชการและประชุมก่อนเปิดภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2554
-ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1
-ปฐมนิเทศนักเรียน ม.4
-หัวหน้ากลุ่มสาระฯประชุมครูในกลุ่มสาระเพื่อเตรียม
การเรียนการสอน
-ปฐมนิเทศนักเรียน ม.2 ปีการศึกษา 2554
เวลา 08.30-12.00 น. ที่ห้องประชุมสิริสาอาง
-นักเรียน ม.2 รับสมุด ชุดเครื่องแบบนักเรียน และซื้อ
หนังสือแบบเรียนเสริมเพิ่มเติม เวลา 13.00-16.00 น.
-ปฐมนิเทศนักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2554
เวลา 13.00-16.00 น. ที่ห้องประชุมสิริสาอาง
-นักเรียน ม.3 รับสมุด ชุดเครื่องแบบนักเรียน และซื้อ
หนังสือแบบเรียนเสริมเพิ่มเติม เวลา 08.30-12.00 น.
-นักเรียนทุกระดับชั้นจดตารางเรียน
ภาคเรียนที่ 1/2554 หรือที่ www.kw.ac.th
-ปฐมนิเทศนักเรียน ม.5 ปีการศึกษา 2554
เวลา 08.30-12.00 น. ที่ห้องประชุมสิริสาอาง
-นักเรียน ม.5 รับสมุด ชุดเครื่องแบบนักเรียน และซื้อ
หนังสือแบบเรียนเสริมเพิ่มเติม เวลา 13.00-16.00 น.
-ปฐมนิเทศนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2554
เวลา 13.00-16.00 น. ที่ห้องประชุมสิริสาอาง
-นักเรียน ม.6 รับสมุด ชุดเครื่องแบบนักเรียน และซื้อ
หนังสือแบบเรียนเสริมเพิ่มเติม เวลา 08.30-12.00 น.
-เปิดภาคเรียนที่ 1/2554 (เริ่มทาการเรียนการสอน)

ผู้เกี่ยวข้อง
-ฝ่ายบริหาร
-คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
-คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
-กลุ่มกิจการนักเรียน
-คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
-กลุ่มกิจการนักเรียน
-คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
-กลุ่มวิชาการ
-กลุ่มกิจการนักเรียน
-คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
-กลุ่มกิจการนักเรียน
-คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
-ฝ่ายบริหาร

วัน เดือน ปี
18-31 พ.ค.2554

23 พ.ค. 2554

26 พ.ค.2554

30 พ.ค. 2554
30พ.ค.-10 มิ.ย.54

31 พ.ค.2554
มิถุนายน 2554
1-6 มิ.ย.2554

งาน/กิจกรรม
-กิจกรรมรักการอ่านวันละ 10 นาที (คาบโฮมรูม
วันอังคารและวันพฤหัสบดีทุกสัปดาห์)
-ครูประจาชั้นพบนักเรียนประจาชั้นที่ห้องโฮมรูม
ในคาบกิจกรรมชุมนุม(คาบที่ 5) เพื่อชี้แจงการเลือก
กิจกรรมชุมนุม
-ครูประจาวิชาส่งแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่
สอนกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อประเมินก่อน
สอน
-ครูส่งแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) กับหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้
-หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน ส่งคู่มือการ
ดาเนินงานของกลุ่มสาระฯ/งาน ปีการศึกษา 2554
ที่กลุ่มวิชาการ
-หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งคู่มือการปฏิบัติงาน
ของครูในกลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2554 ที่กลุ่มวิชาการ
-หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สรุปแผนพัฒนาตนเอง
(ID Plan) ของครูในกลุ่มสาระฯ ส่งกลุ่มวิชาการ
-ครูที่ปรึกษาชุมนุม รับสมัครนักเรียนเข้าชุมนุมในคาบ
กิจกรรมชุมนุม
-นักเรียน ม.2,ม.3,ม.5 และ ม.6 ที่สอบแก้ตัวไม่ผ่าน
ภาคเรียนที่ 2/2553 ครั้งที่ 1 พบครูประจาวิชาสอบ
แก้ตัวครั้งที่ 2
-วันงดสูบบุหรี่โลก

9 มิ.ย. 2554

-นักเรียน ม.2,ม.3,ม.5 และ ม.6 ลงทะเบียนชาระเงิน
บารุงการศึกษา
-วันไหว้ครูประจาปีการศึกษา 2554

10 มิ.ย. 2554

-สรุปจานวนนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2554

ผู้เกี่ยวข้อง
-กลุ่มรักการอ่าน
-กลุ่มสาระฯภาษาไทย
-ครูประจาชั้น
-ครูประจาชั้น
-หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-ครูประจาวิชา
-หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูประจาวิชา
-หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
-หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
-กลุ่มวิชาการ

-ครูที่ปรึกษาชุมนุม
-หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-งานวัดผล ,ครูประจาวิชา

-กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
-กลุ่มอานวยการ
-กลุ่มกิจการนักเรียน
-ครู และนักเรียนทุกคน
-งานทะเบียน-วัดผล ,กลุ่มวิชาการ

วัน เดือน ปี
13 มิ.ย.2554
15 มิ.ย.2554
20-24 มิ.ย.2554

20-26 มิ.ย.2554
1-30 มิ.ย.2554

งาน/กิจกรรม
-ครูประจาวิชาส่งผลการสอบแก้ตัวภาคเรียนที่ 2/2553
ครั้งที่ 2
-ประกาศผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
-นักเรียน ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ที่มีผลการเรียนในภาค
เรียนที่ผ่านมาได้ 0,ร,มส,มผ ยื่นคาร้องขอลงทะเบียน
เรียนซ้า โดยนาผู้ปกครองมาด้วย
-สัปดาห์กิจกรรมวันราลึกครูกลอนสุนทรภู่ และสัปดาห์
รณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด
-กิจกรรมรักการอ่าน 10 นาที (คาบโฮมรูมวันอังคาร และ
วันพฤหัสบดีทุกสัปดาห์)

27 มิ.ย.-1ก.ค.2554 -ครูประจาวิชาส่งต้นฉบับแบบทดสอบกลางภาค ที่
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
-หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรวจทานความเรียบร้อย
และรวบรวมส่งกลุ่มวิชาการ
กรกฎาคม 2554
1 ก.ค.2554
-วันสถาปนาลูกเสือ
4-13 ก.ค.2554
-อัดสาเนาแบบทดสอบกลางภาคเรียน
13-22 ก.ค.2554

25-29 ก.ค.2554
29 ก.ค.2554
1-31 ก.ค.2554

ผู้เกี่ยวข้อง
-งานวัดผล
-ครูประจาวิชา
-งานทะเบียน-วัดผล
-ครูประจาวิชา
-งานทะเบียน-วัดผล
-ครูประจาวิชา
-กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
-กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
-ครูประจาชั้น
-กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
-กลุ่มรักการอ่าน
-ครูประจาวิชา
-หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
-กลุ่มวิชาการ

-กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-กลุ่มวิชาการ และคณะที่ได้รับ
แต่งตั้ง
-เย็บแบบทดสอบกลางภาค และหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
- ครูประจาวิชา
ตรวจสอบความถูกต้อง
-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
-กลุ่มวิชาการ
-ทดสอบกลางภาคเรียน
-คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
-วันภาษาไทยแห่งชาติ
-กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
-กิจกรรมรักการอ่าน 10 นาที (คาบโฮมรูมวันอังคารและ -ครูประจาชั้น
วันพฤหัสบดีทุกสัปดาห์)
-กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
- กลุ่มรักการอ่าน
-นักเรียนทุกคน

วัน เดือน ปี
สิงหาคม 2554
3 ส.ค.2554
1-11 ส.ค.2554
11-12 ส.ค.2554
18 ส.ค.2554
1-31 ส.ค.2554
กันยายน 2554
1-6 ก.ย.2554

5 ก.ย.2554
7 ก.ย.2554
5-16 ก.ย.2554
12-23 ก.ย.2554
19-23 ก.ย.2554

งาน/กิจกรรม

ผู้เกี่ยวข้อง

-มอบทุนการศึกษา ประจาปี 2554
-สอบซ่อมนักเรียนที่สอบกลางภาคไม่ผ่าน และกรอก
คะแนนที่พัฒนาแล้ว
-ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
-วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
-กิจกรรมรักการอ่าน 10 นาที (คาบโฮมรูมวันอังคารและ
วันพฤหัสบดีทุกสัปดาห์)

-งานแนะแนว/ฝ่ายบริหาร
-ครูประจาวิชา

-ครูประจาวิชาส่งต้นฉบับแบบทดสอบปลายภาคที่
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรวจสอบความเรียบร้อย
และรวบรวมส่งกลุ่มวิชาการ
-ครูประจาวิชาส่งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ 1

-ครูประจาวิชา
-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
-กลุ่มวิชาการ

-ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ 1
(เพื่อให้นักเรียนติดต่อครูประจาวิชา)
-อัดสาเนาแบบทดสอบปลายภาค
-สอบปลายภาควิชาที่สอบนอกตาราง และประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-เย็บแบบทดสอบปลายภาคและหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ตรวจสอบความถูกต้อง

16-19 ก.ย.2554

-ครูประจาวิชาส่งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ 2

20 ก.ย.2554
22-23 ก.ย.2554

-ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ 2
-ครูประจาวิชา ส่งผลการเรียนของนักเรียนที่ลงทะเบียน
เรียนซ้า

-ครูทุกท่าน ,ฝ่ายบริหาร
-กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
-ครูประจาชั้น
-กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

-ครูประจาวิชา
-งานทะเบียน-วัดผล
-งานทะเบียน-วัดผล
-กลุ่มวิชาการ
-คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
-ครูประจาวิชา
-งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-ครูประจาวิชา
-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
-กลุ่มวิชาการ
-ครูประจาวิชา
-งานทะเบียน-วัดผล
-งานทะเบียน-วัดผล
-ครูประจาวิชา
-งานทะเบียน-วัดผล

วัน เดือน ปี
22-23 ก.ย.2554

26-30 ก.ย.2554
27-28 ก.ย.2554
27-29 ก.ย.2554
1-17 ก.ย.2554

งาน/กิจกรรม
-ครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกกิจกรรม ส่งผล
การประเมินปลายภาคเรียนที่ 1/2554 ที่กลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
-ทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2554
-ประกาศผลการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่
1/2554
-ครูประจาวิชาที่สอบนอกตาราง ส่งผลการเรียนที่ตัดสิน
ผลการเรียนเรียบร้อยแล้ว ที่งานทะเบียน-วัดผล
-กิจกรรมรักการอ่าน 10 นาที (คาบโฮมรูมวันอังคารและ
วันพฤหัสบดีทุกสัปดาห์)

ผู้เกี่ยวข้อง
-ครูที่ปรึกษา
-หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
-คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
-หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-ครูประจาวิชา
-งานทะเบียน-วัดผล
-ครูประจาชั้น,กลุ่มรักการอ่าน
-กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

ตุลาคม 2554
3-5 ต.ค.2554

-ครูประจาวิชาที่สอบในตารางส่งผลการเรียนที่ตัดสินผล -ครูประจาวิชา
การเรียนภาคเรียนที่ 1/2554 ที่งานทะเบียน-วัดผล
-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
-งานทะเบียน-วัดผล
6-10 ต.ค.2554
-งานทะเบียน-วัดผล ประมวลผลการเรียน
-งานทะเบียน-วัดผล
11-16 ต.ค.2554
-ปิดภาคเรียนที่ 1/2554
-ฝ่ายบริหาร
17 ต.ค.2554
-เปิดภาคเรียนที่ 2/2554
-ฝ่ายบริหาร
หมายเหตุ คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ประชุมภาคบ่าย วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 1 และที่ 3 ทุกเดือน
แต่ถ้ามีข้อราชการเร่งด่วน อาจจะมีการประชุมทุกสัปดาห์
วันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์ ปีการศึกษา 2554
วันศุกร์ 15
วันจันทร์ 18
วันศุกร์ 12
วันจันทร์ 24
วันจันทร์ 5
วันจันทร์ 10
วันจันทร์ 2

กรกฎาคม 2554 วันอาสาฬหบูชา
กรกฎาคม 2554 ชดเชยวันเข้าพรรษา
สิงหาคม 2554 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ตุลาคม 2554 ชดเชยวันปิยมหาราช
ธันวาคม 2554 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ธันวาคม 2554 ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
มกราคม 2555 ชดเชยวันสิ้นปี 2554

