ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนนครขอนแก่น ประจาเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2562
วัน/เดือนปี
4 - 8 มี.ค.
2562
9-มี.ค.-62

งานที่ปฏิบัติ
ดําเนินการสอบปลายภาคเรียน ประจําปการศึกษา 2/2561
สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ

ฝ่าย/งาน ที่
รับผิดชอบ
ฝายวิชาการ,งาน
วัดผล
ฝ่ายวิชาการ

10-มี.ค.-62

สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
ฝ่ายวิชาการ
-นักเรียนติดต่อครูประจําวิชาเพื่อขอปรับคะแนน
-ครูประจําวิชาส่งผลการเรียน และ ปพ.5 ที่วิชาการ +สมุดประเมินผลการ
เรียนซ้ํา
ครูผู้สอน
-ครูประจําวิชาลงผลการเรียนในระบบออนไลน์ให้ถูกต้องและครบถ้วนใน
11-22 มี.ค 62
วิชาการ
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ทะเบียน วัดผล
-นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 , ร , มส , มผ ทุกระดับชั้น ยื่นคําร้องสอบแก้ตัว
ครั้งที่ 1
(ผลสอบภาคเรียนที่ 2/2562)
-ดําเนินการสอบแก้ตัวของนักเรียนที่ไม่ผ่านภาคเรียนที่ 2 /2561 ทุกระดับชั้น
14-มี.ค.-62 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ฝ่ายวิชาการ
14-มี.ค.-62

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ฝ่ายวิชาการ

15-มี.ค.-62

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 เดิมที่ยื่นความจํานงเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.4

16-มี.ค.-62

มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษทั้ง ม.1 และ ม.4 พร้อมชําระเงินค่าใช้จ่าย

ฝ่ายวิชาการ
เจ้าหน้าที่ตาม
คําสั่ง
งานทะเบียน,
คุณครูผูสอน
เจ้าหน้าที่ตาม
คําสั่ง

25 - 29
มีนาคม 2562
22-23 , 25-27
มีนาคม 2562
18 - 29
มีนาคม 2562
29-มี.ค.-62
29-มี.ค.-62

ยื่นคําร้องขอสอบแก้ตัวนักเรียนม.3 และ ม.6 ที่คาดว่าจะไม่จบพร้อมรุ่นและ
ดําเนินการสอบแก้ตัวในระดับชั้น ม.3 และ ม.6
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น ม.1และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ)
สงผลการสอบแก ทุกระดับชั้น

ครูประจําวิชา

อนุมัติการจบหลักสูตร ม.3 และ ม.6
-นักเรียนชั้น ม.3 รับใบประกาศนียบัตร ใบ ปพ.1
-ปิดภาคเรียนที่ 2/2561

ผู้บริหาร/วิชาการ

30-มี.ค.-62

สอบจัดห้องเรียนนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ

31-มี.ค.-62

สอบจัดห้องเรียนและคัดเลือกนักเรียนในระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ

วัน/เดือนปี

งานที่ปฏิบัติ

ฝ่ายวิชาการ
เจ้าหน้าที่ตาม
คําสั่ง
ฝ่ายวิชาการ/ครู
ตามคําสั่ง
ฝ่าย/งาน ที่

รับผิดชอบ
นักเรียนชั้น ม.6 รับใบประกาศนียบัตร ใบ ปพ.1

ฝ่ายวิชาการ

ประกาศผลสอบ/รายงานตัว นักเรียนชั้น ม.1

วิชาการ

5-เม.ย.-62
6 - 10 เม.ย.
2562

ประกาศผลสอบ/รายงานตัว นักเรียนชั้น ม.4

8-เม.ย.-62

มอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 พร้อมชําระเงินค่าใช้จ่าย

9-เม.ย.-62

มอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 พร้อมชําระเงินค่าใช้จ่าย

10-เม.ย.-62

กิจกรรมรดน้ําขอพรฯ ตรุษสงกรานต์

**คุณครูลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562**

วิชาการ
เจ้าหน้าที่ตาม
คําสั่ง
ฝ่ายวิชาการ/ครู
ตามคําสั่ง
ฝ่ายวิชาการ/ครู
ตามคําสั่ง
ฝ่ายบุคคล
เจ้าหน้าที่ตาม
คําสั่ง
บุคลากรทุกท่าน

ประชุมคุณครู เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ฝ่ายบุคคล

-ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1
-นักเรียนระดับชั้น ม.1 รับชุดนักเรียน พร้อมอุปกรณ์การเรียน
-ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.4
-นักเรียนระดับชั้น ม.4 รับชุดนักเรียน พร้อมอุปกรณ์การเรียน
นักเรียนระดับชั้น ม.2 ลงทะเบียนเรียน พร้อมชําระเงินบํารุงการศึกษา
และ รับอุปกรณ์การเรียน/ตารางเรียน
นักเรียนระดับชั้น ม.3 ลงทะเบียนเรียน พร้อมชําระเงินค่าใช้จ่าย
และ รับอุปกรณ์การเรียน/ตารางเรียน
นักเรียนระดับชั้น ม.5 , ม..6 ลงทะเบียนเรียน พร้อมชําระเงินค่าใช้จ่าย
และ รับอุปกรณ์การเรียน/ตารางเรียน
โครงการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้น ม.1 (ห้องเรียนปกติ)

ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
ฝ่ายวิชาการ/แผน
งานฯ
ฝ่ายวิชาการ/แผน
งานฯ
ฝ่ายวิชาการ/แผน
งานฯ

13 พ.ค. 2562 สอนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ
14 พ.ค. 2562 สอนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระคณิต,
ไทย,อังกฤษ

15 พ.ค. 2562 สอนปรับพื้นฐานวิชาภาษาไทย
-ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม. 1 (ภาคเช้า) และ ม.4 (ภาคบ่าย) ทุกห้องเรียน
-เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 ปฏิบัติงานทําการสอน

ฝ่ายบริหาร/ครู
ทุกคน

4-เม.ย.-62

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 รอบ 2**

มอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (รอบ 2) พร้อมชําระเงินค่าใช้จ่าย
7-พ.ค.-62

8-พ.ค.-62
10-พ.ค.-62
13-พ.ค.-62
14-พ.ค.-62
15-พ.ค.-62

13 -15.พ.ค.
2562

16 -พ.ค.-62

