โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยี สกลนคร
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ปี การศึกษา 2560
ช่ วง วัน-เดือน-ปี
1 เม.ย. 60

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

-ตรวจเครื่ องมืออุปกรณ์

หัวหน้าแผนกวิชา

1 เม.ย. 60 –
15 พ.ค. 60
12-15 เม.ย 60

เปิ ดเรี ยนภาคฤดูร้อน

ครู ประจารายวิชา-วิชาการ

หยุดประเพณี สงกรานต์

บุคลากรทุกท่าน

1 พ.ค.60

สัง่ ซื้อวัสดุ-ตาราเรี ยน

ครู ประจารายวิชา-วิชาการ

8-9 พ.ค. 60

อบรมคุณธรรมจริ ยธรรมฯ

บุคลากรทุกท่าน

15พ.ค. 60

ประชุมผูป้ กครองปฐมนิเทศนักศึกษาปี การศึกษา 2560

16 พ.ค. 60

เปิ ดภาคเรี ยนที่ 1/2560 ( เริ่ มเช็คเวลาเรี ยน )

วิชาการ-ครู ผสู ้ อน-ครู ที่
ปรึ กษา
ครู ตามคาสัง่

18-20 พ.ค. 60

10 พ.ค. 60
22-26 พ.ค. 60

30 พ.ค. 60
5-8 มิ.ย. 60
12 มิ.ย. 60

-ลงทะเบียนเรี ยนนักศึกษา
-วิชาการประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ติด 0 - มส.- ม.ผ -.ขร
หยุดวันวิสาขบูชา

ครู ตามคาสัง่
ประจารายวิชา – นักศึกษา
วิชาการ- ครู ที่ปรึ กษา
บุคลากรทุกท่าน

-ดาเนินการสอบแก้ตวั ( ภาคเรี ยนที่ 2 /2559 )
-นักศึกษายืน่ คาร้องสอบแก้ตวั -พบครู ที่ปรึ กษาและครู ประจารายวิชาพร้อมดาเนินการสอบแก้ตวั
-ครู ประจารายวิชารับแบบแจ้งผลสอบแก้ตวั พร้อม
ดาเนินการสอบแก้ตวั ให้เสร็ จ
-ครู ผสู ้ อนส่งแบบบันทึกเวลาเรี ยนที่วิชาการ ( ครั้งที่ 1 )
ส่งรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 2560

วิชาการ-นักศึกษา
ทะเบียน-ครู ที่ปรึ กษา-ครู
ประจารายวิชา
ครู ประจารายวิชา-วัดผลครู ที่ปรึ กษา
ครู ผสู ้ อนทุกท่าน
งานประกันคุณภาพ

-ครู ประจารายวิชาส่งผลการสอบแก้ตวั ให้งานวัดผล
ลงชื่อและวัดรวบรวบส่งฝ่ ายวิชาการ
-ติดประกาศแจ้งผลสอบแก้ตวั

ครู ประจารายวิชา – วัดผล
วิชาการ
วิชาการ

หมายเหตุ

15-17 มิ.ย.60

-ติดประกาศรายชื่อนักศึกษาเรี ยนซ้ า
-วิชาการออกหนังสือถึงผูป้ กครองเรื่ องเรี ยนซ้ า
-ประชุมชี้แจงครู ผสู ้ อน-ครู ปรึ กษาเรื่ องเรี ยนซ้ า
-ประชุมผูป้ กครอง-นักศึกษาเรื่ องเรี ยนซ้ า-เวลาเรี ยน

วิชาการ-นักศึกษา
วิชาการครู ผสู ้ อน
วิชาการ-ครู ที่เกี่ยวข้อง
วิชาการ

10-17 มิ.ย. 60

ตรวจนับ อน. เพือ่ รับเงินอุดหนุน

วิชาการ-ครู ที่ปรึ กษา

3 ก.ค. 60

-วันไหว้ครู /วันสุนทรภู่/
-เลือกประธานนักศึกษาและคณะกรรมการ
-วันสุนทรภู่/วันต่อต้านยาเสพติดโลก
-ตรวจสารเสพติดครั้งที่1/2559
-ประชุมประจาเดือน / ส่งสมุดประจาชั้น รายงานยอด นศ.

ฝ่ ายกิจกรรม-ครู ผสู ้ อนนักศึกษา
ฝ่ าย กิจกรรม – ครู ที่
ปรึ กษา
บุคลากรทุกท่าน

7 ก.ค. 60

-ถวายเทียนจานาพรรษา

ฝ่ าย กิจกรรม – ครู ที่
ปรึ กษา – นักศึกษา

8 ก.ค. 60

วันอาสาฬหบูชา

9 ก.ค. 60

วันเข้าพรรษา

10 ก.ค. 60

หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา หยุดวันเข้าพรรษา

11 ก.ค.60

-ส่งโครงการสอน-แผนการสอนประจาปี การศึกษา 2560
ภาคเรี ยนที่ 1 ( ทุกรายวิชา )
-ส่งข้อสอบกลางภาค ( ภาคเรี ยนที่1 2560 )

ครู ประจารายวิชา

-สอบกลางภาค ( ภาคเรี ยนที่1 /2560 )

กรรมการคุมสอบ

29 ก.ค. 60

วันภาษาไทยแห่งชาติ

ครู แผนกสามัญ

1 ส.ค. 60

-อบรมนักศึกษาก่อนฝึ กประสบการณ์ ปวช 3 –ปวส 2

วิชาการ

3 ส.ค. 60

-ประชุมประจาเดือน / ส่งสมุดประจาชั้น รายงานยอด นศ. บุคลากรทุกท่าน

11 ส.ค. 60

วันกตัญญูตาธรรมบูชาพระคุณแม่

12 ส.ค.60

ร่ วมพิธีวนั เฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ิ

ฝ่ าย กิจกรรม – ครู ที่
ปรึ กษา – นักศึกษา
บุคลากรทุกท่าน

14 ส.ค.60

หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนพรรษา

บุคลากรทุกท่าน

- ส.ค. 60

-ส่งตัวนักศึกษาออกฝึ กประสบการณ์ ปวส. 3 / ปวส. 2

วิชาการ

นิเทศการเรี ยนการสอนครู ประจาปี การศึกษา 2560

กรรมการ

22 มิ.ย.60
26 มิ.ย. 60

14 ก.ค. 60
19-20 ก.ค. 60

15-18 ส.ค. 60

ครู ประจารายวิชา
แต่ งตั้งฯ

แต่ งตั้งฯ

21 ส.ค.60

สัปดาห์วนั วิทยาศาสตร์และสัปดาห์หอ้ งสมุด

4 ก.ย. 60

-ประชุมประจาเดือน / ส่งสมุดประจาชั้น รายงานยอด นศ. บุคลากรทุกท่าน

29 ก.ย.60

-ส่งข้อสอบปลายภาค ( ภาคเรี ยนที่1 /2560)

4 ต.ค.60

ประชุมประจาเดือน ส่งสมุดประจาชั้น รายงานยอด นศ.

ครู ประจารายวิชา
วิชาการ
บุคลากรทุกท่าน

11-12 ต.ค. 60

-สอบปลายภาค ( ภาคเรี ยนที่ 1 / 2560 )

กรรมการ

20 ต.ค.60

ส่งผลการเรี ยน ( ภาคเรี ยนที่ 1 /2560 )

วิชาการ

23 ต.ค. 60

หยุดวันปิ ยะมหาราช

บุคลากรทุกท่าน

26-27 ต.ค. 60

แบ่งรายวิชาสอน (( ภาคเรี ยนที่ 2 /2560 )

หัวหน้าแผนกวิชา

30-31 ต.ค. 60
-ต.ค. 60

-ตรวจเครื่ องมือ-อุปกรณ์ /
- สัง่ หนังสือเรี ยนภาคเรี ยนที่ 2 /2560
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน

หัวหน้าแผนกวิชา
วิชาการ
งานประกันคุณภาพ

1 พ.ย. 60

ประชุมประจาเดือน ส่งสมุดประจาชั้น รายงานยอด นศ.

บุคลากรทุกท่าน

2 พ.ย.60

ประกาศผลการเรี ยนที่ 1 /2560

ครู ประจารายวิชา

3 พ.ย. 60

วันลอยกระทง

ฝ่ ายกิจกรรม

6 พ.ย. 60

ลงทะเบียนเรี ยนภาคเรี ยนที่ 2 / 2560

วิชาการ

11 พ.ย. 60

วันสถาปนาโรงเรี ยน ( งานเปิ ดบ้านวิชาการ )

ฝ่ ายบริ หาร

-พ.ย. 60

ยืน่ เอกสารผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ฝ่ ายกิจกรรม

ธ.ค. 60

นักศึกษาฝึ กประสบการณ์กลับสถานศึกษา

ฝ่ ายวิชาการ

4 ธ.ค. 60

ประชุมประจาเดือน ส่งสมุดประจาชั้น รายงานยอด นศ.

บุคลากรทุกท่าน

5 ธ.ค. 60

หยุดวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บุคลากรทุกท่าน

10 ธ.ค. 60

หยุดวันรัฐธรรมนูญ

บุคลากรทุกท่าน

15 ธ.ค. 60

-ตรวจสารเสพติดครั้งที่ 2//2560

22 ธ.ค. 60

-ส่งโครงการสอน-แผนการสอนประจาปี การศึกษา 2560
ภาคเรี ยนที่ 2 ( ทุกรายวิชา )
-ส่งข้อสอบกลางภาค ( ภาคเรี ยนที่ 2 /2560 )

ฝ่ าย กิจกรรม – ครู ที่
ปรึ กษา – นักศึกษา
ครู ประจารายวิชา

29 ธ.ค. 60

ครู แผนกสามัญ

ครู ประจารายวิชา

แต่ งตั้งฯ

อ.อนันต์

25 ธ.ค.60

วันคริ สต์มาส
-นักศึกษาฝึ กประสบการณ์กลับเข้าสถานศึกษา ปวช.3
31 ธ.ค. - 3 ม.ค. หยุดวันสิ้นปี และวันขึ้นปี ใหม่ 2561
4 ม.ค. 61

ประชุมประจาเดือน ส่งสมุดประจาชั้น รายงานยอด นศ.

10 – 11 ม.ค. 61 -สอบกลางภาค ( ภาคเรี ยนที่ 2 / 2560 )

ครู แผนกสามัญ
วิชาการ
บุคลากรทุกท่าน
บุคลากรทุกท่าน
กรรมการ

16 ม.ค.61

ร่ วมงานวันครู แห่งชาติที่อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร

บุคลากรทุกท่าน

17 ม.ค.61

ขออนุญาตเปิ ดเรี ยนภาคฤดูร้อน

วิชาการ

2 ก.พ. 61

ประชุมประจาเดือน ส่งสมุดประจาชั้น รายงานยอด นศ.

บุคลากรทุกท่าน

23 ก.พ. 61

-ส่งข้อสอบปลายภาค ( ภาคเรี ยนที่ 2 /2560 )

ครู ประจารายวิชา

2 มี.ค.. 61

ประชุมประจาเดือน ส่งสมุดประจาชั้น รายงานยอด นศ.

บุคลากรทุกท่าน

7-8 มี.ค.61

สอบปลายภาค ( ภาคเรี ยนที่ 2 /2560 )

ครู ประจารายวิชา

ลงทะเบียนเรี ยนภาคฤดูร้อน ( ม.6 ) เรี ยนซ้ ารายวิชา

วิชาการ

12-13 มี.ค. 61

14 มี.ค.- 3 มิ.ย.61 เรี ยนภาคฤดูร้อน ( ม.6 ) เรี ยนซ้ ารายวิชา

ครู ประจารายวิชา

15 มี.ค. 61

ส่งผลการเรี ยน ( ภาคเรี ยนที่ 2 /2660 )

วิชาการ

19 มี.ค.61

ประกาศผลสอบปลายภาค ( ภาคเรี ยนที่ 2 / 2560 )

วิชาการ

สอบแก้ตวั ( ภาคเรี ยนที่ 2 / 2560 )

วิชาการ
ครู ประจารายวิชา

26-30 มี.ค. 61
31 มี.ค. 61

-ปิ ดภาคเรี ยน

หมายเหตุ ปฏิทินปฏิบตั ิงานวิชาการ ปี การศึกษา 2560 สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

( นายพิชิต อาแพงพันธ์ )
รองผูอ้ านวยการ ฝ่ ายวิชาการ

( นายพงศกร ผดุงพงษ์ )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน

แต่ งตั้งฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ปี การศึกษา 2560
ช่ วง วัน-เดือน-ปี

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

สอบ V- NET ปวช.3 – ปวส. 2

วิชาการ

สอบมาตรฐานวิชาชีพ

วิชาการ

แข่งขันทักษะวิชาชีพ

แผนกวิชาฯ / วิชาการ

กีฬาสีภายใน

ฝ่ ายพัฒนาฯ

สอบวิชาโครงการ

แผนกวิชาฯ / วิชาการ

แนะแนวการศึกษา

ฝ่ ายแนะแนว

ปั จฉิมนิเทศนักศึกษา ปวช. 3 – ปวส. 2

วิชาการ

ซ้อมรับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ฝ่ ายพัฒนาฯ

พิธีมอมใบประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่ผจู ้ บหลักสูตร

วิชาการ

หมายเหตุ ปฏิทินปฏิบตั ิงานวิชาการ ปี การศึกษา 2560 สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ

