
 

 

โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยี  สกลนคร 
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ   ปีการศึกษา 2560 

 

ช่วง  วัน-เดือน-ปี งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 เม.ย. 60 -ตรวจเคร่ืองมืออุปกรณ์ หวัหนา้แผนกวชิา  

1 เม.ย. 60 –  
    15 พ.ค. 60  

เปิดเรียนภาคฤดูร้อน ครูประจ ารายวิชา-วชิาการ  

12-15  เม.ย 60 หยดุประเพณีสงกรานต ์ บุคลากรทุกท่าน  

1 พ.ค.60 สัง่ซ้ือวสัดุ-ต าราเรียน ครูประจ ารายวิชา-วชิาการ  

8-9 พ.ค. 60 อบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ บุคลากรทุกท่าน  

15พ.ค. 60 ประชุมผูป้กครองปฐมนิเทศนกัศึกษาปีการศึกษา 2560 วชิาการ-ครูผูส้อน-ครูที่
ปรึกษา 

 

16 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1/2560 ( เร่ิมเช็คเวลาเรียน ) ครูตามค าสัง่  

18-20 พ.ค. 60 -ลงทะเบียนเรียนนกัศึกษา   
-วชิาการประกาศรายช่ือนกัศึกษาที่ติด 0 - มส.- ม.ผ -.ขร  

ครูตามค าสัง่ 
ประจ ารายวิชา – นกัศึกษา 
วชิาการ- ครูที่ปรึกษา 

 

10 พ.ค. 60 หยดุวนัวสิาขบูชา บุคลากรทุกท่าน  

22-26 พ.ค. 60 -ด าเนินการสอบแกต้วั ( ภาคเรียนที่ 2 /2559 ) 
-นกัศึกษายืน่ค  าร้องสอบแกต้วั-พบครูที่ปรึกษาและครู-
ประจ ารายวิชาพร้อมด าเนินการสอบแกต้วั 
-ครูประจ ารายวชิารับแบบแจง้ผลสอบแกต้วัพร้อม
ด าเนินการสอบแกต้วัใหเ้สร็จ 
-ครูผูส้อนส่งแบบบนัทึกเวลาเรียนที่วิชาการ ( คร้ังที่ 1 ) 

วชิาการ-นกัศึกษา 
ทะเบียน-ครูที่ปรึกษา-ครู
ประจ ารายวิชา 
ครูประจ ารายวิชา-วดัผล-
ครูที่ปรึกษา 
ครูผูส้อนทุกท่าน 

 

30 พ.ค. 60 ส่งรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 2560 งานประกนัคุณภาพ  

5-8 มิ.ย. 60 -ครูประจ ารายวชิาส่งผลการสอบแกต้วัใหง้านวดัผล 
ลงช่ือและวดัรวบรวบส่งฝ่ายวชิาการ 

ครูประจ ารายวิชา – วดัผล 
วชิาการ 

 

12 มิ.ย. 60 -ติดประกาศแจง้ผลสอบแกต้วั วชิาการ  



-ติดประกาศรายช่ือนกัศึกษาเรียนซ ้ า 
-วชิาการออกหนงัสือถึงผูป้กครองเร่ืองเรียนซ ้ า 
-ประชุมช้ีแจงครูผูส้อน-ครูปรึกษาเร่ืองเรียนซ ้ า 

วชิาการ-นกัศึกษา 
วชิาการครูผูส้อน 
วชิาการ-ครูที่เก่ียวขอ้ง 

15-17 มิ.ย.60 -ประชุมผูป้กครอง-นกัศึกษาเร่ืองเรียนซ ้ า-เวลาเรียน วชิาการ  

10-17  มิ.ย. 60 ตรวจนบั  อน.  เพือ่รับเงินอุดหนุน วชิาการ-ครูที่ปรึกษา  

22  มิ.ย.60 -วนัไหวค้รู/วนัสุนทรภู่/ 
-เลือกประธานนกัศึกษาและคณะกรรมการ 

ฝ่ายกิจกรรม-ครูผูส้อน-
นกัศึกษา 

 

26  มิ.ย. 60 -วนัสุนทรภู่/วนัต่อตา้นยาเสพติดโลก 
-ตรวจสารเสพติดคร้ังที่1/2559 

ฝ่าย กิจกรรม – ครูที่
ปรึกษา 

 

3 ก.ค. 60 -ประชุมประจ าเดือน / ส่งสมุดประจ าชั้น รายงานยอด นศ. บุคลากรทุกท่าน  

7 ก.ค. 60 -ถวายเทียนจ าน าพรรษา ฝ่าย กิจกรรม – ครูที่
ปรึกษา – นกัศึกษา 

 

8 ก.ค. 60 วนัอาสาฬหบูชา   

9 ก.ค. 60 วนัเขา้พรรษา   

10 ก.ค. 60 หยดุชดเชยวนัอาสาฬหบูชา  หยดุวนัเขา้พรรษา   

11 ก.ค.60 -ส่งโครงการสอน-แผนการสอนประจ าปีการศึกษา 2560 
ภาคเรียนที่ 1  (  ทุกรายวิชา  ) 

ครูประจ ารายวิชา  

14 ก.ค. 60 -ส่งขอ้สอบกลางภาค  (  ภาคเรียนที่1 2560 ) ครูประจ ารายวิชา  

19-20 ก.ค. 60 -สอบกลางภาค  (  ภาคเรียนที่1 /2560 ) กรรมการคุมสอบ แต่งต้ังฯ 

29 ก.ค. 60 วนัภาษาไทยแห่งชาติ ครูแผนกสามญั  

1 ส.ค. 60 -อบรมนกัศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์  ปวช 3  –ปวส 2 วชิาการ  

3 ส.ค. 60 -ประชุมประจ าเดือน / ส่งสมุดประจ าชั้น รายงานยอด นศ. บุคลากรทุกท่าน  

11 ส.ค. 60 วนักตญัญูตาธรรมบูชาพระคุณแม่ ฝ่าย กิจกรรม – ครูที่
ปรึกษา – นกัศึกษา 

 

12 ส.ค.60 ร่วมพธีิวนัเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ บุคลากรทุกท่าน  

14 ส.ค.60 หยดุชดเชยวนัเฉลิมพระชนพรรษา บุคลากรทุกท่าน  

- ส.ค. 60 -ส่งตวันกัศึกษาออกฝึกประสบการณ์  ปวส. 3 / ปวส. 2  วชิาการ  

15-18 ส.ค. 60 นิเทศการเรียนการสอนครู  ประจ าปีการศึกษา 2560 กรรมการ แต่งต้ังฯ 



21 ส.ค.60 สปัดาห์วนัวทิยาศาสตร์และสปัดาห์หอ้งสมุด ครูแผนกสามญั  

4 ก.ย. 60 -ประชุมประจ าเดือน / ส่งสมุดประจ าชั้น รายงานยอด นศ. บุคลากรทุกท่าน  

29 ก.ย.60 -ส่งขอ้สอบปลายภาค  (  ภาคเรียนที่1 /2560) 
 

ครูประจ ารายวิชา 
วชิาการ 

 

4 ต.ค.60 ประชุมประจ าเดือน ส่งสมุดประจ าชั้น รายงานยอด นศ. บุคลากรทุกท่าน  

11-12 ต.ค. 60 -สอบปลายภาค ( ภาคเรียนที่ 1 / 2560 ) กรรมการ แต่งต้ังฯ 

20 ต.ค.60 ส่งผลการเรียน  ( ภาคเรียนที่ 1 /2560 ) วชิาการ  

23 ต.ค. 60 หยดุวนัปิยะมหาราช บุคลากรทุกท่าน  

26-27 ต.ค. 60 แบ่งรายวิชาสอน (( ภาคเรียนที่ 2 /2560 ) หวัหนา้แผนกวชิา   

30-31 ต.ค. 60 -ตรวจเคร่ืองมือ-อุปกรณ์  / 
- สัง่หนงัสือเรียนภาคเรียนที่  2 /2560 

หวัหนา้แผนกวชิา 
วชิาการ 

 

-ต.ค. 60 ตรวจประเมินคุณภาพภายใน งานประกนัคุณภาพ  

1 พ.ย. 60 ประชุมประจ าเดือน ส่งสมุดประจ าชั้น รายงานยอด นศ. บุคลากรทุกท่าน  

2 พ.ย.60 ประกาศผลการเรียนที่ 1 /2560 ครูประจ ารายวิชา  

3 พ.ย. 60 วนัลอยกระทง ฝ่ายกิจกรรม  

6 พ.ย. 60 ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2560 วชิาการ  

11 พ.ย. 60 วนัสถาปนาโรงเรียน ( งานเปิดบา้นวิชาการ ) ฝ่ายบริหาร  

-พ.ย. 60 ยืน่เอกสารผอ่นผนัการเกณฑท์หาร ฝ่ายกิจกรรม อ.อนนัต ์

ธ.ค. 60 นกัศึกษาฝึกประสบการณ์กลบัสถานศึกษา ฝ่ายวชิาการ  

4 ธ.ค. 60 ประชุมประจ าเดือน ส่งสมุดประจ าชั้น รายงานยอด นศ. บุคลากรทุกท่าน  

5 ธ.ค. 60 หยดุวนัเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั บุคลากรทุกท่าน  

10 ธ.ค. 60 หยดุวนัรัฐธรรมนูญ บุคลากรทุกท่าน  

15 ธ.ค. 60 -ตรวจสารเสพติดคร้ังที่ 2//2560 ฝ่าย กิจกรรม – ครูที่
ปรึกษา – นกัศึกษา 

 

22 ธ.ค. 60 -ส่งโครงการสอน-แผนการสอนประจ าปีการศึกษา 2560 
ภาคเรียนที่ 2  (  ทุกรายวิชา  ) 

ครูประจ ารายวิชา  

29 ธ.ค. 60 -ส่งขอ้สอบกลางภาค  (  ภาคเรียนที่ 2 /2560 ) ครูประจ ารายวิชา  



25 ธ.ค.60 วนัคริสตม์าส 
-นกัศึกษาฝึกประสบการณ์กลบัเขา้สถานศึกษา  ปวช.3 

ครูแผนกสามญั 
วชิาการ 

 

31 ธ.ค. - 3 ม.ค. หยดุวนัส้ินปีและวนัขึ้นปีใหม่  2561 บุคลากรทุกท่าน  

4 ม.ค. 61 ประชุมประจ าเดือน ส่งสมุดประจ าชั้น รายงานยอด นศ. บุคลากรทุกท่าน  

10 – 11 ม.ค. 61 -สอบกลางภาค ( ภาคเรียนที่ 2 / 2560 ) กรรมการ แต่งต้ังฯ 

16 ม.ค.61 ร่วมงานวนัครูแห่งชาติที่อาชีวศึกษาจงัหวดัสกลนคร บุคลากรทุกท่าน  

17 ม.ค.61 ขออนุญาตเปิดเรียนภาคฤดูร้อน วชิาการ  

2 ก.พ. 61 ประชุมประจ าเดือน ส่งสมุดประจ าชั้น รายงานยอด นศ. บุคลากรทุกท่าน  

23 ก.พ. 61 -ส่งขอ้สอบปลายภาค (  ภาคเรียนที่ 2 /2560 ) ครูประจ ารายวิชา  

2  มี.ค.. 61 ประชุมประจ าเดือน ส่งสมุดประจ าชั้น รายงานยอด นศ. บุคลากรทุกท่าน  

7-8 มี.ค.61 สอบปลายภาค (  ภาคเรียนที่ 2 /2560 ) ครูประจ ารายวิชา  

12-13 มี.ค. 61 ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน  ( ม.6 )  เรียนซ ้ ารายวชิา วชิาการ  

14 มี.ค.- 3 มิ.ย.61 เรียนภาคฤดูร้อน  ( ม.6 )  เรียนซ ้ ารายวชิา ครูประจ ารายวิชา  

15 มี.ค. 61 ส่งผลการเรียน  ( ภาคเรียนที่ 2 /2660 ) วชิาการ  

19 มี.ค.61 ประกาศผลสอบปลายภาค  ( ภาคเรียนที่ 2 / 2560 ) วชิาการ  

26-30 มี.ค. 61 สอบแกต้วั   ( ภาคเรียนที่ 2 / 2560 ) 
 

วชิาการ 
ครูประจ ารายวิชา 

 

31 มี.ค. 61 -ปิดภาคเรียน   

 

หมายเหตุ ปฏิทินปฏิบตัิงานวชิาการ ปีการศึกษา 2560 สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

 
 

( นายพชิิต   อาแพงพนัธ ์)            ( นายพงศกร     ผดุงพงษ ์) 
              รองผูอ้  านวยการ ฝ่ายวชิาการ            ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

 
 



 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ  ปีการศึกษา  2560 
 

ช่วง  วัน-เดือน-ปี งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 สอบ V- NET  ปวช.3 – ปวส. 2 วชิาการ  

 สอบมาตรฐานวชิาชีพ วชิาการ  

 แข่งขนัทกัษะวชิาชีพ แผนกวชิาฯ / วชิาการ  

 กีฬาสีภายใน ฝ่ายพฒันาฯ  

 สอบวชิาโครงการ แผนกวชิาฯ / วชิาการ  

 แนะแนวการศึกษา ฝ่ายแนะแนว  

 ปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา  ปวช. 3 – ปวส. 2 วชิาการ  

 ซอ้มรับใบประกาศนียบตัรวชิาชีพ ฝ่ายพฒันาฯ  

 พธีิมอมใบประกาศนียบตัรวชิาชีพแก่ผูจ้บหลกัสูตร วชิาการ  

    

    

    

 

หมายเหตุ ปฏิทินปฏิบตัิงานวชิาการ ปีการศึกษา 2560 สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 


