
กลุม่บริหารงานวิชาการ
เดือน/ ปี สัปดาหท์ี่ วันที่ รายการ/กิจกรรม กลุ่มงานที่รบัผิดชอบ

1 17 เปดิเรียนภาคเรียนที่  1  ปกีารศึกษา  2559
2 ส. 29 สอบ GAT/PAT  (1/2560)  ระหวา่งวนัที่ 29 ต.ค.-1 พ.ย. 59 งานวดัผล
3 31 สอบแก้ตัว   (ระหวา่งวนัที่  31 ต.ค.-18 พ.ย. 59) งานวดัผล
4 7 รายงานข้อมูลนักเรียน  (10 พ.ย.59) งานทะเบยีน
6 25 วนัราชสดุดีลูกเสือไทย กิจกรรมพฒันาผู้เรียน

5 “วนัคล้ายวนัพระราชสมภพ ร.๙”
6
7
8
9

ส. 10
อ. 11
12
13 เปดิเรียนตามปกติ งานทะเบยีน
13 ตรวจสอบประวติันักเรียน ม.3 ม.6 งานทะเบยีน
13 สอบ  Pre O-net ม. 3 งานวดัผล
14 สอบ  Pre O-net ม. 3 งานวดัผล
15 สอบ  Pre O-net ม. 6 งานวดัผล
16 สอบ  Pre O-net ม. 6 งานวดัผล

10 ส. 24 สอบ 9 วชิาสามัญ  (24-25 ธ.ค. 59)  ม.6 นักเรียนที่สมัครสอบ
11 28 กิจกรรมกีฬาภายใน  ปกีารศึกษา  2559   (28-30  ธ.ค.  59) พละศึกษา

5 ค่ายภาษาญี่ปุ่น คุณครูสุมาลี  ปะระจะ
ส. 7 อบรมครูภาษาอังกฤษโดยร่วมมือกับส านักพมิพ ์(พว.) คุณครูศิริพร  อุไรวงศ์
9 นักเรียน  ม.3  ถ่ายรูป  1.5  นิ้ว งานทะเบยีน
9 สอบวดัผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2559  (9-13 ม.ค. 2560) ม.1-6 งานวดัผล

19
งานมหกรรมการแข่งขันทกัษะทางภาษาต่างประเทศ (ม.อุบลราชธาน)ี    
19-20 ม.ค.60

คุณครูเยาวรัตน์  สายโน

ส. 21 การพฒันาความสามารถทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR
   คุณครูปาริฉัตร        
  ไกรสรสวสัด์ิ   และ 
คุณครูจิรายุ  นาจาน

ส. 21 โครงการฝึกทกัษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

อ. 22 โครงการฝึกทกัษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

24 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 60%  และ 80% งานวดัผล

25
กิจกรรมค่ายลูกเสือ, เนตรนารี, ยุวกาชาด, อาสากาชาด, ลูกเสือวสิามัญฯ 
(25-27 ม.ค.60)

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน

12

13

14

8
           หยุดแข่งขันศิลปหตัถกรรมนักเรียน  ระดับภาค  คร้ังที่  66        

          ปกีารศึกษา  2559

9

15

 พ.ย. 2559

 ต.ค. 2559

 ธ.ค. 2559

 ม.ค. 2560

ปฏทิิน ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนเดชอุดม  สพม.29

หน้าที่ 1 ปฏทินิกลุ่มบริหารงานวชิาการ  ปกีารศึกษา  2559



กลุม่บริหารงานวิชาการ
เดือน/ ปี สัปดาหท์ี่ วันที่ รายการ/กิจกรรม กลุ่มงานที่รบัผิดชอบ

ปฏทิิน ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนเดชอุดม  สพม.29

 ม.ค. 2560 15 ส. 28 การพฒันาความสามารถทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR
   คุณครูปาริฉัตร        
  ไกรสรสวสัด์ิ   และ 
คุณครูจิรายุ  นาจาน

31 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 60%  และ 80% งานวดัผล

1 นักเรียนยื่นค าร้องขอมีสิทธิส์อบ  (กรณีเวลาเรียนไม่ครบ 60%  และ 80%) งานวดัผล

ส. 4 สอบ O-net  ม.3 (4-5 ก.พ.  59) งานวดัผล

16 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธสิอบวดัผลปลายภาคเรียน งานวดัผล

ส. 18 สอบ O-net  ม.6 (18-19 ก.พ.  59) งานวดัผล

20
สอบวดัผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2559  (20-24 ก.พ. 2560)     
  ม.1-6

งานวดัผล

20 รับสมัครนักเรียน ม.1,4  หอ้งเรียนพเิศษ  ปกีารศึกษา  2560 งานรับนักเรียน

24 กิจกรรม  50  ป ี โรงเรียนเดชอุดม คณะครูและบคุลากร รร.ดด

28
ส่งผลการเรียนนักเรียนนักเรียน  ม.3, ม.6 ภาคเรียนที่ 2                      
  ปกีารศึกษา  2559

งานวดัผล

1 รับสมัครนักเรียน  ระดับชั้น  ม. 4  หอ้งเรียนทั่วไป งานรับนักเรียน

2
ประกาศผลการเรียน นักเรียนระดับชั้น ม.3 ,ม.6  ภาคเรียนที่ 2             
   ปกีารศึกษา  2559

งานวดัผล

3 สอบแก้ตัว   (ระหวา่งวนัที่  3-13 มี.ค. 59)  นักเรียน ม.3, ม.6 งานวดัผล

ส. 4 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1  หอ้งเรียนพเิศษ  ปกีารศึกษา  2560 งานรับนักเรียน

อ. 5 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4  หอ้งเรียนพเิศษ  ปกีารศึกษา  2560 งานรับนักเรียน

6
ส่งผลการเรียนนักเรียนนักเรียน ม.1,2,4,5  ภาคเรียนที่ 2                     
  ปกีารศึกษา  2559

งานวดัผล

8
ประกาศผลการเรียน นักเรียนนักเรียน ม.1,2,4,5  ภาคเรียนที่ 2             
  ปกีารศึกษา  2559

งานวดัผล

9 สอบแก้ตัว   (ระหวา่งวนัที่  9-24 มี.ค. 60)  นักเรียน ม.1, ม.2, ม.4, ม.5 งานวดัผล

9 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน  ม.1  หอ้งเรียนพเิศษ งานรับนักเรียน

10 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน  ม.1  หอ้งเรียนพเิศษ งานรับนักเรียน

ส. 11 สอบ GAT/PAT  (2/2560)  ระหวา่งวนัที่ 11-14 มี.ค. 60 งานวดัผล

ส. 11 รับรายงานตัวนักเรียน  ม.1,4  หอ้งเรียนพเิศษ งานรับนักเรียน

13 ส ารวจการจบหลักสูตรของนักเรียน  ม.3,6  ปกีารศึกษา  2559 งานทะเบยีน

20 จ าหน่ายเอกสารประกอบการรับสมัครนักเรียน  ม.1,4  ปกีารศึกษา  2560 งานรับนักเรียน

 ก.พ. 2560

20

19

16

18

 มี.ค. 2560

หน้าที่ 2 ปฏทินิกลุ่มบริหารงานวชิาการ  ปกีารศึกษา  2559



กลุม่บริหารงานวิชาการ
เดือน/ ปี สัปดาหท์ี่ วันที่ รายการ/กิจกรรม กลุ่มงานที่รบัผิดชอบ

ปฏทิิน ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนเดชอุดม  สพม.29

29 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน  ม.3,6 ที่จบ รอบที่  1  ปกีารศึกษา  2559 งานรับนักเรียน

30 พธิซ้ีอมรับประกาศนียบตัร  ม.3,6 ปกีารศึกษา  2559 งานทะเบยีน

31 พธิรัีบประกาศนียบตัร  ม.3,6  ปกีารศึกษา  2559 งานทะเบยีน

ส. 1 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ  ม.1  ปกีารศึกษา  2560 งานทะเบยีน

อ. 2 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ  ม.4  ปกีารศึกษา  2560 งานทะเบยีน

3 ลงทะเบยีนเรียนภาคฤดูร้อน

3
นักเรียน  ม.3,6  ที่จบหลักสูตร  รอบที่  1  รับ ปพ.1และปพ.2               
 (3-6 เม.ย.60)

งานทะเบยีน

4
ประกาศผล/รายงานตัว  นักเรียน ม.4  ปกีารศึกษา 2560                    
   (ม.3 รร.เดชอุดม)

งานทะเบยีน

5 ประกาศผล/รายงานตัว  นักเรียน ม.1  ปกีารศึกษา 2560 งานทะเบยีน

6 ประกาศผล/รายงานตัว  นักเรียน ม.4  ปกีารศึกษา 2560 งานทะเบยีน

7 เร่ิมเรียนภาคฤดูร้อน

 ส. 8 มอบตัวนักเรียน ม.1  หอ้งเรียนพเิศษ  ปกีารศึกษา  2560 งานทะเบยีน

อ. 9 มอบตัวนักเรียน ม.4  หอ้งเรียนพเิศษ  ปกีารศึกษา  2560 งานทะเบยีน

19 มอบตัวนักเรียน ม.1  หอ้งเรียนทั่วไป  ปกีารศึกษา  2560 งานทะเบยีน

20 มอบตัวนักเรียน ม.4  หอ้งเรียนทั่วไป  ปกีารศึกษา  2560 งานทะเบยีน

5 ส้ินสุดการเรียนภาคฤดูร้อน

15 อนุมัติจบ ม.3,6  ปกีารศึกษา  2559  ไม่พร้อมรุ่น งานทะเบยีน

 เม.ย. 2560

 พ.ค. 2560

 มี.ค. 2560

หน้าที่ 3 ปฏทินิกลุ่มบริหารงานวชิาการ  ปกีารศึกษา  2559


