ปฏิทินงานวิชาการสําหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561
โรงเรียนโยธินบูรณะ
วัน เดือน ป
1 พ.ย.61
1 พ.ย. –
20 ธ.ค.61
5 พ.ย.61
5 – 9 พ.ย.61
5 – 21 พ.ย.61
12 พ.ย.61
14 พ.ย.61
16 พ.ย.61

ระดับชั้น

ภาระงาน

ทุกระดับ เปดภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2561
สอนและเก็บคะแนนตามมาตรฐานการเรียนรู
ทุกระดับ
กอนการสอบกลางภาค ประจําภาคเรียนที่ 2/2561
ครูที่ปรึกษาเก็บรวบรวมสมุด ปพ.6 สําหรับใสผลการเรียนภาคเรียน
ทุกระดับ
ที่ 1/2561
ทุกระดับ สอบแกตัวครั้งที่ 2 ประจําภาคเรียนที่ 1/2561
ทุกระดับ ตามรอยเทาศรีจฬุ าลักษณ
กลุมสาระฯศิลปะ รวมการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ทุกระดับ ครูที่ปรึกษาแจกผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ณ หองประจําชั้น
- ประกาศผลการสอบแกตัวครัง้ ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561
ทุกระดับ
- แจงรายชื่อนักเรียนทีต่ องลงทะเบียนเรียนซ้าํ
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีแนวโนมจะไมจบการศึกษาพรอมรุน
ม.3, ม.6

ม.6

กิจกรรมแนะแนวออนทัวร ม.ธุรกิจบัณฑิต

4 ธ.ค.61

ทุกระดับ กิจกรรมวันพอ

7 ธ.ค.61

ทุกระดับ กิจกรรมการแขงขันกีฬาภายในตานภัยสารเสพติด ปการศึกษา 2561

12 ธ.ค.61

ทุกระดับ วันเกียรติยศลูกโยธิน

21 - 28 ธ.ค.61
2 ม.ค.62
– 8 ก.พ.62
2 ม.ค.62
– 22 ก.พ.62

กลุมบริหารวิชาการ
ครูประจําวิชา
ครูที่ปรึกษา
งานวัดและประเมินฯ
วัดผลกลุมสาระฯ/ระดับชั้น

กลุมสาระฯภาษาไทย
กลุมสาระฯศิลปะ
คณะกรรมการตามคําสั่งฯ
ครูประจําวิชา/ครูที่ปรึกษา

งานวัดและประเมินฯ
งานวัดและประเมินฯ

ประจําปการศึกษา 2561

กิจกรรมวิทยาศาสตรสญ
ั จร
นักเรียนตรวจสอบความถูกตองของขอมูลนักเรียนบริเวณสวนบนของ
20 – 23 พ.ย.61 ม.3, ม. 6
แบบประเมินผลการพัฒนาผูเรียน (ปพ.1)
20 พ.ย.61 ดําเนินการจัดการเรียนการสอนซ้ํา ในกรณีนักเรียนไมมาติดตอใหครู
ทุกระดับ
1 ก.พ.62
ประจําวิชาประสานกับครูทปี่ รึกษาเพื่อแจงผูป กครองนักเรียน
23 พ.ย.61
ทุกระดับ กิจกรรมวันมหาธีรราชเจา
18 – 20 พ.ย.61
ม.2
กิจกรรมอยูคายพักแรมลูกเสือ คายลูกเสือรัศมีแคมป จ.สระบุรี
25 – 27 พ.ย.61
ม.1
กิจกรรมอยูค ายพักแรมลูกเสือ คายลูกเสือศิลาภิรมย จ.สระบุรี
26 – 28 พ.ย.61
ม.3
กิจกรรมอยูค ายพักแรมลูกเสือ คายชัยปติ จ.สระบุรี
30 พ.ย. –
กิจกรรมคายผูนําเยาวชนวิถีพุทธ
2 ธ.ค.61
พ.ย.61

ผูรับผิดชอบ

ทุกระดับ ดําเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561
สอนและเก็บคะแนนตามผลการเรียนรูที่คาดหวังหลังการสอบ
กลางภาคเรียนที่ 2/2561
สอนและเก็บคะแนนตามผลการเรียนรูที่คาดหวังหลังการสอบ
ม.1 – 5
กลางภาคเรียนที่ 2/2561
ม.6

กลุมสาระฯวิทยาศาสตร
หัวหนาระดับ
ครูที่ปรึกษา
หัวหนากลุมสาระฯ
ครูประจําวิชา
กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กลุมสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
งานแนะแนว
กลุมสาระฯสังคมศึกษา
ศูนยวฒ
ั นธรรม
กลุมบริหารกิจการนักเรียน
กลุมสาระฯสุขศึกษาฯ
กลุมบริหารวิชาการ
กรรมการตามคําสั่งฯ
หัวหนากลุมสาระฯ
ครูประจําวิชา
ครูประจําวิชา
ครูประจําวิชา

ปฏิทินงานวิชาการสําหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561
วัน เดือน ป

ระดับชั้น

ภาระงาน

ทุกระดับ กิจกรรมวันเด็ก ป 2562
ม.ค.62

18 ม.ค.62
19 ม.ค.62
22 ม.ค.62
23 ม.ค. –
5 ก.พ.62

ม.ค.62

**
30 ม.ค. –
1 ก.พ.62
2 ก.พ.62
2 – 3 ก.พ.62
5 ก.พ.62

Open House ปการศึกษา 2562

ผูรับผิดชอบ
กลุมสาระฯสังคมศึกษา
ศูนยวฒ
ั นธรรม
กลุมบริหารวิชาการ
โครงการภาคภาษาอังกฤษ
โครงการนานาชาติ
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรฯ

ทุกระดับ ตามรอยวรรณคดี
กลุมสารฯภาษาไทย
ครูที่ปรึกษา
ทุกระดับ ครูที่ปรึกษาประกาศผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 (ในคาบโฮมรูม)
กิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรูภ าษาตางประเทศ(จีน,ญี่ปุน,ฝรัง่ เศส) กลุมสาระฯภาษาตางประเทศ
ทุกระดับ กิจกรรมการงานแฟร
กลุมสาระฯการงานฯ
กลุมสาระฯภาษาตางประเทศ
กิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรูภ าษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
งานวัดผลฯ
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไมถงึ รอยละ 80
ครูประจําวิชา
- นักเรียนที่มเี วลาเรียนนอยกวารอยละ 80 แตเกินรอยละ 61
ม.6
ยื่นคํารองขอมีสิทธิ์เขาสอบปลายภาค (ติดตอขอเรียนซอมเสริมเวลา)
ที่ครูผูสอน (ดุลยพินิจของผูสอน)
ครู ป ระจํ า วิ ช าสอนเสริ มให นักเรี ย นที่ มีเ วลาเรี ย นน อยกว า ร อยละ 80 ครูประจําวิชา
ม.6
แตเกินกวารอยละ 61
กลุมบริหารวิชาการ
ทุกระดับ เปดบานวิชาการ
คณะกรรมการตามคําสั่งฯ
ครูประจําวิชา
ทุกระดับ นิทรรศการโครงงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
ครูที่ปรึกษา
คณะกรรมการตามคําสั่งฯ
ทุกระดับ นิทรรศการเปดโลกกิจกรรม
กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ม.3
สอนเสริมเตรียมสอบ O – NET (คาบลดเวลาเรียน)
กรรมการตามคําสัง่ ฯ
ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ
กิจกรรมคายผูนําเศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง
คณะกรรมการตามคําสั่งฯ
กลุมสาระฯวิทยาศาสตร
คายหองเรียนสีเขียว
งานวัดและประเมินฯ
ทุกระดับ 08.00 น.ประกาศผลการเรียนซ้ํา ประจําภาคเรียนที่ 2/2561
กรรมการตามคําสั่งฯ
ม.3
สอบ O – NET
งานวัดและประเมินฯ
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไมถงึ รอยละ 80
ม.1 - 5 - นักเรียนที่มีเวลาเรียนนอยกวารอยละ 80 แตเกินรอยละ 60
ยื่นคํารองขอมีสิทธิ์เขาสอบปลายภาค (ติดตอขอเรียนซอมเสริมเวลา)
ที่ครูผูสอน (ดุลยพินิจของผูสอน)

กลุ่มบริ หารวิชาการ โรงเรี ยนโยธินบูรณะ

หน้า 2

ปฏิทินงานวิชาการสําหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561
วัน เดือน ป

ระดับชั้น

ภาระงาน

- 13.00 น. ประกาศรายชื่อนักเรียนไมมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน
ที่ 2/2561
6 ก.พ.62
ทุกระดับ กิจกรรมตรุษจีน
ครูประจําวิชาสอนเสริมใหนักเรียนที่มีเวลาเรียนนอยกวารอยละ 80
6 – 14 ก.พ.62
ม.1 - 5
แตเกินกวารอยละ 60
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 สําหรับวิชาที่สอบนอกตาราง
ม.6
ใหดําเนินการจัดสอบใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 9 ก.พ.62
11, 13, 15 ก.พ.62
สอบ O – NET 3 กลุมสาระฯ
ม.6
- 13.00 น. ประกาศรายชื่อนักเรียนไมมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน
15 ก.พ. 62
ม.1 - 5
ที่ 2/2561
18 – 22 ก.พ.62
ม.6
สอนเสริมเตรียมสอบ O-NET
ม.6

**

กิจกรรมสรางภูมิคุมกันเยาวชนไทย (วันมาฆบูชา)
22 ก.พ.62

ม.3

25 ก.พ. –
4 มี.ค.62

ม.1 - 5
ม.3

28 ก.พ.62

ม.6

2 – 3 มี.ค.62

ม.6
ม.6

4 มี.ค.62
ม.6
5 มี.ค.62

ม.6

มี.ค.62
มี.ค.62
6 มี.ค.62

ม.6

กิจกรรมปจฉิมนิเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2561
สอบ O – NET 4 กลุมสาระฯ
- 12.00 น. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ
ประจําภาคเรียนที่ 2/2561
- 13.00 น. นักเรียนรับใบดําเนินการสอบซอมที่ครูทปี่ รึกษาที่
หองประจําชั้นเรียน
สอบ O-NET
สอบแกตัวครั้งที่ 1 ประจําภาคเรียนที่ 2/2561
08.30 – 12.00 กลุมสาระการเรียนรูสงั คมศึกษาฯ
13.00 – 16.30 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ
นักเรียนรับผลการเรียนประจําภาคเรียนที่ 2/2561
เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ หองประจําชั้นเรียน
สอบแกตัวครั้งที่ 1 ประจําภาคเรียนที่ 2/2561
08.30 – 12.00 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
13.00 – 16.30 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพลูกเสือกองกิจกรรมพิเศษ
กิจกรรมคายซอมลูกเสือ – เนตรนารี ม.1 – 3
กิจกรรมคายภาษาตางประเทศภายในสถานศึกษาและโรงเรียนคูพัฒนา
สอบแกตัวครั้งที่ 1 ประจําภาคเรียนที่ 2/2561
08.30 – 12.00 กลุมสาระการเรียนรูว ิทยาศาสตร
13.00 – 16.30 กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ

กลุ่มบริ หารวิชาการ โรงเรี ยนโยธินบูรณะ

ผูรับผิดชอบ
งานวัดและประเมินฯ
กลุมสาระฯภาษาตางประเทศ

ครูประจําวิชา
กรรมการตามคําสั่งฯ
กรรมการตามคําสั่งฯ
งานวัดและประเมินฯ
กลุมบริหารวิชาการ
กลุมสาระฯสังคมศึกษา
ศูนยวฒ
ั นธรรม
หัวหนาระดับ
ครูที่ปรึกษา
กรรมการตามคําสั่งฯ
กรรมการตามคําสั่งฯ
กรรมการตามคําสั่งฯ
วัดผลกลุมสาระฯ
หัวหนาระดับ
ครูที่ปรึกษา
กรรมการตามคําสั่งฯ
ครูประจําวิชา
ครูที่ปรึกษา
ครูประจําวิชา
กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กลุมสาระฯภาษาตางประเทศ

ครูประจําวิชา

หน้า 3

ปฏิทินงานวิชาการสําหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561
วัน เดือน ป
7 มี.ค.62
8 มี.ค.62
11 – 13 มี.ค.62
14 มี.ค.62

15 มี.ค.62

15 มี.ค. 21 มี.ค.62
18 มี.ค.62
19 มี.ค.62
20 มี.ค.62
21 มี.ค.62
22 มี.ค.62
25 – 27 มี.ค.62
27 มี.ค.62
28 มี.ค.62
29 มี.ค.62

ระดับชั้น

ภาระงาน

สอบแกตัวครั้งที่ 1 ประจําภาคเรียนที่ 2/2561
ม.6
08.30 – 12.00 กลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
13.00 – 16.30 กลุมสาระการเรียนรูก ารงานฯ
ม.6
13.00 น. ประกาศผลการสอบแกตัวครัง้ ที่ 1 ประจําภาคเรียนที่ 2/2561
ม.6
สอบแกตัวครั้งที่ 2 ประจําภาคเรียนที่ 2/2561
13.00 น. ประกาศผลการสอบแกตัวครัง้ ที่ 2 ประจําภาคเรียน
ม.6
ที่ 2/2561
- 12.00 น. ประกาศรายชือ่ นักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ
ประจําภาคเรียนที่ 2/2561
ม.1 - 5
- 13.00 น. นักเรียนรับใบดําเนินการสอบซอมที่ครูทปี่ รึกษาที่
หองประจําชั้นเรียน
10.00 น. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ตองลงทะเบียนเรียนซ้ํากรณีพิเศษ
ม.3, ม.6
11.00 น. ลงทะเบียนเรียนซ้ํากรณีพิเศษ
ม.3, ม.6 ดําเนินการจัดการเรียนการสอนการเรียนซ้ํากรณีพเิ ศษ
สอบแกตัวครั้งที่ 1 ประจําภาคเรียนที่ 2/2561
ม.1 - 5 08.30 – 12.00 กลุมสาระการเรียนรูสงั คมศึกษาฯ
13.00 – 16.30 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ
สอบแกตัวครั้งที่ 1 ประจําภาคเรียนที่ 2/2561
ม.1 - 5 08.30 – 12.00 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
13.00 – 16.30 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สอบแกตัวครั้งที่ 1 ประจําภาคเรียนที่ 2/2561
ม.1 - 5 08.30 – 12.00 กลุมสาระการเรียนรูว ิทยาศาสตร
13.00 – 16.30 กลุมสาระการเรียนรูศ ิลปะ
สอบแกตัวครั้งที่ 1 ประจําภาคเรียนที่ 2/2561
ม.1 - 5 08.30 – 12.00 กลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางเทศ
13.00 – 16.30 กลุมสาระการเรียนรูก ารงานฯ
นักเรียนรับผลการเรียนประจําภาคเรียนที่ 2/2561
ม.1 - 5 08.30 – 10.00 น. ณ หองประจําชั้นเรียน
13.00 น. ประกาศผลการสอบแกตัวครัง้ ที่ 1 ประจําภาคเรียนที่ 2/2561
ม.1 - 5 ดําเนินการสอบแกตัวครัง้ ที่ 2 ประจําภาคเรียนที่ 2/2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) และ
ม.3, ม.6
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) ประจําปการศึกษา 2561
ม.1 - 5 - 13.00 น. ประกาศผลสอบแกตัวครัง้ ที่ 2 ประจําภาคเรียนที่ 2/2561
ปดภาคเรียนที่ 2/2561

ผูรับผิดชอบ
ครูประจําวิชา
หัวหนากลุมสาระฯ
ครูประจําวิชา
งานวัดและประเมินฯ
งานวัดและประเมินฯ
หัวหนาระดับ
ครูที่ปรึกษา
งานวัดและประเมินฯ
ครูประจําวิชา
ครูประจําวิชา
ครูประจําวิชา
ครูประจําวิชา
ครูประจําวิชา
ครูที่ปรึกษา
งานวัดและประเมินฯ
ครูประจําวิชา
งานวัดและประเมินฯ
งานวัดและประเมินฯ

***หมายเหตุ ปฏิทินสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม***
กลุ่มบริ หารวิชาการ โรงเรี ยนโยธินบูรณะ
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