
 

คู่มอืปฏบิติังานวิชาการ โรงเรียนพบูิลยร์กัษพ์ทิยา ภาคเรียนที ่๒/๒๕๖๒ 

 

๓ 

ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  256๒ 
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา  อ าเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี 

 

วัน/เดือน/ปี  งานที่ต้องปฏิบัติ  ผู้รับผิดชอบ 
(สัปดาห์ที่ 1-๕) 
2๑ ต.ค. 256๒ 

 
 
 
 
 
 

2๑ ต.ค.-๘ พ.ย. 
256๒ 

๕-๗ พ.ย. ๒๕๖๒ 
๘ พ.ย. 256๒ 

๑๑-๑๕ พ.ย. 256๒ 
1๘ พ.ย. 256๒ 

 
๒๑-๒๒ พ.ย.๒๕๖๒ 

 
- เปิดภาคเรียนที่ 2/256๒  
- ภาคเช้านักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธงและเข้ารับการปฐมนิเทศ                     
  ตามก าหนดการ 
- ภาคบ่ายประชุมครูและบุคลาการทางการศึกษา 
- นักเรียน ที่ได้ผลการเรียน 0 ร มส. ยื่นค าร้องขอแก้ 0  ร  มส. 
- ครูประจ ารายวิชาด าเนินการสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มี                      
ผลการเรียน “0” 
- ด าเนินการแก้ 0 , ร , มส. ครั้งที่ 1 
- ครูประจ ารายวิชาส่งผลการแก้ 0 , ร , มส.  
- รับการประเมินภายนอกรอบ ๔ 
- ประกาศผลการแก้ 0 , ร , มส. ครั้งที่ 1  
- ด าเนินการแก้ 0 ร  มส.ครั้งที่ 2 
- ครูประจ ารายวิชาส่งผลการแก้ 0 , ร , มส. 
- ประกาศผลการแก้ 0 , ร , มส. ครั้งที่ ๒  
- การแข่งขันกีฬาภายใน “พิบูลย์รักษ์เกมส์” 

 
คณะครูทุกคน 

งานวัดผล 
ครูที่ปรึกษา                  

 
 
 
 

งานวัดผล 
ครูประจ ารายวิชา 

ครูทุกคน 
งานวัดผล 

ครูประจ ารายวิชา 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

(สัปดาห์ที่ (๖ – ๑๑) 
๒๕-๒๗ พ.ย.๒๕๖๒ 

 
 

๙-๑๑ ธ.ค.๒๕๖๒ 
๑๖  ธ.ค.256๒ 

1๖-๒๔ ธ.ค.256๒ 
 
 
 

๒๕ ธ.ค. 256๒ 
๒๖-2๗ ,๓๐ ธ.ค.

๒๕๖๒ 
 

 
- รองผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยานิเทศติดตามการท า ปพ.๕ 
ครั้งที่ ๑ ครูส่ง ปพ.๕ ที่งานวัดผลเพ่ือเสนอต่อรองผู้อ านวยการโรงเรียน
พิบูลย์รักษ์พิทยา  
- ส ารวจรายวชิาเพ่ือจัดท าตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 /256๒ 
- ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่2/256๒ 
- ส่งต้นฉบับข้อสอบเพื่อตรวจทานความถูกต้องที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
  และหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการตามล าดับก่อนส่งอัดส าเนา 
- ส่งข้อสอบกลางภาคอัดส าเนาที่ห้องผลิตเอกสาร  
- ส่งข้อสอบกลางภาคที่เย็บเรียบร้อยแล้วแยกตามห้องที่งานวัดผล 
- จัดเตรียมชุดข้อสอบกลางภาคตามตารางสอบแต่ละวัน 
- สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/256๒ 

 
รองผอ.โรงเรียน 

งานวัดผล 
ครูประจ ารายวิชา 

งานวัดผล 
ครูประจ ารายวิชา 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

 หัวหน้ากลุ่มฯวิชาการ 
เจ้าหน้าที่อัดส าเนา 

 
งานวัดผล

คณะกรรมการจัดสอบ 

 
 
 



 

คู่มอืปฏบิติังานวิชาการ โรงเรียนพบูิลยร์กัษพ์ทิยา ภาคเรียนที ่๒/๒๕๖๒ 

 

๔ 

ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/256๒…(ต่อ) 
 

วัน/เดือน/ปี  งานที่ต้องปฏิบัติ  ผู้รับผิดชอบ 
(สัปดาห์ที่ 1๒-1๕) 
๒-๑๓ ม.ค. 256๓ 

 
 
 

๑๐ -๑๑ ม.ค.256๓ 
 

๑๔ ม.ค. 256๓ 
 
 

 
- นักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์สอบแก้ตัว 
- ครูประจ าวิชากรอกคะแนนทุกรายวิชาในโปรแกรม sgs 
- ครสู่ง ปพ.๕ ครั้งที่ ๒ ผ่านหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือตรวจสอบ 
  ความถูกต้อง แล้วส่งที่งานวัดผลเพ่ือเสนอตามขั้นตอน 
- นักเรียน ม.๒,๓ และ ม.๕,๖ ทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
 
- นักเรียนดูคะแนนรายจุดประสงค์และคะแนนสอบกลางภาคหลังสอบ
แก้ตัวแล้วในระบบ sgs 

 
ครูประจ ารายวิชา/
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/ 

งานวัดผล 
 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน/งานพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 

งานวัดผล 

(สัปดาห์ที่ 16-20) 
๑-๒ ก.พ. 256๓ 
๕-๗ ก.พ. 256๓ 

๑๓-๑๕ ก.พ. 256๓ 
๑๘ ก.พ.๒๕๖๓ 
๒๐ ก.พ. 256๓ 

 
๑๗-๒๔ ก.พ.๒๕๖๓ 

 
 
 
 

2๔ ก.พ. 256๓ 
 

๒๕ ก.พ. 256๓ 
๒๖-2๘ ก.พ. 256๓ 

 
๒๙ ก.พ.-๑ มี.ค. 

256๓ 
๒-๑๒ มี.ค. ๒๕๖๓ 

 
 
 

๑๓ มี.ค.๒๕๖๓ 

 
- นักเรียนชั้น ม.๓ สอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
-ส ารวจรายวิชาเพ่ือจัดท าตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 /256๒ 
-เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
-ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม. 3 และ ม.6 
-ครูประจ าวิชาส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%  
- ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/256๓ 
-ส่งต้นฉบับข้อสอบเพ่ือตรวจทานความถูกต้องที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 หัวหน้างานวัดผลฯ/หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ และรองผอ.วิชาการ 
 ตามล าดับ 
- ส่งข้อสอบปลายภาคอัดส าเนาที่ห้องผลิตเอกสาร  
- ส่งข้อสอบปลายภาคที่เย็บเรียบร้อยแล้วแยกตามห้องที่งานวัดผล 
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% /ไม่มีสิทธิ์สอบ 
-นักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบยื่นค าร้องขอสอบปลายภาคเรียนที่ 2/256๒ 
-จัดเตรียมชุดข้อสอบปลายภาคตามตารางสอบแต่ละวัน 
-สอบปลายภาคเรียนที่  2/256๒ 
-แนะแนวสัญจร 
-นักเรียนชั้น ม.๖ สอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
- ครูติดตามนักเรียนที่มีแนวโน้มจะติด 0  ร  มาด าเนินการแก้ไขในส่วน
ที่ยังด าเนินการไม่เรียบร้อย 
- ครูตรวจกระดาษค าตอบ/กรอกคะแนนในโปรแกรม sgs 
- นักเรียนที่สอบไม่ผ่านและทราบผลอย่างไม่เป็นทางการมาสอบแก้ตัว 
- ประกาศผลสอบทุกระดับชั้นในระบบ sgs 

 
งานวัดผล 
งานวัดผล 

กิจกรรมพัฒนาฯ 
ครูทุกคน 
งานวัดผล 

เจ้าหน้าที่อัดส าเนา 
งานวัดผล 

 
 
 

งานแนะแนว 
งานวัดผล 

คณะกรรมการ               
จัดสอบ 

 
งานแนะแนว 
งานวัดผล 

 
ครูประจ าวิชา 

 
 
 

งานวัดผล 
 



 

คู่มอืปฏบิติังานวิชาการ โรงเรียนพบูิลยร์กัษพ์ทิยา ภาคเรียนที ่๒/๒๕๖๒ 

 

๕ 

ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/256๒…(ต่อ) 
 

วัน/เดือน/ปี  งานที่ต้องปฏิบัติ (รายละเอียดของงาน) ผู้รับผิดชอบ 
1๖-2๓ มี.ค.256๓ 

 
2๔ มี.ค. 256๓ 

2๕-28 มี.ค. 256๓ 
2๖ มี.ค. 256๓ 
31 มี.ค. 256๓ 

 
 

๑ เม.ย. 256๓ 

- นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่สอบไม่ผ่านยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัว 
- นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ด าเนินการสอบแก้ตัวทุกรายวิชา 
- ครูประจ ารายวิชาส่งผลการสอบแก้ตัว 
-รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 
- ประกาศผลสอบโอเน็ต ม.3 ทาง www.niets.or.th 
- ประกาศผลสอบโอเน็ต ม.6 ทาง www.niets.or.th 
- นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) รับ ปพ.1 , ปพ.6 
-สอบจัดห้องนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 
- นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) รับ ปพ.1 , ปพ.6 
-รับมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 256๓ 

ครูประจ าวิชา 
งานวัดผล 

 
งานส ามะโนผู้เรียน/

งานแนะแนว 
งานวัดผลและงาน

ทะเบียน 

๒ เม.ย.256๓ -                  
๑๐ พ.ค.256๓ 

- ปิดภาคเรียนที่ 2/256๒  
 

ครูทุกคน 

1๑ พ.ค. 256๓ 
 

1๒-1๓ พ.ค. 256๓ 
 

1๔ พ.ค. 256๓ 
 

- ครูลงเวลาปฏิบัติราชการภาคเรียนที่ 1/256๓ 
- ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 
-จัดค่ายปรับพื้นฐานความรู้และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 
-ปฐมนิเทศนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/256๓ 
-เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/256๓ 

ครูทุกคน 

 
หมายเหตุ  ระยะเวลา/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในปฏิทินวิชาการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม                  
                  


