
ปฏทินิปฏบิัติงานวชิาการ ภาคเรียนที ่2/2563 
วนั เดือน ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผดิชอบ 

26  พ.ย. 2563 
30  พ.ย. 2563 

-  ครูมาท างาน ลงเวลาปฏิบติังาน  
-  เปิดเรียนภาคเรียนท่ี 2/2563 
-  ประชุมผูป้กครองนกัเรียนและประกาศผลการเรียน  
-  นกัเรียนช าระเงินระดมทุน 

บุคลากรโรงเรียน 
วชิาการ 
กิจการนกัเรียน 
ครูท่ีปรึกษา 

1  ธ.ค. 2563   
 
1-9 ธ.ค. 2563 
10 ธ.ค. 2563 
14 ธ.ค. 2563 
16 ธ.ค. 2563 
18-25 ธ.ค. 2563 
28 ธ.ค. 2563 
30 ธ.ค. 2563 

-  เร่ิมกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 2/2563 
-  จดัท าขอ้มูลนกัเรียนภาคเรียนท่ี 2 /2563 
-  นกัเรียนยืน่ค  าร้องและสอบแกต้วัคร้ังท่ี 1 
-  รายงานขอ้มูลนกัเรียน DMC คร้ังท่ี 2/2563 
-   ส่งแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  คร้ังท่ี 1 
-  ประกาศผลการสอบแกต้วัคร้ังท่ี 1 
-  นกัเรียนยืน่ค  าร้องและสอบแกต้วัคร้ังท่ี 2 
-  ประกาศผลการสอบแกต้วัคร้ังท่ี 2 
-  จดักิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 

งานหลกัสูตร 
งานทะเบียน 
งานวดัผล 
งานทะเบียน 
ครูประจ าวชิา 
งานวดัผล 
งานวดัผล 
งานวดัผล 
กิจการนกัเรียน 

4  ม.ค. 2564  
 
4-15 ม.ค. 2564 
6 ม.ค. 2564 
7-22 ม.ค. 2564 
20 ม.ค. 2564 
21-22 ม.ค 2564 
25-29 ม.ค. 2564 

-   ส่งแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  คร้ังท่ี 2 
-   ส่งหวัขอ้และโครงร่างงานวจิยัในชั้นเรียน 
-  นิเทศการสอน  คร้ังท่ี 1 
-  ประชุมผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ์ 
-  ลงทะเบียนเรียนซ ้ ารายวชิา 
-  กิจกรรมโครงการเปิดบา้นวชิาการ ปีการศึกษา 2563  
-  ทศันศึกษา 
-   ส่งขอ้สอบ/ อดัส าเนา/ บรรจุซองขอ้สอบกลางภาค 

ครูประจ าวชิา 
งานวจิยั 
งานนิเทศ 
งานวดัผล 
งานวดัผล 
ค าสั่งโรงเรียน 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ครูประจ าวชิา 

1  ก.พ. 2564  
2-5  ก.พ. 2564  
15 ก.พ. 2564 
15-26  ก.พ 2564 

-   ส่งแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  คร้ังท่ี 3 
-  สอบกลางภาคเรียนท่ี 2/2563 
-  ส่งแบบบนัทึกผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คร้ังท่ี 1 
-  นิเทศการสอน  คร้ังท่ี 2 

ครูประจ าวชิา 
งานวดัผล 
ครูประจ าวชิา 
งานนิเทศ 

    มี.ค.64 
 
1 มี.ค. 2564 
 
22-12  มี.ค. 2564 
 

-  รับสมคัรนกัเรียน ม.3 เดิม เรียนต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม ปี
การศึกษา 2564 
-   ส่งแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  คร้ังท่ี 4 
-  ส่งนวตักรรมดา้นการจดัการเรียนการสอน(Best Practices) 
-  กิจกรรมยกระดบัผลการทดสอบทางการศึกษา ระดบัชาติขั้น
พื้นฐาน ระดบัชั้น ม.3 

รับนกัเรียน 
 
ครูประจ าวชิา 
วจิยัและนวตักรรม 
วชิาการ 
 



วนั เดือน ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผดิชอบ 

13-14 มี.ค. 2564 
15  มี.ค. 2564 
16  มี.ค. 2564 
17-19  มี.ค. 2564 
22-26 มี.ค. 2564 
 
 
26 มี.ค. 2564 
 
27-28 มี.ค.2564 
30 มี.ค.-2 เม.ย 64 

-  นกัเรียน ม.3 สอบ O-NET 
-  ครูประจ าวชิาส่งรายช่ือนกัเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบ 80% 
-  ประกาศรายช่ือนกัเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบ 80 % 
-  กิจกรรมเขา้ค่ายลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
-  นกัเรียนยืน่ค  าร้องขอมีสิทธ์ิสอบ 
-  กิจกรรมยกระดบัผลการทดสอบทางการศึกษา ระดบัชาติขั้น
พื้นฐาน ระดบัชั้น ม.6 
-  ส่งขอ้สอบ/ อดัส าเนา/ บรรจุซองขอ้สอบปลายภาค 
-  ประกาศรายช่ือนกัเรียนท่ีมีสิทธ์ิสอบ 
-  นกัเรียน ม.6 สอบ O-NET 
-  สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2563 

วชิาการ 
งานวดัผล 
งานวดัผล 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
งานวดัผล 
วชิาการ 
 
ครูประจ าวชิา 
งานวดัผล 
วชิาการ 
งานวดัผล 

2 เม.ย 2564 
8 เม.ย 2564 
12 เม.ย 2564 
15  เม.ย 2564 
 
15-21 เม.ย 2564 
21  เม.ย  2564 
22 เม.ย 2564 
 
27 เม.ย.2564 
24 - 28 เม.ย.2564 
 
29 เม.ย. 2564 
8 พ.ค. 2564 

- ปัจฉิมนิเทศ 
-  ครูประจ าวชิาส่งรายช่ือนกัเรียนท่ีขออนุมติัผลการเรียนเป็น ร 
-   ส่ง Book Mark พร้อมแบบบนัทึกผลการเรียน 
-  ประชุมผูป้กครองนกัเรียนและประกาศผลการเรียน  
-  นกัเรียนยืน่ค  าร้องขอสอบแกต้วัคร้ังท่ี 1 
-  นกัเรียนเรียนซ่อมเสริมและสอบแกต้วั คร้ังท่ี 1 
-  ส่งรายงานการวิจยั 
-  ประกาศผลการสอบแกต้วัคร้ังท่ี 1 
-  ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ชั้น ม.3 
-  ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ชั้น ม.6 
-  รับสมคัรนกัเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 
-  ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา 
-  พิธีมอบประกาศนียบตัร ชั้น ม.3 และ ม.6 
-  รายงานตวัและมอบตวั นกัเรียนชั้น ม.1-ม.4 ปีการศึกษา 
2564 

กิจการนกัเรียน 
ครูประจ าวชิา 
ครูประจ าวชิา 
กิจการนกัเรียน 
งานวดัผล 
งานวดัผล 
วจิยัและนวตักรรม 
งานวดัผล 
สทศ 
สทศ 
รับนกัเรียน 
หลกัสูตร 
งานวดัผล 
รับนกัเรียน 
 

16 พ.ค.64 เปิดเรียนภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  
 
หมายเหตุ   ก าหนดการอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 


