
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2563 
------------------------------------------------------- กลุ่มบริหารงานวิชาการ  โรงเรยีนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม.28 

1 

 
 
           

ก ำหนดกำร เปิด – ปิดภำคเรียน 
 ประจ ำภำคเรียนที่ 2 
ปีกำรศึกษำ 2563 

 
----------------------------------------------------- 

 
ภำคเรียนที่ 2  ** เปิดภาคเรียนวันที่  1  ธันวาคม  2563 ** 

   
        วันที่  8–12 กุมภาพันธ์  2564   : สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 

          วันที่  29-31  มีนาคม 2564     : สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2563  
          (ม.3 ,ม.6) 
          วันที่  5-7 เมษายน  2564     : สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2563 
          (ม.1,ม.2,ม.4 และ ม.5) 

        วันที่  10 เมษายน – 15 พฤษภาคม  2564  : ปิดภาคเรียน 2/2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรปฏิบัติงำนฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2563 
โรงเรียนภูสิงห์ประชำเสริมวิทย์  อ ำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 
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สัปดำห์
ที ่

วัน เดือน ปี รำยกำรกิจกรรมท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน/ติดตำม 

1 1-4 
ธันวาคม 
2563 

1 ธ.ค. 63 เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 
รับตารางเรียน-ตารางสอน 

-ฝ่ายวิชาการ 
 -ครูทีป่รึกษา 

ฝ่ายวิชาการ,การ
บริหารงานวิชาการ 

2 ธ.ค. 63  ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 
1/63 ผ่านระบบ SGS และป้ายประชาสัมพันธ์ 

-ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ,งานวัดผล 

2 – 18 ธ.ค. 63  นักเรียนยื่นค าร้อง ด าเนินการ
สอบแก้ตัวและครสู่งผลการสอบแก้ตัว (ครั้งที ่1) 
2-10 ธ.ค. 63 เข้าค่ายนักเรียนที่มีผลการเรียน  
0 , ร,มส, มผ คงค้าง 

งานวัดผล/ครูประจ า
วิชา 

ฝ่ายวิชาการ,งานวัดผล 

3 ธ.ค.63 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 
2/63 , โครงสร้างรายวิชา ,วเิคราะมาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

-ครปูระจ าวิชา ฝ่ายวิชาการ,งานการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

4 ธ.ค. 63 เลือกกิจกรรมชุมนุม -ครูที่ปรึกษาชุมนุม,
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ฝ่ายวิชาการ,งานการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 3-10 ธ.ค. 63  บันทึกผลสอบแก้ตัวในระบบ 
SGS 

-ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ,งานวัดผล 

2 7-11 
ธันวาคม 
2563 

6-9 ธ.ค. 2563 เรียน-สอน ตามปกติ -ครปูระจ าวิชา ฝ่ายวิชาการ 
10 ธ.ค. 2563 หยุดวันรฐัธรรมนูญ -ครบูุคลากรทุกท่าน - 
11 ธ.ค.2563 หยุดชดเชยวนัคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา รัชกาลที่ 9 

-ครบูุคลากรทุกท่าน - 

3 14- 18  
ธันวาคม 
2563 

14 ธ.ค. 63 ส ารวจรายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียนเป็น
เวลานาน 
14-30 ธ.ค. 2563 ติดตามนักเรียนที่ขาดเป็น
เวลานาน 

-ครูที่ปรึกษา ฝ่ายวิชาการ,งาน
ทะเบียนนักเรียน 

15 ธ.ค. 63 แจ้งตารางติวเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
O – NET ม.3,ม.6 

-ฝ่ายวิชาการ 
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

ฝ่ายวิชาการ 

18 ธ.ค. 63 สรุปจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 
0,ร,มส,มผ รายงานผู้บริหาร (ครั้งที่ 1)  

งานวัดผล ฝ่ายวิชาการ,งานวัดผล 

18 ธ.ค. 63  
- ส่งปพ.5 ครั้งที่ 1  
- ส่งวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 

ครูทุกท่าน ฝ่ายวิชาการ,งานการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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สัปดำห์
ที ่

วัน เดือน ปี รำยกำรกิจกรรมท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน/ติดตำม 

4 21- 25 
ธันวาคม 
2563 

21-25 ธ.ค. 2563 เรียน-สอนตามปกติ -ครปูระจ าวิชา ฝ่ายวิชาการ,งานการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

- ส ารวจคะแนนเพื่อลงทะเบียน ระบบ SGS งานวัดผล/ครูประจ า
วิชา 

ฝ่ายวิชาการ,งานวัดผล 

25 ธ.ค. 2563 กิจกรรมวัน Christmas Day -กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

ฝ่ายวิชาการ 

5 28 ธันวาคม 
2563 – 1 
มกราคม 
2564  

28-30 ธ.ค. 63  
-ส่งแบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม ครั้งที่ 1  
-ส่งแบบบันทึกกิจกรรมแนะแนว ครั้งที่ 1 
-ส่งแบบบันทึกกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
ครั้งที่ 1 

-ครผูู้สอน ฝ่ายวิชาการ,กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

31 ธ.ค. 2563 หยุดวันสิ้นปี -ครบูุคลากรทุกท่าน - 
1 ม.ค. 2564 หยุดวันขึ้นปีใหม่ -ครบูุคลากรทุกท่าน - 

6 4-8 มกราคม 
2564 

4-8 ม.ค. 64 จัดการเรียน/สอนตามปกติ -ครปูระจ าวิชา ฝ่ายวิชาการ,งานการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

4-8 ม.ค. 64 นิเทศการจัดการเรียนการสอน
(ครั้งที่ 1) 

-หัวหน้าวิชาการ/
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

วิชาการ,การ
บริหารงานวิชาการ 

7 11-15 
มกราคม 
2564 

11 – 29 ม.ค. 64  ยื่นค ารอ้งสอบแก้ตัวและ
ด าเนินการสอบแก้ตัว(รอบที่ 2) 

งานวัดผล ฝ่ายวิชาการ,งานวัดผล 

13 ม.ค. 64 ประชุมวางแผนการแก้ปัญหาผล
การเรียนคงค้างนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 

วิชาการ/งานวัดผล ฝ่ายวิชาการ 

8 18-22 
มกราคม 
2564 

18-22 ม.ค.2564 ส ารวจวชิาที่ใช้สอบกลาง
ภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 

วิชาการ/งานวัดผล วิชาการ 

9 25-29 
มกราคม 
2564 

25 ม.ค. 64 ส่งปพ.5 ครั้งที่ 2 -ครูทุกท่าน วิชาการ,งานวัดผล 
25 ม.ค. – 12 ก.พ. 64 กิจกรรมค่ายแก้ไขผล
การเรียน ม.3 และ ม.6  

  

29 ม.ค. 64 ส่งบันทึก PLC ครั้งที่ 1 (10-12 
ชั่วโมง) 

-ครูทุกท่าน วิชาการ,การ
บริหารงานวิชาการ 

29 ม.ค. 64 สรุปจ านวนนักเรียนที่มีผลการ
เรียน 0,ร,มส,มผ รายงานผู้บริหาร (ครั้งที่ 2) 

วิชาการ/งานวัดผล วิชาการ 
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สัปดำห์
ที ่

วัน เดือน ปี รำยกำรกิจกรรมท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน/ติดตำม 

10 1-5 
กุมภาพันธ์ 

2564 

1-25 ก.พ. 64 เปิดระบบบันทกึคะแนนก่อน
กลางภาค,กลางภาค (SGS) 

-ครูทุกท่าน วิชาการ,งานวัดผล 

3 ก.พ. 64 ส่งไขข้อสอบและซองข้อสอบ -ครูทุกท่าน วิชาการ,งานจัดการ
สอน 

11 8-12 
กุมภาพันธ์ 

2564 

8-12 ก.พ. 2564 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 
2/2563 

-ครูทุกท่าน วิชาการ 

12 ก.พ. 64 สรุปจ านวนนักเรียนที่มีผลการ
เรียน 0,ร,มส,มผ ม.3 และ ม. 6        
รายงานผู้บริหาร 

งานวัดผล ผู้บริหาร/หัวหน้า
วิชาการ 

12 15-19 
กุมภาพันธ์ 

5264 

19 ก.พ.64 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้(บันทึก
หลังแผน) สัปดาห์ที่ 1-10  

-ครูทุกท่าน  

13 
    

22-26 
กุมภาพันธ์ 

2564 

22 ก.พ. 64 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 3 ครูทุกท่าน วิชาการ,งานวัดผล 
25 ก.พ. 64 ปิดระบบบันทึกคะแนนก่อน
กลางภาค,กลางภาค (SGS) 

 วิชาการ,งานวัดผล 

22-25 ก.พ. 64 สอนชดเชย ครูประจ าวิชา วิชาการ 
26 ก.พ. 64 วันมาฆบูชา - - 

14 1-5 
 มีนาคม 
2564 

1-5 มี.ค. 64 เรียน-สอน ตามปกติ ครูประจ าวิชา วิชาการ 
1 มี.ค. 64 เปิดระบบบันทึกคะแนนหลังกลาง
ภาค,ปลายภาค (SGS) 

ครูประจ าวิชา วิชาการ 

3 มี.ค. 64 ส ารวจวิชาสอบปลายภาค ม.3 
และ ม.6 

งานวัดผล วิชาการ 

1-5 มี.ค. 64 สอนชดเชย ครูประจ าวิชา วิชาการ 
1 -18 มี.ค. 64 ด าเนินการแก้ไขผลการเรียน 
5 ภาคเรียน ม.3และ ม.6 (โดยคณะ
กรรมการฯ) 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/
กรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้ง 

วิชาการ 

15 8-12  
มีนาคม 
 2564 

8-12 มี.ค. 2564 ส่งต้นฉบับ/ส าเนาข้อสอบ
ปลายภาค ม.3 และ ม.6 

ครูประจ าวิชา วิชาการ 

13-14 มี.ค. 2564 สอบ O-NET ม.3 นักเรียนชั้น ม.3  วิชาการ 
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สัปดำห์
ที ่

วัน เดือน ปี รำยกำรกิจกรรมท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน/ติดตำม 

16 15-19 
มีนาคม 
 2564 

19 ม.ค. 64 รายงานผลการแก้แก้ไขผลการ
เรียน 5 ภาคเรียน ม.3และ ม.6 (โดยคณะ
กรรมการฯ) 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/
กรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้ง 

วิชาการ 

20-23 มี.ค. 64 สอบ GAT-PAT ม.6 นักเรียนชั้น  ม.6 วิชาการ 
17 22-26 

มีนาคม 
2564 

22-24 มี.ค. 64 ส่งต้นฉบับ/ส าเนาข้อสอบ
ปลายภาค 2/2563 (ม.1,2,4,5) 

ครูทุกท่าน วิชาการ 

27-28 มี.ค. 64 สอบ O-NET ม.6 นักเรียนชั้น ม.6  วิชาการ 
18 29 มีนาคม – 

2 เมษายน  
2564 

29 – 31 มี.ค. 64 สอบปลำยภำค ม.3 และ 
ม.6 

ครูทุกท่าน วิชาการ 

1 เม.ย.บรรจุซอง/ส่งข้อสอบปลายภาค 
2/2563 ชั้น ม.1 , 2 , 4 และ 5   

ครูทุกท่าน วิชาการ 

1 เม.ย. 64 รับคะแนนประเมินผลวิชาอ่านคิด 
วิเคราะห์ และเขียน จากกลุ่มสาระภาษาไทย 

ครูกลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย/ครูทุกท่าน 

วิชาการ 

2 เม.ย. 64 ส่ง ปพ.5 ชั้น ม.3 ,6 ครั้งที่ 4  
และบันทึกคะแนนลงใน ระบบ sgs  

ครูผู้สอน ม.3 ม.6  วิชาการ 

19 5-9 
 เมษายน 
2564 

5-7 เม.ย. 64 สอบปลำยภำค 2/2563    
(ม.1,2,4,5) 

ครูทุกท่าน วิชาการ 

5 เม.ย. 64 ประกาศผลการเรียน ม.3, ม.6 งานวัดผล วิชาการ 
6 เม.ย. 64 วันจักรี - - 
9 เม.ย. 64 สั่งจบนักเรียนชั้น ม.3 ม.6  งานวัดผล วิชาการ 
10 เมษายน 64 ปิดภาคเรียน นักเรียน  - 

20 12-16 
เมษายน 
2564 

12 – 14 เม.ย. 64 
-ส่งวิจัยในชั้นเรียน 
-ส่งแบบบันทึกชุมนุม 
-ส่งแบบบันทึกแนะแนว 
- ส่ง ID PLAN 
-ส่งแบบบันทึกคะแนนรายวิชา (ปพ.5) 
 ครั้งที่ 4 ระดับชั้น (ม.1,2,4,5) 

วิชาการ วิชาการ 

12 – 14 เม.ย. 64 วชิาการตรวจสอบความ
ถูกต้องของผลการเรียน 

งานวัดผล วิชาการ 

15 เม.ย. 64 ประกาศผลการเรียน งานวัดผล วิชาการ 
 
 


