
ปฏิทินปฏบิัติงานวิชาการ  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 

วัน เดือน ปี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
30 ต.ค. 62 ประชุมครูภาคเรียนที่ 2/2562 

ส่งแผนการจัดการเรียนรู้  อย่างน้อย คนละ   1 รายวิชาและ 
ส่งโครงสร้างรายวชิาทุกรายวิชา 

ครูทุกคน 

31 ต.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
นักเรียนเลือกสาระเพิ่มเติม  ชุมนุม  ลงทะเบียน   
รับตารางเรียน-สอน 
ทำกิจกรรม รักษ์โรงเรียน 

ครูทุกคน 

1– 15 พ.ย. 62 นักเรียนที่ไม่ผา่นการประเมินสอบแก้ตัวครั้งที่  2 ครูผู้สอน , งานวัดผล 
8 พ.ย. 62 วันสุดทา้ยของการตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน บนระบบ DMC งาน DMC 
15,22 พ.ย. 62 
29 พ.ย. 62 

เรียนธรรมศึกษา 
สอบนักธรรม 

คณะกรรมการตามคำสั่ง 

21 พ.ย. 62–21 ก.พ. 
63 

นักเรียนที่ไม่ผา่นการประเมิน เรียนซ้ำรายวชิา  ครูผู้สอน , งานวัดผล 

22,25 พ.ย. 62 สอบ Pre O-NET ม.3 ม.6 ครั้งที่ 2 คณะกรรมการตามคำสั่ง 
25 พ.ย. 62 จัดกิจกรรมถวายราชสดุด ี คณะกรรมการตามคำสั่ง 
13 ธ.ค. 62 สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ม.3 คณะกรรมการตามคำสั่ง 
18 ธ.ค. 62 สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ม.6 คณะกรรมการตามคำสั่ง 
20 ธ.ค. 62 สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ม.3 ม.6 คณะกรรมการตามคำสั่ง 
23 - 24 ธ.ค. 62 ส่งต้นฉบับข้อสอบทีฝ่่ายวชิาการ ครูผู้สอน , งานวิชาการ 
24 ธ.ค. 62 ครูผู้สอนส่งข้อสอบ (บรรจุซองพร้อมสอบ) ครูผู้สอน 
24 ธ.ค. 62– 9 ม.ค. 63 เปิดระบบ SGS#1 (คะแนนก่อนกลางภาคและกลางภาค) 

ปิดระบบ 20.00 น. 
ครูทุกคน 

25 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ / วันคริสตม์าส คณะกรรมการตามคำสั่ง 
26 – 27 ธ.ค. 62 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2562 คณะกรรมการตามคำสั่ง 
27 ธ.ค. 62 สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ม.3 คณะกรรมการตามคำสั่ง 
3 ม.ค. 63 สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ม.3 ม.6 คณะกรรมการตามคำสั่ง 
4 ม.ค. 63 สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ม.3 คณะกรรมการตามคำสั่ง 
8 ม.ค. 63 สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ม.6 คณะกรรมการตามคำสั่ง 
9 ม.ค. 63 ครูผู้สอนส่งคะแนนเก็บระหว่างภาคเรียนและคะแนนสอบกลางภาค

เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562   ผ่านระบบ SGS 
ครูผู้สอน, งานวัดผล 
 

10 ม.ค. 63 งานวัดผลตรวจสอบคะแนนระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 
ประกาศผลออนไลน์ (13.00 น.) 
ครูผู้สอนส่งเล่ม ปพ.5 ครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562) 

งานวัดผล 
 
งานวชิาการ 
ครูผู้สอน 



วัน เดือน ปี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
10 ม.ค. 63 สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ม.3 ม.6 คณะกรรมการตามคำสั่ง 
12 ม.ค. 63 สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ม.3 คณะกรรมการตามคำสั่ง 
15 ม.ค. 63 สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ม.6 คณะกรรมการตามคำสั่ง 
17 ม.ค. 63 ประชุมผูป้กครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการตามคำสั่ง 
17 ม.ค. 63 สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ม.3 ม.6 คณะกรรมการตามคำสั่ง 
18 ม.ค. 63 สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ม.3 คณะกรรมการตามคำสั่ง 
20 ม.ค. 63 -  เปิดระบบ SGS#2 หลังกลางภาค งานวชิาการ 
22 ม.ค. 63 สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ม.6 คณะกรรมการตามคำสั่ง 
24 – 25 ม.ค. 63 ค่ายวิชาการ คณะกรรมการตามคำสั่ง 
24 ม.ค. 63 สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ม.3 ม.6 คณะกรรมการตามคำสั่ง 
25 ม.ค. 63 สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ม.3 คณะกรรมการตามคำสั่ง 
27 – 31 ม.ค. 63 สัปดาห์ติวเข้ม ม.3 คณะกรรมการตามคำสั่ง 
29 ม.ค. 63 สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ม.6 คณะกรรมการตามคำสั่ง 
31 ม.ค. 63 สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ม.6 คณะกรรมการตามคำสั่ง 
1 – 2 ก.พ. 63 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 สอบ O-NET คณะกรรมการตามคำสั่ง 
1 ก.พ. 63 สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ม.6 คณะกรรมการตามคำสั่ง 
5 ก.พ. 63 สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ม.6 คณะกรรมการตามคำสั่ง 
6 ก.พ. 2563 ส่งแนวโน้มนักเรียนทีไ่ม่มีสทิธิ์สอบ ครูผู้สอน 
7 ก.พ. 63 สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ม.6 คณะกรรมการตามคำสั่ง 
8 ก.พ. 63 สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ม.6 คณะกรรมการตามคำสั่ง 
10 ก.พ. 63 ปิดชดเชยวันมาฆบชูา  
11 – 28 ก.พ. 63 นักเรียนที่มีแนวโน้มไม่มสีิทธิ์สอบดำเนนิการติดต่อยื่นคำร้องขอมี

สิทธิสอบต่อครูผู้สอนเพื่อแก้ปัญหา 
ครูผู้สอน 

13 – 14 ก.พ. 63 เข้าค่ายลูกเสือ ม.1 – ม.3 , โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ คณะกรรมการตามคำสั่ง 
12 ก.พ. 63 สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ม.6 คณะกรรมการตามคำสั่ง 
14 ก.พ. 63 สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ม.6 คณะกรรมการตามคำสั่ง 
15 ก.พ. 63 สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ม.6 คณะกรรมการตามคำสั่ง 
17 - 18 ก.พ. 63 เปิดระบบ SGS#3 ก่อนกลางภาค – ครูผู้สอนกรอกข้อมูลเพื่อ

ปรับปรุงแก้ไขคะแนนและแจ้งนกัเรียน  
งานวชิาการ,ครูผู้สอน 

17 – 21 ก.พ. 63 นักเรียนส่งสมุดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 
19 ก.พ. 63 สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ม.6 คณะกรรมการตามคำสั่ง 
19 - 20 ก.พ. 63 
 

เปิดระบบ SGS#4 หลังกลางภาค – ครูผู้สอนกรอกข้อมูลเพื่อแจ้ง
นักเรียน 

งานวชิาการ,ครูผู้สอน 

20 ก.พ. 63 มหกรรมวิชาการเปิดบ้าน พ.น.ส.  
21 ก.พ. 63 ปิดระบบ SGS ก่อนกลางภาค /หลังกลางภาค  

ประกาศผลคะแนนก่อนสอบปลายภาครายบุคคลออนไลน ์
งานวัดผล 
งานวัดผล 



วัน เดือน ปี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
21 ก.พ. 63 สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ม.6 คณะกรรมการตามคำสั่ง 
22 ก.พ. 63 สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ม.6 คณะกรรมการตามคำสั่ง 
24 – 28 ก.พ. 63 สัปดาห์ติวเข้ม ม.6 คณะกรรมการตามคำสั่ง 
24 ก.พ. 63 นำเสนอโครงงานอาชีพ และ โครงงานคุณธรรม  
24 ก.พ. 63 เปิดระบบ SGS#5 หลังกลางภาค งานวชิาการ 
27 - 28 ก.พ. 63 ส่งต้นฉบับข้อสอบทีฝ่่ายวชิาการ/คณะกรรมการนิเทศตรวจสอบ

ต้นฉบับข้อสอบ/ดำเนนิการอัดสำเนา-ถา่ยเอกสาร 
ครูผู้สอน , งานวิชาการ 

29 ก.พ. – 1 มี.ค. 62 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 สอบ O-NET คณะกรรมการตามคำสั่ง 
2 มี.ค. 63 ส่งผลการขอมีสิทธิ์สอบของนักเรียนที่มีแนวโน้ม ครูผู้สอน 
2 มี.ค. 63 ครูผู้สอนส่งข้อสอบ(บรรจุซองพร้อมสอบ), 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งแผนการจัดการเรียนการสอนภาค
เรียนที่ 1/2563 
ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนการสอนของทุกกลุ่มสาระฯ 

ครูผู้สอน, งานวัดผล 
 
 
งานจัดการเรียนการสอน 

2 - 4 มี.ค. 62 เปิดระบบ SGS#6 ก่อนกลางภาค เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อมูล งานวชิาการ 
3 - 5 มี.ค. 63 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการตามคำสั่ง 
3 มี.ค. 63 วันสุดทา้ยของการส่งคลปิวิดโีอการสอนภาคเรียนที่ 2/2562 ครูทุกคน 
6 มี.ค. 62 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ คณะกรรมการตามคำสั่ง 
5 – 10 มี.ค. 63 เปิดระบบ SGS#7 หลังกลางภาค เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อมูล งานวชิาการ 
11 มี.ค. 63 เปิดระบบ SGS#8 ก่อนกลางภาค  ครูผู้สอน 
12 มี.ค. 63 - ครูผู้สอน ส่งเล่ม ปพ.5  , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ ปพ.5 จาก

ระบบ SGS / เสนอผู้บริหาร 
- ตรวจสอบ เล่ม ปพ.5 , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ ปพ.5 จาก 
SGS / เสนอผู้บริหาร 
- ตรวจสอบข้อมูลในระบบ SGS / เสนอผู้บริหาร 

ครูผู้สอน,งานวัดผล 
 
งานนิเทศการศึกษา 

13 มี.ค. 63 - ประกาศผลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ออนไลน์ 
- พิมพ์ ปพ.6 / เสนอผูบ้ริหาร 
- ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2562 พร้อมบันทึก
หลังสอน 

งานวชิาการ 

13 มี.ค. 63 - นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผา่นดำเนนิการยื่นคำร้องสอบแก้ตวัครั้ง
ที่ 1  

งานวชิาการ,ครูที่ปรึกษา , 
ครูผู้สอน 

16 - 25 มี.ค. 63 - กลุ่มสาระ ฯ จัดทำและส่งสรปุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯ 
- นักเรียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 

งานวัดผล/กลุ่มสาระฯ 
ครูผู้สอน 

21 – 25 มี.ค. 63 รับสมัครนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1,4 ปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการตามคำสั่ง 
23 - 27 มี.ค. 63 ปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ คณะกรรมการตามคำสั่ง 
26 มี.ค. 62 ครูส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ครูผู้สอน / งานวัดผล 
26 มี.ค. 63 ประกาศผลสอบ O-NET ม.3  
27 มี.ค. 63 ประกาศผลสอบ O-NET ม.6  



วัน เดือน ปี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
28 - 30 มี.ค. 63 -  อนุมัติจบนักเรียนชั้น ม.3 , ม.6 

 
งานทะเบียน/วิชาการ/ 
ครูที่ปรึกษา 

30 มี.ค. 63 -  พิจารณานักเรียนซ้ำชัน้ คณะกรรมการตามคำสั่ง 
31 มี.ค. 63 -  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3,6 รับ ปพ.1  ปพ.2 

- ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน / เลี้ยงส่งน้องฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
- ประกาศรายชื่อนักเรียนซ้ำชัน้ 

งานทะเบียน 
 

1 เม.ย. 63 ปิดภาคเรียนที่ 2/2562  
1 เม.ย. 63 ส่งข้อมูลนักเรียนจบพร้อมรุ่น , GPAX  6 ภาคเรียน งานทะเบียน 
1 เม.ย. – 15 พ.ค. 63 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6  ทีไ่มจ่บพร้อมรุ่น  ดำเนนิการเรียนภาค

ฤดูร้อน 
คณะกรรมการตามคำสั่ง 

6 เม.ย. 63 วันจักรี  
6 เม.ย. 63 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1,4  ปีการศึกษา 2562  มอบตัว 

ประชุมผูป้กครองนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1,4  ปีการศึกษา 
2563    
จัดสอบวัดความรูน้ักเรียนที่สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2563 

คณะกรรมการตามคำสั่ง 

13 – 16 เม.ย. 63 วันสงกรานต ์  
30 เม.ย. 63 วันสถาปนาโรงเรียน  
7 พ.ค. 63 งานวชิาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

จัดตารางสอน 
งานวชิาการ 
กลุ่มสาระฯวทิยาศาสตร์ฯ 

8 พ.ค. 63 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ,ภาษาต่างประเทศ,การงานอาชีพ, 
ภาษาไทย , สังคมฯ ,ศิลปะ , สขุศึกษา  จัดตารางสอน 

งานวชิาการ /กลุ่มสาระ
อ่ืน ๆ ยกเว้น วิทย์ฯ  

7 – 13 พ.ค. 63 ปฐมนิเทศ - ปรบัพื้นฐานนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 

คณะกรรมการตามคำสั่ง 

13 พ.ค. 63 ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 
ส่งโครงสร้างรายวชิา และแผนการจัดการเรียนรู้ 

ครูทุกคน 

14 พ.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ภาคเช้า ประชุมนักเรียน - นักเรียนเลือกสาระเพิ่มเติม  ชุมนุม  
ลงทะเบียน  รับตารางเรียน-สอน 
ภาคบ่าย - รบัอุปกรณ์/ค่าเครื่องแบบ/หนงัสือ 
           - ครูและนักเรียนจัดกิจกรรมรักษ์โรงเรียน 

ครูทุกคน,นักเรียนทุกคน 

15 พ.ค. 63 วันสุดทา้ยของการอนุมัติจบนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่จบไม่พร้อมรุ่น งานทะเบียน 

หมายเหตุ  ปฏิทินนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม             งานวชิาการ    13 ธันวาคม 2562 


