
ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2562 

ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนท่ี 2/2562 

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ป ี รายการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติ 
1 21 ต.ค. 62 

 
- บุคลากรทุกคนลงเวลาปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
- เปิดเรียนส าหรับนักเรียน ภาคเรียนท่ี 2/2562 

บุคลากรทุกคน 
นักเรียนทุกคน 

23 ต.ค. 62 - วันปิยมหาราช บุคลากรทุกคน 
 

24 ต.ค. 62 
 

- ครูผู้สอนรับ ปพ. 5 ประจ าภาคเรียนท่ี 2/2562 
- นักเรียนช้ัน ม.1-ม.6 เลือกวิชาเพิ่มเติม 
- นักเรียนช้ัน ม.1-ม.6 เลือกกิจกรรมชุมนุม 

ฝ่ายวิชาการ 

25 ต.ค. 62 - ส่ง GPA 5 ภาคเรียนนักเรียนช้ัน ม.6 งานทะเบียนนักเรียน 
2 28 ต.ค. 62 

 
- ประกาศรายช่ือนักเรียนติด 0, ร, มส., มผ.  
  ในภาคเรียนท่ี 1/2562 

บุคลากรทุกคน 
งานวัดผล 

3 4 - 15 พ.ย. 62 
 

 

- นักเรียนยืน่ค าร้องขอสอบแก้ตัว  ครั้งท่ี 1 
- นักเรียนด าเนินการสอบแก้ตัว  ครั้งท่ี 1 
 

งานวัดผล 
ครูประจ าวิชา 

งานทะเบียนนักเรียน 
4 10 พ.ย. 62 - รายงานข้อมูลนักเรียน (ณ วันท่ี 10 พ.ย. 62) งานทะเบียนนักเรียน 

13 พ.ย. 62 
 
 
 
 

- ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1-8 ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 
- ส่งโครงการสอนทุกรายวิชา  
- ส่งวิเคราะห์ตัวชี้วัด 
- ส่งวิเคราะห์ผู้เรียน (CAR1) 
- ครูส่ง ปพ.5 ครั้งท่ี 1 
- ครูส่งกิจกรรมชุมนุม, แนะแนว, ลูกเสือเนตรนารี  
และบ าเพ็ญประโยชน์ ครั้งท่ี 1  

บุคลากรทุกคน 
ครูประจ าวิชา 
งานกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

11-15 พ.ย. 62 - นักเรียน ม.3 สอบ Pre-o-net ครั้งท่ี 1 งานวัดผล 
15 พ.ย. 62 - ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ช้ัน ม.ต้น 

- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ช้ัน ม.ปลาย 
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

 
5 18-22 พ.ย. 62 

 
- คณะกรรมการพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้  
ด าเนินการสอบแก้ตัว ครั้งท่ี 2 

ฝ่ายวิชาการ 
 

18-22 พ.ย. 62 
 

- ส่งรายงานการปฏิบัติงาน ภาคเรียนท่ี 1/2562 
และ ID Plan ภาคเรียนท่ี 2/2562 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 

6 25 พ.ย. 62 - วันวชิราวุธ รัชกาลท่ี 6 งานพัฒนาผู้เรียน 
25-29 พ.ย. 62 - นักเรียน ม.6 สอบ Pre-o-net ครั้งท่ี 1 ฝ่ายวิชาการ 

7 5 ธ.ค. 62 
 

- วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  

บุคลากรทุกคน 
 

2-30 ธ.ค. 62 - กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนท่ี 2/2562 บุคลากรทุกคน 
8 12-14 ธ.ค. 62 - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69  

ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
ตัวแทนคณะครู

บุคลากรและนักเรียน 
 

 



ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2562 

ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนท่ี 2/2562 

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ป ี รายการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติ 
8 10 ธ.ค. 62 - หยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ บุคลากรทุกคน 

11 ธ.ค. 62 
 

- ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 9-12 ครั้งท่ี 3 
- ส่ง ปพ.5 ครั้งท่ี 2 
- ส่งกิจกรรมชุมนุม, แนะแนว, ลูกเสือเนตรนารี  
และบ าเพ็ญประโยชน์ ครั้งท่ี 2  

บุคลากรทุกคน 
งานพัฒนาผู้เรียน 

9-13 ธ.ค. 62 
 

- ส่งรายช่ือนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ครบ 80%  
(ก่อนสอบกลางภาค) 

บุคลากรทุกคน 
 

9 19-20 ธ.ค. 62 - นักเรียน ม.ต้น ม.ปลาย ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2562 งานพัฒนาผู้เรียน 
16-20 ธ.ค. 62 

 
 
 
 

- ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 2/2562  
โดยผ่านการตรวจจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้, 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ,รองผู้อ านวยการ และผู้อ านวยการโรงเรียน 
- อัดส าเนาข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 2/2562 
- ครูประจ าวิชาเย็บข้อสอบและน าส่งฝ่ายวิชาการ 

บุคลากรทุกคน 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 

16-20 ธ.ค. 62 - นักเรียน ม.3 และม.6 สอบ Pre-o-net ครั้งท่ี 2 ปีการศึกษา 
2562 

ฝ่ายวิชาการ 

10 23-25 ธ.ค. 62 - สอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 2/2562 บุคลากรทุกคน 
23 ธ.ค.62 –  

7 ม.ค.63 
- เปิดระบบ SGS เพื่อกรอกคะแนนกลางภาค 
 

งานทะเบียนนักเรียน
และบุคลากรทุกคน 

26-27 ธ.ค. 62 - กีฬาสีภายในปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระฯสุขศึกษา 
และพลศึกษา 

11 30 ธ.ค. 62 - กิจกรรมวันเด็ก-วันขึ้นปีใหม ่ ฝ่ายกิจการนักเรียน 
12 5 ม.ค. 63 - สทศ. ประกาศเลขท่ีนั่งสอบ รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ ฝ่ายวิชาการ 

8 ม.ค. 63 
 

- ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 13-16 ครั้งท่ี 4 
- ส่ง ปพ.5 ครั้งท่ี 3 
- ครูส่งกิจกรรมชุมนุม, แนะแนว, ลูกเสือเนตรนารี  
และบ าเพ็ญประโยชน์ ครั้งท่ี 3 

บุคลากรทุกคน 
งานพัฒนาผู้เรียน 

 

9-10 ม.ค. 63 - ลูกเสือและเนตรนารีเข้าค่ายลูกเสือ งานพัฒนาผู้เรียน 
13 16 ม.ค. 63 - วันครูอ าเภอโนนคูน จังหวัดศรีสะเกษ บุคลากรทุกคน 
14 20-24 ม.ค. 63 - นักเรียน ม.3 และ ม. 6 สอบ Pre-o-net ครั้งท่ี 3 ฝ่ายวิชาการ 
 

15 
27-31 ม.ค. 63 - เสริมความรู้เตรียมสอบ O-NET ม.3 ฝ่ายวิชาการ 
1-2 ก.พ. 63 - สอบ O-NET ม.3 ฝ่ายวิชาการและ

สทศ. 
16 3-28 ก.พ. 63 - เสริมความรู้เตรียมสอบ O-NET ม.6 บุคลากรทุกคน 
17 10 ก.พ. 63 - หยุดชดเชยวันมาฆบูชา บุคลากรทุกคน 

11-14 ก.พ. 63 - ส่งรายช่ือนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ครบ 80%  
(ก่อนสอบปลายภาค) 

ครูประจ าวิชา 

 



ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2562 

ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนท่ี 2/2562 

สัปดาห์
ท่ี 

วัน/เดือน/ป ี รายการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติ 

18 19 ก.พ. 63 
 

 
 
 

- ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 17-20 ครั้งท่ี 5 
- ครูส่งวิจัยในช้ันเรียน 1 เรื่อง 
- ครูส่ง ปพ.5 ครั้งท่ี 4 
- ครูส่งกิจกรรมชุมนุม, แนะแนว, ลูกเสือเนตรนารี  
และบ าเพ็ญประโยชน์ ครั้งท่ี 4 

บุคลากรทุกคน 
 

17-21 ก.พ. 63 
 

- ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ครบ 80%  
- นักเรียนยืน่ค าร้องแก้เวลาเรียนไม่ครบ 80%  
- นักเรียนเรียนซ่อมเสริมแก้เวลาเรียนไม่ครบ 80% 

งานวัดผล 
ครูประจ าวิชา 

 
19 24 ก.พ. 63 - ส่งผลการแก้เวลาเรียนไม่ครบ 80% 

- ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีผ่านการเรียนซ่อมเสริมแก้เวลาเรียน    
ไม่ครบ 80% 

ครูประจ าวิชา 
งานวัดผล 

24-28 ก.พ. 63 - ครูส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2/2562  
โดยผ่านการตรวจจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้, หัวหน้าฝ่าย
วิชาการ,รองผู้อ านวยการ,ผู้อ านวยการโรงเรียน  

บุคลากรทุกคน 
 

24-28 ก.พ. 63 - อัดส าเนาข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2/2561 
- ครูประจ าวิชาเย็บข้อสอบและน าส่งฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายวิชาการ 
บุคลากรทุกคน 

24-28 ก.พ. 63 - แนะแนวการศึกษาต่อ,รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 งานแนะแนว 
25 ก.พ.-8 มี.ค.63 

 
- สอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานจากสพฐ.ในการสอบปลายภาค
นักเรียนช้ัน ม.1 และ ม.2 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย,
คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ) 

ฝ่ายวิชาการและครู
ประจ าวิชา 

 
29 ก.พ.-1 มี.ค. 63 

 
- สอบ O-NET ม.6 ฝ่ายวิชาการและ

สทศ. 
20 2-4 มีนาคม 63 - สอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2/2562 บุคลากรทุกคน 

5-6 มีนาคม 63 - นักเรียน ม.1-ม.6 ติดตามผลการสอบและด าเนินการแก้ไขภายใน ฝ่ายวิชาการและ 
ครูประจ าวิชา 

2-12 มีนาคม 63 - เปิดระบบ SGS เพื่อกรอกคะแนนปลายภาค 
 

งานทะเบียนนักเรียน
และบุคลากรทุกคน 

12 มีนาคม 63 - ครูส่ง ปพ.5 ครั้งท่ี 5 
- ครูส่งกิจกรรมชุมนุม, แนะแนว, ลูกเสือเนตรนารี  
และบ าเพ็ญประโยชน์ ครั้งท่ี 5 

 

13 มี.ค. 63 - ส่งข้อมูลรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาคเรียนท่ี 1/2563 บุคลากรทุกคน 
13 มี.ค. 63 

 
- ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 งานแนะแนวและ

บุคลากรทุกคน 
16-20 มี.ค. 63 - จัดตารางสอน ภาคเรียนท่ี 1/2563 ฝ่ายวิชาการ 
21-25 มี.ค. 63 - รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ฝ่ายวิชาการและ

สพฐ. 



ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2562 

ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนท่ี 2/2562 

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ป ี รายการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติ 
20 25 มี.ค. 63 - สอบวัดความรู้นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 

 
ฝ่ายวิชาการและ
บุคลากรทุกคน 

30 มี.ค. 63 - ประกาศผลสอบวัดความรู้นักเรียน ม.1 และ ม.4  
ปีการศึกษา 2563 
- นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 รายงานตัวและมอบตัว 

ฝ่ายวิชาการและ
บุคลากรทุกคน 

 
26 มี.ค. 63 - สทศ.ประกาศผลการสอบ o-net ม.3 ฝ่ายวิชาการและสทศ. 
27 มี.ค. 63 - สทศ.ประกาศผลการสอบ o-net ม.6 ฝ่ายวิชาการและสทศ. 
31 มี.ค. 63 

 
- อนุมัติผลการเรียนนักเรียน ม.3 และ ม.6 
- ประกาศผลการเรียนและส่งผลการเรียนให้นักเรียนด้วยระบบ 
SGS  

ฝ่ายวิชาการ 
 

1 เม.ย. 63 - ครูท่ีปรึกษารับ ปพ.6 
- นักเรียน ม.3 และ ม.6 รับใบประกาศนียบัตรและ ปพ.1 

ฝ่ายวิชาการ 
 

 

*ปฏิทินอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม.* 

 

(ลงช่ือ).............................................. 
        (นายนริศ  อัมภรัตน์) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
 


