
ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2562 

วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติ 
11 พ.ค.62 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1,ม.4 งานแนะแนว 

13 พ.ค. 2562 เปิดภาคเรียนที่ 1 ครูและบุคลากรทุกท่าน 
19 – 23 พ.ค.62 นักเรียนลงทะเบียนชุมนุม นักเรียนทุกคน 

20 พ.ค.62 หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา คณะครู/นักเรียน 
21 พ.ค.62 ส่งโครงการสอนและแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ภาคเรียนที่ 1/2562 
ครูทุกคน 

28 พ.ค.62 ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 1 คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
20 – 24 พ.ค. 2562 ลงทะเบียนและสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่1/2562 

ชั้น ม.2, 3, 5, และ ม.6 
บุคลากรตามค าสั่ง 
 

21 – 24 พ.ค.62 นักเรียนลงทะเบียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ นักเรียนทุกคน 
27 – 31 พ.ค. 2562 ด าเนินการแก้ไขผลการเรียน 0, ร, มส, มผ 

ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่1/2562 ชั้น ม.2, 3, 5, และ ม.6 
ครูประจ าวิชา 

1 – 5 ทุกเดือน ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูทุกคน 
3 มิ.ย.62 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี คณะครู/นักเรียน 

3 – 7  มิ.ย. 62 - ด าเนินการแก้ไขผลการเรียน 0, ร, มส, มผ 
ภาคเรียนที่1/2562 ชั้น ม.2, 3, 5, และ ม.6 

ครูประจ าวิชา 

10 – 14 มิ.ย. 62 ส ารวจรายวิชาเพ่ือก าหนดการสอบ ครูประจ าวิชา 
13 มิ.ย.62 ไหว้ครู คณะครู/นักเรียน 

15 – 16 มิ.ย.62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครูทุกคน 
17 – 21 มิ.ย. 62 ลงทะเบียนและสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่1/2562 

ชั้น ม.2, 3, 5, และ ม.6 
ครูประจ าวิชา 

18 มิ.ย.62 ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 2 คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
24 – 28 มิ.ย. 62 ด าเนินการแก้ไขผลการเรียน 0, ร, มส, มผ 

ภาคเรียนที่1/2562 ชั้น ม.2, 3, 5, และ ม.6 
ครูประจ าวิชา 

มิ.ย. – ก.ค. 62 นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะกรรมการนิเทศโรงเรียน 
มิ.ย. – ส.ค. 62 นิเทศการเรียนการสอนของครู/นิสิตฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการนิเทศโรงเรียน 
มิ.ย. – ก.ย. 62 สอนพิเศษนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 – ม.6  

ทุกวันเสาร์ 
ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 

1 – 5 ก.ค. 62 - ด าเนินการแก้ไขผลการเรียน 0, ร, มส, มผ 
ภาคเรียนที่1/2562 ชั้น ม.2, 3, 5, และ ม.6  
- ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค 

งานวัดผล/ครูประจ าวิชา 

8 – 12 ก.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 ทุกระดับชั้น บุคลากรตามค าสั่ง 



 

วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติ 
16 ก.ค. 62 หยุดวันอาสาฬหบูชา คณะครู/นักเรียน 
17 ก.ค. 62 หยุดวันเข้าพรรษา คณะครู/นักเรียน 
23 ก.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 3 คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
29 ก.ค. 62 หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 คณะครู/นักเรียน 

31 ก.ค. – 2 ส.ค. 62 แข่งกีฬาสีภายใน คณะครู/นักเรียน 
5 – 9 ส.ค. 62 ส่งสมุดบันทึกเวลาเรียนและคะแนนครั้งที่ 1 ครูประจ าวิชา 
12 ส.ค. 62 หยุดวันแม่แห่งชาติ คณะครู/นักเรียน 

19 – 23 ส.ค. 62 ลงทะเบียนและด าเนินการเรียนซ้ า งานวัดผล/ครูประจ าวิชา 
20 ส.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 4 คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

26 – 30 ส.ค. 62 ด าเนินการเรียนซ้ า บุคลากรตามค าสั่ง 
2 – 6 ก.ย. 62 ด าเนินการเรียนซ้ า บุคลากรตามค าสั่ง 
9 – 13 ก.ย. 62 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%(มส) ครูประจ าวิชา 
16 – 20 ก.ย. 62 - นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ติดต่อ 

ครูประจ าวิชาเพ่ือเรียนซ่อมเสริมทดเวลาเรียนที่ขาดไป 
- สอบการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนทุกระดับ 
-  ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค 

ครูประจ าวิชา/งานวัดผล 
บุคลากรตามค าสั่ง 
 

17 ก.ย. 62 ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 5 คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
23 – 27  ก.ย. 62 สอบนอกตารางปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ครูประจ าวิชา/งานวัดผล 

30 ก.ย. 62 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้, วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 
1/2562 

ครูทุกคน 

30 ก.ย. – 4 ต.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ทุกระดับช้ัน บุคลากรตามค าสั่ง/งานวัดผล 
7 – 11 ต.ค. 62 - ครูประจ าวิชาส่งแบบขออนุมัติผลการเรียน  “ร”กรณี

ให้ ร จากภาระงานชิ้นส าคัญ 
- กรอกคะแนนและตัดสินผลการเรียนในระบบ SGS   
- พิมพ์รายงานเอกสาร ปพ.5 จากโปรแกรม SGS ส่ง 
โดยผ่านหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ตรวจสอบพร้อมลงชื่อ 
ครูผู้สอนน าส่ง (ปพ.5)  ที่ห้องวัดผลพร้อมสมุดบันทึก
เวลาเรียนและคะแนนครั้งที่ 2 (10 ต.ค.62) 

- ครูประจ าวิชา 
- งานวัดผล 
- งานทะเบียน 

8 ต.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 6 คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
10 ต.ค. 62 รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ภาคเรียนที่ 1/2562 
ครูทุกคน 

 


