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ปฏิทินปฏิบติังานกลุ่มบริหารงานวิชาการ  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2563 

โรงเรยีนสำมชุกรตันโภคำรำม  อ ำเภอสำมชุก  จงัหวดัสพุรรณบุร ี
 

วัน /เดือน / ปี งานกิจกรรม หมายเหต ุ
1 ก.ค. 2563 เปิดภาคเรียนที่1 /2563 ครูทุกท่าน 

5 - 6 ก.ค. 2563 วันอาสาฬหบูชา – วันเข้าพรรษา  
10 ก.ค. 2563 ตรวจรายช่ือนักเรียนทุกระดับช้ัน ส่งรายช่ือที่แก้ไขแล้วทีฝ่่ายทะเบียนใน

วันที่   13  ก.ค. 2563 
ครูที่ปรึกษาทุกระดับช้ัน 

1 ก.ค.–17 พ.ค. 
             2563 

ยื่นค้าร้องขอสอบแก้ตัว/ ยื่นค้าร้องขอเรียนซ้้ารายวิชา 
นักเรียนทุกระดับช้ันแล้วแต่กรณี  

ครูประจ้าวิชา 

8 ก.ค.– 7 ส.ค. 
             2563 

สอบแก้ตัวทกุระดบัช้ัน / เรียนซ้้ารายวิชา 
นักเรียนทุกระดับช้ันแล้วแต่กรณี  

ครูประจ้าวิชา 

28  ก.ค. 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10  
3 – 4 ส.ค. 2563 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ / สมุด ปพ. 5 /สมุดบันทกึกิจกรรม 

 / บันทึกการประชุมกลุ่มสาระ / บันทึกการจัดสอนแทน 
ครูผูส้อน 

หัวหน้ากลุ่มฯตรวจลงนาม 
10 ส.ค.  2563 ส่งผลสอบแก้ตัวทุกระดับช้ัน ครูประจ้าวิชา 
12 ส.ค. 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  
14  ส.ค. 2563 ประกาศผลสอบแก้ตัว งานทะเบียน 
1 – 2 ก.ย. 2563 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ / สมุด ปพ. 5 /สมุดบันทกึกิจกรรม 

 / บันทึกการประชุมกลุ่มสาระ / บันทึกการจัดสอนแทน 
ครูผูส้อน 

หัวหน้ากลุ่มฯตรวจลงนาม 
3 ก.ย. 2563 ส่งข้อสอบพร้อมบรรจุซองข้อสอบและบันทกึสง่ภายในเวลา 16.00 น.  

ที่คณะกรรมการกลางด้าเนินการสอบ  
ครูประจ้าวิชา 

8-11 ก.ย. 2563 สอบวัดประเมินผลกลางภาคช้ัน ม.1-2-3/ ม.4-5-6 /ปวช. 1-2-3 คณะกรรมการด้าเนินการสอบ 

5 – 6 ต.ค. 2563 ส่งสมุด ปพ.5 / บันทกึการประชุมกลุม่สาระ/  สรปุงานโครงการ  
 / บันทึกกิจกรรมชุมนุม/ แผนการจัดการเรียนรู้ 

หัวหน้ากลุ่มสาระ/ครูผูส้อน 
วิชาการลงนาม/ผอ.ลงนาม 

8–9 ต.ค. 2563 กีฬาภายในประจ้าป ี  
13 ต.ค. 2563 วันคล้ายวันสวรรคต  ร.9  
23 ต.ค. 2563 วันปิยมหาราช  
26 ต.ค. 2563 ส้ารวจรายช่ือนักเรียนทีม่ีเวลาเรียนไม่ครบ 80 % พร้อมส่งรายช่ือที่งาน

วัดผล (ทุกระดบัช้ัน ) 
ครูผูส้อนทุกท่าน 

28  ต.ค. 2563 ประกาศรายช่ือนักเรียนทีม่ีเวลาเรียนไม่ครบ 80 % งานวัดผล 
29  ต.ค. 2563 นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80 % น้าผู้ปกครองมายื่นค้ารอ้งขอมสีิทธิ

สอบปลายภาคเป็นกรณีพเิศษ 
ผู้ปกครองนักเรียนที่มีเวลาเรียน

ไม่ครบ80 %, งานวัดผล 

30 ต.ค. 2563 ส่งข้อสอบพร้อมบรรจุซองข้อสอบและบันทกึสง่ภายในเวลา 16.00น. ที่
คณะกรรมการกลางด้าเนินการสอบ  ( ทุกระดบัช้ัน ) 

ครูประจ้าวิชา 
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ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2563 

โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม  อ้าเภอสามชุก  จงัหวัดสพุรรณบุรี 
 

วัน /เดือน / ปี งานกิจกรรม หมายเหต ุ
2 พ.ย. 2563 ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ไมม่ีสทิธิสอบปลายภาคเรียน งานวัดผล 
2 – 3 พ.ย. 2563 ส่งสมุด ปพ.5 /บันทึกการประชุมกลุ่มสาระ/สรุปงานโครงการ/บันทกึ

กิจกรรมชุมนุม / แผนการจัดการเรียนรู้ 
ครูผูส้อน 

หัวหน้ากลุ่มฯตรวจลงนาม 
4 -10 พ.ย. 
              2563 

สอบปลายภาคเรียน ม. 1, ม.2 ,ม.3/ ม.4-5-6 /ปวช.1-2-3 คณะกรรมการ 
ด าเนินการสอบ 

 13 พ.ย.  2563 -ครูประจ้าวิชาส่ง  สมุด  ปพ.5 ที่หัวหน้ากลุม่สาระเพื่อน้าไปตรวจทาน
ภายในเวลา 09.00 น.  
-กลุ่มสาระทกุกลุ่มสาระตรวจทานความถูกต้องสมุด ปพ.5 ที่ห้องโสตฯ 
ตั้งแต่เวลา 10.00 -14.00 น. 
-ส่งสมุด  ปพ.5 พร้อมจัดท้ารายงานผลการเรียนในระบบใหถู้กต้อง และ
ส้าเนาผลการเรียน 1  ชุด ทุกรายวิชาตรวจสอบความถูกต้องและน้าส่งที่
งานทะเบียน 

ครูผูส้อนทุกรายวิชา 
ครูทุกกลุ่มสาระ 
งานทะเบียน 

16  พ.ย. 2563 
  

ครูที่ปรึกษารบัแบบสรุปผลการเรียนจากงานทะเบียน ตรวจสอบกับ ปพ.5 
เวลา 10.00 -12.00 น. เพื่อความถูกต้องแก้ไขด้วยหมึกสีแดงและส่งคืน   

ครูที่ปรึกษา 
 

 18 พ.ย. 2563 ครูประจ้าช้ันน้าผลการเรียนจากฝ่ายทะเบียน/จัดอันดับที่/แจ้งผลการเรียน
ที่ตรวจสอบแล้ว ไปจัดท้าสมุด ปพ. 6  พร้อมส่งคืนเพื่อลงนาม ภายใน
วันที่  18 พฤศจิกายน 2563 เวลา   12.00 น. 

ครูที่ปรึกษา 

14–30 พ.ย.2563 ปิดภาคเรียนท่ี 1/2563  
19–20 พ.ย. 2563 จัดตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2563   เวลา 9.00-16.00 น. คณะกรรมการจัดตารางสอน 

28 พ.ย. 2563 ครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครองนักเรียน/ นักเรียนทีห่้องเรียนประจ้าช้ัน 
พร้อมประกาศผลการจัดการเรียนรูทุ้กระดับช้ัน  เวลา  9.00 น. 

หัวหน้าฝ่าย/ครูที่ปรึกษา 
 / นักเรียน 

1 ธ.ค. 2563 เปิดภาคเรียนที่ 2/2563  
หมายเหตุ การสง่สมุดบันทึก ปพ.5ประจ้าเดือนใหส้่งที่ฝ่ายวิชาการในเดือนหลังสอบประเมินผลกลางภาคเรียน 
(เดือนตุลาคม) เพื่อให้ผูบ้รหิารลงนาม ส้าหรับเดือนอื่นๆใหส้ง่ที่หัวหน้ากลุม่สาระแต่ละกลุม่สาระลงนาม 
 
 
 
                                             ( นายตรัยพงษ์    เข็มเพ็ชร ) 
                                     ผู้อ้านวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม  
 
 
 
 


