
ปฏิทินปฏบิัติการ ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 6 

วัน เดือน ป ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
25 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า ถวายราชสดุดี  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

26-28 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมค่ายสภานักเรียน ณ จังหวัดจันทบุรี งานกิจการนักเรียน 
29 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมพบครู ดูแลลูก ทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ครูทุกท่าน/งานกิจการนักเรียน 
30 พฤศจิกายน 2563 ประชุมครูประจ าเดือน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครูทุกท่าน 

1 ธันวาคม 2563 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครูทุกท่าน 
ธันวาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครั้งที่ 1 งานบริหารทั่วไป 

1-18 ธันวาคม 2563 นักเรียนแก้ 0 , ร , มส  และ มผ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครูประจ าวิชา/งานทะเบียน 
และวัดผล 

3 ธันวาคม 2563 กิจกรรมวันเอดส์โลก งานกิจการนักเรียน 
4 ธันวาคม 2563 กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ) 
งานกิจการนักเรียน 

9 ธันวาคม 2563 ส่ง SAR รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ครูทุกท่าน/งานบุคคล 

9 ธันวาคม 2563 ส่ง ID Plan แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ฯ ภาคเรียนที่ 2/2563 ครูทุกท่าน/งานบุคคล 
15 ธันวาคม 2563 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 ครูประจ าวิชา/งานหลักสูตร 

16-17 ธันวาคม 2563 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร ์
17-19 ธันวาคม 2563 เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี และทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

20 ธันวาคม 2563 กิจกรรมทศันศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครรูะดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
22 ธันวาคม 2563 กิจกรรมวันครสิต์มาส กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
23 ธันวาคม 2563 เสนอรายชื่อขออนุมัติงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครูทุกท่าน/งานวิจัย 

23-25 ธันวาคม 2563 กิจกรรมสัปดาห์กีฬาสี ปีการศึกษา 2563  ครูทุกท่าน/กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
และพลศึกษา 

25 ธันวาคม 2563 กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ครูและบุคลากร ครูทุกท่าน/งานบุคคล 
4-8 มกราคม 2564 นักเรียนแก้ 0 , ร , มส  และ มผ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครูประจ าวิชา/งานทะเบียน 

และวัดผล 
4-5 มกราคม 2564 ส่งขอบข่ายข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครูประจ าวิชา/งานวิชาการ 
4-5 มกราคม 2564 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครูประจ าวิชา/งานวิชาการ 
7-9 มกราคม 2564 กิจกรรมเข้าค่ายกองเกียรติยศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
8 มกราคม 2564 กิจกรรมวันรักโรงเรียน ครูทุกท่าน/งานกิจการนักเรียน 

11-15 มกราคม 2564 จัดท าข้อสอบและผนึกข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครูประจ าวิชา /งานวิชาการ 
18-22 มกราคม 2564 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครูทุกท่าน/งานวิชาการ 

23 มกราคม 2564 กิจกรรม English around town กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
25-29 มกราคม 2564 รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบนักเรียนภายใน โรงเรียนเดิม) ครผููร้ับผิดชอบ/งานรับนักเรียน 
1 กุมภาพันธ์ 2564 รับ Book Mark แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้ ครูประจ าวิชา/งานทะเบียนและ

วัดผล 
6 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 

6-7 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

12 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมวันตรุษจีน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
19 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ (Open House)   

กิจกรรม IS ปริทัศน์ และกิจกรรมตลาดนัดอาชีพ  
งานวิชาการ/กลุ่มสาระการฯ 
การงานอาชีพ 

20-21 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมค่ายภาษาจีน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
23-26 กุมภาพันธ์ 2564 เข้าค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมสู่ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครผููร้ับผิดชอบ/งานวิชาการ 

1-5 มีนาคม 2564 เข้าค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมสู่ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครผููร้ับผิดชอบ/งานวิชาการ 
 
 

หน้า 1 



หน้า 2 

ปฏิทินปฏบิัติการ ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 6 

วัน เดือน ป ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1-2 มีนาคม 2564 ส่งขอบข่ายข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครูประจ าวิชา/งานวิชาการ 
1-2 มีนาคม 2564 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครูประจ าวิชา /งานวิชาการ 
1-3 มีนาคม 2564 ส่งรายชื่อนักเรียนติด มส  ครูประจ าวิชา/ งานวิชาการ 
5 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อนักเรียนติด มส ครูประจ าวิชา/ งานวิชาการ 

8-9 มีนาคม 2564 เข้าค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมสู่ GAT-PAT ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครผููร้ับผิดชอบ/งานวิชาการ 
8-12 มีนาคม 2564 จัดท าข้อสอบและผนึกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครูประจ าวิชา/งานวิชาการ 
12 มีนาคม 2564 กิจกรรมอ าลาบงึบัว ครูทุกท่าน/งานกิจการนักเรียน 

13-14 มีนาคม 2564 สอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครผููร้ับผิดชอบ/งานวิชาการ 
15-19 มีนาคม 2564 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ครูประจ าวิชา/ งานวิชาการ 
20-21 มีนาคม 2564 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร ์
20-23 มีนาคม 2564 สอบ GAT/PAT นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครผููร้ับผิดชอบ/งานวิชาการ 

22 มีนาคม 2564 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 
และรายงานผลการประเมินหน่วยการเรียนรู้ 

ครูประจ าวิชา/งานหลักสูตร 

22-26 มีนาคม 2564 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ งานกิจการนักเรียน 
24 มีนาคม 2564 ส่ง Book Mark ทุกรายวิชา ครูประจ าวิชา/งานวิชาการ 

25-31 มีนาคม 2564 นักเรียน ม. 3 และ ม. 6 แก้ 0 , ร , มส  และ มผ (รอบพิเศษ)  ครูประจ าวิชา/ งานวิชาการ 
25-26 มีนาคม 2564 ประเมินครูผูช้่วย งานบุคคล 
27-28 มีนาคม 2564 สอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครผููร้ับผิดชอบ/งานวิชาการ 

29 มีนาคม 2564 ประเมินพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง งานบุคคล 
29 มีนาคม 2564  ส่งบทคัดย่อและรูปเล่มงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ครูทุกท่าน/งานวิจัย 

29-31 มีนาคม 2564 ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาครัง้ที่ 2  งานประกันคุณภาพการศึกษา 
30 มีนาคม 2564 ส่ง SAR รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
ครูทุกท่าน/งานบุคคล 

1 เมษายน 2564 อบรมครูและบคุลากร เรื่อง PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ครทูุกท่าน/งานบุคคล 
2 เมษายน 2564 ค่ายภาษาอังกฤษครูและบุคลากร กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 

3-4 เมษายน 2564 สอบ 9 วิชาสามัญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครผููร้ับผิดชอบ/งานวิชาการ 
3-5 เมษายน 2564 อบรมและจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2564 ครูทุกท่าน/งานงบประมาณ 
5 เมษายน 2564 ส่งสรุปโครงการ ครผููร้ับผิดชอบ/งานมาตรฐาน 
7 เมษายน 2564 กิจกรรมรดน้ าขอพรผู้ใหญ่ เน่ืองในเทศกาลวันสงกรานต์ ครทูุกท่าน/งานบุคคล 
8 เมษายน 2564 ส่งสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาครัง้ที่ 2   

ที่ฝ่ายวิชาการ 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

9 เมษายน 2564 กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรและกิจกรรมเกียรติภูมิปทุมคงคา สมุทรปราการ 
(ปัจฉิมนิเทศ) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

งานวิชาการและงานกิจการ
นักเรียน 

10 เมษายน 2564 ปิดภาคเรียนที่ 2 ครูทุกท่าน 
24-28 เมษายน 2564 รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่วไป) ครผููร้ับผิดชอบ/งานรับนักเรียน 

26 เมษายน 2564 ส่งสรุปรายงานกิจกรรม ครผููร้ับผิดชอบ/งานแผนงานฯ 
26 เมษายน 2564 ส่งสรุปรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2563 (SAR) ท่ีฝ่ายวิชาการ หัวหน้ามาตรฐาน/ผู้รับผิดชอบ 
29 เมษายน 2564 ทดสอบความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 ครผููร้ับผิดชอบ/งานรับนักเรียน 

30 เมษายน 2564 ประกาศผลสอบ นักเรียนรอบความสามารถพิเศษ ครผููร้ับผิดชอบ/งานรับนักเรียน 

1 พฤษภาคม 2564  สอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ครผููร้ับผิดชอบ/งานรับนักเรียน 

2 พฤษภาคม 2564  สอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ครผููร้ับผิดชอบ/งานรับนักเรียน 

5 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลสอบและรายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครผููร้ับผิดชอบ/งานรับนักเรียน 

 
 
 
 



      จัดรวบรวมโดย  กลุ่มบริหารวิชาการ   

หน้า 3 ปฏิทินปฏบิัติการ ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 6 

วัน เดือน ป ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
6 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลสอบและรายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครผููร้ับผิดชอบ/งานรับนักเรียน 

8-11 พฤษภาคม 2564 ย่ืนความจ านง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
(รอบย่ืนความจ านง) 

ครผููร้ับผิดชอบ/งานรับนักเรียน 

8 พฤษภาคม 2564 มอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครผููร้ับผิดชอบ/งานรับนักเรียน 

9 พฤษภาคม 2564 มอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครผููร้ับผิดชอบ/งานรับนักเรียน 
13 พฤษภาคม 2564 ประกาศผล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

(รอบย่ืนความจ านง) 
ครผููร้ับผิดชอบ/งานรับนักเรียน 

13-14 พฤษภาคม 2564 กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 งานกิจการนักเรียน 
14 พฤษภาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครั้งที่ 2 งานบริหารทั่วไป 
15 พฤษภาคม 2564 มอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

 (รอบย่ืนความจ านง) 
ครผููร้ับผิดชอบ/งานรับนักเรียน 

16 พฤษภาคม 2564  กิจกรรมพบครู ดูแลลูก ทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ครูทุกท่าน/งานกิจการนักเรียน 
17 พฤษภาคม 2564 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ครูทุกท่าน 
31 พฤษภาคม 2564 สรุปและจัดท ามาตรฐานของสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการจัดท ามาตรฐาน 

 
 


