
 
 
 
 
 
  

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
โรงเรียนเสิงสาง 

ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563 
 

โรงเรียนเสิงสาง 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 31 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียนเสิงสาง 
ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2563 

 

วัน/เดือน/ป กิจกรรมท่ีดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 ธ.ค. 63 เปดภาคเรียน ประจำภาคเรียนท่ี 2/2563   

1-5 ของทุก
เดือน 

วางฎีกาเบิกเงินสวัสดิการคาเชาบาน  คารักษาพยาบาลคา
การศึกษาบุตร  ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 

งานการเงิน/งานบัญชี 

3 ธ.ค. 63 ตอนรับรองผูอำนวยการ ฝายบริหารงานบุคคล 

4 ธ.ค. 63 ทำพิธีวันชาติ(วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9) กลุมบริหารงานบุคลากร 

5 ธ.ค. 63 วันชาติ, วันพอแหงชาติ   

8-10 ธ.ค. 63 คายวิทยาศาสตรสะแกราช นักเรียนหองเรียนพิเศษ ม.2/1 หองเรียนพิเศษ 

10 ธ.ค. 63 วันรัฐธรรมนญู   

11 ธ.ค. 63 หยุดชดเชยวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9   

14-18 ธ.ค. 63 สัปดาหภาษาตางประเทศ กลุมสาระภาษาตางประเทศ 

14 ธ.ค. 63– 
8 ม.ค. 64 

ประเมิน SDQ งานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 

17 ธ.ค. 63 นิเทศครูผูชวยและครูใหม  งานนิเทศการศึกษา 

19 ธ.ค. 63 นิทรรศการหอศิลปเสิงสางสัญจร ณ หอศิลปกระโทก  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

20-25 ธ.ค. 63 สงปพ.5 แนะแนว ชุมนุม ครั้งท่ี 1 งานวัดผล 

22-23 ธ.ค. 63 กิจกรรมอบรมปฏิบัติการคนหาแววศิลปนรุนเยาว กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

24 ธ.ค. 63 สอบธรรมศึกษา งานสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

25 ธ.ค. 63 กิจกรรมวันคริสตมาส กลุมสาระภาษาตางประเทศ 

1-31 ธ.ค. 63 - สงแผนการจัดการเรียนรู 2/2563 งานสงเสริมการสอน  
- สงรายงานวิจัยผลการจัดการเรียนการสอน 1/2563 งานสงเสริมการสอน  
- แจกเงินคาอุปกรณการเรียนภาคเรียนท่ี  2/2563  งานการเงิน/งานบัญชี 

5-7 ม.ค. 64 ประชุมผูปกครอง ภาคเรียนท่ี 2/2563 (แบบออนไลน) งานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 

14 ม.ค. 64 เชิญผูปกครองนักเรียนท่ีมีปญหาคะแนนพฤติกรรม งานระเบียบวินัย 

19 ม.ค. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการ “สรางการรับรูแผน 1 2 3 ท่ีสอดคลอง
เช่ือมโยงกับนโยบายดานการศึกษาตามหลักการความสัมพันธเชิง
เหตุและผล (XYZ) 

แผนงาน/ประกนัคุณภาพฯ 

20 ม.ค. 64 ประชุมเพื่อจัดทำแผนเช่ือมโยง (XYZ) 4 กลุมงาน เพื่อทำแผน
ระยะกลาง 

แผนงาน/ประกนัคุณภาพฯ 

25-27 ม.ค. 64 จัดทำแผนระยะกลางโดยคณะกรรมการรวม 4 กลุมงาน  แผนงาน/ประกนัคุณภาพฯ 



วัน/เดือน/ป กิจกรรมท่ีดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

25-29 ม.ค. 64 - กิจกรรมเยี่ยมหองเรียน/หองกลุมสาระฯ งานนิเทศการศึกษา  
- กิจกรรมรวบรวมภูมิปญญาทองถ่ิน งานสงเสริมการสอน 

28-30 ม.ค. 64 เขาคายลูกเสือ ครูกลุมงานลูกเสือ 

30 ม.ค. 64 นิทรรศการคืนถ่ินศิลปเสิงสาง นายวีระยุทธ เพชรประไพ 

1-12 ก.พ. 64 อบรมพัฒนาครูสูคุณภาพการศึกษา งานนิเทศการศึกษา 

5 ก.พ. 64 สงสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 2563  แผนงาน/ประกนัคุณภาพฯ 

8-12 ก.พ. 64 สอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 2/2563 กลุมงานหลักสูตรและการ
สอน 

10 ก.พ. 64 รวบรวมโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563  
ปการศึกษา 2563 เพื่อจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) 

แผนงาน/ประกนัคุณภาพฯ 

11 ก.พ. 64 กีฬาเขียว - ขาว กลุมสาระสุขศึกษาฯ 

12 ก.พ. 64 - ทัศนศึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ฝายบริหารวิชาการ 

14 ก.พ. 64 เปดบานเขียว - ขาว นิทรรศการวันคนดีศรีเสิงสาง ฝายบริหารวิชาการ 

15 ก.พ. 64 สัปดาหภาษาจีนและวันตรุษจีน 
สัปดาหภาษาญี่ปุนและคายภาษาญี่ปุน 

กลุมสาระภาษาตางประเทศ 

17-20 ก.พ. 64 กีฬาภายในปการศึกษา 2563 กลุมสาระฯสุขศึกษาฯ  

18 ก.พ. 64 เชิญผูปกครองนักเรียนท่ีมีปญหาคะแนนพฤติกรรม งานระเบียบวินัย/กิจการ
นักเรียน 

20 ก.พ. 64 คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองรายงานประเมนิตนเอง(SAR)  
ประจําปการศึกษา 2563 

แผนงาน/ประกนัคุณภาพฯ 

22-25 ก.พ. 64 ประชุมคณะผูบริหารเพื่อวางแผนประกาศรับผูท่ีตองการ งานโภชนาการ  
ยื่นซองเสนอราคาจำหนายอาหารภายในโรงเรียนเสิงสาง    
ประจำปการศึกษา 2564   

22-26 ก.พ. 64 - สงปพ.5 แนะแนว ชุมนุม ครั้งท่ี 2 งานวัดผล 

  - กิจกรรมสัปดาหคณิตศาสตร กลุมสาระฯคณิตศาสตร 

25 ก.พ. 64 คณะกรรมการรวม 4 กลุมงาน ประชุมเพื่อรวมกำหนด 
คาเปาหมาย ประจำปการศึกษา 2564 

แผนงาน/ประกนัคุณภาพฯ 

25-27 ก.พ. 64 คายวิทยาศาสตรทางทะเล(นักเรียนหองเรียนพิเศษ ม.3/1) หองเรียนพิเศษ 

ก.พ. 64 - เลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียน งานสงเสริมประชาธิปไตย  
- ติว O-NET ม.6 ฝายบริหารวิชาการ 

1 มี.ค. 64 - ประชาสัมพันธและประกาศรับผูท่ีตองการยื่นซอง งานโภชนาการ 

เสนอราคาจำหนายอาหาร   

- ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 
2564 

แผนงาน/ประกนัคุณภาพฯ 



วัน/เดือน/ป กิจกรรมท่ีดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

2 มี.ค. 64 แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินการสรรหาผูประกอบการ งานโภชนาการ  
จำหนายอาหารสำหรับนักเรียน   

3-9 มี.ค. 64 รับยื่นซองเสนอราคาจำหนายอาหาร งานโภชนาการ 

7 มี.ค. 64 คณะกรรมการรวม 4 กลุมงาน พิจารณากล่ันกรอง   แผนงาน/ประกนัคุณภาพฯ 

11 มี.ค. 64 กิจกรรมใหความรูในการเลือกแผนการเรียน นักเรยีน ม.3 ครูแผนการเรียนตาง ๆของ 
ม.ปลาย  

  ครูงานแนะแนว 

12-13 มี.ค. 64 กิจกรรมศึกษาดูงานและเปรียบเทียบ งานพัฒนาบุคลากร 

12 มี.ค. 64 ประกาศผลการยื่นซองเสนอราคาจำหนายอาหาร งานโภชนาการ 

13-14 มี.ค. 64 สอบ O-NET  ม.3 นักเรียน ม.3 และกรรมการ
คุมสอบ 

15-19 มี.ค. 64 ออกแนะแนวการศึกษานอกสถานศึกษา นักเรียนช้ัน ป.6, ม.3  คณะกรรมการบริหาร 

  โรงเรียนในเขต อ.เสิงสาง หัวหนากลุมสาระ, 
ครูงานแนะแนว 

18 มี.ค. 64 เชิญผูปกครองนักเรียนท่ีมีปญหาคะแนนพฤติกรรม งานระเบียบวินัย 

24-25 มี.ค. 64 มอบบัตรเขาหองสอบของนักเรียนใหกับครูท่ีปรึกษา งานระเบียบวินัย/ 
สภานักเรียน 

25 มี.ค. 64 กิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียนช้ัน ม.6 ท่ีสอบติด ครูงานแนะแนว 

26 มี.ค. 64 กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3, ม.6 กลุมงานกิจการนักเรียน 

27-28 มี.ค. 64 สอบ O-NET  ม.6 นักเรียน ม.6 และกรรมการ
คุมสอบ 

29 มี.ค.-2 เม.ย. 64 - สอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2/2563//ปดภาคเรียนท่ี 2/2563 ฝายบริหารงานวิชาการ 

5-9 เม.ย. 64 สงปพ.5 แนะแนว ชุมนุม ครั้งท่ี 3 งานวัดผล 

 


