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กำหนดการ เปิด – ปดิภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

----------------------------------------------------- 
 

ภาคเรียนที่ 1  ** เปิดภาคเรียนวันที่  14   มิถุนายน   2564 ** 
           
          วันที่  9 – 11    สิงหาคม    2564  : สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2564 
          วันที่  4 -  6     ตุลาคม     2564  : สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2564 
          วันที่  15      ตุลาคม  2564   : ปิดภาคเรียนที ่1/2564  
  

ภาคเรียนที่ 2  ** เปิดภาคเรียนวันที่  1  พฤศจิกายน   2564 ** 
   

        วันที่  27 – 29  ธันวาคม   2564  : สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564 
          วันที่  14 – 16  มีนาคม    2565    : สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2564 

        วันที่  31   มีนาคม  2565   : ปิดภาคเรียน 2/2564 
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ปฏทิินการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  อำเภอเบญจลักษ์  จงัหวัดศรีสะเกษ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 

 
 
 

วัน เดือน ปี รายการกิจกรรมท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน/ติดตาม 

17   พ.ค. 64  -ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความ

พร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2654 

-นักเรียน ม. 2,3,5,6 ลงทะเบียนวิชาเรียน 

ครูทุกท่าน 

งานทะเบียน 

ฝ่ายบริหาร 

 

19 – 21  พ.ค. 64 - ครูประจำวิชาระดับม.2,3,5,6 เริ่มจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนออนไลน์ 

- เช็คเวลาให้กับนักเรียน 

- ครูส่งรายงานการสอนออนไลน์ 

ครูทกุท่าน ฝ่ายบริหาร 

 

24 – 25 พ.ค.64 - ครูประจำวิชาระดับม.2,3,5,6 จัดกิจกรรมการเรียน

การสอนออนไลน์ 

- เช็คเวลาให้กับนักเรียน 

- ครูส่งรายงานการสอนออนไลน์ 

ครูทุกท่าน ฝ่ายบริหาร 

 

27-28 พ.ค. 64 - ครูประจำวิชาระดับม.2,3,5,6 จัดกิจกรรมการเรียน

การสอนออนไลน์ 

- เช็คเวลาให้กับนักเรียน 

- ครูส่งรายงานการสอนออนไลน์ 

ครูทุกท่าน ฝ่ายบริหาร 

 

31 พ.ค. 64 - ครูประจำวิชาระดับม.2,3,5,6 จัดกิจกรรมการเรียน

การสอนออนไลน์ 

- เช็คเวลาให้กับนักเรียน 

- ครูส่งรายงานการสอนออนไลน์ 

ครูทุกท่าน ฝ่ายบริหาร 

 

 

** วันหยุดราชการ  พุธ 26  พฤษภาคม  2564  วันวิสาขบูชา 

เดือน พฤษภาคม  2564 
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เดือน มิถุนายน  2564 

 
วัน เดือน ปี รายการกิจกรรมท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน/ติดตาม 

1-2,4   มิย.64 - ครูประจำวิชาระดับม.2,3,5,6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ออนไลน์ 

- ครูส่งรายงานการสอนออนไลน์ 

ครูทุกท่าน ฝ่ายบริหาร 

 

7 – 11 มิย. 64 - ครปูระจำวิชาระดับม.2,3,5,6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ออนไลน์ 

- ครูส่งรายงานการสอนออนไลน์ 

ครูทุกท่าน ฝ่ายบริหาร 

 

14  มิย. 64 - ครูลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ภาคเรียนที่ 1 / 2564 

- เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2564  

- ครูรับตารางสอน 1 / 2564 

- ครูรับตารางเรียนนักเรียนในที่ปรึกษา 1 / 2564  

ครูทุกท่าน ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายวิชาการ 

15 – 18 มิย. 64 - ครู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ 

- รายงานการสอนออนไลน์ 

ครูทุกท่าน ฝ่ายบริหาร 

 

21 – 23 มิย. 64 - ครู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ 

- รายงานการสอนออนไลน์ 

ครทูุกท่าน ฝ่ายบริหาร 

24 มิ.ย. 64 - ครูลงเวลาปฏิบัติราชการ 

- ปฐมนิเทศ นักเรียน ม. 1 ปรับพื้นฐาน 

ครูทุกท่าน ฝ่ายวิชาการ 

25  มิ.ย. 64 - ครู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ 

- รายงานการสอนออนไลน์ 

ครูทุกท่าน ฝ่ายบริหาร 

28 มิ.ย. 64 - ครูลงเวลาปฏิบัติราชการ 

- ปฐมนิเทศ นักเรียน ม. 4 ปรับพื้นฐาน 

ครูทุกท่าน ฝ่ายวิชาการ 

29 – 30 มิ.ย. 64 - ครู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ 

- รายงานการสอนออนไลน์ 

ครูทุกท่าน ฝ่ายบริหาร 

 
** วันหยุดราชการ พฤหัสบดี 3  มิถุนายน  2564  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 

 
 

เดือน มิถุนายน  2564 
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วัน เดือน ปี รายการกิจกรรมท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน/ติดตาม 

1 ก.ค. 64 - เริ่มการเรียนการสอนปกติ แบบ ON  SITE ภาคเรียน   ที่ 

1 /2564 

ครูทุกท่าน ฝ่ายบริหาร 

2 ก.ค. 2564 - ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครูกลุ่มบริหารงาน

วิชาการ 

ฝ่ายวิชาการ 

5 ก.ค. 64 - ส่งหลักสูตรระดับชั้นเรียน 

- หน่วยการเรียนรู้ทุกหน่วย (รวม 1 เล่ม) 

- ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที ่1 (คนละ 1 รายวิชา) 

- ส่งแผนการจัดกิจกรรมชุมนุม/ลูกเสือ-เนตรนารี 

ครูประจำวิชา ฝ่ายวิชาการ 

15 ก.ค. 64 -กิจกรรมวันไหว้ครู งานกิจการนักเรียน ฝ่ายวิชาการ 

5–16 ก.ค. 64 -นักเรียนยื่นคำร้อง ดำเนินการสอบแก้ตัว 

-นักเรียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 

-ครสู่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1  

-ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่1 

งานวัดผล/ครูประจำวิชา ฝ่ายวิชาการ 

8-19 ก.ค. 64 - คัดกรองนักเรียนพิการเรียนรวม(9 ประเภท) 
- คัดกรองเด็กด้อยโอกาส (10 ประเภท) 

-ครูผู้รับผิดชอบ/ครูกลุ่ม

สาระฯคณิตศาสตร์/ครูที่

ปรึกษา/พี่เลี้ยง 

ฝ่ายวิชาการ 

9 ก.ค. 64 เลือกกิจกรรมชุมนุม งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ 

15-30 ก.ค. 64 ลงทะเบียนวิชาเรียน งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ 

 16-30 ก.ค. 64 - ส่งวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ครูทุกท่าน ฝ่ายวิชาการ 

15-21 ก.ค. 64 - สำรวจข้อมูลการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2564 

- จัดตารางสอบ / คำสั่งคุมสอบ 

งานวัดผลและ

ประเมินผล 

ฝ่ายวิชาการ 

20-23 ก.ค. 64 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1 ครูประจำวิชา/หน.กลุ่ม

สาระฯ 

ฝ่ายวิชาการ 

22-30 ก.ค. 64 - ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2564 งานวัดผล/ประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 

29 ก.ค. 64 -กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระฯภาษาไทย   ฝ่ายวิชาการ 

30 ก.ค.  64 - คัดกรองนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ตามนโยบายสพฐ  
   “ เด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคน” 

กลุ่มสาระฯภาษาไทย ฝ่ายวิชาการ 

เดือน กรกฎาคม  2564 
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** วันหยุดราชการ    ส.  24  ก.ค. 64  วันอาสาฬหบูชา 
   อ.  25  ก.ค.  64  วันเข้าพรรษา 

จ.  26 ก.ค.  64   วันเข้าพรรษาวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา    
อ.  27 ก.ค.  64  วันหยุดเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63    

    พ.  28 ก.ค.  64  วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 
 
 
 
 

 

วัน เดือน ปี รายการกิจกรรมท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน / ติดตาม 

2-6 ส.ค. 64 - ส่งข้อสอบพร้อมสอบกลางภาค  

ภาคเรียนที่ 1/2564 

ครูประจำวิชา ฝ่ายวิชาการ 

11 ส.ค. 64 - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหาร 

9 - 11 ส.ค. 64 - สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2564 งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 

18 ส.ค. 64 - กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ ฝ่ายบริหาร 

2 ส.ค. 64 - ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที ่2  

(คนละ 1รายวิชา) 

- ส่งแผนการจัดกิจกรรมชุมนุม/ลูกเสือ-เนตรนารี 

ครูทุกท่าน ฝ่ายวิชาการ 

20-30 ส.ค. 64 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2 ครูประจำวิชา/หัวหน้ากลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ 

23 – 27 ส.ค.64 -นักเรียนยื่นคำร้องดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 

-นักเรียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 

-ครูส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 

-ครูประจำวิชา 

-งานวัดผลประเมินผล 

ฝ่ายวิชาการ 

30 ส.ค. 64 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 -งานวัดผลประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 

25 -30 ส.ค. 64 - ส่งรายงานวิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค  

ภาคเรียนที่ 1/2564 

ครูประจำวิชา ฝ่ายวิชาการ 

31 ส.ค. 64 - ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครูกลุ่มบริหารงานวิชาการ ฝ่ายวิชาการ 

 
** วันหยุดราชการ    พฤ. 12 ส.ค. 64 วันแม่แห่งชาติ 
 
 
 
 

เดือน สิงหาคม 2564 
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วัน เดือน ปี รายการกิจกรรมท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน / ติดตาม 

1  ก.ย. 64 - ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครูกลุ่มบริหารงาน

วิชาการ 

ฝ่ายวิชาการ 

1  ก.ย. 64 - เค้าโครงงานวิจัย - ครูทุกท่าน ฝ่ายวิชาการ 

2 - 7 ก.ย. 64 - สำรวจอัตราส่วนคะแนนเพื่อลงในระบบ sgs - งานวัดผล ฝ่ายวิชาการ 

6  ก.ย. 64 - ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 (คนละ 1รายวิชา) 

- ส่งแผนการจัดกิจกรรมชุมนุม/ลูกเสือ-เนตรนารี 

ครูทุกท่าน ฝ่ายวิชาการ 

7 – 16 ก.ย. 64 -นักเรียนยื่นคำร้องดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 3 

-นักเรียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 3 

-ครูส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 3 

-ครูประจำวิชา 

-งานวัดผลประเมินผล 

ฝ่ายวิชาการ 

17 ก.ย. 64 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 3 -งานวัดผลประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 

20 - 24 ก.ย. 64 - ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 3 ครูประจำวิชา/หัวหน้า

กลุ่มสาระฯ 

ฝ่ายวิชาการ 

13 -16 ก.ย. 64 - สำรวจข้อมูลการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2564 

- จัดตารางสอบ / คำสั่งคุมสอบ 

งานวัดผลและ

ประเมินผล 

ฝ่ายวิชาการ 

15 - 17 ก.ย. 64 - สำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80 %   

   60  % 

- งานวัดผล/หัวหน้ากลุ่ม

สาระฯ 

ฝ่ายวิชาการ 

17 – 22 ก.ย. 64 - ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค  

ภาคเรียนที่ 1/2564 

งานวัดผลและ

ประเมินผล 

ฝ่ายวิชาการ 

16 – 22 ก.ย. 64 -ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% 60% 

 -นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ/ติดต่อครูประจำวิชา 

งานวัดผล/ครูประจำวิชา ฝ่ายวิชาการ 

21 – 30 ก.ย. 64 - ส่งข้อสอบพร้อมสอบปลายภาค  

ภาคเรียนที่ 1/2564 

ครูประจำวิชา งานวัดผล 

 

 

 

 

 

 

 

เดือน กันยายน 2564 
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วัน เดือน ปี รายการกิจกรรมท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน / ติดตาม 

4 - 6 ต.ค. 64 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 / 2564 - ครูทุกท่าน/งานวัดผล ฝ่ายวิชาการ 

7 – 12 ต.ค.  64 ส่งรายงานวิเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่

1/2564 

- ครูทุกท่าน ฝ่ายวิชาการ 

8 – 19 ต.ค.  64 บันทึกคะแนน/เวลาเรียน หลังกลางภาค  

ในระบบ sgs online       

ครูประจำวิชา งานวัดผล/ 

ฝ่ายวิชาการ 

20 – 29 ต.ค. 64 -ส่งรายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ลูกเสือ/เนตรนารี/ ชุมนุม 

-ส่งรายงานกิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 

ผู้กำกับลูกเสือ/เนตรนารี

ชุมนุม   /ครูประจำวิชา 

ฝ่ายวิชาการ 

21 – 29 ต.ค. 64 - ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 4 ครูประจำวิชา/หัวหน้ากลุ่ม

สาระ 

ฝ่ายวิชาการ 

22 – 29 ต.ค. 64 -ส่งรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์/พร้อมเอกสารร่องรอยการประเมิน 
-ส่งรายงานผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน/พร้อม
เอกสารร่องรอยการประเมิน 
-ส่งรายงานผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์

และเขียน /พร้อมเอกสารร่องรอยการประเมิน 

-ครูที่ปรึกษา 
-ครูประจำวิชา 

งานวัดผล 

ฝ่ายวิชาการ 

15-31 ต.ค. 64 - นักเรียนปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร 

** วันหยุดราชการ    พ. 13 ต.ค. 64 วันหยุดวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 
    ส.  23 ต.ค. 64   วันปิยมหาราช 
    ศ. 25  ต.ค. 64  วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช  
 
 
 
 
 
 
 
 

เดือน ตุลาคม 2564 
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ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารง3นวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  อำเภอเบญจลักษ์  จงัหวัดศรีสะเกษ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 

 

 

 

 

วัน เดือน ปี รายการกิจกรรมท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน / ติดตาม 

26  ต.ค. 64  ครูลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการภาคเรียนที่  2 /2564 บุคลากรทุกคน ฝ่ายบริหาร 

27 ต.ค. 64 ฝ่าย / งาน/ กลุ่มสาระฯ ประชุมเตรียมความพร้อม บุคลากรทุกคน ฝ่ายบริหาร 

29 ต.ค. 64 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 / 

2564 

บุคลากรทุกคน ฝ่ายบริหาร 

1 พ.ย. 64 -เปิดภาคเรียนที่ 2 / 2564  

- ครูรับตารางสอน 2 / 2564 

- ครูรับตารางเรียนนักเรียนในที่ปรึกษา 2 / 2564  

-บุคลากรทุกฝ่าย 

 

ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายวิชาการ 

2 พ.ย. 64 - ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ คร้ังที่ 1 (คนละ1รายวิชา) 

- ส่งแผนการจัดกิจกรรมชุมนุม/ลูกเสือ-เนตรนารี 
ครูประจำวิชา/หัวหน้า

กลุ่มสาระ 

ฝ่ายวิชาการ 

  3 - 5  พ.ย. 64 -ส่งหลักสูตรระดับชั้นเรียน ครูทุกท่าน ฝ่ายวิชาการ 

 1 – 10 พ.ย. 64 รายงานข้อมูลนักเรียนพิการระบบ SET  งานโรงเรียนเรียนรวม ฝ่ายบริหาร 

  8 -15 พ.ย. 64 ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเพ่ิมเติม/ชุมนุม -ฝ่ายวิชาการ 

-นักเรียนทุกคน 

ฝ่ายวิชาการ 

8 -15 พ.ย. 64 -นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1ภาคเรียนที่ 2 /2564 

-นักเรียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 / 2564 

-ครูส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1ภาคเรียนที่ 2 / 2564 

-ครูประจำวิชา 

-งานวัดผล 

ฝ่ายวิชาการ 

18 พ.ย. 64 ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1ภาคเรียนที่2/2564 -งานวัดผล ฝ่ายวิชาการ 

   8- 30 พ.ย..64 นิเทศภายในการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 1ภาคเรียนที่ 2/2564 คณะกรรมการตาม

คำสั่ง 

ฝ่ายบริหาร 

เดือน พฤศจิกายน- ธันวาคม 2564 
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วัน เดือน ปี รายการกิจกรรมท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน / ติดตาม 

   9  พ.ย.  64 ยืนยันข้อมูลในระบบ  DMC  ฝ่ายวิชาการ/ฝ่าย

งบประมาณ 

ฝ่ายบริหาร 

 22 - 26  พ.ย. 

64 

ส่งรายงานวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 /2564 ครูประจำวิชา/หัวหน้า

กลุ่มสาระ 

ฝ่ายวิชาการ 

23 - 30 พ.ย. 64 -ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1 -ครูประจำวิชา/

หัวหน้า 

ฝ่ายวิชาการ 

1  ธ.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครูฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายวิชาการ 

2 -17 ธ.ค.64 - ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ คร้ังที่ 2 (คนละ1รายวิชา) 

- ส่งแผนการจัดกิจกรรมชุมนุม/ลูกเสือ-เนตรนารี 
ครูประจำวิชา/หัวหน้า

กลุ่มสาระ 

ฝ่ายวิชาการ 

20 – 24 ธ.ค. 64 -ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1 -ครูประจำวิชา/

หัวหน้า 

ฝ่ายวิชาการ 

13 -16 ธ.ค. 64 - สำรวจข้อมูลการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 

- จัดตารางสอบ / คำสั่งคุมสอบ 

งานวัดผลและ

ประเมินผล 

ฝ่ายวิชาการ 

15 – 20 ธ.ค. 64 - ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค  

ภาคเรียนที่ 2/2564 

งานวัดผลและ

ประเมินผล 

ฝ่ายวิชาการ 

20 – 24 ธ.ค. 64 - ส่งข้อสอบพร้อมสอบกลางภาค  

ภาคเรียนที่ 2 /2564 

ครูประจำวิชา ฝ่ายวิชาการ 

24 ธ.ค. 64 -กิจกรรมวันคริสต์มาส กลุ่มสาระฯ

ภาษาต่างประเทศ 

ฝ่ายวิชาการ 

27 – 29 ธ.ค. 64 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 /2564 ครูประจำวิชา ฝ่ายวิชาการ 

   8- 30 ธ.ค..64 นิเทศภายในการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 2  

ภาคเรียนที่ 2/2564 

คณะกรรมการตาม

คำสั่ง 

ฝ่ายบริหาร 

 กีฬาภายในโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ครูประจำวิชา งานวัดผล 

** วันหยุดราชการ   อ. 5 ธ.ค. 64    วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ 
                                              พลอดุลยเดช (ร.9)วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
                         จ. 6 ธ.ค. 64    หยุดชดเชย วันคล้ายวนัพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย 
                                             เดช (ร.9) วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
       ศ. 10 ธ.ค. 64    วันรฐัธรรมนูญ       ศ. 31 ธ.ค. 64    วันสิ้นป ี
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วัน เดือน ปี รายการกิจกรรมท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน / ติดตาม 

4 ม.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครูฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายวิชาการ 

5– 31 ม.ค. 65 นิเทศภายในการจัดการเรียนรู้ครั้งที่3  

ภาคเรียนที่ 2/2564 

คณะกรรมการตามคำสั่ง ฝ่ายบริหาร 

10-14 ม.ค. 65 - ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 3(คนละ1รายวิชา) 

- ส่งแผนการจัดกิจกรรมชุมนุม/ลูกเสือ-เนตรนารี 

ครูประจำวิชา/งานวัดผล/ 

คณะกรรมการตามคำสั่ง 

ฝ่ายวิชาการ 

11 – 20 ม.ค. 65 - นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2  

    ภาค เรียนที่ 2 / 2564  

- นักเรียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564  

-ครูส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ที่งานวัดผล 

งานวัดผล/ครูประจำวิชา/

นักเรียน 

ฝ่ายวิชาการ 

21 ม.ค. 65 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 งานวัดผล ฝ่ายวิชาการ 

20 -25 ม.ค. 65 -ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2 

 

ครูประจำวิชา/หัวหน้ากลุ่ม

สาระ 

ฝ่ายวิชาการ 

24 – 28 ม.ค. 65 แนะแนวสัญจร งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ 

14-31 ม.ค. 65 บันทึกคะแนน/เวลาเรียน ก่อนกลางภาค       
และกลางภาค ในระบบ sgs online 

ครูประจำวิชา งานวัดผล 

16 ม.ค. 65 ร่วมกิจกรรมวันครู ครูและบุคลากรทุกท่าน ฝ่ายบริหาร 

31 ม.ค. 56  งานวัดผล ฝ่ายวิชาการ 

** วันหยุดราชการ    ส. 1  ม.ค. 65 วันขึ้นปีใหม่ 
    จ. 3  ม.ค. 65    หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดือน มกราคม 2565 
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วัน เดือน ปี รายการกิจกรรมท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน / ติดตาม 

4 ก.พ. 65 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครูฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายวิชาการ 

4-26 ก.พ.65 นิเทศภายในการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 4 

ภาคเรียนที่ 2/2564 

คณะกรรมการตามคำสั่ง ฝ่ายบริหาร 

7 ก.พ. 65 ส่งเค้าโครงวิจัยภาคเรียนที่ 2  ครูประจำวิชา ฝ่ายวิชาการ 

11-18 ก.พ. 65 - ส่งแผนการจัดการเรียนรู ้คร้ังที่ 3(คนละ1รายวิชา) 

- ส่งแผนการจัดกิจกรรมชุมนุม/ลูกเสือ-เนตรนารี 
ครูประจำวิชา/งาน

วัดผล/ คณะกรรมการ

ตามคำสั่ง 

ฝ่ายวิชาการ 

21 -25 ก.พ. 65 -ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 3 

 

ครูประจำวิชา/หัวหน้า

กลุ่มสาระ 

ฝ่ายวิชาการ 

7 – 11 ก.พ. 65 - นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 3 

    ภาค เรียนที่ 2 / 2564  

- นักเรียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2564  

-ครูส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่3 ที่งานวัดผล 

งานวัดผล/ครูประจำ

วิชา/นักเรียน 

ฝ่ายวิชาการ 

15 ก.พ. 65 ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 3  

 ภาคเรียนที่ 2/2564 

งานวัดผล ฝ่ายวิชาการ 

14 -16 ก.พ. 65 - สำรวจสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 

- จัดตารางสอบ / คำสั่งคุมสอบ 

งานวัดผลและ

ประเมินผล 

ฝ่ายวิชาการ 

17 – 28 ก.พ. 65 - ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค  

ภาคเรียนที่ 2/2564 

งานวัดผลและ

ประเมินผล 

ฝ่ายวิชาการ 

15 – 17 ก.พ. 65 สำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 60 % 80 %  งานวัดผล ฝ่ายวิชาการ 

21 ก.พ. 65 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 

60 % 80 % 

งานวัดผล ฝ่ายวิชาการ 

21 – 28 ก.พ. 65 นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 

2/2564 

นักเรียน/ครูประจำวิชา/

งานวัดผล 

 

ฝ่ายวิชการ 

เดือน กุมภาพันธ์ 2565 
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25 ก.พ. 65 -ส่งรายงานการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

  ชุมนุม 

-ส่งรายงานกิจกรรมเพ่ือสังคมและ สาธารณประโยชน์ 

ผู้กำกับลูกเสือ/เนตรนารี

ชุมนุม   /ครูประจำวิชา 

ฝ่ายวิชาการ 

……… ก.พ. 65 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ 

** วันหยุดราชการ    อ. 15 ก.พ. 65 วันมาฆบูชา 
 

 

    
 

 

วัน เดือน ปี รายการกิจกรรมท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน / ติดตาม 

1 มี.ค. 65 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลาย
ภาคประจำภาคเรียนที่ 2/2564 

งานวัดผล ฝ่ายวิชาการ 

4 มี.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครูฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายวิชาการ 

1 – 11 มี.ค. 65 - ส่งข้อสอบพร้อมสอบปลายภาค  

ภาคเรียนที่ 2 /2564 

ครูประจำวิชา ฝ่ายวิชาการ 

14 – 16 มี.ค. 65 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 /2564 ครูประจำวิชา ฝ่ายวิชาการ 

    21 มี.ค. 65 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 4 พร้อมเอกสาร ปพ.5 จาก

ระบบ sgs  online 

ครูประจำวิชา/หัวหน้ากลุ่ม

สาระ 

ฝ่ายวิชาการ 

22 – 25  มี.ค. 65 -ส่งสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
-ครูส่งรายงานการสอนประจำภาคเรียนที่ 
2/2564 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

ครูประจำวิขา 

ฝ่ายวิชาการ 

23 – 28 มี.ค. 65 -ส่งรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์/พร้อมเอกสารร่องรอยการประเมิน 
-ส่งรายงานผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน/
พร้อมเอกสารร่องรอยการประเมิน 
-ส่งรายงานผลการประเมินการอ่าน คิด 

วิเคราะห์และเขียน /พร้อมเอกสารร่องรอยการ

ประเมิน 

-ครูที่ปรึกษา 
-ครูประจำวิชา 

ฝ่ายวิชาการ 

31 มี.ค. 65 นักเรียนปิดภาคเรียนที่ 2 /2564 ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร 

 สอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2564  ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร 
 

เดือน มีนาคม 2565 
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