
ปฏิทินปฏบิัติงาน  โรงเรียนพิมายวิทยา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

 
 

สัปดาห์ที่ วัน เดือน ปี  กิจกรรมตามโครงการที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
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จ 30 พฤศจิกายน 63 ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง 

อ 1 ธันวาคม 63 เปิดภาคเรียนที่ 2/2563 งานวัดผลและครูผู้สอน 
1-4 ธันวาคม 63 ลงทะเบียนและสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 

พ 2 ธันวาคม 63 ประชุมประธานที่ปรึกษาคณะสี สุขศึกษาและพลศึกษา 
พฤ 3 ธันวาคม 63   
ศ 4 ธันวาคม 63   
ส 5 ธันวาคม 63 หยุดวันพ่อ  
อา 6 ธันวาคม 63   
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จ 7 ธันวาคม 63   
อ 8 ธันวาคม 63 ประชุมการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน แผนงานโรงเรียน 

ประชุมคณะสี สุขศึกษาและพลศึกษา 
8-9 ธันวาคม 63 อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
หลักสูตร online  

งานบุคคล 

พ 9 ธันวาคม 63 ประชุมคณะสี สุขศึกษาและพลศึกษา 

กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ สังคมศึกษาฯ 
พฤ 10 ธันวาคม 63 หยุดวันรัฐธรรมนูญ  
ศ 11 ธันวาคม 63 วันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี  

11-12 ธันวาคม 63 ค่ายทักษะวิชาการ ม.2/1 มทส. วิทยาศาสตร์ 
ส 12 ธันวาคม 63   
อา 13 ธันวาคม 63   
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จ 14 ธันวาคม 63 14-18 ธันวาคม 63 สัปดาห์ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 
ประชุมคณะสี สุขศึกษาและพลศึกษา 

อ 15 ธันวาคม 63 ประชุมคณะสี สุขศึกษาและพลศึกษา 
พ 16 ธันวาคม 63 16-18 ธันวาคม 63 ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.3/1,5/1 

ต.แสมสาร จ.ชลบุรี 
วิทยาศาสตร์ 

พฤ 17 ธันวาคม 63   
ศ 18 ธันวาคม 63   
ส 19 ธันวาคม 63 สอนชดเชย วันจันทร์  

ค่ายภาษาอังกฤษส าหรับห้องเรียนพิเศษ ม.2/1,3/1 ภาษาต่างประเทศ 
นักศึกษาวิชาทหารชัน้ปทีี่ 3 สอบภาคทฤษฎี ณ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  
19-20 ธันวาคม 63 ค่ายพัฒนาทักษะการแสดงวฒันธรรม มังกร-สิงโต ศูนย์จีน 

อา 20 ธันวาคม 63 สอบ สอวน./โอลิมปิกวิชาการ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 



2 

สัปดาห์ที่ วัน เดือน ปี  กิจกรรมตามโครงการที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
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จ 21 ธันวาคม 63 กีฬาภายใน สุขศึกษาและพลศึกษา 

อ 22 ธันวาคม 63 กีฬาภายใน สุขศึกษาและพลศึกษา 

พ 23 ธันวาคม 63 กีฬาภายใน สุขศึกษาและพลศึกษา 

พฤ 24ธันวาคม 63 สอบธรรมศึกษา  

ศ 25 ธันวาคม 63 งาน Christmas  ภาษาต่างประเทศ 

มอบทุนการศึกษา บริหารทั่วไป 

ส 26 ธันวาคม 63 ค่ายภาษาอังกฤษ ม.ต้น ม.ปลาย ภาษาต่างประเทศ 

อา 27 ธันวาคม 63 สอนชดเชยวันอังคาร กีฬาภายใน  

สอบ สอวน./โอลิมปิกวิชาการ ชีวะ,เคมี, ฟิสิกส์ คอมฯ วิทยาศาสตร์ 
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จ 28 ธันวาคม 63 นายอ าเภอพบประชาชน  

อ 29 ธันวาคม 63 กีฬาภายใน spot day  สุขศึกษาและพลศึกษา 

พ 30 ธันวาคม 63 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า สภานักเรียน 

พฤ 31 ธันวาคม 63 หยุดวันสิ้นปี  

ศ 1 มกราคม 64 หยุดวันขึ้นปีใหม่  

ส 2 มกราคม 64   

อา 3 มกราคม 64   
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จ 4 มกราคม 64 4-10 ม.ค. 64 โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือ

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับสังคมโลก 

ภาษาต่างประเทศ 

4-16 มกราคม 64 กีฬาวันครู  

4-8 มกราคม 64 ส่ง Best practice ของกลุ่มสาระฯ งานบุคคล 

อ 5 มกราคม 64   

พ 6 มกราคม 64   

พฤ 7 มกราคม 64   

ศ 8 มกราคม 64 8-12 มกราคม 64 แข่งขันแฮนด์บอลชิงแชมป์ประเทศไทย สุขศึกษาและพลศึกษา 

8-9 มกราคม 64 ค่ายห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ม.4,5,6 คณิตศาสตร์ 

ส 9 มกราคม 64 ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านโนนรัง อ.ชุมพวง สังคมศึกษาฯ 

วันเด็กแห่งชาติ  

อา 10 มกราคม 64   
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จ 11 มกราคม 64 11-12 มกราคม 64 กิจกรรมประเมิน Best practice ผลงานครู งานบุคคล 

อ 12 มกราคม 64   

พ 13 มกราคม 64   

พฤ 14 มกราคม 64   

ศ 15 มกราคม 64   

ส 16 มกราคม 64 วันครู   

อา 17 มกราคม 64   
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จ 18 มกราคม 64 18-22 มกราคม 64 การแข่งขันฟุตซอล ม.1 สุขศึกษาและพลศึกษา 

อ 19 มกราคม 64   

พ 20 มกราคม 64   

พฤ 21 มกราคม 64 21-23 มกราคม 64 ฟิสิกส์สัประยุทธ์ รร.สุรนารีวิทยา วิทยาศาสตร์ 

ศ 22 มกราคม 64 22-23 มกราคม 64 ค่ายยุวอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ภาษาต่างประเทศ 

22-23 มกราคม 64 ค่ายห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ม.1,2,3 คณิตศาสตร์ 

ส 23 มกราคม 64 สอนชดเชย วันพุธ  

ค่ายพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.ต้น วิทยาศาสตร์ 

23-24 มกราคม 64  
- ค่ายส่งเสริมและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ ม.3,ม.6 
- ค่ายตะลุยโอเน็ต (คณิตศาสตร์) 

 

คณิตศาสตร์ 

อา 24 มกราคม 64   
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จ 25 มกราคม 64 อ านาจตุลาการกับการป้องกันปราบปรามทุจริต (หน้าเสาธง) สังคมศึกษาฯ 

25 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 64 คัดกีฬาแห่งชาติ สุขศึกษาและพลศึกษา 

อ 26 มกราคม 64   

พ 27 มกราคม 64   

พฤ 28 มกราคม 64   

ศ 29 มกราคม 64 29-30 มกราคม 64 จิตอาสาปันเวลาสร้างรอยยิ้ม ปีที่ 2 บริหารทั่วไป 

ส 30 มกราคม 64 สอนชดเชย วันพฤหัสบดี  

ค่ายพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย วิทยาศาสตร์ 

อา 31 มกราคม 64   
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จ 1 กุมภาพันธ์ 64 1-6 กุมภาพันธ์ 64 ตอบปัญหาทางวิชาการ สภานักเรียน 

อ 2 กุมภาพันธ์ 64   

พ 3 กุมภาพันธ์ 64 งานพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง ศูนย ์SEAR 

พฤ 4 กุมภาพันธ์ 64   

ศ 5 กุมภาพันธ์ 64 งานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น 

ส 6 กุมภาพันธ์ 64 สอนชดเชย วันศุกร์  

ทดสอบภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาต่างประเทศ 

ค่ายอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.ต้น คณิตศาสตร์ 

6-7 กุมภาพันธ์ 64 อบรมคุณธรรม ม.5 ม.6 บริหารทั่วไป 

อา 7 กุมภาพันธ์ 64   
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จ 8 กุมภาพันธ์ 64 8-12 กุมภาพันธ์ 64 สอบระหว่างภาคเรียน 2/2563 งานวัดผลและกรรมการ 

ที่ได้รับแต่งตัง้ 

อ 9 กุมภาพันธ์ 64   

พ 10 กุมภาพันธ์ 64   

พฤ 11 กุมภาพันธ์ 64 11-19 กุมภาพันธ์ 64 กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศ 12 กุมภาพันธ์ 64   

ส 13 กุมภาพันธ์ 64 คืนสู่เหย้าชาวขาวแดง สมาคมศิษย์เก่า 

อา 14 กุมภาพันธ์ 64   
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จ 15 กุมภาพันธ์ 64 15-25 กมุภาพันธ์ 64 กิจกรรมจิตอาสา ม.5,ม.6 วันละ 2 ห้อง กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง 

อ 16 กุมภาพันธ์ 64 วันตรุษจีน ศูนย์ภาษาจีน 

พ 17 กุมภาพันธ์ 64   

พฤ 18 กุมภาพันธ์ 64   

ศ 19 กุมภาพันธ์ 64   

ส 20 กุมภาพันธ์ 64 ค่ายโครงการศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม2/2563 ม.1/1,2/1,3/1 

ภาษาต่างประเทศ 

ค่ายสะเต็มศึกษา งานสะเต็ม 

อา 21 กุมภาพันธ์ 64   
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จ 22 กุมภาพันธ์ 64 พบ ผกก.สภ.พิมาย สังคมศึกษาฯ 

ประเมินห้องเรียนสีขาว งานห้องเรียนสีขาว 

อ 23 กุมภาพันธ์ 64 งานน าเสนอ IS ม.2,ม.5 งานมาตรฐานสากล 

พ 24 กุมภาพันธ์ 64   

พฤ 25 กุมภาพันธ์ 64 25-27 กุมภาพันธ์ 64 กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม  

กิจกรรมในเครื่องแบบ (ลูกเสือ-เนตรนารี,ยุวกาชาด, 

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมวันมาฆบูชา ม.ปลาย บ าเพ็ญกุศลที่วัดเดิม 

เจ้าคณะอ าเภอพบปะหน้าเสาธง 

สังคมศึกษาฯ 

 

ศ 26 กุมภาพันธ์ 64 หยุดวันมาฆบูชา  

ส 27 กุมภาพันธ์ 64   

อา 28 กุมภาพันธ์ 64 ทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
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จ 1 มีนาคม 64 1-5 มีนาคม 64 ติว O-NET ม.3 กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง 

อ 2 มีนาคม 64   

พ 3 มีนาคม 64   

พฤ 4 มีนาคม 64 Open House  วิชาการ 

ศ 5 มีนาคม 64 เลือกตั้งสภานักเรียน สภานักเรียน 

ส 6 มีนาคม 64 พิมายวิทยามินิมาราธอน 2021 สมาคมผู้ปกครอง 

อา 7 มีนาคม 64   
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จ 8 มีนาคม 64 8-12 มีนาคม 64 ติว O-NET ม.3 กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง 

อ 9 มีนาคม 64   

พ 10 มีนาคม 64   

พฤ 11 มีนาคม 64   

ศ 12 มีนาคม 64   

ส 13 มีนาคม 64 13-14 มีนาคม 64 สอบ O-NET ม.3 กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง 

อา 14 มีนาคม 64   
 

 

 

 

 



6 
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จ 15 มีนาคม 64 15-19 มีนาคม 64 ติว O-NET ม.6 กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง 

อ 16 มีนาคม 64 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80 % งานวัดผล 

พ 17 มีนาคม 64   

พฤ 18 มีนาคม 64   

ศ 19 มีนาคม 64 อ าลาสถาบัน วิชาการ 

ส 20 มีนาคม 64 ค่ายปรับความรู้พ้ืนฐานและเรียนซ่อมเสริม ม.1-ม.6 ภาษาไทย 

20-24 มีนาคม 64 สอบ GAT PAT  

อา 21 มีนาคม 64   
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จ 22 มีนาคม 64 22- 26 มีนาคม 64 ติว O-NET ม.6 กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง 

อ 23 มีนาคม 64   

พ 24 มีนาคม 64   

พฤ 25 มีนาคม 64   

ศ 26 มีนาคม 64   

ส 27 มีนาคม 64 27-28 มีนาคม 64 สอบ O-NET ม.6  

อา 28 มีนาคม 64   
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จ 29 มีนาคม 64 29 มีนาคม – 2 เมษายน 64 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง 

อ 30 มีนาคม 64   

พ 31 มีนาคม 64   

พฤ 1 เมษายน 64   

ศ 2 เมษายน 64   

ส 3 เมษายน 64 3-4 เมษายน 64 สอบ 9 วิชาสามัญ  

อา 4 เมษายน 64   
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จ 5 เมษายน 64 5-9 เมษายน 64 เข้าค่ายวงโยธวาทิต เข้าค่ายดนตรีไทย/พ้ืนเมือง ศิลปะ 

5-7 เมษายน 64 ค่ายแกนน านักเรียนไทยห่างไกลยาเสพติด บริหารทั่วไป 

อ 6 เมษายน 64 หยุดวันจักรี  

พ 7 เมษายน 64   

พฤ 8 เมษายน 64 ส่ง ปพ.5 และวันสุดท้ายของการกรอก SGS งานทะเบียน 

ศ 9 เมษายน 64 ครูที่ปรึกษาตรวจสอบผลการเรียน  

ส 10 เมษายน 64   

อา 11 เมษายน 64   
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จ 12 เมษายน 64 ประกาศผลการเรียนทุกระดับชั้น ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 งานทะเบียนและวัดผล 

12-20 เมษายน 64 สอบแก้ 0,ร,มส ของนักเรียนชั้น ม.3 ม.6  

อ 13 เมษายน 64 วันสงกรานต์  

พ 14 เมษายน 64 วันสงกรานต์  

พฤ 15 เมษายน 64 วันสงกรานต์  

ศ 16 เมษายน 64   

ส 17 เมษายน 64   

อา 18 เมษายน 64 18-28 เมษายน 64 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ สุขศึกษาและพลศึกษา 
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จ 19 เมษายน 64 19-21 เมษายน 64 ศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาภาคตะวันออก สังคมศึกษาฯ 

อ 20 เมษายน 64   

 พ 21 เมษายน 64   

พฤ 22 เมษายน 64   

ศ 23 เมษายน 64 พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ม.3 ม.6  

ส 24 เมษายน 64 ปิดภาคเรียนที่ 2/2563  

อา 25 เมษายน 64   
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จ 26 เมษายน 64   

อ 27 เมษายน 64   

พ 28 เมษายน 64   

พฤ 29 เมษายน 64   

ศ 30 เมษายน 64   
 


