
ปฏิทินวิชาการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 
 

วัน/เดือน/ปี รายงานการปฎิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
24 ต.ค. 62 อบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

25 ต.ค. 62 อบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก 

งานประกันคุณภาพ 

28 ต.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
29 ต.ค. 62 ส่งผลแก้ตัวครั้งที่ 2 ครูผู้สอน 
31 ต.ค. 62 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

12 - 13 พ.ย. 62 ส่งโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ ครูผู้สอน 
ส่งแผนการวัดผลประเมินผล 
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 50% 

28 - 29 พ.ย. 62 ส ารวจข้อมูลที่ใช้สอบกลางภาคเรียน  กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
2 ธ.ค. 62 กลุ่มสาระฯ ส่งแบบส ารวจข้อมูลที่ใช้สอบกลางภาคเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

6 - 20 ธ.ค. 62 ส่งข้อสอบกลางภาคเรียน (เย็บเป็นชุดเรียบร้อย) ครูผู้สอน 
15 - 19 ธ.ค. 62 คณะครูศึกษาดูงาน จ.เชียงใหม่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

23 ธ.ค. 62 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ รวบรวมต้นฉบับข้อสอบกลางภาคเรียน ส่งวิชาการ 
รายวิชาละ 1 ฉบับ 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

24 - 27 ธ.ค. 62 สอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
13 - 15 ม.ค. 63 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 100% ครูผู้สอน 

ปิดระบบ SGS 50% กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

ประกาศผลการเรียน 50% 

ครูผู้สอนส่ง ปพ.5 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (มีคะแนนก่อนสอบกลางภาคเรียน 
และคะแนนสอบกลางภาคเรียน) 

ครูผู้สอน 

20 ม.ค. - 14 ก.พ. 63 นิเทศการสอน กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
28 ม.ค. 63 ส ารวจข้อมูลที่ใช้สอบปลายภาคเรียน กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
30 ม.ค. 63 กลุ่มสาระฯ ส่งแบบส ารวจข้อมูลที่ใช้สอบปลายภาคเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
6 ก.พ. 63 ส ารวจนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
7 ก.พ. 63 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% ครูผู้สอน 
12 ก.พ. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

13 - 20 ก.พ. 63 ด าเนินการเรียนเสริม ครูผู้สอน 
ส่งข้อสอบปลายภาคเรียน (เย็บเป็นชุดเรียบร้อย) 

21 ก.พ. 63 ส่งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน ครูผู้สอน 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ รวบรวมต้นฉบับข้อสอบปลายภาคเรียน ส่งวิชาการ 
รายวิชาละ 1 ฉบับ 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

24 - 27 ก.พ. 63 สอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 



วัน/เดือน/ปี รายงานการปฎิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
28 ก.พ. - 4 มี.ค. 63 จัดท า ปพ.5 ครูผู้สอน 

ลงคะแนนในระบบ SGS 
5 - 6 มี.ค. 63 ตรวจทาน ปพ.5 ครูผู้สอน 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ รวบรวม ปพ.5 (จาก SGS) ที่ผอ.อนุมัติแล้ว  
และ ปพ.5 รูปเล่ม ส่งวิชาการ 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

9 มี.ค. 63 ประมวลผลการเรียนและพิมพ์ใบประกาศผลการเรียน กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
10 มี.ค. 63 ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

10 - 16 มี.ค. 63 แก้ตัวครั้งที่ 1 ครูผู้สอน 
17 มี.ค. 63 ส่งผลแก้ตัวครั้งที่ 1 ครูผู้สอน 

19 - 25 มี.ค. 63 แก้ตัวครั้งที่ 2 ครูผู้สอน 
26 มี.ค. 63 ส่งผลแก้ตัวครั้งที่ 2 ครูผู้สอน 
27 มี.ค. 63 ประมวลผลจ านวนนักเรียนที่ติด 0, ร, มส และ มผ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
30 มี.ค. 63 อนุมัติจบ ม.3 และ ม.6 รุ่นที่ 1 กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
31 มี.ค. 63 นักเรียน ม.3 และ ม.6 รับประกาศนียบัตร กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
1 เม.ย. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ต้องเรียนซ้ าในเดือนเมษายน กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

1 - 30 เม.ย. 63 ด าเนินการเรียนซ้ า ครูผู้สอน 
 


