
ปฏิทินวิชาการ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  

วัน/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
24 ต.ค. 60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 

นักเรียนลงทะเบียนเรียน 
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 
นักเรียนรับใบค าร้องขอแก้ตัวจากครูที่ปรึกษา 

ครูทุกท่าน 

25 ต.ค. 60 ส่งใบค าร้องแก้ตัวครั้งที่ 1ท่ีครูที่ปรึกษา 
ครูที่ปรึกษารวบรวมส่งใบค าร้องแก้ตัวที่วิชาการ 

วิชาการ 

24 ต.ค.-2 พ.ย. 60 ด าเนินการแก้ตัวครั้งที่ 1 ครูประจ าวิชา 
1  พ.ย. 60 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 1  50 % 

ส่งโครงการสอน 
ส่งแผนการวัดผลประเมินผล 

ครูประจ าวิชา 

2 พ.ย. 60 ครูประจ าวิชาส่งผลแก้ตัวครั้งที่ 1 ครูประจ าวิชา 
6 พ.ย. 60 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 วิชาการ 
7 พ.ย. 60 นักเรียนรับใบค าร้องขอแก้ตัวครั้งที่ 2  จากครูที่รึกษา ครูที่ปรึกษา 
8 พ.ย. 60 ครูที่ปรึกษารวบรวมส่งใบค าร้องแก้ตัวที่วิชาการ ครูที่ปรึกษา 
7-15 พ.ย. 60 ด าเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ครูประจ าวิชา 
16 พ.ย. 60 ครูผู้สอนส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ที่วิชาการ ครูประจ าวิชา 
17 พ.ย. 60 ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 วิชาการ 
21 พ.ย. 60 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องเรียนซ้ า 

นักเรียนเรียนซ้ ารับหนังสือเชิญผู้ปกครอง 
วิชาการ 

28 พ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนซ้ า 
ส ารวจเวลาสอบกลางภาคเรียน 

วิชาการ 

29 พ.ย. 60 –  
13 ก.พ. 61 

ด าเนินการเรียนซ้ า ครูประจ าวิชา 

1 ธ.ค. 60 ส่งแบบส ารวจเวลาสอบกลางภาคเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
18 ธ.ค. 60 ส่งข้อสอบต้นฉบับสอบกลางภาคเรียนที่วิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
18-26 ธ.ค. 60 ส่งข้อสอบที่เย็บชุดเรียบร้อยแล้วที่วิชาการ  ครูผู้สอน 
20-22 ธ.ค. 60 แข่งขันทักษะวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับภาค วิชาการ 
27-28 ธ.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 2  วิชาการ 
10-12 ม.ค. 61 เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี, บ าเพ็ญประโยชน์,อาสาพัฒนา ครูประจ ากลุ่ม 
16 ม.ค. 61 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 2  100 % ครูประจ าวิชา 
22-23 ม.ค. 61 ส่งสมุด ปพ.5 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 50% (คะแนนก่อนสอบ

กลางภาค ,คะแนนกลางภาค) 
ครูประจ าวิชา 

26 ม.ค. 61 ปิดระบบ  SGS  50% วิชาการ 



 

30 ม.ค. 61 ส ารวจเวลาที่ใช้สอบปลายภาคเรียน วิชาการ 
1 ก.พ. 61 ส่งแบบส ารวจเวลาที่ใช้สอบปลายภาคเรียน 

ส ารวจนักเรียนเวลาเรียนไม่ถึง 80% 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
วิชาการ 

3-4 ก.พ. 61 สอบ O – Net   ระดับช้นม.3 คณะกรรมการ 
6 ก.พ. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% วิชาการ 
7-16 ก.พ. 61 เรียนเสริมนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80 % ครูผู้สอน 
13 ก.พ. 61 งาน Open house วิชาการ 
15 ก.พ. 61 ส่งผลเรียนซ้ า ภาคเรียนที่ 1/2560 วิชาการ 
16 ก.พ. 61 หัวหน้ากลุ่มสาระส่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะ

ส าคัญของผู้เรียนที่วิชาการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

19 ก.พ. 61 ส่งข้อต้นฉบับสอบปลายภาคเรียน 
ส่งรายชื่อนักเรียน มส 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
ครูผู้สอน 

19-23 ก.พ. 61 ส่งข้อสอบที่เย็บชุดเรียบร้อยแล้วที่วิชาการ ครูทุกท่าน 
26 , 28 ก.พ. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 วิชาการ 
 3-4 มี.ค. 61 สอบ O – Net  ระดับชั้นม.6 คณะกรรมการ 
7 มี.ค. 61 ส่งผลการสอบทั้งระบบ SGS และปพ.5 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
8 มี.ค. 61 หัวหน้ากลุ่มสาระรวบรวมส่งที่วิชาการ วิชาการ 
12 มี.ค. 61 ประกาศผลการเรียน 

นักเรียนรับใบค าร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ที่ครูที่ปรึกษา 
วิชาการ 

13 มี.ค. 61 ครูที่ปรึกษารวบรวมใบค าร้องสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ส่งที่วิชาการ วิชาการ 
12-19 มี.ค. 61 ด าเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ครูผู้สอน 
20 มี.ค. 61 ส่งผลแก้ตัวครั้งที่ 1 ครูผู้สอน 
21 มี.ค. 61 ประกาศผลแก้ตัวครั้งที่ 1 

นักเรียนรับใบค าร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ที่ครูที่ปรึกษา 
วิชาการ 

22 มี.ค. 61 ครูที่ปรึกษารวบรวมค าร้องส่งที่วิชาการ ครูที่ปรึกษา 
22-28 มี.ค. 61 ด าเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ครูผู้สอน 


