
 
ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนช าป่างามวิทยาคม 

วัน/เดือน/ปี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
1  พ.ย. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ครู/นักเรียนทุกคน 
4 พ.ย. 62 ประกาศผลการเรียนประจ าภาคเรียนที่ 1/2562 ครูที่ปรึกษา 
8 พ.ย. 62 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาว  องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครูบุคลากรทุกคน 
8 พ.ย. 62 แห่หลวงพ่อพุทธโสธร (แห่บก) งานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร นักเรียน/ครูทุกคน 
8  พ.ย. 63 แข่งขันทักษะวิชาการ (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับวิทยาเขต) ครูผู้รับผิดชอบ/วิชาการ 

  4-30 พ.ย. 62 นักเรียนยื่นค าร้องและสอบแก้ตัว  0 ,ร ,มส , ครั้งที่ 1/2562 นักเรียน 
20  พ.ย. 62 แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ยังแก้ตัวไม่เรียบร้อย(ผู้ปกครอง) วัดผล/ครูที่ปรึกษา 
20 พ.ย. 62 ส่งรายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียนเกิน 15 วัน ที่งานทะเบียน ครูประจ าชั้น 
25 พ.ย. 62 วันวชิราวธุ ครูและนักเรียน 
28  พ.ย. 57 ส่งปถ.05 ครั้งท่ี 1 (ชื่อนักเรียน/เวลาเรียน/ตัวชี้วัด) ครูประจ าวิชา 
1 ธ.ค. 62 ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ประจ าภาคเรียนที่ 1/ 2562 วัดผล 
 1 ธ.ค. 62 รับปถ.05 คืนที่งานวัดผล ครูประจ าวิชา 
4  ธ.ค. 62 กิจกรรมวันพ่อ ครูและนักเรียน 
5 ธ.ค. 62 ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ(อ าเภอสนามชัยเขต) ครูทุกท่าน 
10 ธ.ค. 62 วันรัฐธรรมนูญ ครูและนักเรียน 
 15 ธ.ค. 62 ประกาศผลการสอบแก้ 0 ,ร, มส. ครั้งที่ 2/2562 ครูประจ าวิชา 

 7– 9 ธ.ค. 62  แข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค จ.สมุทรปราการ ครูทุกคน 
20-30 ธ.ค. 62 ส่งแบบส ารวจข้อสอบ/เวลาสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2562 ครูประจ าวิชา 
25 ธ.ค.  62 ค าสั่งกรรมการควบคุมการสอบ ตารางสอบ บริหารวิชาการ 
26 ธ.ค. 62 ส่งไขข้อสอบที่หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูประจ าวิชา 

26 –27 ธ.ค. 62 ส่งข้อสอบพร้อมกระดาษค าตอบใบปะหน้าและอ่ืนๆให้ครบถ้วน ครูประจ าวิชา 
29 ธ.ค. 62 หัวหน้ากลุ่มสาระรวบรวมไขข้อสอบส่งที่วิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ 

27  ธ.ค.  62 กิจกรรมวันปีใหม่ / Big Cleaning  Day ครู/นักเรียนทุกคน 
30 ธ.ค. 62 ส่งแผนการเรียนรู้ 2/2562 ครูทุกท่าน 

29ธ.ค.62–7 ม.ค. 63 โรเนียวข้อสอบ วิชาการ 
2 ม.ค.  63 ติวโอเน็ต วิชาการ 

 8-10 ม.ค. 63 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2563 ครู/วิชาการ 
19-23  ม.ค.  63 ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 พร้อมสอบแก้ตัว (นักเรียนที่สอบ

กลางภาคที่มีคะแนนไม่ถึงครึ่ง) 
วัดผล 

30 ม.ค. 63 ส่งแผนการเรียนรู้ ครูทุกท่าน 
   
   

   



 

ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนช าป่างามวิทยาคมเดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 

 1-2 ก.พ. 63 สอบ O.net นักเรียนชั้นม.3 นักเรียนชั้นม.3 
3-7 ก.พ. 63 ส ารวจข้อสอบปลายภาคเรียนที่2/2562 วัดผลประเมินผล 
5-28 ก.พ. 63 แนะแนวการศึกษาต่อ วิชาการ 
11 ก.พ. 63 เลือกประธานนักเรียน ครูทุกท่าน/นักเรียน 

6-13 ก.พ. 63 ส ารวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 60% และ 80% ครูประจ าวิชา 
12-14 ก.พ. 63 กีฬาสีภายใน ครูประจ าสี 

14 ก.พ. 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 60%และ 80 % วัดผลประเมินผล 
17-21 ก.พ. 63 โรข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 วัดผลประเมินผล 
21-22 ก.พ. 63 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ เรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วรรณคดี 

และวิทยาศาสตร์ 
ครูทุกคน/นักเรียน 

21  ก.พ.  63 ส่งข้อสอบพร้อมกระดาษค าตอบใบปะหน้าและอ่ืนๆให้ครบถ้วน ครูประจ าวิชา 
24  ก.พ.  63 ส่งแบบทดสอบนักเรียนเข้า ม.1 และ ม.4 หัวหน้ากลุ่มสาระ 

25-27 ก.พ. 63 สอบปลายภาคเรียน 2/2562 ครูทุกคน/นักเรียน 
27 ก.พ.  63 ซ้อมรับใบประกาศนียบัตร ม.3 และ ม.6 (ช่วงบ่าย) วิชาการ 
28 ก.พ. 63 ท าบุญวันสถาปนาโรงเรียน ช่วงเช้า ครูทุกคน/นักเรียน 
28 ก.พ. 63 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ครูทุกท่าน 

28  ก.พ.  63   นักเรียนปิดภาคเรียน 2/2563 นักเรียนทุกคน 
29 ก.พ.-1 มี.ค. 63 สอบ O.net นักเรียนชั้นม.6 นักเรียนชั้นม.6 

 29-2 ม.ีค. 63 เข้าค่ายลูกเสือ ม.1- ม.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
5 มี.ค.  63  ส่ง/ตรวจ ปถ. 05 ม.3 ม.6 และประกาศผลสอบ ม.3 ม.6 ครูทุกท่าน 
10 มี.ค. 63 ตรวจปถ.05 และผลการเรียน ม.1, ม.2, ม.4 ,ม.5 ครูทุกท่าน 

    11-14 มี.ค. 63 ศึกษาดูงาน (ยกเลิก) ครูทุกท่าน 
15 มี.ค. 63 กรอกคะแนนลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์/ จัดท า ปพ.6 วิชาการ/วัดผล 

21 -25 มี.ค. 63 รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ม.1 และ ม.4 วิชาการ/กรรมการแต่งตั้ง 

23  มี.ค.  63 ส่งงานประกันคุณภาพ หัวหน้ากลุ่มสาระ 
25 มี.ค.  63 เสนอ ปพ.6 และ ปถ.05  ม.3 ม.6 ให้ผู้อ านวยการลงนาม วิชาการ 
28 มี.ค.  63 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 คณะกรรมการ 
31  มี.ค.  63          ส่ง SAR /วิจัยในชั้นเรียน/แผนการจัดการเรียนรู้ 2/2562 ครูทุกท่าน 
31  มี.ค.  63          ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกม.1 และ ม.4 พร้อมรับ วิชาการ/วัดผล 
1 เม.ย.  63 มอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ วิชาการ/วัดผล 
30 มี.ค.  63 อนุมัติผลการเรียน ม.3, ม.6 (ปพ.1) ผู้อ านวยการโรงเรียน 
31  มี.ค.  63 นักเรียน ม.3,ม.6 รับใบประกาศนียบัตร ครูทุกท่าน 
3  เม.ย.  63 ประชุมครู (ปิดภาคเรียนที่ 2/2562) ครูทุกท่าน 
31 มี.ค. 63 อนุมัติผลการเรียน ม.1, ม.2, ม.4 ,ม.5 ครูทุกท่าน 

  12 พ.ค. 63 ครูเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ครูทุกท่าน 
15 พ.ค. 63 นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 นักเรียนทุกคน 

 
หมายเหตุ       วันเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


