
 
ประกาศ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 

เรื่อง ปฏิทินวิชาการโรงเรียนทัพพระยาพิทยา 
 ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 

 เพ่ือให้การบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียนทัพพระยาพิทยา ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียน 
ทัพพระยาพิทยา จึงก าหนดปฏิทินวิชาการโรงเรียนทัพพระยาพิทยา ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ไว้ดังนี้ 

 
วัน / เดือน / ปี กิจกรรม / งาน ผู้ปฏิบัติ 
10 – 14 ส.ค. 63 ส ารวจแบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 คณะครู งานวัดผลและประเมินผล 
17 – 21 ส.ค. 63 ส่งแบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 คณะครู งานวัดผลและประเมินผล 

24 – 28 ส.ค. 63 
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 นอกตาราง ครูประจ าวิชา 
ส าเนาแบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 คณะกรรมการตามค าสั่ง 

15 – 31 ส.ค. 63 นักเรียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/62 นักเรียนและครูประจ าวิชา 
1 – 3 ก.ย. 63 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2563 คณะครู งานวัดผลและประเมินผล 

8 ก.ย. 63 ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/62 ครูประจ าวิชา 
10 ก.ย. 63 ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2  ภาคเรียนที่ 2/62 งานวัดผลและประเมินผล 

8 – 11 ก.ย. 63 นักเรียนด าเนินการซ่อมกลางภาคเรียนที่ 1/2563 นักเรียนและครูประจ าวิชา 

15 ก.ย. 63 
ส่งไฟล์ ปพ.5 (คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค คะแนน
สอบกลางภาค และเช็คเวลาเรียน ก.ค. – ส.ค. 2563 

คณะครู งานวัดผลและประเมินผล 

21 – 30 ก.ย. 63 ด าเนินการสอบซ่อม 2/62 โดยคณะกรรมการ  คณะกรรมการซ่อมผลการเรียน 
19 – 22 ต.ค. 63 ส ารวจแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 คณะครู งานวัดผลและประเมินผล 

26 ต.ค. 63 ส ารวจและส่งรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะไม่มีสิทธิ์สอบ คณะครู งานวัดผลและประเมินผล 

26 – 30 ต.ค. 63 
สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน ครูประจ าวิชา 
ส่งแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 คณะครู งานวัดผลและประเมินผล 

24 ส.ค. – 31 ต.ค. 63 
บันทึกคะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาคและคะแนนสอบ
กลางภาค (SGS) 

ครูประจ าวิชา 

2 พ.ย. 63 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน งานวัดผลและประเมินผล 
ประกาศคะแนนเก็บ คณะครู งานวัดผลและประเมินผล 

2 – 6 พ.ย. 63 

ส าเนาแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 คณะกรรมการตามค าสั่ง 
ส่งรูปเล่มสรุปผลการประเมินกิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี กิจกรรมชุมนุม และ
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

คณะครู งานวัดผลและประเมินผล 

1 – 8 พ.ย. 63 บันทึกคะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค (SGS) ครูประจ าวิชา 

9 – 11 พ.ย. 63 
ปรับปรุง/แก้ไข คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาคและ
คะแนนสอบกลางภาค (SGS) 

ครูประจ าวิชา 

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 คณะครู งานวัดผลและประเมินผล 



วัน / เดือน / ปี กิจกรรม ผู้ปฏิบัติ 
12 – 15 พ.ย. 63 บันทึกคะแนนเก็บหลังสอบกลางภาคและคะแนน

สอบปลายภาค (SGS) 
ครูประจ าวิชา 

16 – 18 พ.ย. 63 ส่งรูปเล่มรายงานผลการเรียน (ปพ.5) คณะครู งานวัดผลและประเมินผล 
16 – 26 พ.ย. 63 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2563 นักเรียน และครูประจ าวิชา 

27 พ.ย. 63 ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2563 คณะครู งานวัดผลและประเมินผล 
1 ธ.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นักเรียน และ คณะครู 

1 – 15 ธ.ค. 63 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2563 นักเรียน และครูประจ าวิชา 
 
 

หมายเหตุ  ปฏิทินวิชาการอาจมีการเปลี่ยนแปลง  โรงเรียนทัพพระยาพิทยาจะประกาศให้ทราบเป็นครั้ง ๆ ไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 
 
 
 
 

(นายจ าเนียร  พวงแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทัพพระยาพิทยา 


