
วัน เดือน ปี รายการ ผู้รับผิดชอบ

21 ตุลาคม 2562
นักเรียนเปิดเรียน/รับตารางเรียน 
ภาคเรียนท่ี 2 ปี 2562

นักเรียน/ครู/งานการเรียนการ
สอน

28 ตุลาคม -15 พ.ย 2562 นักเรียนย่ืนค าร้องขอสอบแก้ตัว  คร้ังท่ี 1 นักเรียน/ครู/งานวัดผล

16 พฤศจิกายน 2562
ประชุมผู้ปกครอง คร้ังท่ี 2/2562 และ
มอบทุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนท่ี 
1/2562 รอบ 2

นักเรียน/ครูทุกคน

28 ตุลาคม -29 พฤศจิกายน
 2562

นักเรียนพบครูผู้สอนเพ่ือรับงานสอบแก้ตัวคร้ังท่ี 1 นักเรียน/ครู/งานวัดผล

2-4 ธันวาคม 2562 ครูส่งผลการสอบแก้ตัว คร้ังท่ี 1 นักเรียน/ครู/งานวัดผล
9-16 ธันวาคม 2562 นักเรียนย่ืนค าร้องขอสอบแก้ตัว  คร้ังท่ี 2 นักเรียน/ครู/งานวัดผล
9 ธันวาคม 2562 -
24 มกราคม 2563

นักเรียนทีมีผลการเรียน 0 ร มส. พบครูประจ าวิชา 
เพ่ือสอบแก้ตัว คร้ังท่ี 2/2562

นักเรียน/ครู/งานวัดผล

19 - 20 ธันวาคม 2562 สอบกลางภาคเรียน 2/2562 นักเรียนและครูทุกคน

30 มกราคม 2563 ครูส่งผลการสอบแก้ตัว คร้ังท่ี 2 นักเรียน/ครู/งานวัดผล

1-2 กุมภาพันธ์ 2563 สอบ o-net ปีการศึกษา 2562 นักเรียน ม.3 นักเรียน ม.3/ครู/งานวัดผล

10-11 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนย่ืนค าร้องขอมีเวลาเรียนครบ 60% และ 80% นักเรียน/ครูผู้สอน/วัดผล

11-25 กุมภาพันธ์ 2563
นักเรียนพบครูผู้สอนมอบหมายงาน/ท างานเพ่ือมีเวลา
เรียนครบ  80%

นักเรียน/ครูผู้สอน

25 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศรายช่ือนักเรียนไม่มีสิทธ์ิสอบปลายภาค 
ภาคเรียนท่ี 2/2562

ครูผู้สอน/งานวัดผล

29 กุมภาพันธ์-1มีนาคม 
2563

สอบ o-net นักเรียน ม.6 นักเรียน ม.6/ครู/งานวัดผล

4-6 มีนาคม 2563 สอบปลายภาคเรียน 2/2562 นักเรียน/ครูทุกคน
9 มีนาคม 2563 ปิดเรียนภาคเรียนท่ี 2/2562 นักเรียน

ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวิจิตราพิทยา
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562



วัน เดือน ปี รายการ ผู้รับผิดชอบ
18 ตุลาคม 2562 ครูลงเวลาท าการ/ประชุมครู/รับตารางสอน ครูทุกท่าน

21 ตุลาคม 2562
นักเรียนเปิดเรียน/รับตารางเรียน 
ภาคเรียนท่ี 2 ปี 2562

นักเรียน/ครู/งานการเรียนการ
สอน

28 ตุลาคม -15 พ.ย 2562 นักเรียนย่ืนค าร้องขอสอบแก้ตัว  คร้ังท่ี 1 นักเรียน/ครู/งานวัดผล
30 ตุลาคม 2562 งานแข่งขันศิลปะหัตถรรมนักเรียนฯ  สหวิทยาเขต นักเรียน/ครู

16 พฤศจิกายน 2562
ประชุมผู้ปกครอง คร้ังท่ี 2/2562 และ
มอบทุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนท่ี 
1/2562 รอบ 2

นักเรียน/ครูทุกคน

18-19 พฤศจิกายน 2562 ส่งสมุดบันทึกผลการเรียนรายวิชา ปพ. 5 คร้ังท่ี 1 ครูทุกคน/งานวัดผล

18-20 พฤศจิกายน 2562
ส่งเอกสารการจัดเวลาสอบ/รายวิชาสอบกลางภาคปลาย
ภาค

หัวหน้ากลุ่มสาระ/งานวัดผล

19 พฤศจิกายน 2562 ติว o-net ภาษาอังกฤษ ระดับช้ัน ม.3 นักเรียน ม.3/ครูผู้สอน
21 - 24 พฤศจิกายน2562 ทัศนศึกษา ดูงาน คณะครู ผู้บริหารและครูทุกคน
28 ตุลาคม -29 พฤศจิกายน
 2562

นักเรียนพบครูผู้สอนเพ่ือรับงานสอบแก้ตัวคร้ังท่ี 1 นักเรียน/ครู/งานวัดผล

29 พฤศจิกายน 2562 อบรมคอมพิวเตอร์ ครูทุกคน
2-4 ธันวาคม 2562 ครูส่งผลการสอบแก้ตัว คร้ังท่ี 1 นักเรียน/ครู/งานวัดผล
9-16 ธันวาคม 2562 นักเรียนย่ืนค าร้องขอสอบแก้ตัว  คร้ังท่ี 2
9 ธันวาคม 2562 -
24 มกราคม 2563

นักเรียนทีมีผลการเรียน 0 ร มส. พบครูประจ าวิชา 
เพ่ือสอบแก้ตัว คร้ังท่ี 2/2562

นักเรียน/ครู/งานวัดผล

27 พฤศจิกายน -
13 ธันวาคม 2562

ส่งข้อสอบต้นฉบับแบบทดสอบท่ีเย็บ และจัดห้อง
เรียบร้อยแล้ว

ครูทุกคน/งานวัดผล

19 - 20 ธันวาคม 2562 สอบกลางภาคเรียน 2/2562 นักเรียนและครูทุกคน

ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวิจิตราพิทยา
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562



วัน เดือน ปี รายการ ผู้รับผิดชอบ

20-25 ธันวาคม 2562
ครูผู้สอนกรอกคะแนนวัดผลก่อนกลางภาคและกลางภาค
เรียนท่ี 2/2562 ผ่านระบบ SGS Obec

ครูทุกคน

27 ธันวาคม 2562 พิธีเปิด - ปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจ าปี 2562 นักเรียน/ครูทุกคน
23-24 มกราคม 2563 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม - ทัศนศึกษา (นักเรียน) นักเรียนและครูทุกคน

27-28 มกราคม 2563
ส่งสมุดแบบบันทึกผลการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ประกาศผลการประเมินกิจกรรมทุกรายวิชา

ครูทุกคน/งานวัดผล

30 มกราคม 2563 ครูส่งผลการสอบแก้ตัว คร้ังท่ี 2 นักเรียน/ครู/งานวัดผล

1-30 มกราคม 2563 แนะแนวการศึกษาต่อ
นักเรียน/ครูตามค าส่ังท่ีได้รับ

มอบหมาย

30 มกราคม 2563 
- 8 กุมภาพันธ์ 2563

ส่งข้อสอบต้นฉบับแบบทดสอบปลายภาค ท่ีเย็บ และจัด
ห้องเรียบร้อยแล้ว

ครูทุกคน/งานวัดผล

31 มกราคม 2563 งานแสดงผลงานทางวิชาการ นักเรียนและครูทุกคน
1-2 กุมภาพันธ์ 2563 สอบ o-net ปีการศึกษา 2562 นักเรียน ม.3 นักเรียน ม.3/ครู/งานวัดผล

6-7 กุมภาพันธ์ 2563

ส่ง ป.พ.5 ทุกรายวิชา ภาคเรียนท่ี 2/2562 คร้ังท่ี 3 /
ครูผู้สอนกรอกคะแนนวัดผลหลังปลายภาค ภาคเรียนท่ี 
2/2562 ผ่านระบบ SGS Obec / ส่งรายช่ือนักเรียนท่ี
คาดว่าท่ีมีเวลาเรียนไม่ครบ 60% และ 80%

ครูทุกคน/งานวัดผล

10-11 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนย่ืนค าร้องขอมีเวลาเรียนครบ 60% และ 80% นักเรียน/ครูผู้สอน/วัดผล

11-25 กุมภาพันธ์ 2563
นักเรียนพบครูผู้สอนมอบหมายงาน/ท างานเพ่ือมีเวลา
เรียนครบ  80%

นักเรียน/ครูผู้สอน

14 กุมภาพันธ์ 2563 จัดนิทรรศการกลุ่มสาระศิลปะ นักเรียน/ครู

25 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศรายช่ือนักเรียนไม่มีสิทธ์ิสอบปลายภาค 
ภาคเรียนท่ี 2/2562

ครูผู้สอน/งานวัดผล

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562
ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวิจิตราพิทยา



วัน เดือน ปี รายการ ผู้รับผิดชอบ
26 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนท่ีไม่มีสิทธ์ิสอบปลายภาค นักเรียน/ครู/วัดผล
29 กุมภาพันธ์-1มีนาคม 
2563

สอบ o-net นักเรียน ม.6 นักเรียน ม.6/ครู/งานวัดผล

2-4 มีนาคม 2563 สอบปลายภาคเรียน 2/2562 นักเรียน/ครูทุกคน
5 มีนาคม 3106 พิธีมอบประกาศนียบัตร/งานปัจฉิมนิเทศ ม.3/ม.6 นักเรียน/ครูทุกคน
9 มีนาคม 2563 ปิดเรียนภาคเรียนท่ี 2/2562 นักเรียน

3-10 มีนาคม 2563
ครูผู้สอนกรอกคะแนนวัดผลก่อนกลางภาคและกลางภาค
เรียนท่ี 2/2562 ผ่านระบบ SGS Obec

ครูทุกคน/งานวัดผล

11-13 มีนาคม 2563
ครูผู้สอนกรอกคะแนนวัดผลหลังกลางภาคและปลายภาค
เรียนท่ี 2/2562 ผ่านระบบ SGS Obec

ครูทุกคน/งานวัดผล

16 มีนาคม 2563 ส่งสมุดบันทึกผลการเรียนรายวิชา (ปพ.5) ครูทุกคน/งานวัดผล

17 มีนาคม 2563

ประกาศผลการเรียนทุกระดับช้ัน ผ่านระบบ SGS 
นักเรียนดูผลการเรียนได้ท่ี 
https://sgs.bopp-obec.infoแล้วเลือก SGS(ส าหรับนักเรียน)

ครูทุกท่าน/งานวัดผล

17-20 มีนาคม 2563
นักเรียน ม.3 และ ม.6 ย่ืนค าร้องขอสอบแก้ตัวคร้ังท่ี1 นักเรียน ม3.และม.6/

ครูทุกท่าน

20 มีนาคม 2563 ครูส่งผลการสอบแก้ตัวคร้ังท่ี 1 นักเรียน/ครู/งานวัดผล
23-24 มีนาคม 2563 ครูประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูทุกท่าน/ผู้บริหาร
20-25 มีนาคม 2563 นักเรียน ม.3 และ ม.6 ย่ืนค าร้องขอสอบแก้ตัวคร้ังท่ี2 นักเรียน/ครู/งานวัดผล

20-25 มีนาคม 2563 นักเรียน ม.3 และ ม.6 เข้าค่ายกิจกรรม
การสอบแก้ตัวคร้ังท่ี 2

นักเรียน ม3.และม.6/
ครูทุกท่าน/วัดผล

23-27 มีนาคม 2563 รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563 วิชาการ/คณะกรรมการ

31 มีนาคม 2563
ประกาศค่า GPA/GPR ม.6ท่ีจบหลักสูตร ปีการศึกษา 
2562 ,นักเรียน ม.3, ม.6 รับระเบียนผลการเรียน (ปพ.1)

นักเรียน ม3. และ ม.6
/วัดผล

1 เมษายน 2563 ส่ง GPA ม.6 ส่งสพม.29 งานทะเบียนงานวัดผล

ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวิจิตราพิทยา
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562


