
ปฏิทินกลุ่มบริหารวิชาการ 
(เฉพาะงานวัดผล) 

ให้เร่ิมใช้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 16 (13 – 17 กุมภาพันธ์ 2560) 
เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 

 

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

16 13-17 กพ. 60   

 15 กพ. 60 - ครูประจ าวิชาชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 และ ม.6                 
ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% 

ครูประจ าวิชา/งานวัดผล 

  - ครูประจ าวิชาชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 และ ม.6                   
ส่งแบบขออนุมัติผลการเรียน “ร” 

ครูประจ าวิชา/งานวัดผล 

 17 กพ. 60 - ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 
และ ม.6 ที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% 

งานวัดผล 

 17,20-21 กพ. 60 - นักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 และ ม.6 ที่ม ี                    
เวลาเรียนไม่ถึง 80% ยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์เข้าสอบ
ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559 

ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าวิชา, งานวัดผล 

17 20-24 กพ. 60  
 

 20 กพ. 60 -ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม ส่งผลกิจกรรมชุมนุม 
ที่งานวัดผล 

ครูที่ปรึกษาชุมนุม/ 
งานวัดผล 

 22 กพ. 60 - คณะกรรมการฯพิจารณาค าร้องขอมีสิทธิ์สอบ              
ของนักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 และ ม.6 

คณะกรรมการฯ 

 23 กพ. 60 - ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 
และ ม.6 ที่จะได้รับผลการเรียน “ร” 

งานวัดผล 

  - ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 
และ ม.6 ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 

งานวัดผล 

 24 กพ. 60 นักเรียนชั้น ม.1 - ม.6  
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
(รายละเอียดตามตารางสอบ) 

กรรมการจัดสอบฯ 

18 27-28 กพ. 60 
1-3 มีค.60 

  

 27-28 ก.พ. – 
1-3 มี.ค. 60 

นักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 และ ม.6   
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 
 

กรรมการจัดสอบฯ 



19 6-10 มีค. 60   

  7 มี.ค. 60 - ครูประจ าวิชาชั้น ม.3 และ ม.6 ส่ง Book Mark                            
ที่กลุ่มสาระฯ  

ครูประจ าวิชา/หนก.สาระ
ฯ 

 8 มี.ค. 60 - หัวหน้ากลุ่มสาระฯน า Book Mark ชั้น ม.3 และ 
ม.6 ส่งงานวัดผล 

ครูประจ าวิชา/หนก.สาระ
ฯ 

 9 มีค. 60 - ครูประจ าวิชาชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 และ ม.5                 
ส่ง Book Mark ที่กลุ่มสาระฯ  

ครูประจ าวิชา 

 10 มีค. 60 - หัวหน้ากลุ่มสาระฯน า Book Mark ชั้น ม.1 ม.2 
ม.4 และ ม.5 ส่งงานวัดผล 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/งาน
วัดผล 

  - ครูประจ าวิชาส่งผลการเรียนซ้ า ที่ห้องวัดผล ครูประจ าวิชา/งานวัดผล 

  -ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  
ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 

ครูประจ าชั้น/งานวัดผล 

 10-14 มีค. 60 - นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่มีผลการเรียน 0, ร, 
มส และ มผ ให้  ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1               
กับครูประจ าชั้น 

ครูประจ าชั้น/ครูประจ า
วิชา/งานวัดผล 

  - นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ด าเนินการสอบแก้ตัว 
ครั้งที่ 1  

ครูประจ าชั้น/ครูประจ า
วิชา/งานวัดผล 

20 13-17 มีค. 60   

 13 มี.ค. 60 - ประกาศผลสอบนักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ             
ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

ครูประจ าวิชา/งานวัดผล 

  - ครูประจ าวิชาชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 และ ม.6                 
ส่ง sgs ที่กลุ่มสาระฯ  

ครูประจ าวิชา 

 13-15 มีค. 60 - นักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ที่มีผลการเรียน 
0, ร, มส และ มผ ให้  ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 
1 กับครูประจ าชั้น 

ครูประจ าชั้น/ครูประจ า
วิชา/งานวัดผล 

 13-22 มีค. 60 - นักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ด าเนินการ
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1  

ครูประจ าชั้น/ครูประจ า
วิชา/งานวัดผล 

 14 มี.ค. 60 - ครูประจ าวิชาชั้น ม.3 และ ม.6 ส่งผลการสอบ             
แก้ตัวครั้งที่ 1 

ครูประจ าวิชา/งานวัดผล 

  - ประกาศผลการเรียนซ้ า  ครูที่ปรึกษา/งานวัดผล 

 15 มีค. 60 - ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ของนักเรียน 
ชั้น ม.3 และ ม.6 

ครูประจ าชั้น/ครูประจ า
วิชา/งานวัดผล 

  - หัวหน้ากลุ่มสาระฯน า sgs ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 
ม.5 และ ม.6 ส่งงานวัดผล 

ครูประจ าวิชา 

 15-20 มีค. 60 - นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่มีผลการเรียน 0, ร, ครูประจ าชั้น/ครูประจ า



มส และ มผ ให้  ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2                 
กับครูประจ าชั้น 

วิชา/งานวัดผล 

  - นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ด าเนินการสอบแก้ตัว
ครั้งที่ 2  

ครูประจ าชั้น/ครูประจ า
วิชา/งานวัดผล 

21 20-24 มีค. 60   

 20 มีค. 60 - ครูประจ าวิชาชั้น ม.3 และ ม.6 ส่งผลการสอบ            
แก้ตัวครั้งที่ 2 

ครูประจ าวิชา/งานวัดผล 

 20 มีค. 60 - ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ของนักเรียน 
ชั้น ม.3 และ ม.6   

ครูประจ าชั้น/ครูประจ า
วิชา/งานวัดผล 

 20-21 มี.ค.60 ตรวจสอบการจบหลักสูตรนักเรียน ม.3 , ม.6 งานทะเบียน 

 21 มี.ค. 60 ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม. 3 และ ม.6                         
ที่จบหลักสูตร 

 

 21-28 มี.ค.60 จัดท า ปพ.1, ปพ.2 นักเรียน ม.3,ม.6 จบหลักสูตร งานทะเบียน 

 23 มีค. 60 - ครูประจ าวิชาชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5                       
ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ที่ห้องวัดผล 

ครูประจ าชั้น/ครูประจ า
วิชา/งานวัดผล 

 24 มีค. 60 - ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ของนักเรียน   
ชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 

ครูประจ าชั้น/ครูประจ า
วิชา/งานวัดผล 

 24-30 มีค. 60 - นักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ที่มีผลการเรียน 
0, ร, มส และ มผ ให้  ลงทะเบียนสอบแก้ตัว                  
ครั้งที่ 2 กับครูประจ าชั้น 

ครูประจ าชั้น/ครูประจ า
วิชา/งานวัดผล 

 24 มีค.-4 พค. 60 - นักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ด าเนินการ
สอบแก้ตัวครั้งที่ 2  

ครูประจ าชั้น/ครูประจ า
วิชา/งานวัดผล 

22 27-31 มีค. 60   

 31 มีค. 60 - นักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่จบหลักสูตรการศึกษา 
  รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

งานทะเบียน,ครูประจ าชั้น 

  - พิธีรับประกาศนียบัตร (ปพ.2) ของนักเรียน 
  ชั้น ม.6 ณ หอประชุมอัจฉราลัย 

งานแนะแนวการศึกษา 

 31 มีค. – 4 พค. 
60 

- นักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลการเรียน 0, ร, มส,  
  และ มผ ต้องด าเนินการแก้ผลการเรียนให้เสร็จสิ้น  
  ภายในภาคเรียนฤดูร้อน 

ครูประจ าวิชา/งานวัดผล 
ครูประจ าชั้น 

 เม.ย.60 - ส่งข้อมูล GPA (SGS) งานทะเบียน 

 5 พค. 60 - ครูประจ าวิชาชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ส่งผล 
การสอบแก้ตัวครั้งที่ 2  

ครูประจ าวิชา/งานวัดผล 

 8 พค. 60 - ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ของนักเรียน 
ชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 

ครูประจ าชั้น/ครูประจ า
วิชา/งานวัดผล 



 9 พค. 60  - ประชุมคณะกรรมการพิจารณานักเรียนชั้น ม.1     
ม.2 ม.4 และ ม.5 เรียนซ้ าชั้น 

คณะกรรมการพิจารณา 

 15 พค. 60 - ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 
เรียนซ้ าชั้น 

งานวัดผล 

 


