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ค าน า 
 

         มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานทางด้านวิชาการ  ได้แก่  
คุณภาพของผู้เรียน  กลุ่มบริหารวิชาการซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน จึงต้อง  
ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความมั่นใจต่อผู้ปกครองและชุมชน  
ว่าผู้เรียนจะมีคุณภาพตามมาตรฐาน และเกิดสมรรถนะส าคัญ  ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่  
ก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา  สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  พัฒนา  
ผู้เรียนให้เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในชุมชนและสังคมแวดล้อมได้อย่างมีความสุข  
และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
 

                      เพ่ือให้การด าเนินงานวิชาการของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์เกิดสัมฤทธิผลตามภารกิจหลัก 
ดังกล่าว  กลุ่มบริหารวิชาการจึงได้จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556  ขึ้น    
เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงานวิชาการ  ได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผน  
และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามก าหนด เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามนโยบายของสถานศึกษาอย่าง  
มีคุณภาพต่อไป 

 
                                      
                                                                                                              
                                                                 
                                                                                            (นายณัฐชัย  บุญสนอง) 
                                                                               รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
                                                                      กลุ่มบริหารวิชาการ  
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
 

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
1 28 ต.ค.-1 พ.ย.56   
 28 ต.ค. 56 -ครูลงชื่อปฏิบัติราชการ  
  -ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน ฝ่ายบริหาร 
 29 ต.ค. 56 *เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  
  -นักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ   

 ให้ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 กับครูประจ าชั้น 
 (คาบเรียนที่ 1) 

ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น 
งานวัดผล 

 30 ต.ค. 56 -นักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ   
 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์

งานวัดผล/ครูประจ าวิชา 

 31 ต.ค. 56 -นักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ   
 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์

งานวัดผล/ครูประจ าวิชา 

 1 พ.ย.56 -นักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ   
 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

งานวัดผล/ครูประจ าวิชา 

 เสาร์ที่ 2 พ.ย.56 -ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.6 (เช้า)  ฝ่ายบริหาร 
  -ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.5 (บ่าย)  
 อาทิตย์ที่ 3 พ.ย.56 -ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.4 (เช้า)  ฝ่ายบริหาร 
  -ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 (บ่าย)  
2 4 พ.ย. -8 พ.ย. 56   
 4 พ.ย.56 -นักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ   

 สอบแก้ตัวคร้ังที่ 1 กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์
งานวัดผล/ครูประจ าวิชา 

 5 พ.ย. 56 -นักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ   
 สอบแก้ตัวคร้ังที่ 1 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

งานวัดผล/ครูประจ าวิชา 

 6 พ.ย. 56 -นักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ   
 สอบแก้ตัวคร้ังที่ 1 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

งานวัดผล/ครูประจ าวิชา 

 7 พ.ย. 56 -นักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ   
 สอบแก้ตัวคร้ังที่ 1 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 

งานวัดผล/ครูประจ าวิชา 

 8 พ.ย. 56 -นักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ   
 สอบแก้ตัวคร้ังที่ 1 กลุ่มสาระภาษาไทย 

งานวัดผล/ครูประจ าวิชา 

  - ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนประจ าวิชา 
 เสาร์ที่ 9 พ.ย. 56 -ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2 (เช้า)  ฝ่ายบริหาร 
  -ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 (บ่าย)  
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สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
3 11 พ.ย.-15 พ.ย.56   
 11 พ.ย.56 -นักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ   

 สอบแก้ตัวคร้ังที่ 1 กลุ่มสาระศิลปะ 
งานวัดผล/ครูประจ าวิชา 

  - ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่กลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

 12 พ.ย.56 -นักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ   
 สอบแก้ตัวคร้ังที่ 1 กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 

งานวัดผล/ครูประจ าวิชา 

 13 พ.ย.56 -นักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ   
 สอบแก้ตัวคร้ังที่ 1 กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 

งานวัดผล/ครูประจ าวิชา 

 14 พ.ย.56 -นักเรียนที่มีผลการเรียน  มผ  กิจกรรม 
 สอบแก้ตัวคร้ังที่ 1  

งานวัดผล/ 
ครูที่ปรึกษากิจกรรม 

 15 พ.ย.56 -นักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ   
 สอบแก้ตัวคร้ังที่ 1 ในรายวิชาที่ยังไม่ได้สอบแก้ตัว  
 กับครูประจ าวิชา,ที่ปรึกษากิจกรรม 

งานวัดผล/ครูประจ าวิชา 
ครูที่ปรึกษากิจกรรม/ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4 18 พ.ย.-22 พ.ย.56   
 18 พ.ย.56   
 19 พ.ย.56 -ครูประจ าวิชาส่งผลการสอบแก้ตัวคร้ังที่ 1 ครูประจ าวิชา/งานวัดผล 
 20 พ.ย.56   
 21 พ.ย.56 -ประกาศผลการสอบแก้ตัวคร้ังที่ 1 งานวัดผล 
  -นักเรียนที่สอบแก้ตัวคร้ังที่ 1 ไม่ผ่าน ลงทะเบียน 

 สอบแก้ตัวคร้ังที่ 2 กับครูที่ปรึกษา 
ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น 

งานวัดผล 
 22 พ.ย.56 - ส ารวจรายวิชาที่สอบกลางภาค-ปลายภาค 

       ของภาคเรียนที่ 2/2556 
งานวัดผล/ครูประจ าวิชา 

5 25 พ.ย.-29 พ.ย.56   
 25 พ.ย.56 -จัดพิธีถวายราชสดุดี ร.6 คาบที่ 8-9 -กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 26 พ.ย.56 -นักเรียนสอบธรรมศึกษา (ชั้นตรี, โท และเอก) 

 สนามสอบโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
-กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 

 27 พ.ย.56   
 28 พ.ย.56   
 29 พ.ย.56   
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สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
6 2 ธ.ค.-6 ธ.ค. 56   
 2 ธ.ค. 56   
 3 ธ.ค. 56   
 4 ธ.ค. 56   
 5 ธ.ค. 56 -วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หยุดราชการ 
 6 ธ.ค. 56 -ครูประจ าวิชาส่งผลการสอบแก้ตัวคร้ังที่ 2 ครูประจ าวิชา/งานวัดผล 
7 9 ธ.ค.-13 ธ.ค.56   
 9 ธ.ค. 56   
 10 ธ.ค. 56 - วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ หยุดราชการ 
 11 ธ.ค. 56 - ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2    
  - ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ า งานวัดผล 
  - นักเรียนที่ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชา 

  ลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชากับครูประจ าชั้น 
ครูประจ าชั้น/งานวัดผล 

 12 ธ.ค. 56   
 13 ธ.ค. 56   
8 16 ธ.ค.-20 ธ.ค.56   
 16 ธ.ค. 56   
 17 ธ.ค. 56   
 18 ธ.ค. 56   
 19 ธ.ค. 56       
 20 ธ.ค. 56   
9 23 ธ.ค. -27 ธ.ค.56   
 อาทิตย์ 22 ธ.ค. 56    -ลูกเสือ เนตรนารี ม.3 เข้าค่ายพักแรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 23 ธ.ค. 56     ที่ค่ายลูกเสือนวภพ  อ าเภอมวกเหล็ก  ครูที่ปรึกษา ม.3 
 24 ธ.ค. 56     จังหวัดสระบุร ี  
 25 ธ.ค. 56    -ลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ม.2 เข้าค่ายพักแรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 26 ธ.ค. 56     ที่ค่ายลูกเสือวังสวนแก้ว อ าเภอสามชุก  ครูที่ปรึกษา ม.2 
 27 ธ.ค. 56     จังหวัดสุพรรณบุร ี  
 26 ธ.ค. 56    -ลูกเสือ เนตรนารี ม.1 เข้าค่ายที่ค่ายลูกเสือเขาแรด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      เขาขาด สโมสรลูกเสือจังหวัดนครสวรรค ์ ครูที่ปรึกษา ม.1 
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สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
10 30 ธ.ค.-3 ม.ค.57   
 30 ธ.ค. 56   
 31 ธ.ค. 56 -หยุดวันสิ้นป ี  
 1 ม.ค.57 -หยุดวันขึ้นปีใหม่ 2556  
 2 ม.ค.57   
 3 ม.ค.57   

11 6 ม.ค. -10 ม.ค.57   
 6 ม.ค.57   
 7 ม.ค.57   
 8 ม.ค.57   
 9 ม.ค.57   
 10 ม.ค.57   

12 13 ม.ค.-17 ม.ค.57   
 13 ม.ค.57 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  
 14 ม.ค.57 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556   ครูสอบ Cambridge 
 15 ม.ค.57 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556   Placement Test 
 16 ม.ค.57 -วันครู (ไม่มีการสอบ)  
 17 ม.ค.57 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  

13 20 ม.ค.-24 ม.ค.57   
 20 ม.ค.57   
 21 ม.ค.57   
 22 ม.ค.57   
 23 ม.ค.57   
 24 ม.ค.57   

14 27-31 ม.ค.57   
 27 ม.ค.57 - ครูส่งนวัตกรรมการเรียนการสอนและงานวิจัย ครูผู้สอนทุกท่าน 
 28 ม.ค.57   
 29 ม.ค.57   
 30 ม.ค.57   
 31 ม.ค.57   
 เสาร์ที่ 1 ก.พ.57       * สอบ O-Net นักเรียนชั้น ม.3 คณะกรรมการจัดสอบฯ 
 อาทิตย์ที่ 2 ก.พ.57   
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สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
15 3 ก.พ.-7 ก.พ.57   
 3 ก.พ.57   
 4 ก.พ.57 - ครูประจ าวิชา ส่ง ปพ.5 Book Mark ที่กลุ่มสาระฯ ครูประจ าวิชา 
 5 ก.พ.57   
 6 ก.พ.57 -หัวหน้ากลุ่มสาระฯ รวบรวม ปพ.5 Book Mark  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
   ของครูประจ าวิชา ส่งที่งานวัดผล  
 7 ก.พ.57 - ครูประจ าวิชาชั้น ม.3 และ ม.6 ส่งรายชื่อนักเรียน 

  ที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% 
ครูประจ าวิชา 

  
16 10 ก.พ.-14 ก.พ.57   
 10 ก.พ. 57 - ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6  

  ที่มีเวลาเรียน ไม่ครบ 80% 
งานวัดผล 

  - ครูประจ าวิชาชั้น ม.3 และ ม.6 ส่งแบบขออนุมัต ิ
  ผลการเรียน “ร” 

ครูประจ าวิชา 

 11 ก.พ. 57 - นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์ 
  เข้าสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/55 

ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าวิชา, งานวัดผล 

 12 ก.พ. 57 - คณะกรรมการพิจารณาค าร้องของนักเรียนชั้น ม.3 
  และ ม.6 ที่ขอมีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค 

งานวัดผล 

 13 ก.พ. 57 - ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6  
  ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคเรียน 

งานวัดผล 

 14 ก.พ. 57   
 เสาร์ที่ 15 ก.พ.57      * สอบ O-Net นักเรียนชั้น ม.6 คณะกรรมการจัดสอบฯ 
 อาทิตย์ที่ 16 ก.พ.57   

17 17 ก.พ.-21 ก.พ.57   
 17 ก.พ.57   
 18 ก.พ.57    

 
 19 ก.พ.57        
 20 ก.พ.57    * นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 สอบปลายภาค กรรมการจัดสอบฯ 
 21 ก.พ.57       ภาคเรียนที่ 2/2556 

 
    -ครูประจ าวิชาชั้น ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 ครูประจ าวิชา 
     ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%  
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สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
18  24-28 ก.พ.57   
 24 ก.พ.57 - ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5  

  ที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% 
งานวัดผล 

 25 ก.พ.57 - นักเรียนชั้น ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 ยื่นค าร้อง 
  ขอมีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคเรียน 

ครูประจ าวิชา 
ครูประจ าชั้น, งานวัดผล 

  - ครูประจ าวิชาชั้น ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 ส่งแบบ 
  ขออนุมัติผลการเรียน “ร” 

ครูประจ าวิชา 

 26 ก.พ.57 - คณะกรรมการฯ พิจารณาค าร้องขอมีสิทธิ์สอบ 
  ของนักเรียนชั้น ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5   

งานวัดผล 

 27 ก.พ.57 - ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5  
  ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคเรียน  

งานวัดผล 

  - ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5  
  ที่ได้รับอนุมัติให้มีผลการเรียน “ร” 

งานวัดผล 

 28 ก.พ.57   
19 3 มี.ค.-7 มี.ค.57   
 3 มี.ค.57 

 

 
 4 มี.ค.57      *นักเรียนชั้น ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 คณะกรรมการ 
 5 มี.ค.57        สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ด าเนินการสอบ 
 6 มี.ค.57        ปกีารศึกษา 2556 ปลายภาค 
 7 มี.ค.57   
 3 มี.ค.57 - ครูประจ าวิชาชั้น ม.3 และ ม.6 ที่สอบเมื่อวันที่  

  17-19 ก.พ.57 ส่ง ปพ.5 Book Mark ที่กลุ่มสาระฯ 
ครูประจ าวิชา 

 4-5 มี.ค.57 - หัวหน้ากลุ่มสาระฯ รวบรวม ปพ.5 Book Mark  
  ชั้น ม.3 และ ม.6 ส่งที่งานวัดผล 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

 5 มี.ค.57 - ครูประจ าวิชาทุกระดับชั้นส่งผลการเรียนรายวิชา 
  ที่นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาที่งานวัดผล 

ครูประจ าวิชา/งานวัดผล 

 6 มี.ค.57   
 7 มี.ค.57 - ครูประจ าชั้น ม.3 และ ม.6 รับ ปพ.6 ที่งานวัดผล ครูประจ าชั้น 

  - ประกาศผลการสอบของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ครูประจ าชั้น 
  - นักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส และ มผ ให้ 

  ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 กับครูประจ าชั้น 
ครูประจ าชั้น 
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สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
20 10 มี.ค.-14 มี.ค.57   
 10 ม.ีค.57 - ประเมินมาตรฐานโรงเรียน คณะกรรมการฯ 

 11 ม.ีค.57 - ประเมินมาตรฐานโรงเรียน คณะกรรมการฯ 

 12 ม.ีค.57 *ครูประจ าวิชา ม.3, ม.6 ส่งผลสอบแก้ตัวคร้ังที่ 1 ครูประจ าวิชา 

  - ประเมินมาตรฐานโรงเรียน คณะกรรมการฯ 

  - ครูประจ าวิชาชั้น ม.1, ม.2, ม.4, และ ม.5  
  ส่ง ปพ.5 Book Mark ที่กลุ่มสาระฯ  

ครูประจ าวิชา 

 13 ม.ีค.57 - ประเมินมาตรฐานโรงเรียน คณะกรรมการฯ 
  - หัวหน้ากลุ่มสาระฯ รวบรวม ปพ.5 Book Mark  

  ชั้น ม.1, ม.2, ม.4, และ ม.5 ส่งที่งานวัดผล  
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

 14 ม.ีค.57 - ประเมินมาตรฐานโรงเรียน คณะกรรมการฯ 

  - ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 นักเรียนชั้น ม.3  
  และ ม.6 

งานวัดผล 

  - นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ยังมีผลการเรียน 0, ร, มส  
  และ มผ ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 กับครูประจ าชั้น 

 

21 17 มี.ค.-21 ม.ีค.57   

 17 ม.ีค.57 - ครูประจ าชั้น ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5  รับ ปพ.6  
  ที่งานวัดผล 

ครูประจ าชั้น 

  - ประกาศผลสอบนักเรียนชั้น ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5    ครูประจ าชั้น 

  - นักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส และ มผ ให้ 
  ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 กับครูประจ าชั้น 

ครูประจ าชั้น 

 18 ม.ีค.57 - นักเรียนช้ัน ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 สอบแก้ตัวครั้งท่ี 1 
  วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร ์

ครูประจ าวิชา 

 19 ม.ีค.57 - นักเรียนช้ัน ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 สอบแก้ตัวครั้งท่ี 1 
  วิชาภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย 

ครูประจ าวิชา 

 20 ม.ีค.57 - นักเรียนช้ัน ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 สอบแก้ตัวครั้งท่ี 1 
  วิชาสังคมศึกษาฯ และสุขศึกษาฯ 

ครูประจ าวิชา 

 21 ม.ีค.57 - นักเรียนช้ัน ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 สอบแก้ตัวครั้งท่ี 1 
  วิชาการงานอาชีพฯ และวิชาศิลปะ  

ครูประจ าวิชา 

  - นักเรียนชั้น ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 ที่มีผลกิจกรรม 
  มผ ต้องซ่อมเสริมและท างานให้ครบ 

ครูที่ปรึกษากิจกรรม 

  - ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ของนักเรียน 
  ชั้น ม.3 และ ม.6 

งานวัดผล 
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สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
22 24 มี.ค.-28 มี.ค.57   
 24 ม.ีค.57 *ครูประจ าวิชาชั้น ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5  

  ส่งผลการสอบแก้ตัวคร้ังที่ 1 
ครูประจ าวิชา/งานวัดผล 

 25 ม.ีค.57 -ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1  ของนักเรียน 
 ชั้น ม.1, 2, 4 และ ม.5 

งานวัดผล 

  - นักเรียนชั้น ม.1, 2, 4 และ ม.5 ที่ยังมีผลการเรียน 
  0, ร, มส, และ มผ ให้ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 

งานวัดผล,ครูประจ าชั้น 

 26 ม.ีค.57 - นักเรียนชั้น ม.1, 2, 4 และ ม.5  สอบแก้ตัวครั้งที่ 2  ครูประจ าวิชา 
 27 ม.ีค.57 - นักเรียนชั้น ม.1, 2, 4 และ ม.5  สอบแก้ตัวครั้งที่ 2  ครูประจ าวิชา 
 28 ม.ีค.57 - นักเรียนชั้น ม.1, 2, 4 และ ม.5  สอบแก้ตัวครั้งที่ 2  ครูประจ าวิชา 
 29 ม.ีค.57 * ครูประจ าวิชาส่งผลสอบแก้ตัวคร้ังที่ 2 ของ 

  นักเรียนชั้น ม.1, 2, 4 และ 5 
ครูประจ าวิชา 

  - ประกาศรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าต้องเรียนซ้ าชั้น งานวัดผล 
 31 มี.ค.57 - นักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่จบหลักสูตรการศึกษา 

  รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
งานทะเบียน,ครูประจ าชั้น 

 31 มี.ค.57 - พิธีรับประกาศนียบัตร (ปพ.2) ของนักเรียน 
  ชั้น ม.6 ณ หอประชุมอัจฉราลัย 

งานแนะแนวการศึกษา 

 1-30 เม.ย.57 - นักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลการเรียน 0, ร, มส,  
  และ มผ ต้องด าเนินการแก้ผลการเรียนให้เสร็จสิ้น  
  ภายในภาคเรียนฤดูร้อน 

ครูประจ าวิชา/งานวัดผล 
ครูประจ าชั้น 

 
                                                                                                 Academic Calendar Term 2/2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


