
ปฏิทินงานวิชาการสําหรับนักเรียน ภาคเรียนท่ี 2   ปการศึกษา 2561  
โรงเรียนโยธินบูรณะ 

วัน เดือน ป ระดับชั้น ภาระงาน ผูรับผิดชอบ 
1 พ.ย.61 ทุกระดับ เปดภาคเรียนท่ี 2  ประจําปการศึกษา 2561 กลุมบริหารวิชาการ 
1 พ.ย. –  
20 ธ.ค.61 

ทุกระดับ 
สอนและเก็บคะแนนตามมาตรฐานการเรียนรู 
กอนการสอบกลางภาค ประจําภาคเรียนท่ี 2/2561 

ครูประจําวิชา 

5 พ.ย.61 ทุกระดับ 
ครูท่ีปรึกษาเก็บรวบรวมสมุด ปพ.6  สําหรับใสผลการเรียนภาคเรียน 
 ท่ี 1/2561 

ครูท่ีปรึกษา 

5 – 9 พ.ย.61 ทุกระดับ สอบแกตัวครั้งที่ 2 ประจําภาคเรียนที่ 1/2561 
งานวัดและประเมินฯ 
วัดผลกลุมสาระฯ/ระดับช้ัน 

5 – 21 พ.ย.61 
ทุกระดับ ตามรอยเทาศรีจุฬาลักษณ กลุมสาระฯภาษาไทย 

 
กลุมสาระฯศิลปะ รวมการแขงขันศิลปหตัถกรรมนักเรียนคร้ังท่ี 68 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

กลุมสาระฯศิลปะ 
คณะกรรมการตามคําสั่งฯ 

12 พ.ย.61 ทุกระดับ ครูท่ีปรึกษาแจกผลการเรียน ภาคเรียนท่ี 1/2561 ณ หองประจําชั้น ครูประจําวิชา/ครูที่ปรึกษา 

14 พ.ย.61 ทุกระดับ 
- ประกาศผลการสอบแกตัวคร้ังท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1/2561 
- แจงรายชื่อนักเรียนท่ีตองลงทะเบยีนเรียนซํ้า 

งานวัดและประเมินฯ 

16 พ.ย.61 
ม.3, ม.6 

- ประกาศรายช่ือนักเรียนที่มีแนวโนมจะไมจบการศึกษาพรอมรุน 
  ประจําปการศึกษา 2561 

งานวัดและประเมินฯ 

 กิจกรรมวิทยาศาสตรสญัจร กลุมสาระฯวิทยาศาสตร 

20 – 23 พ.ย.61 ม.3, ม. 6 
นักเรียนตรวจสอบความถกูตองของขอมูลนักเรียนบริเวณสวนบนของ
แบบประเมินผลการพัฒนาผูเรียน (ปพ.1) 

หัวหนาระดับ 
ครูที่ปรึกษา 

20 พ.ย.61 -                     
1 ก.พ.62 

ทุกระดับ 
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนซํ้า ในกรณีนักเรียนไมมาติดตอใหครู
ประจําวิชาประสานกบัครูทีป่รกึษาเพ่ือแจงผูปกครองนักเรียน 

หัวหนากลุมสาระฯ 
ครูประจําวิชา 

23 พ.ย.61 ทุกระดับ กิจกรรมวันมหาธีรราชเจา กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
18 – 20 พ.ย.61 ม.2 กิจกรรมอยูคายพักแรมลูกเสือ คายลูกเสือรัศมีแคมป จ.สระบุรี กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

25 – 27 พ.ย.61 ม.1 กิจกรรมอยูคายพักแรมลูกเสือ คายลูกเสือศลิาภิรมย จ.สระบุรี กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

26 – 28 พ.ย.61 ม.3 กิจกรรมอยูคายพักแรมลูกเสือ คายชัยปต ิจ.สระบุรี กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
30 พ.ย. –  
2 ธ.ค.61 

 กิจกรรมคายผูนําเยาวชนวิถีพุทธ 
กลุมสาระฯสังคมศึกษาฯ 

พ.ย.61 ม.6 กิจกรรมแนะแนวออนทัวร  ม.ธุรกิจบัณฑิต 
กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
งานแนะแนว 

4 ธ.ค.61 ทุกระดับ กิจกรรมวันพอ 
กลุมสาระฯสังคมศึกษา 
ศูนยวัฒนธรรม 

7 ธ.ค.61 ทุกระดับ กิจกรรมการแขงขันกีฬาภายในตานภัยสารเสพติด ปการศึกษา 2561 
กลุมบริหารกิจการนักเรียน 
กลุมสาระฯสุขศึกษาฯ 

12 ธ.ค.61 ทุกระดับ วันเกียรตยิศลูกโยธิน กลุมบริหารวิชาการ 

21 - 28 ธ.ค.61 ทุกระดับ ดําเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561  
กรรมการตามคําส่ังฯ 
หัวหนากลุมสาระฯ 
ครูประจําวิชา 

2 ม.ค.62 
– 8 ก.พ.62 

ม.6 
สอนและเก็บคะแนนตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวังหลงัการสอบ         
กลางภาคเรียนท่ี 2/2561 

ครูประจําวิชา 

2 ม.ค.62 
– 22 ก.พ.62 

ม.1 – 5 
สอนและเก็บคะแนนตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวังหลงัการสอบ         
กลางภาคเรียนท่ี 2/2561 

ครูประจําวิชา 
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กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนโยธินบูรณะ หนา้ 2 

วัน เดือน ป ระดับชั้น ภาระงาน ผูรับผิดชอบ 

ม.ค.62 

ทุกระดับ กิจกรรมวันเด็ก  ป 2562 
กลุมสาระฯสังคมศึกษา 
ศูนยวัฒนธรรม 

 Open House  ปการศึกษา 2562 

กลุมบริหารวิชาการ 
โครงการภาคภาษาอังกฤษ 
โครงการนานาชาติ 
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรฯ 

ทุกระดับ ตามรอยวรรณคด ี กลุมสารฯภาษาไทย 

18 ม.ค.62 

ทุกระดับ ครูท่ีปรึกษาประกาศผลการสอบกลางภาคเรียนท่ี 2 (ในคาบโฮมรูม) ครูท่ีปรึกษา 

 กิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรูภาษาตางประเทศ(จีน,ญี่ปุน,ฝร่ังเศส) กลุมสาระฯภาษาตางประเทศ 

ทุกระดับ กิจกรรมการงานแฟร กลุมสาระฯการงานฯ 

19 ม.ค.62  กิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) กลุมสาระฯภาษาตางประเทศ 

22 ม.ค.62 ม.6 

- ประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไมถงึรอยละ 80 

- นักเรียนท่ีมีเวลาเรียนนอยกวารอยละ 80  แตเกินรอยละ 61           
ยื่นคํารองขอมีสิทธ์ิเขาสอบปลายภาค (ติดตอขอเรียนซอมเสริมเวลา)      
ท่ีครูผูสอน (ดุลยพินิจของผูสอน) 

งานวัดผลฯ 
ครูประจําวิชา 

23 ม.ค. –  
5 ก.พ.62 

ม.6 
ครูประจําวิชาสอนเสริมใหนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนนอยกวารอยละ 80 
แตเกินกวารอยละ 61 

ครูประจําวิชา 

ม.ค.62 

ทุกระดับ เปดบานวิชาการ 
กลุมบริหารวิชาการ 
คณะกรรมการตามคําสั่งฯ 

ทุกระดับ นิทรรศการโครงงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
ครูประจําวิชา 
ครูท่ีปรึกษา 
คณะกรรมการตามคําสั่งฯ 

ทุกระดับ นิทรรศการเปดโลกกิจกรรม กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ม.3 สอนเสริมเตรียมสอบ O – NET (คาบลดเวลาเรียน) กรรมการตามคําสัง่ฯ 

**  กิจกรรมคายผูนําเศรษฐกิจพอเพียง 
ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง 
คณะกรรมการตามคําสั่งฯ 

30 ม.ค. –  
1 ก.พ.62 

 คายหองเรียนสีเขยีว 
กลุมสาระฯวิทยาศาสตร 

2 ก.พ.62 ทุกระดับ 08.00 น.ประกาศผลการเรียนซํ้า ประจําภาคเรียนท่ี 2/2561 งานวัดและประเมินฯ 

2 – 3 ก.พ.62 ม.3 สอบ O – NET กรรมการตามคําส่ังฯ 

5 ก.พ.62 ม.1 - 5 

- ประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไมถงึรอยละ 80 

- นักเรียนท่ีมีเวลาเรียนนอยกวารอยละ 80  แตเกินรอยละ 60           
ยื่นคํารองขอมีสิทธ์ิเขาสอบปลายภาค (ติดตอขอเรียนซอมเสริมเวลา)      
ท่ีครูผูสอน (ดุลยพินิจของผูสอน) 

งานวัดและประเมินฯ 
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กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนโยธินบูรณะ หนา้ 3 

วัน เดือน ป ระดับชั้น ภาระงาน ผูรับผิดชอบ 

6 ก.พ.62 
ม.6 

- 13.00 น. ประกาศรายชื่อนักเรียนไมมีสิทธ์ิสอบปลายภาคเรียน 
              ท่ี 2/2561 

งานวัดและประเมินฯ 

ทุกระดับ กิจกรรมตรุษจีน กลุมสาระฯภาษาตางประเทศ 

6 – 14 ก.พ.62 ม.1 - 5 
ครูประจําวิชาสอนเสริมใหนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนนอยกวารอยละ 80      
แตเกินกวารอยละ 60 

ครูประจําวิชา 

 11, 13, 15 ก.พ.62 
ม.6 

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 สําหรบัวิชาที่สอบนอกตาราง 
ใหดําเนินการจัดสอบใหเสร็จส้ินภายในวันที่ 9 ก.พ.62 

กรรมการตามคําส่ังฯ 

ม.6 สอบ O – NET 3 กลุมสาระฯ กรรมการตามคําส่ังฯ 

15 ก.พ. 62 ม.1 - 5 
- 13.00 น. ประกาศรายชื่อนักเรียนไมมีสิทธ์ิสอบปลายภาคเรียน 
              ท่ี 2/2561 

งานวัดและประเมินฯ 

18 – 22 ก.พ.62 ม.6 สอนเสริมเตรียมสอบ O-NET กลุมบรหิารวิชาการ 

**  กิจกรรมสรางภูมิคุมกันเยาวชนไทย (วันมาฆบูชา) 
กลุมสาระฯสังคมศึกษา 
ศูนยวัฒนธรรม 

22 ก.พ.62 ม.3 กิจกรรมปจฉิมนิเทศ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
หัวหนาระดับ 
ครูที่ปรึกษา 
กรรมการตามคําส่ังฯ 

25 ก.พ. –  
4 มี.ค.62 

ม.1 - 5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2561  กรรมการตามคําส่ังฯ 

ม.3 สอบ O – NET 4 กลุมสาระฯ กรรมการตามคําส่ังฯ 

28 ก.พ.62 ม.6 

- 12.00 น. ประกาศรายช่ือนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ  
  ประจําภาคเรียนที่ 2/2561 
- 13.00 น. นักเรียนรับใบดําเนินการสอบซอมที่ครูทีป่รกึษาที ่
  หองประจําช้ันเรียน 

วัดผลกลุมสาระฯ 
หัวหนาระดับ 
ครูที่ปรึกษา 

2 – 3 มี.ค.62 ม.6 สอบ O-NET กรรมการตามคําส่ังฯ 

4 มี.ค.62 
ม.6 

สอบแกตัวคร้ังท่ี 1 ประจําภาคเรียนท่ี 2/2561 
08.30 – 12.00  กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษาฯ 
13.00 – 16.30  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ 

ครูประจําวิชา 

ม.6 
นักเรียนรับผลการเรียนประจําภาคเรียนท่ี 2/2561 
เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ หองประจําชั้นเรียน 

ครูท่ีปรึกษา 

5 มี.ค.62 ม.6 
สอบแกตัวคร้ังท่ี 1 ประจําภาคเรียนท่ี 2/2561 
08.30 – 12.00  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
13.00 – 16.30  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ครูประจําวิชา 

มี.ค.62  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพลูกเสือกองกิจกรรมพิเศษ กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

มี.ค.62  กิจกรรมคายซอมลูกเสือ – เนตรนารี ม.1 – 3  กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

6 มี.ค.62 

 กิจกรรมคายภาษาตางประเทศภายในสถานศึกษาและโรงเรียนคูพัฒนา กลุมสาระฯภาษาตางประเทศ 

ม.6 
สอบแกตัวคร้ังท่ี 1 ประจําภาคเรียนท่ี 2/2561 
08.30 – 12.00  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
13.00 – 16.30  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ครูประจําวิชา 
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กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนโยธินบูรณะ หนา้ 4 

 

วัน เดือน ป ระดับชั้น ภาระงาน ผูรับผิดชอบ 

7 มี.ค.62 ม.6 
สอบแกตัวคร้ังท่ี 1 ประจําภาคเรียนท่ี 2/2561 
08.30 – 12.00  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
13.00 – 16.30  กลุมสาระการเรียนรูการงานฯ 

ครูประจําวิชา 

8 มี.ค.62 ม.6 13.00 น. ประกาศผลการสอบแกตัวคร้ังท่ี 1 ประจําภาคเรียนท่ี 2/2561 หัวหนากลุมสาระฯ 

11 – 13 มี.ค.62 ม.6 สอบแกตัวคร้ังท่ี 2 ประจําภาคเรียนท่ี 2/2561 ครูประจําวิชา 

14 มี.ค.62 ม.6 
13.00 น. ประกาศผลการสอบแกตัวคร้ังท่ี 2  ประจําภาคเรียน           
ท่ี 2/2561 

งานวัดและประเมินฯ 
 

15 มี.ค.62 
ม.1 - 5 

- 12.00 น. ประกาศรายช่ือนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ  
  ประจําภาคเรียนที่ 2/2561 
- 13.00 น. นักเรียนรับใบดําเนินการสอบซอมที่ครูทีป่รกึษาที ่
  หองประจําช้ันเรียน 

งานวัดและประเมินฯ 
หัวหนาระดับ 
ครูที่ปรึกษา 

ม.3, ม.6 
10.00 น. ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ตองลงทะเบียนเรียนซํ้ากรณีพิเศษ 
11.00 น. ลงทะเบียนเรียนซํ้ากรณีพิเศษ 

งานวัดและประเมินฯ 

15 มี.ค. -           
21 มี.ค.62 

ม.3, ม.6 ดําเนินการจัดการเรียนการสอนการเรียนซํ้ากรณีพิเศษ 
ครูประจําวิชา 

18 มี.ค.62 ม.1 - 5 
สอบแกตัวคร้ังท่ี 1 ประจําภาคเรียนท่ี 2/2561 
08.30 – 12.00  กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษาฯ 
13.00 – 16.30  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ 

ครูประจําวิชา 

19 มี.ค.62 ม.1 - 5 
สอบแกตัวคร้ังท่ี 1 ประจําภาคเรียนท่ี 2/2561 
08.30 – 12.00  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
13.00 – 16.30  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ครูประจําวิชา 

20 มี.ค.62 ม.1 - 5 
สอบแกตัวคร้ังท่ี 1 ประจําภาคเรียนท่ี 2/2561 
08.30 – 12.00  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
13.00 – 16.30  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ครูประจําวิชา 

21 มี.ค.62 ม.1 - 5 
สอบแกตัวคร้ังท่ี 1 ประจําภาคเรียนท่ี 2/2561 
08.30 – 12.00  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางเทศ 
13.00 – 16.30  กลุมสาระการเรียนรูการงานฯ 

ครูประจําวิชา 

22 มี.ค.62 ม.1 - 5 

นักเรียนรับผลการเรียนประจําภาคเรียนท่ี 2/2561 
08.30 – 10.00 น. ณ หองประจําชั้นเรียน 

ครูท่ีปรึกษา 

13.00 น. ประกาศผลการสอบแกตัวคร้ังท่ี 1 ประจําภาคเรียนท่ี 2/2561 งานวัดและประเมินฯ 

25 – 27 มี.ค.62 ม.1 - 5  ดําเนินการสอบแกตัวคร้ังท่ี 2 ประจําภาคเรียนท่ี 2/2561 ครูประจําวิชา 

27 มี.ค.62 ม.3, ม.6 
ประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีจบหลักสตูรการศึกษาภาคบงัคบั (ม.3) และ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) ประจําปการศึกษา 2561 

งานวัดและประเมินฯ 

28 มี.ค.62 ม.1 - 5 - 13.00 น. ประกาศผลสอบแกตัวคร้ังท่ี 2 ประจําภาคเรียนท่ี 2/2561 งานวัดและประเมินฯ 

29 มี.ค.62  ปดภาคเรียนท่ี 2/2561  

***หมายเหตุ  ปฏิทินสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม*** 


