
ปฏิทินงานวิชาการสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2562  
โรงเรียนโยธินบูรณะ 

วัน เดือน ปี ระดับชั้น ภาระงาน ผู้รับผิดชอบ 
30 ต.ค.62 ทุกระดับ เปิดภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มบริหารวิชาการ 

พ.ย.62 - ม.ค.63 ม.3 สอนเสริมเตรียมสอบ O – NET (คาบลดเวลาเรียน) คณะกรรมการตามคำสั่งฯ 
2 – 3 พ.ย.62 ม.1 ค่ายคุณธรรม จริยธรรม คณะกรรมการตามคำสั่งฯ 

6 – 13 
 พ.ย.62 

ทุกระดับ สอบแก้ตัวคร้ังที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 
งานวัดและประเมินฯ 
วัดผลกลุ่มสาระฯ/ระดับชั้น 

6 – 26 พ.ย.62 ม.1 ติวอบรมธรรมศึกษาชั้นตรี (คาบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้) ศูนย์วัฒนธรรม 
11 พ.ย.62 ทุกระดับ ตามรอยท้าวศรีจุฬาลักษณ ์ กลุ่มสาระฯภาษาไทย 
12 พ.ย.62 ทุกระดับ ครูที่ปรึกษาแจกผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ณ ห้องประจำชัน้ ครูที่ปรึกษา 

15 พ.ย.62 ทุกระดับ 
- ประกาศผลการสอบแก้ตัวคร้ังที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2562 
- แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำ 

งานวัดและประเมินฯ 

16 – 17 พ.ย.62 ทุกระดับ 
กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาจีนอย่างเข้มข้นและสัมผัสวัฒนธรรมจีน
ผ่านแหล่งเรียนรู ้

กลุ่มสาระฯภาษาตา่งประเทศ 

18 พ.ย.62 
ม.3, ม.6 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีแนวโน้มจะไม่จบการศึกษาพร้อมรุ่น 
  ประจำปีการศึกษา 2562 

งานวัดและประเมินฯ 

 กิจกรรมสื่อสัมพันธ์ชุมชน วัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน) งานห้องสมุด 

18 – 22 พ.ย.62 ม.3, ม. 6 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนักเรียนบริเวณส่วนบนของ          
แบบประเมินผลการพัฒนาผู้เรยีน (ปพ.1) 

หัวหน้าระดับ 
ครูที่ปรึกษา 

19 พ.ย.62 -                     
7 ก.พ.63 

ทุกระดับ 
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนซ้ำ ในกรณีนักเรียนไม่มาติดต่อ  
ให้ครูประจำวิชาประสานกับครูที่ปรึกษาเพื่อแจ้งผู้ปกครองนกัเรียน 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
ครูประจำวิชา 

  กิจกรรมวิทยาศาสตร์สัญจร กลุ่มสาระฯวทิยาศาสตร ์
25 พ.ย.62 ทุกระดับ กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

24 – 26 พ.ย.62 ม.3 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ค่ายชัยปิติ จ.สระบุรี กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
27 – 29 พ.ย.62 ม.ปลาย ค่ายห้องเรียนสีเขียว กลุ่มสาระฯวทิยาศาสตร ์
28 – 30 พ.ย.62 ม.2 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์ จ.สระบุร ี กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

29 พ.ย.62 ม.1 สอบธรรมศึกษาชั้นตรี ศูนย์วัฒนธรรม 
30 พ.ย. –  
2 ธ.ค.62 

 กิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนวิถีพทุธ 
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 

ธ.ค.62 ทุกระดับ กิจกรรมวันพ่อ 
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

13 ธ.ค.62 ทุกระดับ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยสารเสพติด ปีการศึกษา 2562 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 

 ทุกระดับ วันเกียรติยศลูกโยธิน กลุ่มบริหารวิชาการ 

18 ธ.ค. 62 ทุกระดับ กิจกรรมวันคริสต์มาสต ์
กลุ่มสาระฯ 
ภาษาตา่งประเทศ 

20 - 27 ธ.ค.62 ทุกระดับ ดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562  
คณะกรรมการตามคำสั่งฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
ครูประจำวชิา 

5 – 7 ม.ค.63 ม.1 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ค่ายลูกเสือศิลาภิรมย์ จ.สระบุรี กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

10 ม.ค.63 ทุกระดบั กิจกรรมวันเด็ก  ปี 2563 
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
ศูนย์วัฒนธรรม 
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กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนโยธินบูรณะ หนา้ 2 

วัน เดือน ปี ระดับชั้น ภาระงาน ผู้รับผิดชอบ 

12 ม.ค.63  Open House  ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
โครงการภาคภาษาอังกฤษ 
โครงการนานาชาต ิ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ 

15 ม.ค.63 ทุกระดับ ครูที่ปรึกษาประกาศผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 (ในคาบโฮมรูม) ครูที่ปรึกษา 

18 ม.ค.63 
ทุกระดับ Day Trip กลุ่มสาระฯภาษาตา่งประเทศ 

 กิจกรรมสื่อสัมพันธ์ชุมชน ซ.ราชทรัพย์ เขตบางซื่อ งานห้องสมุด 

21 ม.ค.63 ม.4 ตามรอยวรรณคด ี กลุ่มสารฯภาษาไทย 

21 ม.ค.63 ม.6 

- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 
- นักเรียนที่มีเวลาเรียนน้อยกวา่ร้อยละ 80  แต่เกินร้อยละ 61           
ยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค (ติดต่อขอเรียนซ่อมเสริม
เวลา) ที่ครูผู้สอน (ดุลยพินิจของผู้สอน) 

งานวัดผลฯ 
ครูประจำวิชา 

22 ม.ค. –  
4 ก.พ.63 

ม.6 
ครูประจำวิชาสอนเสริมให้นักเรียนที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80      
แต่เกินกว่าร้อยละ 61 

ครูประจำวิชา 

22 ม.ค.63 ทุกระดับ กิจกรรมวันตรุษจีน กลุ่มสาระฯภาษาตา่งประเทศ 

24 ม.ค.63 

ทุกระดับ เปิดบ้านวิชาการ 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 
คณะกรรมการตามคำสั่งฯ 

ทุกระดับ นิทรรศการโครงงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
ครูประจำวิชา 
ครูที่ปรึกษา 
คณะกรรมการตามคำสั่งฯ 

ทุกระดับ นิทรรศการเปิดโลกกิจกรรม กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
25 – 26 ม.ค.63 ม.ปลาย กิจกรรมสัมพันธ์ศิลป์-ภาษา (ฝรั่งเศส - ญี่ปุ่น) คณะกรรมการตามคำสั่งฯ 

26 ม.ค.63  
ทดสอบความรู้ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย สำหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562  

คณะกรรมการตามคำสั่งฯ 

31 ม.ค. –  
2 ก.พ.63 

ทุกระดับ กิจกรรมค่ายผู้นำเศรษฐกิจพอเพียง จ.เพชรบุรี 
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 
คณะกรรมการตามคำสั่งฯ 

1 – 2 ก.พ.63 ม.3 สอบ O – NET 4 กลุ่มสาระฯ คณะกรรมการตามคำสั่งฯ 

5 ก.พ.63 ม.6 
13.00 น. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรยีน 
            ที่ 2/2562 

งานวัดและประเมินฯ 

6 ก.พ.63 ม.1 - 5 

- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 
- นักเรียนที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80  แต่เกินร้อยละ 61           
ยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค (ติดต่อขอเรียนซ่อมเสริม
เวลา) ที่ครูผู้สอน (ดุลยพินิจของผู้สอน) 

งานวัดและประเมินฯ 

7 – 14 ก.พ.63 ม.1 - 5 
ครูประจำวิชาสอนเสริมให้นักเรียนที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80      
แต่เกินกว่าร้อยละ 61 

ครูประจำวิชา 
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กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนโยธินบูรณะ หนา้ 3 

วัน เดือน ปี ระดับชั้น ภาระงาน ผู้รับผิดชอบ 

8 ก.พ.63 ทุกระดับ กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนไทย (วนัมาฆบูชา) 
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
ศูนย์วัฒนธรรม 

 11, 13, 17 ก.พ.63 
ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562  คณะกรรมการตามคำสั่งฯ 

ม.6 สอบ O – NET 3 กลุ่มสาระฯ คณะกรรมการตามคำสั่งฯ 

12 ก.พ.63 
ม.3 

ม.3 เดิม สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ปีการศึกษา 2563 

คณะกรรมการตามคำสั่งฯ 

ทุกระดับ 09.00 น.ประกาศผลการเรียนซ้ำ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 งานวัดและประเมินฯ 

18 ก.พ.63 ม.1 - 5 
13.00 น. ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสทิธิ์สอบปลายภาคเรียน 
            ที่ 2/2562 

ครูประจำวิชา 
งานวัดและประเมินฯ 

21 ก.พ.63 ม.3 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ระดับชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 
หัวหน้าระดับ 
ครูที่ปรึกษา 
กรรมการตามคำสั่งฯ 

24 – 28 ก.พ.63 ม.6 สอนเสริมเตรียมสอบ O-NET กลุ่มบริหารวิชาการ 
24 ก.พ. –  
2 มี.ค.63 

ม.1 – 5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562  คณะกรรมการตามคำสั่งฯ 

29 ก.พ. –  
1 มี.ค.63 

ม.6 สอบ O-NET คณะกรรมการตามคำสั่งฯ 

2 มี.ค.63 ม.6 

- 09.00 น. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ  
  ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 
- 10.00 น. นักเรียนรับใบดำเนินการสอบซ่อมที่ครูที่ปรึกษาที่ 
  ห้องประจำชั้นเรียน 
- สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 
  13.00 – 16.30  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ 

งานวัดและประเมินฯ 
ครูที่ปรึกษา 
ครูประจำวิชา 

3 มี.ค.63 
ม.6 

สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 
08.30 – 12.00  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
13.00 – 16.30  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 

ครูประจำวิชา 

นักเรียนรับผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2562 
เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ ห้องประจำชั้นเรียน 

ครูที่ปรึกษา 

ม.ต้น ค่ายเพาะรักษ์ไทย รุ่นที่ 2 กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

4 มี.ค.63 ม.6 
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 
08.30 – 12.00  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
13.00 – 16.30  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ครูประจำวิชา 

5 มี.ค.63 
ม.6 

สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 
08.30 – 12.00  กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ 
13.00 – 16.30  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ครูประจำวิชา 

ม.ต้น ค่ายคณิตศาสตร ์ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร ์

6 มี.ค.63  ค่ายภาษาอังกฤษในสถานศึกษา กลุ่มสาระฯภาษาตา่งประเทศ 
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กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนโยธินบูรณะ หนา้ 4 

วัน เดือน ปี ระดับชั้น ภาระงาน ผู้รับผิดชอบ 

6 มี.ค.63 ม.6 
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 
08.30 – 12.00  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
14.00 น. ประกาศผลการสอบแก้ตัวคร้ังท่ี 1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
ครูประจำวิชา 

9 – 12 มี.ค.63 ม.6 สอบแก้ตัวคร้ังที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ครูประจำวิชา 

10 – 11 มี.ค.63 ม.1 - 3 กิจกรรมค่ายซ่อมลูกเสือ – เนตรนารี ม.1 – 3  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

13 มี.ค.63 

ม.6 
13.00 น. ประกาศผลการสอบแก้ตัวคร้ังที่ 2 ประจำภาคเรียนที่   
            2/2562 

งานวัดและประเมินฯ 
 

ม.1 - 5 

- 11.00 น. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ  
  ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 
- 12.00 น. นักเรียนรับใบดำเนินการสอบซ่อมที่ครูที่ปรึกษาที่ 
  ห้องประจำชั้นเรียน 
- สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 
  13.00 – 16.30  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ 

งานวัดและประเมินฯ 
ครูที่ปรึกษา 
ครูประจำวิชา 

ม.3, ม.6 
10.00 น. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำกรณีพิเศษ 
11.00 น. ลงทะเบียนเรียนซ้ำกรณีพิเศษ 

งานวัดและประเมินฯ 

13 มี.ค. -           
20 มี.ค.63 

ม.3, ม.6 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนการเรียนซ้ำกรณีพิเศษ 
ครูประจำวิชา 

16 มี.ค.63 ม.1 - 5 
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 
08.30 – 12.00  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
13.00 – 16.30  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 

ครูประจำวิชา 

16 – 19 มี.ค.63  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพลูกเสือกองกิจกรรมพิเศษ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

17 มี.ค.63 ม.1 - 5 
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 
08.30 – 12.00  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
13.00 – 16.30  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ครูประจำวิชา 

18 มี.ค.63 ม.1 - 5 
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 
08.30 – 12.00  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
13.00 – 16.30  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ครูประจำวิชา 

19 มี.ค.63 ม.1 - 5 
สอบแก้ตัวคร้ังที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 
08.30 – 12.00  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างเทศ 

ครูประจำวิชา 

20 มี.ค.63 ม.1 - 5 
นักเรียนรับผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2562 
08.30 – 10.00 น. ณ ห้องประจำชั้นเรียน 

ครูที่ปรึกษา 

08.30 น. ประกาศผลการสอบแก้ตัวคร้ังท่ี 1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 งานวัดและประเมินฯ 
23 – 25 มี.ค.63 ม.1 - 5  ดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ครูประจำวชิา 

26 มี.ค.63 ม.3 ประกาศผลสอบ O – NET สทศ. 
27 มี.ค.63 ม.6 ประกาศผลสอบ O – NET สทศ. 
26 มี.ค.63 ม.1 - 5 - 13.00 น. ประกาศผลสอบแก้ตัวคร้ังที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 งานวัดและประเมินฯ 

27 มี.ค.63 ม.3, ม.6 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จบหลกัสูตรการศึกษาภาคบังคบั (ม.3) และ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2562 

งานวัดและประเมินฯ 



ปฏิทินงานวิชาการสำหรับนักเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 

 

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนโยธินบูรณะ หนา้ 5 

วัน เดือน ปี ระดับชั้น ภาระงาน ผู้รับผิดชอบ 

31 มี.ค.63 
ม.3, ม.6 

อนุมัติการจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคบั (ม.3) และการจบหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2562 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

ทุกระดับ ปิดภาคเรียนที่ 2/2562  

9 เม.ย.63 ม.3 
จ่าย ป.พ.1:2 และประกาศนียบตัรการจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ   
ประจำปีการศึกษา 2562 

หัวหน้าระดับ 
ครูที่ปรึกษา 

10 เม.ย.63 ม.6 
พิธีมอบประกาศนียบัตรการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ประจำปีการศึกษา 2562 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 
 

นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในปีการศึกษา 2562 ไม่ถึง 1.00  ต้องเรียนซ้ำชั้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ   
 

***หมายเหตุ  ปฏิทินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 

 


