
 
 

โรงเรียนโยธินบูรณะ 
ปฏิทินปฏิบติังานวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2562 

ส าหรบันักเรียน 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

23 พ.ค.62 
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่ต้องเรียนซ้้า 
ในรายวิชาทีไ่ม่ผ่านการประเมิน 

งานวัดและ
ประเมินผล 

25 พ.ค.62 สมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 (ชาย) งานรักษาดินแดน 

28 พ.ค.62 นักเรียน รับเอกสารด้าเนินการเรียนซ้้าจากครูที่ปรึกษาและน้าไปแจ้งผูป้กครอง 
หัวหน้าระดับ 
ครูที่ปรึกษา 

3 มิ.ย.-30 ส.ค.62 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านตามฐานการเรียนรู้ในห้องสมุด งานห้องสมดุ 

4 มิ.ย.62 
นักเรียนชั้น ม.2, 3, 5 และ 6 ที่มีผลการเรียนไม่ผ่านการประเมินด้าเนินการติดต่อ
ครูผู้สอนประจ้าวิชา (ด้าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 23 ส.ค. 62) 

แจ้งครูประจ้าวิชา 

4 มิ.ย.-23 ส.ค.62 
ครูผู้สอนนัดหมายและจัดการเรียนการสอนซ้้าให้นักเรียน ในกรณีท่ีนักเรียนไม่มาติดต่อ 
ให้ประสานกับครูที่ปรึกษาของนักเรียนเพื่อแจ้งผู้ปกครอง หากยังไม่ได้รับการตอบรับ 
ให้บันทึกถึงผู้อ้านวยการโรงเรียนผ่านกลุ่มบริหารวิชาการเพ่ือด้าเนินการต่อไป 

ครูผู้สอน 
งานวัดและประเมินผล 

6 มิ.ย.62 สมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 (หญิง) รายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2–3 งานรักษาดินแดน 

13 มิ.ย.62 กิจกรรมวันไหว้ครู 
กลุ่มบริหาร 
กิจการนักเรียน 

17 มิ.ย.62 ปฐมนิเทศ นักศึกษาวิชาทหาร ปี 1 – 3 
งานรักษาดินแดน 
ศูนย์ฝึก นศท. 

20 มิ.ย.62 
กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน กลุ่มบริหารการเงินฯ 

พิธีมอบทุนการศึกษา งานแนะแนว 

24 มิ.ย.62 
นักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกตามหน่วยฝึกท่ีก้าหนด 

งานรักษาดินแดน 
ศูนย์ฝึก นศท. 

นักเรียนชั้น ม.2 รับประกาศนียบัตรธรรมศึกษา (คาบประชุมระดับ ม.2) ศูนย์วัฒนธรรม 

26 มิ.ย.62 ร้อยรักษ์เทิดค่าภาษาไทย  ร้อยใจเทิดสุนทรภู่ กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

28 มิ.ย.62 พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ม.1, 4 ศูนย์วัฒนธรรม 

29 มิ.ย.62 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
งานลูกเสือ 

4 ก.ค.62 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ศูนย์วัฒนธรรม 

 
 
 

 



ปฏิทินการปฏิบัติงานวชิาการ  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562  (ส าหรับนักเรียน)     

 

2 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

12 ก.ค.62 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ศูนย์วัฒนธรรม 
18 - 25 ก.ค.62 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2562  

ก.ค. 62 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน  ครั้งที่ 1/2562 ณ ชุมชนวัดเสาหิน งานห้องสมุด 

26 ก.ค. 62 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ฯ 
กลุ่มบริหาร 
กิจการนักเรียน 

30 ก.ค. 62 ตรวจสุขภาพนักเรียน ม.1 และ ม.4 งานอนามัยโรงเรียน 
31 ก.ค.–3 ส.ค.62 การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 

2 ส.ค.–16 ส.ค. 62 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร ์

5 ส.ค.62 ครูที่ปรึกษาประกาศผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 (ในคาบโฮมรูม) ครูทีป่รึกษา 

8 ส.ค.62 

• กิจกรรมวัน ASEAN Day  

• กิจกรรม International Day 

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 
กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

ครูประจ้าวิชาส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 
วัดผลกลุ่มสาระฯ 
งานวัดและประเมินผล 

9 ส.ค.62 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
กลุ่มบริหาร 
กิจการนักเรียน 

13 ส.ค.62 
• ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 

• นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80  แต่เกินร้อยละ 60 ติดต่อขอเรียน 
ซ่อมเสริมเวลาเพ่ือขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค 1/2562 

งานวัดและประเมินผล 
ครูประจ้าวิชา 

14 – 16 ส.ค.62 นิทรรศการงานสัปดาห์ห้องสมุดและกิจกรรมการเรียนรู้ งานห้องสมุด 

14 - 23 ส.ค. 62 
ครูประจ้าวิชาสอนเสริมให้นักเรียนที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80                       
แตเ่กินกว่าร้อยละ 60 

ครูประจ้าวิชา 

18 ส.ค.62 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร ์

30 ส.ค.62 ประกาศผลการเรียนซ้้า 1/2562 
ครูประจ้าวิชา 
งานวัดและประเมินผล 

6 ก.ย. 62 

ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 งานวัดและประเมินผล 

ส่งผลการจัดการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุม ครูที่ปรึกษาชุมนุม 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

17 – 19 ก.ย.62 อบรมธรรมศึกษา  ม.1 ศูนย์วัฒนธรรม 
18 – 25 ก.ย.62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562  
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วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 ต.ค. 62 ค่ายคุณธรรม  ม.1 ระดับ ม.1 

1 ต.ค. – 22 ต.ค.62 ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาคณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 

ต.ค. 62 
กิจกรรมค่ายประวัติศาสตร์อุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติสุโขทัย - ศรีสัชนาลัย กลุ่มสาระฯ  

สังคมศึกษาฯ 

4 ต.ค. 62 

11.00 น. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ  
ประจ้าภาคเรียนที่ 1 /2562 
11.00 น. นักเรียนรับใบด้าเนินการสอบซ่อมจากครูที่ปรึกษา ณ ห้องประจ้าชั้นเรียน 

งานวัดและประเมินผล 
วัดผลกลุ่มสาระฯ 
หัวหน้าระดับ 
ครูที่ปรึกษา 

สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ประจ้าภาคเรียนที่ 1/2562 
13.00–16.30 น.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ครูประจ้าวิชา 

7 ต.ค.62 
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ประจ้าภาคเรียนที่ 1/2562 
08.30–12.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
13.00–16.30 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ 

ครูประจ้าวิชา 

8 ต.ค.62 
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ประจ้าภาคเรียนที่ 1/2562 
08.30–12.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
13.00–16.30 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ครูประจ้าวิชา 

9 ต.ค.62 
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ประจ้าภาคเรียนที่ 1/2562 
08.30–12.00 น.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
13.00–16.30 น.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ครูประจ้าวิชา 

10 ต.ค.62 

สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ประจ้าภาคเรียนที่ 1/2562 
- 08.30–12.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
- 12.00 น. วัดผลกลุ่มสาระ ฯ ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ประจ้าภาคเรียนที่ 1/2562 
- 14.00 น. ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ประจ้าภาคเรียนที่ 1/2562  

ครูประจ้าวิชา 
งานวัดและประเมินผล 

 10 ต.ค.62 ปิดภาคเรียนที่ 1/2562  
30 ต.ค.62  เปิดภาคเรียนที่ 2/2562  

 

***หมายเหตุ  ปฏิทินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 


