


 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

 ปฏิทินกำหนดการดำเนินงานทะเบียนและวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ (แจ้งนักเรียน) 
ระหว่างวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2566  ถึง  วันที่  29  ธันวาคม  ๒๕66 

 

วัน/ เดือน / ปี เวลา การดำเนินงาน 
20 – 28   

กุมภาพันธ์ 66 
ตามตารางสอบ

กำหนด 
 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา ๒565 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑  วันที่  21, 23, 27  กุมภาพันธ ์๒๕66 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2  วันที่  21, 23, 27  กุมภาพันธ ์๒๕66 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3  วันที่  21, 23, 27  กุมภาพันธ ์๒๕66 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  วันที่  20, 22, 24, 28 กุมภาพันธ์ 2566 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  วันที่  20, 22, 24, 28 กุมภาพันธ์ 2566 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  วันที่  20, 22, 24, 28 กุมภาพันธ์ 2566 

21 กุมภาพันธ์ -     
6 มีนาคม 66   

08.00 – 16.30 น.  ครูประจำวิชากรอกข้อมูลคะแนนใหค้รบถ้วนสมบรูณ์ทุกสว่น  
แนวปฏิบัติดังนี้  
1. กรอกคะแนนก่อนกลาง คะแนนกลางภาค คะแนนหลังกลางภาค              
    คะแนนปลายภาค  
2. เวลาเรียน 
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4. การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน 
5. ติดตามนักเรียน ในกรณทีี่นักเรียนมีคะแนนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  
6. คะแนนของนักเรียนทุกส่วนสามารถพัฒนานักเรียน และแก้ไขข้อมลู 
    เพ่ิมเติมได้ 
7. ตรวจทานคะแนนให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยความเรียบร้อย 

1 มีนาคม 66 ตามกำหนด  โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program  
    จัดค่าย EP Volunteer Spirit 2023 ณ จังหวัดสมุทรสาคร 

1 – 3 และ 7 - 9 
มีนาคม 66 

ตามเวลาที่กำหนด  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โดยโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ดำเนินการโครงการ “9 เตรียมน้อมฯ เตรียมความพร้อม  
เติมความรู้ สู่มหาวิทยาลัย ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2565” (A – Level) 

1  - 23 มีนาคม 66 08.30 – 16.30 น.  นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ทีม่ีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ ปีการศึกษา 
2563 – 2565 เรียนซ้ำรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่สมบูรณ์  
ครูประจำวิชา ดำเนินการ ดังนี้ 
1. แจ้งกำหนดวัน เวลา และแนวปฏิบัติในการเรียนซ้ำรายวิชา ให้นักเรียน
ทราบโดยตรง หรือแจ้งประสานกับครูที่ปรึกษาในการติดตามนักเรียน 
2. ครูประจำวิชา พบนักเรียนตามวัน เวลา สถานที่ ตามท่ีได้นัดหมายนักเรียน  
3. ติดตามนักเรียนในการเรียนซ้ำรายวิชาของท่านให้ครบถ้วนเรียบร้อย  
4. เมื่อนักเรียนเรียนซ้ำสิ้นสุดแล้ว ส่งผลการเรียนซ้ำตามเอกสารงานทะเบียน
และวัดผลกำหนด ทั้งนี้ ขอความกรุณาคุณครูประจำวิชาส่งเอกสารด้วยตนเอง 
ณ ห้องทะเบียนและวัดผลประเมินผล   

4 มีนาคม 66 ตามคำสั่ง  สอบคดัเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 
1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  
2. ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) 
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หน้า 2 
วัน/ เดือน / ปี เวลา การดำเนินงาน 
5 มีนาคม 66 ตามคำสั่ง  สอบคดัเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 

1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  
2. ห้องเรียนพเิศษเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
3. ห้องเรียนพิเศษ International Program (IP)  

7 มีนาคม 66 08.00 น. 
 

 ปิดระบบการคีย์คะแนนออนไลน์ 
 งานทะเบียนและวัดผล ดำเนินการดังนี้      
1. โอนขอ้มูลคะแนนจากครูผู้สอน มาท่ีฐานข้อมูลงานทะเบียนและวัดผล 
2. ดำเนินการประมวลผลคะแนน และตรวจสอบคะแนนรายวิชาต่าง ๆ 
3. ติดตามคะแนนในแตล่ะรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่สมบูรณ ์โดยจะแจ้งผ่าน   
   หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในการติดตามรายวิชาต่าง ๆ  
4. พิมพ์แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5)  

7 – 10 มีนาคม 66 08.30 – 16.30 น.  โครงการห้องเรียนพิเศษ International Program จัดการเรียนการสอน 
Advanced Course ระดับชั้น ม.4 - ม.5 

8 มีนาคม 66 ตามกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.00 น. 

 ประกาศผผลสอบคดัเลือก และรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  
ระดับช้ัน ม.1 ปีการศึกษา 2566 
1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  
2. ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) 
ระดับชัน้ ม.4 ปีการศึกษา 2566 
1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  
2. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
3. ห้องเรียนพิเศษ International Program (IP) 
 ตรวจทานแบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (ปพ.5) 
แนวปฏิบัติการดำเนินการ 
- วัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้รับเอกสาร ปพ.5 ณ ห้องทะเบียนและวัดผล  
นำมอบหัวหน้าวิชาในการดำเนินการต่อไป 
- คุณครูตรวจทานแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน (ปพ.5) ตามคำสั่ง   
ให้ถกูต้องด้วยความเรยีบร้อย  
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรวจทานความเรียบร้อย และลงนามในเอกสาร 
- วัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้รวบรวม ปพ.5 ส่งงานทะเบียนและวัดผล           
ให้ครบถว้นทุกรายวิชา  

8 – 9 มีนาคม 66 08.30 – 16.30 น.  หลังจากตรวจทานปพ.5 แล้ว 
 งานทะเบียนและวัดผล ดำเนินการดังนี้ 
1. แก้ไขข้อมูลคะแนนทีม่ีความคลาดเคลื่อน ให้ถูกตอ้งเรียบร้อย 
2. ประมวลผลคะแนน ตรวจสอบความถูกต้องคะแนนในระบบ 
3. ตรวจทานข้อมูลรายละเอียดเอกสารใบแจ้งผลการเรยีนให้ครบถ้วน
เรียบร้อย 

8 – 10 มีนาคม 66 ตามกำหนด  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สถานีจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช       
จ.นครราชสีมา 

            …../มีต่อหน้า 3 
 

 



หน้า 3 
วัน/ เดือน / ปี เวลา การดำเนินงาน 

8 – 12 มีนาคม 66 ตามกำหนด  กรอกใบสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566  
ประเภทห้องเรียนปกติ  (ความสามารถพิเศษ) 

8 – 15 มีนาคม 66 ตามกำหนด  กรอกใบสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 
- ประเภทห้องเรียนปกติ (สอบคดัเลือก และเงื่อนไขพิเศษ) 
 กรอกใบสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 
- ประเภทห้องเรียนปกต ิ (นักเรียนสอบคัดเลือกท่ัวไป และเงื่อนไขพิเศษ) 

10 มีนาคม 66 08.30 – 16.30 น.  ประกาศผลคะแนนสอบปลายและระดับผลการเรียน ของภาคเรยีนที่ 2  
ปีการศึกษา 2565 นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6  
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ในรายวิชาต่าง ๆ  
 ครูที่ปรึกษา 
1. รับเอกสารใบคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 และเอกสารอ่ืน ๆ ณ ห้อง
ทะเบียนฯ โดยงานทะเบียนวัดผลจะประสานแจ้งให้ทราบตามลำดับ 
2. แจง้ประกาศนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ เพื่อให้นักเรียนรับเอกสาร 
 วัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้  
1. รับเอกสารบัญชีรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ในรายวิชาต่าง ๆ  
ณ ห้องทะเบียนและวัดผล 
2. นำเอกสารบัญชีรายชื่อนักเรียน มอบแก่หัวหน้าวิชาที่เกีย่วขอ้ง  
 มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  
ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 
1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  
2. ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) 
ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 
1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  
2. หอ้งเรียนพเิศษเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
3. ห้องเรียนพิเศษ International Program (IP) 

10 – 13 มีนาคม 66 08.30 – 16.30 น.  นักเรียนทีม่ีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
ดำเนินการ ดังนี้ 
ครูที่ปรึกษา 
1. พบนักเรียนตามวัน เวลา สถานที่ ตามกำหนดนัดหมายนักเรียน 
2. ติดตามนักเรียนรับเอกสารให้ครบถ้วน 
3. ครูที่ปรึกษารวบรวมคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ให้ครบถ้วนทุกคน และ
นำส่งคนืงานทะเบียนวัดผล  
ครูประจำวิชา 
1. ประกาศนัดหมายโดยกำหนดวัน เวลา สถานที่ ให้นักเรียนทราบโดยทั่วกัน 
2. ชี้แจง แนะนำ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1        
แก่นักเรียน 
3. ดำเนินการพัฒนานักเรียนก่อนการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 
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หน้า 4 
วัน/ เดือน / ปี เวลา การดำเนินงาน 

10 – 13 มีนาคม 66 
(ตอ่) 

08.30 – 16.30 น.  นักเรียนทีม่ีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
ดำเนินการ ดังนี้ 
นักเรียน 
1. รับคำรอ้งจากครูที่ปรึกษา กรอกรายละเอียด และลงนาม ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ 
2. ยื่นคำร้องขอสอบแกต้ัวครั้งที่ 1 ส่งคืนครูที่ปรึกษา 
3. นักเรียนพบครูประจำวิชาเพ่ือรับทราบแนวปฏิบัติในการสอบแก้ตัว เพ่ือ
ได้รับการพัฒนาก่อนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 
4. เตรียมความพร้อมในการสอบแก้ตัว เช่น อ่านหนังสือ ทบทวนความรู้ 
เตรียมงานที่ได้รับมอบหมายจากครูประจำวิชา และปฏิบัติตามท่ีได้รับ
คำแนะนำจากครูประจำวิชา เป็นต้น 

11 – 12 มีนาคม 66 ตามคำสั่ง  รับสมคัรนักเรียนระดบัชั้น ม. 1 ปีการศกึษา 2566  
ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษ) 

11 – 15 มีนาคม 66 ตามคำสั่ง  รับสมคัรนักเรียนประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 
     - ระดับชั้น ม.1  สอบคัดเลอืก และเงื่อนไขพิเศษ  
     - ระดับชั้น ม.4  - นักเรียนสอบคัดเลือกทัว่ไป และเงื่อนไขพิเศษ 

13 มีนาคม 66 ตามคำสั่ง  มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 
1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  
2. ห้องเรียนพิเศษ International Program (IP)  

14 – 16  
มีนาคม 66 

08.00 – 16.00 น.  สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ตามตารางสอบกำหนด  

14 – 17  
มีนาคม 66 

08.30 – 16.30 น.  ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 แนวปฏิบัติดังนี้ 
 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
วัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1. รับเอกสารบัญชีรายชื่อรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ ณ งานทะเบียน
และวัดผล 
2. รวบรวมรายวชิาที่มีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ ให้ครบถ้วนเรยีบร้อย 
3. ตรวจสอบ และติดตามรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ ส่งให้ครบถ้วน    
   ตามบัญชีรายวิชาที่งานทะเบียนและวัดผลส่งมอบให้ 
4. นำบัญชีรายชื่อที่มีการแก้ไขผลการเรียนเรียบร้อยแล้ว ส่งใหห้ัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และส่งงานทะเบียนและวัดผล 
5. วัดผลกลุม่สาระการเรียนรู้ รวบรวมรายวิชาที่ดำเนินการสอบแก้ตัว 
    เรียบร้อยแล้ว ส่งงานทะเบียนและวัดผล หลังจากท่ีสอบเสร็จแล้ว 1 วัน  
    เช่น สอบแก้ตัวในวันที่ 14 มีนาคม 2566 ส่งงานทะเบียนและวัดผล             
    วันที่ 15 มีนาคม 2566 
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หน้า 5 
วัน/ เดือน / ปี เวลา การดำเนินงาน 

14 – 17  
มีนาคม 66 

(ต่อ) 

08.30 – 16.30 น.  ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 แนวปฏิบัติดังนี้ 
 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
แนวปฏิบัติหัวหน้าวิชา  
1. ประสานงานการสอบแกต้ัวครั้งที่ 1 กับคุณครูที่สอนรายวิชาเดียวกัน  
2. รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ผ่านแล้ว เขียนผลการสอบ   
    แก้ตัวในบัญชีรายชื่อที่ได้รับจากงานทะเบียนและวัดผล 
3. ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ที่วัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. หัวหน้าวชิาติดตาม รวบรวมขอ้มลู และสรุปจำนวนนักเรียนให้ครบถว้น   
    ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับจากงานทะเบียนและวัดผล และส่งคืนที่งานวัดผล
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
แนวปฏิบัติครูประจำวิชา 
     สอบแก้ตัวนักเรียนเสร็จแล้ว แก้ไขผลการเรียนตามใบรายชื่อนักเรียน  
ผ่าน / ไม่ผ่าน ที่หัวหน้าวิชาทันทีที่ประเมนิผลนักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  
 - กำกับ และติดตาม ในการดำเนินการสอบแก้ตัว การส่งผลการสอบแก้ตัว     
   ครั้งที่ 1 ของกลุ่มสาระฯ ตามวัน เวลาที่กำหนด 

15 มีนาคม 66 08.30 – 16.30 น.  ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ส่งรูปถ่ายนักเรียน เพ่ือติด    
ในเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ดำเนินการ ดังนี้ 
1. แจ้งนักเรียนให้ส่งรูปถ่ายที่มขีนาด 3x4 ซม. หรือ 1.5 นิ้ว ถูกต้องตาม
ระเบียบของโรงเรียน 
2. ตรวจสอบความถูกต้องและเรียบร้อยของรูปถ่ายก่อนนำส่ง 
3. รวบรวมรูปถ่ายของนักเรียนให้ครบถ้วนทุกคน ส่งงานทะเบียนวัดผล  
 สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566  
ประเภทห้องเรียนปกต ิ(ความสามารถพิเศษ) 

15 – 16  
มีนาคม 66 

ตามกำหนด  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ยื่นสมัครรอบ 2 เพ่ือเข้าศึกษาต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 

16 มีนาคม 66   ประกาศผลสอบคัดเลือก และรายงานตัวนักเรียนระดับ ม.1 
ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษ) 
 ประชุมครปูระจำเดือน 

17 - 20 มีนาคม 66 08.30 – 16.00 น.  นักเรียนลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 กรณีที่นักเรียนมีผลการสอบ 
     แก้ตัวครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 
1. ขอรับคำร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ที่ครูที่ปรึกษา 
2. เขียนคำร้องขอสอบแก้ตัว และยื่นคำร้อง ส่งคืนครูที่ปรึกษา 
3. ติดต่อและพบ คุณครูประจำวิชา เพื่อได้รับการพัฒนาก่อนสอบแก้ตัว 
4. เตรียมความพร้อมในการสอบแก้ตัว เช่น อ่านหนังสือ ทบทวน 
    แบบฝึกหัดต่าง ๆ เตรียมงานที่ได้รับมอบหมายจากครูประจำวิชา  
    และปฏิบัติตามที่ได้รับคำแนะนำจากครูประจำวิชา   
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หน้า 6 
วัน/ เดือน / ปี เวลา การดำเนินงาน 
18 มีนาคม 66 ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.  เฉพาะนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 วันสุดท้ายของการแก้ไขทะเบียน    

    นักเรียน 
๑. ในกรณีข้อมูลต่าง ๆ ของนักเรยีนมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจาก 
    ตัวสะกดผิด พิมพ์ผิด ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจรงิ 
๒. ในกรณีท่ีมกีารเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล  ของนักเรียน / บิดา / มารดา   
    ให้นักเรียนติดต่องานทะเบียน ณ ห้องทะเบียนและวัดผล  โดยนักเรียน 
    จะต้องเขียนคำร้อง  และนำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล   
    ทั้งฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสาร  มายื่นด้วย   
๓. การส่งข้อมลูนักเรียน ม.๖ ไปศูนย์ GPA / PR หากข้อมูลนักเรยีน 
    ไม่ถูกต้อง จะมีผลกระทบต่อการสอบ Admission ของนักเรียน 

20 มีนาคม 66 08.30 – 16.00 น.  ตรวจสอบ และสรุปจำนวนนักเรียนระดบัชั้น ม.3 และ ม.6  
จบหลักสูตรรุ่นที่ 1 (วันที่ 31 มีนาคม 2566) 

21 – 23  
มีนาคม 66 

ตามครูประจำวิชา
กำหนดนัดหมาย 

 “สอบแก้ตัวครั้งท่ี 2” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นักเรียน ม.1 - 
ม.6 
แนวปฏิบัติ ดังนี้ 
ครูประจำวิชา  
1. กำหนดวัน เวลา สถานที่ โดยแจ้งกำหนดการให้นักเรียนทราบอย่างทั่วถึง  
2. พบนักเรียนตามวัน เวลา สถานที่ และดำเนินการสอบแก้ตัว  
3. ติดตามนักเรียนให้มาสอบแก้ตัวตามวัน เวลา ทีก่ำหนดให้ครบถว้น  
3. หากนักเรียนไม่ได้มาตามวัน และเวลาที่กำหนด ให้แจ้งประสานงาน         
    กับครทูี่ปรึกษาทราบ เพ่ือติดตามนักเรียนให้มาสอบแก้ตัวตามวันและเวลา 
    ทีก่ำหนด   
นักเรียน 
1. พบครูประจำวิชา ตามวัน เวลา สถานที่กำหนด อย่างเคร่งครัด 
2. ดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ตามท่ีครูประจำวิชากำหนด ด้วยความ
รับผิดชอบ 
3. ติดตามการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 จากครูประจำวิชา และประกาศจากงาน
ทะเบียนและวัดผล 

21 – 24 
มีนาคม 66 

ตามครูประจำวิชา
กำหนดนัดหมาย 

 ส่งผล“สอบแก้ตัวครั้งที ่2” รายวิชาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
แนวปฏิบัต ิดังนี้ 
หัวหน้าวิชา  
1. ประสานงานครูผู้สอนในวิชาเดียวกัน ส่งผลการสอบแก้ตัว ตามวันและเวลา
กำหนด 
2. นำเอกสารบัญชีรายชื่อที่ลงผลการสอบแก้ตัวแล้ว ส่งวัดผลกลุ่มสาระฯ 
วัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1. รวบรวมเอกสาร ส่งงานทะเบียนและวัดผล   
2. ติดตามการดำเนินการสอบแก้ตัวให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยตามวัน เวลาที่กำหนด 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1. ติดตามการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ให้ครบถ้วนทุกรายวิชา 
2. ประสานงานกับวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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หน้า 7 
วัน/ เดือน / ปี เวลา การดำเนินงาน 

23 – 28  
มีนาคม 66 

08.30 – 16.00 น.  ส่งผล“สอบแก้ตัวครั้งที่ 2” 
1. หวัหน้าวิชา ส่งเอกสารบัญชีรายชื่อการสอบแก้ตวัส่งงานทะเบียนและวัดผล    
    ตามวันและเวลาที่กำหนด 
2. ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบแก้ตัวครั้งที ่2 (ผ่าน / ไม่ผ่าน) 

25 มีนาคม 66 ตามคำสั่ง  สอบคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนปกติ ม.1 ปีการศึกษา 2566          
- สอบคดัเลือก และเงื่อนไขพิเศษ  

26 มีนาคม 66 ตามคำสั่ง  สอบคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนปกติ ม.4 ปีการศึกษา 2566        
- สอบคัดเลือกทัว่ไป และเงื่อนไขพิเศษ 

27 มีนาคม 66  
 

07.30 – 11.00 น. 
12.00 – 15.30 น. 
15.30 น.เป็นต้นไป 

 นักเรียนจบการศึกษารุ่นที่ 1 (วันที่ 31 มีนาคม 2566)  
ซ้อมรับประกาศนียบัตร ณ หอประชุมสมบูรณ์ – เสาวรัตน์ นิ่มละออ 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจฉิมนิเทศ  

27 มีนาคม 66 
6 เมษายน 66 

08.00 – 16.00 น.  ตรวจสอบ และแก้ไข ทะเบียนนักเรียนระดับชั้น ม.6  
 ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลผลการเรียน ข้อมูลนักเรียน จำนวนนักเรียน  
     ให้ครบถ้วนเรียบร้อย ก่อนส่ง GPAX (ผลการเรียน 6 ภาคเรยีน) 

29 มีนาคม 66 ตามกำหนด  ประกาศผลสอบคัดเลือก และรายงานตัวนักเรียนประเภทห้องเรียนปกต ิ 
ระดับชั้น ม.1 ปีการศกึษา 2566  (สอบคดัเลือก และเงื่อนไขพิเศษ) 

30 มีนาคม 66 ตามกำหนด  ประกาศผลสอบคัดเลือก และรายงานตัวนักเรียนประเภทห้องเรียนปกต ิ 
ระดับชั้น ม.4 ปีการศกึษา 2566  (สอบคดัเลือก และเงื่อนไขพิเศษ) 

31 มีนาคม 66  
 

07.30 – 11.00 น. 
12.00 - 15.30 น.  

 นักเรยีนจบการศึกษารุ่นที่ 1 (วันที่ 31 มีนาคม 2566) รับ
ประกาศนียบัตร ณ หอประชุมสมบูรณ์ - เสาวรัตน์ นิ่มละออ 
 นักเรียนระดับชั้น ม.3  
 นักเรียนระดับชั้น ม.6 

1 เมษายน 66 ตามคำสั่ง  มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566  
ประเภทห้องเรียนปกติ  

2 เมษายน 66 ตามคำสั่ง  มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 
ประเภทห้องเรียนปกติ 

7 เมษายน 66 ๐๙.๐๐ น.  โรงเรียนจัดส่งข้อมูล GPA/PR  ที ่สพม. ๒  โดยงานทะเบียนและวัดผล 
     ดำเนินการจัดส่งตามลำดับ 

24 เมษายน –  
2 พฤษภาคม 66 

ตารางสอนกำหนด  ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  
ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ 

28 เมษายน 66  08.30 – 16.00 น.  กำหนดการจบหลักสูตรการศึกษา รุ่นที่ 2  
1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ 
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 จบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1 – 5 พฤษภาคม 66 ตารางสอนกำหนด  ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 
2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ  

10 พฤษภาคม 66 ตามกำหนด  ครนูำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
11 - 12  

พฤษภาคม 66 
ตามกำหนด  ปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1, ม.4 
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หน้า 8 
วัน/ เดือน / ปี เวลา การดำเนินงาน 

15 พฤษภาคม 66  08.30 – 16.00 น.  กำหนดการจบหลักสูตรการศึกษา รุ่นที่ 3 
1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ 
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 จบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2566 

16 พฤษภาคม 66  ตามกำหนด  เปิดเรียนภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2566 (นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6) 
30 มิถุนายน 66  08.30 – 16.00 น.  กำหนดการจบหลักสูตรการศึกษา รุ่นที ่4 

1. ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ 
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 จบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

27 กรกฎาคม 66  08.30 – 16.00 น.  กำหนดการจบหลักสูตรการศึกษา รุ่นที ่5 
1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ 
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 จบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

10 – 17 กรกฎาคม 66 08.30 – 16.30 น.  สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
18 – 26 กันยายน 66 08.30 – 16.30 น.  สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
25 – 29 ธันวาคม 66 08.30 – 16.30 น.  สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 
 

หมายเหตุ   ปฏิทินกำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และเป็นไปตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                งานทะเบียนและวัดผลจะดำเนินการแจ้งให้ทราบการเปลี่ยนแปลงต่อไป  


