
ปฏิทินงานวัดผล 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

 
วัน เดือน ป ี รายการ ผู้รับผิดชอบ 

1 กรกฎาคม 63 เปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ครูทุกคน 

1-3 กรกฎาคม 63 
นักเรียนระดับช้ัน ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 สอบแก้ตัวครั้งท่ี 1 
ประจำภาคเรียนท่ี 2/2562 

งานวัดผล และ
ครูผู้สอน 

7-10 กรกฎาคม 63 ลงทะเบียนวิชาเรียนในระบบ SGS  วัดผลกลุ่มสาระฯ 

8 กรกฎาคม 63 
ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งท่ี 1 ประจำภาคเรียนท่ี 2/2562 
(ผ่านทางครูประจำช้ัน) 

ครูประจำช้ัน 

8-10 กรกฎาคม 63 
นักเรียนระดับช้ัน ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 สอบแก้ตัวครั้งท่ี 2 
ประจำภาคเรียนท่ี 2/2562 

งานวัดผล และ
ครูผู้สอน 

13 กรกฎาคม 63 
ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งท่ี 2 ประจำภาคเรียนท่ี 2/2562 
(ผ่านทางครูประจำช้ัน) 

ครูประจำช้ัน 

20 กรกฎาคม 63 ตรวจสอบการบันทึกคะแนนในระบบ SGS ครั้งท่ี 1 วัดผลกลุ่มสาระฯ 

31 กรกฎาคม 63  ส่งรายช่ือนักเรียนท่ีคาดว่าจะมีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ครั้งท่ี 1 
งานวัดผล และ

ครูผู้สอน 
3 สิงหาคม 63 ตรวจสอบการบันทึกคะแนนในระบบ SGS ครั้งท่ี 2 วัดผลกลุ่มสาระฯ 

5 สิงหาคม 63  
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนท่ีคาดว่าจะมีเวลาเรียนไม่ครบ 80% 
ครั้งท่ี 1 

งานวัดผล และ
ครูผู้สอน 

10-20 สิงหาคม 63 ส่งต้นฉบับแบบทดสอบกลางภาคเรียนท่ี 2/2563 ครูผู้สอน 

17-20 สิงหาคม 63 -  ตรวจสอบการบันทึกคะแนนในระบบ SGS ครั้งท่ี 3 
วัดผลกลุ่มสาระฯ

ครูผู้สอน  
21 สิงหาคม 63 ประกาศคะแนนก่อนสอบกลางภาคในระบบ SGS งานวัดผล 

24-28 สิงหาคม 63 สอบกลางภาคเรียนท่ี 1/2563 
คณะกรรมการตาม

คำส่ัง 
2 กันยายน 63 ประกาศคะแนนกลางภาคในระบบ SGS งานวัดผล 

4 กันยายน 63  ส่งรายช่ือนักเรียนท่ีคาดว่าจะมีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ครั้งท่ี 2 
งานวัดผล และ

ครูผู้สอน 

9 กันยายน 63  
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนท่ีคาดว่าจะมีเวลาเรียนไม่ครบ 80% 
ครั้งท่ี 2 

งานวัดผล และ
ครูผู้สอน 

21 กันยายน 63 ตรวจสอบการบันทึกคะแนนในระบบ SGS ครั้งท่ี 4 วัดผลกลุ่มสาระฯ 



วัน เดือน ป ี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
5 ตุลาคม 63 ตรวจสอบการบันทึกคะแนนในระบบ SGS ครั้งท่ี 5 วัดผลกลุ่มสาระฯ 

12 ตุลาคม 63  ส่งรายช่ือนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ครบ 80% 
งานวัดผล และ

ครูผู้สอน 
12-22 ตุลาคม  63 ส่งต้นฉบับแบบทดสอบกลางภาคเรียนท่ี 2/2563 ครูผู้สอน 

16 ตุลาคม 63  นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบกับครูผู้สอน 
งานวัดผล และ

ครูผู้สอน 

19-22 ตุลาคม 63 
-  ตรวจสอบการบันทึกคะแนนในระบบ SGS ครั้งท่ี 6 
-  บรรจุแบบทดสอบกลางภาคลงในกระเป๋า 

วัดผลกลุ่มสาระฯ
ครูผู้สอน  

24 ตุลาคม 63 ประกาศคะแนนเก็บในระบบ SGS งานวัดผล 

26-30 ตุลาคม 63 สอบปลายภาคเรียนท่ี 1/2563 
คณะกรรมการตาม

คำส่ัง 
2-6 พฤศจิกายน 63 เรียนเสริมเพิ่มคะแนน ครูผู้สอน 

9 พฤศจิกายน 63 
-กลุ่มสาระฯรวบรวม ปพ.5 ส่งท่ีงานวัดผล ก่อน 09.00 น. 
-ประกาศ 0 ร มส และ มผ ประจำภาคเรียนท่ี 1/2563 

กลุ่มสาระฯ  
งานวัดผล 

10-12 พฤศจิกายน 63  สอบแก้ตัวครั้งท่ี 1 ประจำภาคเรียนท่ี 1/2563 
งานวัดผล และ

ครูผู้สอน 
13 พฤศจิกายน 63 ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งท่ี 1 และผลการเรียนประจำภาค

เรียนท่ี 1/2563 ผ่านระบบ SGS 
งานวัดผล 

14 พฤศจิกายน 63 ปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ครูทุกคน 
27 พฤศจิกายน 63 ครูท่ีปรึกษา รับ ปพ.6 จากกลุ่มการบริหารวิชาการ  ครูท่ีปรึกษาและกลุ่ม

การบริหารวิชาการ 
1 ธันวาคม 63 เปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ครูทุกคน 

 


