
 
 

ปฏิทินปฏิบติังาน 

ปีการศึกษา 2557                                                                                                                                                                                

 
งานทะเบยีนและวัดผล 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
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ปฏิทินปฏิบัติงาน 
งานทะเบียนและวัดผล 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2557 

 

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
16-30 พ.ค.57 ตรวจสอบความถูกต้องและส ารวจจ านวนนักเรียนที่ไม่มา

เรียนติดต่อกัน 2 สัปดาห์ 
งานทะเบียนและวัดผล/ครูที่ปรึกษา 

13 มิ.ย.57 ลงทะเบียนเรียนซ้ า งานทะเบียนและวัดผล/ครูที่ปรึกษา 
25 มิ.ย.57 ถ่ายรูปติด ปพ.1 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 งานทะเบียนและวัดผล 

9-18 ก.ค.57 โรเนียวแบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2557 

งานทะเบียนและวัดผล/ครูผู้สอน 

21–25 ก.ค.57 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 งานทะเบียนและวัดผล 
28-31 ก.ค.57 ประมวลผลโปรแกรม School ICT งานทะเบียนและวัดผล 

1 ส.ค.57 ส่งผลการเรียนซ้ า  งานทะเบียนและวัดผล/ครูผู้สอน 
4-8 ส.ค.57 กรอกผลการเรียนซ้ า งานทะเบียนและวัดผล 
4 ส.ค.57 ประกาศผลสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา 2557 จากเว็บไซต์ของโรงเรียน 
ครูผู้สอน 

2-12 ก.ย.57 โรเนียวแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2557 

งานทะเบียนและวัดผล/ครูผู้สอน 

10 ก.ย.57 ส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2557 

ครูผู้สอน 

15-23 ก.ย.57 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 งานทะเบียนและวัดผล 
24-26 ก.ย.57 ครูผู้สอนจัดท าคะแนน/ตรวจทานความถูกต้อง ครูผู้สอน 

26 ก.ย.57 ปิดระบบโปรแกรม School ICT เวลา 17.00 น. งานทะเบียนและวัดผล 
29–30 ก.ย. 

และ 1 ต.ค.57 
ประมวลผลโปรแกรม School ICT จัดท า ต.2ก และ ปพ.6 งานทะเบียนและวัดผล 

1 ต.ค.57 ส่งผลการเรียน (ปพ.5) งานทะเบียนและวัดผล/ครูผู้สอน 
2 ต.ค.57 ประกาศผลสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2557 จากเว็บไซต์ของโรงเรียน แจกสมุด ปพ.6 
ครูผู้สอน/งานทะเบียนและวัดผล/ 
ครูที่ปรึกษา 

2–3, 6 ต.ค.57 ซ่อมครั้งที่ 1 ครูผู้สอน 
6 ต.ค.57 ส่งผลสอบซ่อมครั้งที่ 1 เวลา 16.00 น. งานทะเบียนและวัดผล/ครูผู้สอน 

7-8 ต.ค.57 ซ่อมครั้งที่ 2 ครูผู้สอน 
8 ต.ค.57 ส่งผลสอบซ่อมครั้งที่ 2 เวลา 16.00 น. งานทะเบียนและวัดผล/ครูผู้สอน 

 
 



หน้า 2 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน 
งานทะเบียนและวัดผล 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2557 

 

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
17-28 พ.ย.57 ตรวจสอบส าเนา ปพ.1 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 งานทะเบียนและวัดผล/ครูที่ปรึกษา 

21 พ.ย.57 ลงทะเบียนเรียนซ้ า งานทะเบียนและวัดผล/ครูที่ปรึกษา 
12-23 ธ.ค.57 โรเนียวแบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2557 
งานทะเบียนและวัดผล/ครูผู้สอน 

15 ธ.ค.57 สอบ Pre O-NET ชั้น ม.3 งานทะเบียนและวัดผล 
24–30 ธ.ค.57 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 งานทะเบียนและวัดผล 
5-8 ม.ค.58 ประมวลผลโปรแกรม School ICT งานทะเบียนและวัดผล 
9 ม.ค.58 ประกาศผลสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

จากเว็บไซต์ของโรงเรียน 
ครูผู้สอน 

19-20 ม.ค.58 แจกส าเนา ปพ.1 และ ปพ.7 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 งานทะเบียนและวัดผล 
30 ม.ค.58 ส่งผลการเรียนซ้ า งานทะเบียนและวัดผล/ครูผู้สอน 

31 ม.ค.-1 ก.พ.58 สอบ O-NET ชั้น ม.3  งานทะเบียนและวัดผล 
2-6 ก.พ.58 กรอกผลการเรียนซ้ า งานทะเบียนและวัดผล 

    7–8 ก.พ.58 สอบ O-NET ชั้น ม.6   
12 ก.พ.58 สอบข้อสอบกลางชั้น ม.1 และ ม.2 งานทะเบียนและวัดผล 

12-24 ก.พ.58 โรเนียวแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2557  

งานทะเบียนและวัดผล/ครูผู้สอน 

 18–19 ก.พ.58 สอบ NT ชั้นม.2 และ LAS ชั้น ม.5 งานทะเบียนและวัดผล 
19 ก.พ.58 ส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา 2557 
ครูผู้สอน 

24-27 ก.พ.,  
2-5 มี.ค.58 

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  
 

งานทะเบียนและวัดผล 

6-10 มี.ค.58 ครูผู้สอนจัดท าคะแนน/ตรวจทานความถูกต้อง  ครูผู้สอน 

10 มี.ค.58 ปิดระบบโปรแกรม School ICT  เวลา 17.00 น. งานทะเบียนและวัดผล 
11–13 มี.ค.58 ประมวลผลโปรแกรม School ICT จัดท า ต.2ก และ ปพ.6 งานทะเบียนและวัดผล 

13 มี.ค.58 ส่งผลการเรียน (ปพ.5)  งานทะเบียนและวัดผล/ครูผู้สอน 
16 มี.ค.58 ประกาศผลสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

จากเว็บไซต์ของโรงเรียน แจกสมุด ปพ.6 ของนักเรียนชั้น  
ม.1,ม.2,ม.4 และม.5 

ครูผู้สอน/งานทะเบียนและวัดผล/ 
ครทูี่ปรึกษา 
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วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
16-18 มี.ค.58 ซ่อมครั้งที่ 1 ครูผู้สอน 

18 มี.ค.58 ส่งผลสอบซ่อมครั้งที่ 1 เวลา 16.00 น. งานทะเบียนและวัดผล/ครูผู้สอน 
19-20 มี.ค.58 ซ่อมครั้งที่ 2 ครูผู้สอน 

20 มี.ค.58 ส่งผลสอบซ่อมครั้งที่ 2 เวลา 16.00 น. งานทะเบียนและวัดผล/ครูผู้สอน 
 23-27 และ 
30 มี.ค.58 

จัดท าเอกสารการจบหลักสูตรนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 งานทะเบียนและวัดผล 

31 มี.ค.58 อนุมัติการจบหลักสูตรและจัดท าเอกสารการจบหลักสูตร
นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6  

งานทะเบียนและวัดผล 

1-8 เม.ย.58 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ไม่จบหลักสูตรพร้อมรุ่นเรียน 
ภาคฤดูร้อน 

งานทะเบียนและวัดผล/ครูผู้สอน 

8 เม.ย.58 ส่งผลการเรียนภาคฤดูร้อนนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 งานทะเบียนและวัดผล/ครูผู้สอน 
9-10 เม.ย.58 อนุมัติการจบหลักสูตรและจัดท าเอกสารการจบหลักสูตร

นักเรียนภาคฤดูร้อน 
งานทะเบียนและวัดผล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


