
 
 
 
 
 
 

ปฏิทินปฏิบัติงาน งานวัดผล ประเมินผล งานทะเบียนนักเรียนและเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 

  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 พ.ย.65 ลงทะเบียนเรียนซ ้า  งานวัดผลฯ/ครูที่ปรึกษา 
1-7 พ.ย.65 ส้ารวจจ้านวนนักเรียน ติดตาม และสรุปจา้นวนนักเรียน 10 พ.ย. งานทะเบียน 
9 พ.ย.65 สรุปข้อมูลนักเรียนเพ่ือนับจ้านวนนักเรียน 10 พ.ย.  งานทะเบียน 
15 พ.ย.65 ส่งผลการเรียนซ ้า งานวัดผลฯ/ครูผู้สอน 

21-23 พ.ย.65 กรอกผลการเรียนซ ้า งานวัดผลฯ 
23 พ.ย.-23 ธ.ค.65 ตรวจสอบส้าเนา ปพ.1/แก้ไข/จัดท้า นักเรียนชั น ม.3 และ ม.6 งานทะเบียน/ครูที่ปรึกษา 
23-29 ธ.ค.65 สัปดาห์การจัดท้าคะแนนระหว่างภาคเรียน (ก่อนกลางภาค/ 

กลางภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
ครูผู้สอน 

28 ธ.ค.65 แจกส้าเนา ปพ.1 และ ปพ.7 นักเรียนชั น ม.3 และ ม.6 งานทะเบียน 
29 ธ.ค.65 ปิดระบบโปรแกรม SGS  เวลา 17.00 น. งานวัดผลฯ 
3-6 ม.ค.66 ประมวลผลโปรแกรม SGS  จัดท้าใบแจ้งคะแนนระหว่างภาคเรียน 

(ก่อนกลางภาค/กลางภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
งานวัดผลฯ 

9 ม.ค.66 - ประกาศผลคะแนนระหว่างภาคเรียน (ก่อนกลางภาค/กลางภาค)  
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  (ผ่านระบบโปรแกรม SGS) 
- เปิดระบบโปรแกรม SGS เวลา 8.00 น. 

งานวัดผลฯ/ครูผู้สอน 

31 ม.ค.66 - ปิดระบบโปรแกรม SGS กลางภาค (ภาคเรยีนที่ 2/2565) เวลา 17.00 น. 
- เปิดระบบโปรแกรม SGS ปลายภาค (ภาคเรียนท่ี 2/2565) เวลา 17.00 น. 

งานวัดผลฯ 

7 ก.พ.66 ส่งรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2565 

ครูผู้สอน 

12 ก.พ.66 สอบ O-NET ชั น ม.3 (ประกาศผล 30 มี.ค.66) งานวัดผลฯ 
10-20 ก.พ.66 จัดท้าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  งานวัดผลฯ/ครูผู้สอน 

16 ก.พ.66 ส่งรายชื่อนักเรยีนที่ไมม่ีสิทธ์ิเข้าสอบปลายภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ครูผู้สอน 
21 ก.พ.-1 มี.ค.66 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 งานวัดผลฯ 

22 ก.พ.66 
- ปิดระบบโปรแกรม SGS ปลายภาค (ภาคเรียนท่ี 2/2565) เวลา 12.00 น. 
- เปิดระบบโปรแกรม SGS กลางภาค (ภาคเรียนท่ี 2/2565) เวลา 12.00 น. 

งานวัดผลฯ 

23 ก.พ.66 
- ปิดระบบโปรแกรม SGS กลางภาค (ภาคเรยีนที่ 2/2565) เวลา 8.00 น. 
- เปิดระบบโปรแกรม SGS ปลายภาค (ภาคเรียนท่ี 2/2565) เวลา 8.00 น. 

งานวัดผลฯ 

25-26 ก.พ.66 สอบ O-NET ชั น ม.6 (ประกาศผล 31 มี.ค.66) งานวัดผลฯ 
 2-7 มี.ค.66 ครูผู้สอนจัดท้าคะแนน/ตรวจทานความถูกต้อง  ครูผู้สอน 
7 มี.ค.66 ปิดระบบโปรแกรม SGS เวลา 17.00 น. งานวัดผลฯ 

8-10,13 มี.ค.66 ประมวลผลโปรแกรม SGS จัดท้า ต.2ก และ ปพ.6 งานวัดผลฯ 
13 มี.ค.66 ส่งผลการเรียน (ปพ.5)  งานวัดผลฯ/ครูผู้สอน 
14 มี.ค.66 - ประกาศผลสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

- แจก ปพ.6 ของนักเรียนชั น ม.1,ม.2,ม.4 และม.5 
ครูผู้สอน/งานวัดผลฯ/ 
ครูที่ปรึกษา 



 
 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
14-17 มี.ค.66 สอบแก้ตัวครั งที่ 1 ครูผู้สอน 

17 มี.ค.66 ส่งผลสอบแก้ตัวครั งที่ 1 เวลา 16.00 น. งานวัดผลฯ/ครูผู้สอน 
20-21 มี.ค.66 สอบแก้ตัวครั งที่ 2 ครูผู้สอน 

21 มี.ค.66 ส่งผลสอบแก้ตัวครั งที่ 2 เวลา 16.00 น. งานวัดผลฯ/ครูผู้สอน 
22 มี.ค.66 กรอกผลการสอบแก้ตัวในโปรแกรม SGS งานวัดผลฯ 

23-30 มี.ค.66 จัดท้าเอกสารการจบหลักสูตรนักเรียนชั น ม.3 และ ม.6 งานทะเบียน 
31 มี.ค.66 อนุมัติการจบหลักสูตรและจัดท้าเอกสารการจบหลักสูตรนักเรียนชั น 

ม.3 และ ม.6 และวันเกียรติยศ 
งานทะเบียน 

3 เม.ย.66 ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนของนักเรียน ม.3 และ ม.6 งานทะเบียน 
3 เม.ย.-10 พ.ค.66 นักเรียนชั น ม.3 และ ม.6 ที่ไม่จบหลักสตูรพร้อมรุ่นเรียนภาคฤดูร้อน งานทะเบียน/ครูผู้สอน 

7 เม.ย.66 ส่งผลการเรียนภาคฤดูร้อนนักเรียนชั น ม.3 และ ม.6 งานทะเบียน/ครูผู้สอน 
10 เม.ย.66 อนุมัติจบหลักสูตรนักเรียน ม.3 และ ม.6 รอบ 2  

(นักเรียนที่จบไม่พร้อมรุ่น) 
งานทะเบียน 

10 เม.ย. 66 จัดท้าเอกสารหลักฐานการจบหลกัสูตรนักเรียน ม.3 และ ม.6 รอบ 2 งานทะเบียน 
10 พ.ค.66 ครูผู้สอนส่งผลการเรียนภาคฤดูร้อน รอบ 2 งานทะเบียน/ครูผู้สอน 
12 พ.ค.66 อนุมัติการจบหลักสูตรของนักเรียน ม.3 และ ม.6 รอบ 3 งานทะเบียน 

10-11 พ.ค.66 จัดท้าเอกสารการจบหลักสูตร ม.3 และ ม.6 รอบ 3 งานทะเบียน 
19 เม.ย.66 นักเรียน ม.3 และ ม.6 รับเอกสารหลักฐานการจบหลักสูตร รอบ 2  งานทะเบียน 
16 พ.ค.66 นักเรียน ม.3 และ ม.6 รับเอกสารหลักฐานการจบหลักสูตร รอบ 3  งานทะเบียน 
9  มิ.ย.66 ส่งเอกสาร ปพ.3 ให้  สพม.  และ  สพฐ. งานทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


