
ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

สัปดาห์ที่ ว/ด/ป งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
17-31 พ.ค. 64  17-31 พ.ค. 64 - หยุดเรียนตามมติ ครม. 

(เลื่อนไปเปิดเรียน 1 มิ.ย. 64) 
- จัดทำคู่มือการวัดผลประเมินผล 

- จัดซื้อเอกสาร ปพ.6 ปพ.8 

 
 

ฝ่ายวัดผลฯ 
ฝ่ายวัดผลฯ 

เวลาเรียน
หายไป 10 วัน 

1 
1-4 มิ.ย.64 

 

1-2,4 มิ.ย.64 
3 มิ.ย.64 

- เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 (ในรูปแบบ online 
onhand ondemand) 
-หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระราชินี 
- ครูส่งรายงานการสอนออนไลน์ ครั้งที่ 1 

ครูประจำวิชา 
ฝ่ายวิชาการ 

 

 
 
 

เวลาเรียน 3 วัน 
2 

7-11 มิ.ย.64 
 -เรียน ในรูปแบบ online onhand ondemand 

- ครูส่งรายงานการสอนออนไลน์ ครั้งที่ 2 
วิชาการ 

ครูประจำวิชา 
 

เวลาเรียน 5 วัน 
3 

14-18 มิ.ย.64 
 

17 มิ.ย. 64 
เรียนในรูปแบบ on site สลับวันคู่ห้องคู่ วันคี่ห้องคี่ 
- ครูส่งรายงานการวิเคราะห์ผู้เรียน 
- นักเรียนเลือกเข้ากลุ่มในกิจกรรมชุมนุม 

ครูประจำวิชา 
ครูประจำชั้น 
ฝ่ายวิชาการ 

 
 

เวลาเรียน 5 วัน 
4 

21-25 มิ.ย. 64 
 
 

25 มิ.ย.64 

- 21-25 มิ.ย. 64 เรียนในรูปแบบ on site สลับวัน
คู่ห้องคู่ วันคี่ห้องคี่ 
- กิจกรรมวันสุนทรภู่ (กิจกรรมรูปแบบออนไลน์) 
- ลงข้อมูลและตารางเรียนใน Q-info 

ครูประจำวิชา 
ครูประจำชั้น 
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายวัดผลฯ 

 
 

เวลาเรียน 5 วัน 

5 
28-30 มิ.ย.64 
1-2 ก.ค. 64 

 
28-30 มิ.ย. 64 

1-2 ก.ค. 64 

- เรียนในรูปแบบon site สลบัวันคู่ห้องคู่วันคี่ห้องคี่ 
- เรียนในรูปแบบon siteสลับวันคู่ห้องคู่ วันคี่ห้องคี่ 
 
-ส่งปพ.3 ออนไลน์ 

ครูประจำวิชา 
ครูประจำชั้น 
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายวัดผลฯ 

 
 

เวลาเรียน 5 วัน 

6 
5-9 ก.ค. 64 

5-8 ก.ค.64 
9 ก.ค.64 

- เรียนในรูปแบบ on site 
- เรียน ในรูปแบบ online onhand ondemand 
- ครูประจำชั้นตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และครู

ประจำวิชาตรวจสอบ แจ้งแก้ไขในระบบ Q-info 

- รวบรวม ปพ.6 เก็บไว้กับฝ่ายวัดผลเพ่ือ

ตรวจสอบข้อมูล 

ครูประจำวิชา 
ครูประจำชั้น 
ฝ่ายวิชาการ 
ครูประจำวิชา 
ครูประจำชั้น 
ครูประจำชั้น 

 

 
 

เวลาเรียน 5 วัน 

7 
12-16 ก.ค. 64 

 - เรียน ในรูปแบบ online onhand ondemand 
- ครูส่งรายงานการสอนออนไลน์ ครั้งที่ 3 
 

ครูประจำวิชา 
ครูประจำชั้น 
ฝ่ายวิชาการ 

 
 
 

***หมายเหต:ุปฏิทินนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม*** 



 
สัปดาห์ที่ ว/ด/ป งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

  - ลงรายละเอียดของโครงสร้างรายวิชาและตัวชี้วัด
ในระบบ Q-info 

ครูประจำวิชา 
 

 
เวลาเรียน 5 วัน 

8 
19-23 ก.ค. 64 

 - เรียน ในรูปแบบ online onhand ondemand 
- ครูส่งรายงานการสอนออนไลน์ ครั้งที่ 4 

ครูประจำวิชา 
ครูประจำชั้น 
ฝ่ายวิชาการ 

 
 

เวลาเรียน 5 วัน 
9 

26-30 ก.ค. 64 
 

26 ก.ค.64 
28 ก.ค.64 

- เรียน ในรูปแบบ online onhand ondemand 
- ชดเชยวันอาสาฬหบูชา 
- หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10 
- ครูส่งรายงานการสอนออนไลน์ ครั้งที่ 5 

ครูประจำวิชา 
ครูประจำชั้น 
ฝ่ายวิชาการ 

 
 
 

เวลาเรียน 3 วัน 
10 

2-7 ส.ค. 64 
2-6 ส.ค.64 
6 ส.ค.64 
7 ส.ค.64 

- เรียนในรูปแบบ online onhand ondemand 
- ครูส่งรายงานการสอนออนไลน์ ครั้งที่ 6 
- เรียนชดเชย ในรูปแบบ online onhand 
ondemand ใช้ตารางเรียนวันจันทร์) 
- ข้อสอบกลางภาค 1/2564 

ครูประจำวิชา 
ครูประจำชั้น 
ฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 

เวลาเรียน 6 วัน 

11 
9-14 ส.ค. 64 

9-13 ส.ค.64 
12 ส.ค. 64 
13 ส.ค. 64 
14 ส.ค.64 

- เรียน ในรูปแบบ online onhand ondemand 
- หยุดเรียนวันแม่แห่งชาติ 
- ครูส่งรายงานการสอนออนไลน์ ครั้งที่ 7 
- เรียนชดเชย ในรูปแบบ online onhand 
ondemand ใช้ตารางเรียนวันอังคาร) 

ครูประจำวิชา 
ครูประจำชั้น 
ฝ่ายวัดผล 

 
 
 
 

เวลาเรียน 5 วัน 
12 

16-21 ส.ค. 64 
16 ส.ค. 64 

17-20 ส.ค.64 
18 ส.ค. 64 
21 ส.ค. 64 

- เรียนในรูปแบบ online onhand ondemand 
- เรียนในรูปแบบ onsite 
-กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
- เรียนชดเชย ในรูปแบบ online onhand 
ondemand ใช้ตารางเรียนวันพุธ) 

ครูประจำวิชา 
ครูประจำชั้น 
หัวหน้าสาระ
วิทยาศาสตร์ฯ 

 
 
 
 

เวลาเรียน 6 วัน 
13 

23-28 ส.ค. 64 
23-27 ส.ค. 64 

27 ส.ค. 64 
28 ส.ค. 64 

- เรียนในรูปแบบ onsite 
- ครูมัธยมแจ้ง/ตรวจสอบ การลงคะแนนเก็บและ

คะแนนสอบกลางภาคในระบบ Qinfo 

-  เรียนชดเชย ในรูปแบบ online onhand 

ondemand ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี) 

ครูประจำวิชา 
ครูประจำชั้น 

 
 

 
 
 
 
เวลาเรียน 6 วัน 

14 
30-31 ส.ค. 64 
1-4 ก.ย. 64 

 
4 ส.ค. 64 

- เรียนในรูปแบบ onsite 
- ครูทุกคนส่งโครงการปีงบ 65  
 

ครูประจำวิชา 
ครูประจำชั้น 

 

 
 

 
***หมายเหต:ุปฏิทินนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม*** 



สัปดาห์ที่ ว/ด/ป งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
  - เรียนชดเชย ในรูปแบบ online onhand 

ondemand ใช้ตารางเรียนวันศุกร์) 
- ตรวจสอบความก้าวหน้าการลงคะแนนในระบบQ-
info 

ฝ่ายวัดผลฯ  
 

 
เวลาเรียน 6 วัน 

15 
6-11 ก.ย.64 

6-10 ก.ย. 64 
11 ก.ย. 64 

- เรียนในรูปแบบ onsite 
- เรียนชดเชย ในรูปแบบ online onhand 
ondemand ใช้ตารางเรียนวันจันทร์) 

ครูประจำวิชา 
ฝ่ายวิชาการ 

 

 
 

เวลาเรียน 6 วัน 
16 

13-18 ก.ย. 64 
13-17 ก.ย. 64 
13-17 ก.ย. 64 

 
18 ก.ย. 64 

- เรียนในรูปแบบ onsite 
- ครสู่งข้อสอบปลายภาค 1/2564 
- นิเทศภายในครั้งที่ 2/2564 
- เรียนชดเชย ในรูปแบบ online onhand 
ondemand ใช้ตารางเรียนวันอังคาร) 
- ส่งข้อสอบปลายภาค 1/2564 

ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80 % 

ครูประจำวิชา 
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายนิเทศ
การศึกษา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

เวลาเรียน 6 วัน 

17 
20-25 ก.ย. 64 

24 ก.ย.64 
 

25 ก.ย.64 

- วันหยุดเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ(วันมหิดล) - เรียน
ชดเชย ในรูปแบบ online onhand ondemand 
ใช้ตารางเรียนวันพุธ) 
- นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80 % ติดต่อครู
ประจำวิชาเพ่ือเรียนซ่อมเสริมเวลา ทดเวลาเรียนที่
ขาดไป 

ครูประจำวิชา 
ฝ่ายวิชาการ 

-ตามมติ ค.ร.ม. 
29 ธ.ค.63 
 
 
 
เวลาเรียน 5 วัน 

18 
27-30 ก.ย.64 
1 -2 ต.ค. 64 

27-30 ,1 
2 ต.ค. 64 

- เรียนในรูปแบบ onsite 
- เรียนชดเชย ในรูปแบบ online onhand 
ondemand ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี) 
- สอบนอกตารางปลายภาคเรียนที่ 1/2564 

- ครูประชั้นรับเอกสาร ปพ.6 เพ่ือลงรายละเอียด

ต่างๆ 

ครูประจำวิชา 
ฝ่ายวิชาการ 

เวลาเรียน 6 วัน 

19 
4-9 ต.ค. 64 

4-5 ต.ค. 64 
6-8 ต.ค. 64 
9 ต.ค. 64 

- สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 
- นักเรียนสอบแก้ตัวในตัวชี้วัดของรายวิชาที่ไม่ผ่าน 
- ชดเชย ในรูปแบบ online onhand ondemand 

ฝ่ายวัดผล 
ครูประจำวิชา 

 

 
 

เวลาเรียน 6 วัน 
รวมเวลาเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ฝ่ายวิชาการ 99 วัน 

 10 -31ต.ค. 64 นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ฝ่ายวิชาการ  

***หมายเหต:ุปฏิทินนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม*** 
 



สัปดาห์ที่ ว/ด/ป งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
20 

11-15 ต.ค. 64 
11 ต.ค. 64 - ครูประจำวิชาแต่ละกลุ่มสาระพิมพ์เอกสารปพ.5 

จากระบบ Q-info โดยผ่านหัวหน้ากลุ่มสาระ

ตรวจสอบ พร้อมลงชื่อ  

ครูประจำชั้นส่งสมุดบันทึก เวลาเรียนสิ้นภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2564 ให้ฝ่ายวัดผลตรวจสอบ 

ครูประจำวิชา 
หัวหน้าสาระ 

 

 13 ต.ค. 64 หัวหน้าสาระวิชาส่งเอกสาร ปพ.5 ให้ฝ่ายวัดผล
ตรวจความเรียบร้อย และส่งต่อครูประจำชั้นเพื่อ
กรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลงในแบบฟอร์ม 
พร้อมบันทึก ปพ.6 

หัวหน้าสาระ 
ฝ่ายวัดผลฯ 
ครูประจำชั้น 

 

 

 15 ต.ค. 64 
 

- ครูประจำชั้นส่งเอกสารประจำชั้นทั้งหมดแก่ฝ่าย
วัดผล  
ส่งเอกสาร ปพ.6/ปพ.8 เพ่ือเสนอผู้บริหารอนุมัติ 

ครูประจำชั้น 
ฝ่ายวัดผลฯ 

 

21 
18-22 ต.ค. 64 

19 ต.ค. 64 - ฝ่ายวัดผลรวบรวมเอกสารเสนอผู้บริหารเพื่อ
อนุมัติผลการเรียน 
กรอกข้อมูลและผลการเรียนลงในโปรแกรม
Schoolmis 

ฝ่ายวัดผลฯ  

***หมายเหต:ุปฏิทินนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม*** 
 

 
 
 
 


