
 
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ 

ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

8 - 10 มถิุนายน 2564 นักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุมในระบบ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
10 มถิุนายน 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เลือกกิจกรรม 4 เหล่า งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
14 มถิุนายน 2564 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
12 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ที่ติด 0, ร, มส, มผ 

สะสม (ออนไลน์) 
งานวัดผลและประเมินผล 
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น 

17 กรกฎาคม 2564 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ที่ติด 0 ร มส มผ 
สะสม ด้วยระบบออนไลน์ Google Meet 

งานวัดผลและประเมินผล 
คณะกรรมการตามคำสั่งฯ 

19 – 23  
กรกฎาคม 2564  

- นักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ที่ติด 0, ร, มส, มผ สะสม ติดต่อ
พบครูประจำวิชาหรือครูท่ีหัวหน้ากลุ่มสาระฯ มอบหมายให้มีหน้าที่ 
ในการดำเนินการแก้ตัว ด้วยช่องทางการติดต่อระบบออนไลน์ 
- นักเรียนทุกระดับชั้น Re – Check คะแนนระหว่างภาค ครั้งที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กับคุณครูประจำวิชา (ออนไลน์) 

งานวัดผลและประเมินผล 
ครูประจำวิชา 
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น 

19 กรกฎาคม 2564 
ถึง 20 สิงหาคม 2564 

นักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ที่ติด 0, ร, มส, มผ สะสม 
ดำเนินการแก้ตัว ตามท่ีครูประจำวิชาหรือครูท่ีหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
มอบหมายให้มีหน้าที่ในการดำเนินการแก้ตัว ด้วยช่องทางการติดต่อ
ระบบออนไลน์ 

งานวัดผลและประเมินผล 
ครูประจำวิชา 
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น 

20 สิงหาคม 2564  ครูที่ปรึกษาประจำชั้นทุกระดับชั้น แจ้งคะแนนเก็บระหว่างภาค 50% 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ 

งานวัดผลและประเมินผล 
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น 

23 – 27  
สิงหาคม 2564 

นักเรียนทุกระดับชั้น Re – Check คะแนนระหว่างภาค ครั้งที่ 2 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กับคุณครูประจำวิชา (ออนไลน์) 

งานวัดผลและประเมินผล 
ครูประจำวิชา 
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น 

30 สิงหาคม 2564 - ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 ดังนี้ (ออนไลน์) 
       กลุ่มที่ 1 นักเรียนที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่มากกว่า 
ร้อยละ 60 
       กลุ่มที่ 2 นักเรียนที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 (เรียนซ้ำรายวิชา) 
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะติด 0 ร มส มผ ภาคเรียนที่ 1/2564 
(ออนไลน)์   

งานวัดผลและประเมนิผล 
ครูประจำวิชา 
ครูที่ปรึกษาประจำชัน้ 

 
 

 
 



 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

31 สิงหาคม 2564 - ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ที่คาดว่าจะมีผลการเรียนติด 0 
ร มส และ มผ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบออนไลน์ 
Google Meet 
- นักเรียนที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่มากกว่าร้อยละ 60  
ยื่นคำร้องขอซ่อมเวลาเรียน (ออนไลน์) 

งานวัดผลและประเมินผล 
ครูประจำวิชา 
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น 

 30 - 31  
สิงหาคม 2564 

และ 1 - 3 กันยายน 
2564 

- นักเรียนที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่มากกว่าร้อยละ 60  
ซ่อมเวลาเรียน (ออนไลน์) 
- นักเรียนที่คาดว่าจะติด 0 ร มส มผ ภาคเรียนที่ 1/2564 ติดต่อ 
ครูประจำวิชาเพ่ือแก้ไขคะแนนระหว่างภาค ภาระงาน (ออนไลน์) 

งานวัดผลและประเมินผล 
ครูประจำวิชา 
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น 

6 – 10 กันยายน 2564 - นักเรียนที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่มากกว่าร้อยละ 60  
ซ่อมเวลาเรียน (ออนไลน์) 
- นักเรียนที่คาดว่าจะติด 0 ร มส มผ ภาคเรียนที่ 1/2564 ติดต่อ 
ครูประจำวิชาเพ่ือแก้ไขคะแนนระหว่างภาค ภาระงาน (ออนไลน์) 

งานวัดผลและประเมินผล 
ครูประจำวิชา 
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น 

27 – 30  
กันยายน 2564 

และ 1 ตุลาคม 2564 

นักเรียนทุกระดับชั้น Re – Check คะแนนระหว่างภาค ครั้งที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กับคุณครูประจำวิชา (ออนไลน์) 

งานวัดผลและประเมินผล 
ครูประจำวิชา 
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น 

1 ตุลาคม 2564 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 งานวัดผลและประเมินผล 

4 – 8 ตุลาคม 2564 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 
งานวัดผลและประเมินผล 
คณะกรรมการตามคำสั่งฯ 

11 ตุลาคม 2564 ปิดภาคภาคเรียนที่ 1/2564  
22 ตุลาคม 2564 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ  

ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ 
งานวัดผลและประเมินผล 

1 พฤศจิกายน 2564 เปิดภาคเรียนที่ 2/2564  
                                                                                                                            

 
หมายเหตุ  
- ปฏิทินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

- นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดปีการศึกษา ไม่ถึง 1.00 หรือ ไม่ผ่านเกินครึ่งของจำนวนรายวิชาที่เรียน 
  ในแต่ละปีการศึกษาต้องเรียนซ้ำชั้น 


