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วัน เดือน ปี กิจกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

 มีนาคม 2564

จ. 1 มี.ค. - อ. 2 มี.ค. 64 กลุ่มสาระฯ วทิยาศาสตร์ จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563

  (ม.3, ม.6)

กลุ่มสาระฯ วทิยาศาสตร์

จ. 1 มี.ค. - อ. 2 มี.ค. 64 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 

 (ม.3, ม.6)

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

จ. 1 มี.ค. - ศ. 5 มี.ค. 64 ส่งต้นฉบบัแบบทดสอบปลายภาคทกุกลุ่มสาระฯ (ม.3, ม.6) กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

จ. 1 มี.ค. - พฤ. 4 มี.ค. 64 ครูประจ าวชิาส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิส์อบปลายภาค ภาคเรียนที่ 

2/2563  (ม.6)

ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้อง

จ. 1 มี.ค. - อ. 30 มี.ค. 64 บนัทกึคะแนนระหวา่งเรียน  คร้ังที่ 2  ภาคเรียนที่ 2/2563  และบนัทกึผล

การประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์/อ่าน คิด วเิคราะหแ์ละเขียน ภาค

เรียนที่ 2/2563 ลงคอมพวิเตอร์ระบบเครือข่ายภายใน (ม.3, ม.6)

กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

จ. 8 มี.ค. - ศ. 12 มี.ค. 64 ครูประจ าวชิาส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิส์อบปลายภาค ภาคเรียนที่ 

2/2563  (ม.3)

ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้อง

อ. 2 มี.ค. - พ. 3 มี.ค. 64 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563  

(ม.3, ม.6)

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

อ. 2 มี.ค. - พ. 3 มี.ค. 64 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 

2/2563 (ม.3, ม.6)

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

พ. 3 มี.ค. - พฤ 4 มี.ค. 64 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ  จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 

2/2563 (ม.3, ม.6)

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

พ. 3 มี.ค. - พฤ 4 มี.ค. 64 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 

(ม.3, ม.6)

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

พฤ. 4 - ศ. 5 มี.ค. 64 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ  จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 (ม.3,

 ม.6)

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

พฤ. 4 - ศ. 5 มี.ค. 64 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ  จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 

2/2563  (ม.3, ม.6)

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

จ. 8 มี.ค. 64 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิส์อบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 (ม.6) งานวดัและประเมินผล

จ. 8 มี.ค. 64 - ศ. 9 เม.ย. 64 บนัทกึคะแนนระหวา่งเรียน  คร้ังที่ 2  ภาคเรียนที่ 2/2563  และบนัทกึผล

การประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์/อ่าน คิด วเิคราะหแ์ละเขียน ภาค

เรียนที่ 2/2563 ลงคอมพวิเตอร์ระบบเครือข่ายภายใน (ม.1,2 และ ม.4,5)

กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

พ. 10 มี.ค. - อ. 16 มี.ค. 64 ส่งต้นฉบบัแบบทดสอบปลายภาคทกุกลุ่มสาระฯ (ม.1, 2 และ ม.4, 5) กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

พฤ. 11 มี.ค. 64 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (ม.6) กลุ่มบริหารวชิาการ/งานวดัผลและ

ประเมินผล

ปฏทินิฉบบัพิเศษการปฏบิตัิงาน โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปกีารศึกษา 2563
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ศ. 12 มี.ค. 64 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (ม.6) กลุ่มบริหารวชิาการ/งานวดัผลและ

ประเมินผล

ส. 13 - อา. 14 มี.ค. 64 สอบ O-Net ม.3 กลุ่มบริหารวชิาการ

จ.15 มี.ค. 64 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (ม.6) กลุ่มบริหารวชิาการ/งานวดัผลและ

ประเมินผล

จ. 15 มี.ค. 64 ปจัฉิมนิเทศ ม.6 กลุ่มบริหารงานบคุคล

จ. 15 มี.ค. - อ 23 มี.ค. 64 ครูประจ าวชิาส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิส์อบปลายภาค ภาคเรียนที่ 

2/2563 (ม.1,2, และ ม.4,5)

ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้อง

อ. 16 มี.ค. 64 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิส์อบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 (ม.3) งานวดัและประเมินผล

พฤ.18 - ศ. 19 มี.ค. 64 การประกวดโครงงานหนึ่งหอ้งเรียนหนึ่งโครงงาน ( OCOP - OSOP) ปี

การศึกษา 2563 โครงงาน ความคิดสร้างสรรค์ด้านนวตักรรม Creative 

Innovation Project Contest

กลุ่มบริหารวชิาการ,งานนโยบายและแผน

ศ. 19 มี.ค. 64, จ. 22 มี.ค 64 กลุ่มสาระฯ วทิยาศาสตร์ จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563

 (ม.1,2 และ ม.4,5)

กลุ่มสาระฯ วทิยาศาสตร์

ศ. 19 มี.ค. 64, จ. 22 มี.ค 64 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 

 (ม.1,2 และ ม.4,5)

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

ศ. 19 - อ. 23 มี.ค.64 - รับสมัครนักเรียนหอ้งเรียนพเิศษ Science-Math Talent Program : 

SMTP ม.1

- รับสมัครนักเรียนหอ้งเรียนพเิศษ Science-Math Talent Program : 

SMTP ม.4

- รับสมัครนักเรียนหอ้งเรียนพเิศษ English Program  ม.1

- รับสมัครนักเรียนหอ้งเรียนพเิศษ English Program  ม.4

กลุ่มบริหารวชิาการ,งานรับนักเรียน

ส. 20 - อ. 23 มี.ค. 64 สอบ GAT,PAT ม.6 กลุ่มบริหารวชิาการ

จ. 22 มี.ค. - อ. 23 มี.ค 64 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563  

(ม.1,2 และ ม.4,5)

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

จ. 22 มี.ค. - อ. 23 มี.ค 64 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 

2/2563 (ม.1,2 และ ม.4,5)

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

อ. 23 มี.ค. - พ. 24 มี.ค 64 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ  จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 

2/2563  (ม.1,2 และ ม.4,5)

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

อ. 23 มี.ค. - พ. 24 มี.ค 64 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 

(ม.1,2 และ ม.4,5)

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

พ. 24 มี.ค. 64 โครงการบ าเพญ็ประโยชน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 กลุ่มบริหารงานบคุคล

พ. 24 มี.ค. 64 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (ม.3) กลุ่มบริหารวชิาการ
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พ. 24 มี.ค. 64 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิส์อบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563  (ม.

1,2 และ ม.4,5)

งานวดัและประเมินผล

พฤ. 25 มี.ค. - ศ. 26 มี.ค. 64 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ  จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563  (ม.

1,2 และ ม.4,5)

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

พฤ. 25 มี.ค. - ศ. 26 มี.ค. 64 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ  จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 

2/2563  (ม.1,2 และ ม.4,5)

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

ศ. 26 มี.ค. 64 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (ม.3, ม.4 และ ม.5) กลุ่มบริหารวชิาการ

ศ. 26 มี.ค. 64 ปจัฉิมนิเทศ ม.3 กลุ่มบริหารงานบคุคล

ส. 27 - จ. 29 มี.ค 64 สอบ O-Net ม.6 กลุ่มบริหารวชิาการ

ศ. 19 - อ. 30 มี.ค. 64 ตรวจข้อสอบอัตนัยปลายภาคและบนัทกึคะแนนอัตนัยปลายภาค  

ภาคเรียนที่ 2/2563 (ม.3, ม.6)

ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้อง

อ. 30 มี.ค. 64 ปดิระบบบนัทกึคะแนนระหวา่งเรียน คร้ังที่ 2 และคะแนนอัตนัยปลายภาค 

ภาคเรียนที่ 2/2563 และปดิระบบบนัทกึผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึ

ประสงค์/อ่าน คิด วเิคราะหแ์ละเขียน  ภาคเรียนที่ 2/2563  (ม.3, ม.6) 

ก่อนเวลา 14.00 น.

งานพฒันาและประเมินคุณลักษณะฯ และ

การอ่าน คิดวเิคราะหแ์ละเขียน/งานวดั

และประเมินผล

อ. 30 มี.ค. 64 - ตรวจการลงคะแนนในระบบ (ม.3, ม.6) หลังเวลา 14.00 น. เปน็ต้นไป    -

 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ( ม.1 และ ม.2)

กลุ่มบริหารวชิาการ/งานวดัและประเมินผล

พ. 31 มี.ค. 64 ประกาศผลเฉพาะ 0 ร มส และ มผ ณ ปา้ยประชาสัมพนัธ ์อาคาร 1 เวลา 

16.30 น. (ม.3, ม.6)

งานวดัและประเมินผล

พ. 31 มี.ค. 64 - ประกาศผลเฉพาะ 0 ร มส และ มผ ณ เวบ็ไซต์ของโรงเรียน เวลา 18.00 

น. (ม.3, ม.6)                                                                          -

 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ( ม.4 และ ม.5

งานวดัและประเมินผล

พ. 31 มี.ค. 64 ลงทะเบยีนซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 1 และ 2 ทกุรายวชิา เวลา 

08.00 - 10.00 น. เทา่นั้น (ม.3, ม.6)

งานวดัและประเมินผล

พ. 31 มี.ค. - ศ. 2 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 1 และ 2 (ม.3, ม.6) ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้อง

พ. 31 มี.ค. 64 ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพงึประสงค์/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน/กิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/การอ่าน คิด วเิคราะหแ์ละเขียน คร้ังที่ 1 แล 2 

(ม.3, ม.6)

กลุ่มบริหารงานบคุคล/กิจกรรมพฒันา

ผู้เรียน/งานพฒันาและประเมิน

คุณลักษณะฯ และการอ่าน คิดวเิคราะห์

และเขียน

พ. 31 มี.ค. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 1 และ 2 กลุ่มสาระฯ วทิยาศาสตร์       

(ม.3, ม.6)

กลุ่มสาระฯ วทิยาศาสตร์

พ. 31 มี.ค. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 1 และ 2 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ      (ม.

3, ม.6)

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

พ. 31 มี.ค. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 1 และ 2 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย          

(ม.3, ม.6)

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
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 เมษายน 2564

พฤ. 1 เม.ย. 64 - ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 1 และ 2 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์       

(ม.3, ม.6)                                                                             -

 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ( ม.1 และ ม.2)

กลุ่มบริหารวชิาการ, กลุ่มสาระฯ 

คณิตศาสตร์

พฤ. 1 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 1 และ 2 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 

(ม.3, ม.6)

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

พฤ. 1 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 1 และ 2 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

(ม.3, ม.6)

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

พฤ. 1 - 30 เม.ย. 64 ปรับปรุงทะเบยีนประวติัข้าราชการ/ลูกจ้งประจ า คร้ังที่ 1/2564 งานบคุลากร

ศ. 2 เม.ย. 64 - ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 1 และ 2 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ     

 (ม.3, ม.6)                                                                             -

 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ( ม.4 และ ม.5)

กลุ่มบริหารวชิาการ ,กลุ่มสาระฯ สังคม

ศึกษาฯ

ศ. 2 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 1 และ 2 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ (ม.3, ม.6) กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

ศ. 2 เม.ย. 64 ส่งผลการซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 1 และ 2 (ม.3, ม.6) วดัผลกลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

ส. 3 เม.ย.64 - สอบคัดเลือกนักเรียนหอ้งเรียนพเิศษ Science-Math Talent Program :

 SMTP ม.1

- สอบคัดเลือกนักเรียนหอ้งเรียนพเิศษ English Program  ม.1               

 - สอบวชิาสามัญ

กลุ่มบริหารวชิาการ, งานรับนักเรียน

อา. 4 เม.ย. 64 - สอบคัดเลือกนักเรียนหอ้งเรียนพเิศษ Science-Math Talent Program :

 SMTP ม.4

- สอบคัดเลือกนักเรียนหอ้งเรียนพเิศษ English Program  ม.4               -

 สอบวชิาสามัญ

กลุ่มบริหารวชิาการ, งานรับนักเรียน

จ. 5 เม.ย. 64 - ทศันศึกษาของนักเรียนโครงสร้างการเรียน อังกฤษ - เยอรมัน               -

 ทศันศึกษาของนักเรียนโครงสร้างการเรียน อังกฤษ - จีน

 กลุ่มบริหารวชิาการ

จ. 5 เม.ย. - ศ. 9 เม.ย. 64 ตรวจข้อสอบอัตนัยปลายภาคและบนัทกึคะแนนอัตนัยปลายภาค  

ภาคเรียนที่ 2/2563 (ม.1,2 และ ม.4,5)

ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้อง

อ. 6 เม.ย. 64 วนัจักรี

อ. 6 เม.ย. 64 ทศันศึกษาของนักเรียนหอ้งเรียนพเิศษ วทิย์-คณิต ระดับชั้น ม.3 กลุ่มบริหารวชิาการ

พ. 7 เม.ย. 64 - ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนหอ้งเรียนพเิศษ Science-Math 

Talent Program : SMTP ม.1

- ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนหอ้งเรียนพเิศษ Science-Math 

Talent Program : SMTP ม.4

- ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนหอ้งเรียนพเิศษ English Program  ม.1

- ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนหอ้งเรียนพเิศษ English Program  ม.4

กลุ่มบริหารวชิาการ, งานรับนักเรียน
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พฤ. 8 เม.ย. 64 ประกาศผลการเรียน (ม.3, ม.6) ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2563 ทาง

เวบ็ไซต์ของโรงเรียน เวลา 16.30 น.

งานวดัและประเมินผล

พฤ. 8 เม.ย. 64 สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ (จัดหอ้ง) นักเรียนหอ้งเรียนพเิศษ English 

Program  ม.1

กลุ่มบริหารวชิาการ

ศ. 9 เม.ย. 64 ปดิระบบบนัทกึคะแนนระหวา่งเรียน คร้ังที่ 2 และคะแนนอัตนัยปลายภาค 

ภาคเรียนที่ 2/2563 และปดิระบบบนัทกึผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึ

ประสงค์/อ่าน คิด วเิคราะหแ์ละเขียน  ภาคเรียนที่ 2/2563 เวลา 12.00 น. 

(ม.1,2 และ ม.4,5)

งานพฒันาและประเมินคุณลักษณะฯ และ

การอ่าน คิดวเิคราะหแ์ละเขียน/งานวดั

และประเมินผล

ศ. 9 เม.ย. 64 ตรวจการลงคะแนนในระบบ เวลา 12.00 น. เปน็ต้นไป (ม.1,2 และ ม.4,5) กลุ่มบริหารวชิาการ/งานวดัและประเมินผล

ศ. 9 เม.ย. 64 - ทศันศึกษาของนักเรียนโครงสร้างการเรียน อังกฤษ - ฝร่ังเศส               

 - ทศันศึกษาของนักเรียนโครงสร้างการเรียน อังกฤษ - ญี่ปุ่น

 กลุ่มบริหารวชิาการ

ศ. 9 เม.ย. 64 มอบตัวและช าระเงินบ ารุงการศึกษานักเรียนหอ้งเรียนพเิศษ  ทกุประเภท  กลุ่มบริหารวชิาการ,กลุ่มบริหาร

งบประมาณ

จ. 12 เม.ย. 64 ทศันศึกษาของนักเรียนหอ้งเรียนพเิศษ วทิย์-คณิต ระดับชั้น ม.6  กลุ่มบริหารวชิาการ

อ. 13 เม.ย. 64 วนัสงกรานต์

พ. 14 เม.ย. 64 วนัสงกรานต์

พฤ. 15 เม.ย. 64 วนัสงกรานต์

ศ. 16 เม.ย. 64 ประกาศผลเฉพาะ 0 ร มส และ มผ ณ ปา้ยประชาสัมพนัธ ์อาคาร 1 เวลา 

16.30 น. (ม.1,2 และ ม.4,5)

งานวดัและประเมินผล

ศ. 16 เม.ย. 64 ประกาศผลเฉพาะ 0 ร มส และ มผ ณ เวบ็ไซต์ของโรงเรียน เวลา 18.00 น. 

(ม.1,2 และ ม.4,5)

งานวดัและประเมินผล

จ. 19 เม.ย. 64 ลงทะเบยีนซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 1 ทกุรายวชิา เวลา 08.00 - 

10.00 น. เทา่นั้น (ม.1,2 และ ม.4,5)

งานวดัและประเมินผล

จ. 19 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพงึประสงค์/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน/กิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/การอ่าน คิด วเิคราะหแ์ละเขียน คร้ังที่ 1 (ม.1,2

 และ ม.4,5)

กลุ่มบริหารงานบคุคล/กิจกรรมพฒันา

ผู้เรียน/งานพฒันาและประเมิน

คุณลักษณะฯ และการอ่าน คิดวเิคราะห์

และเขียน
จ. 19 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 1 กลุ่มสาระฯ วทิยาศาสตร์  (ม.1,2 และ

 ม.4,5)

กลุ่มสาระฯ วทิยาศาสตร์

จ. 19 เม.ย. 64 ส่งแบบประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏบิติัหน้าที่รายภาคเรียน คร้ังที่ 

2/2564 พร้อมวางแฟม้ประเมินและส่งบนัทกึ PLC

งานพฒันาบคุลากร

จ. 19 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพงึประสงค์/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน/กิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/การอ่าน คิด วเิคราะหแ์ละเขียน คร้ังที่ 1 (ม.1,2

 และ ม.4,5)

กลุ่มบริหารงานบคุคล/กิจกรรมพฒันา

ผู้เรียน/งานพฒันาและประเมิน

คุณลักษณะฯ และการอ่าน คิดวเิคราะห์

และเขียน
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จ. 19 เม.ย. 64 ส่งแบบประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏบิติัหน้าที่รายภาคเรียน คร้ังที่ 

2/2564 พร้อมวางแฟม้ประเมินและส่งบนัทกึ PLC

งานพฒันาบคุลากร

จ. 19 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพงึประสงค์/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน/กิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/การอ่าน คิด วเิคราะหแ์ละเขียน คร้ังที่ 1 (ม.1,2

 และ ม.4,5)

กลุ่มบริหารงานบคุคล/กิจกรรมพฒันา

ผู้เรียน/งานพฒันาและประเมิน

คุณลักษณะฯ และการอ่าน คิดวเิคราะห์

และเขียน

จ. 19 เม.ย. - อ. 20 เม.ย. 64 โครงการนิเทศก ากับติดตาม การบริหารและการจัดการศึกษาตามระบบ 

PDCA

งานนโยบายและแผน

จ. 19 เม.ย. - ศ. 23 เม.ย.64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 1 (ม.1,2 และ ม.4,5) ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้อง

อ. 20 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 1 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ  (ม.1,2 และ 

ม.4,5)

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

อ. 20 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 1 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย (ม.1,2 และ    

ม.4,5)

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

พ. 21 เม.ย. 64 ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปกีารศึกษา 2563 งานนโยบายและแผน

พ. 21 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 1 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ (ม.1,2 และ 

ม.4,5)

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

พ. 21 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 1 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ            

(ม.1,2 และ ม.4,5)

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

พฤ. 22 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 1 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ       

(ม.1,2 และ ม.4,5)

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

พฤ. 22 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 1 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ (ม.1,2 และ

 ม.4,5)

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

ศ. 23 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 1 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ (ม.1,2 และ ม.4,5) กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

ศ. 23 เม.ย. 64 ส่งผลการซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 1 (ม.1,2 และ ม.4,5) วดัผลกลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

ศ. 23 เม.ย. 64 ประกาศผลซ่อมเสริมพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 2 16.30 น. (ม.1,2 และ ม.4,5) งานวดัและประเมินผล

ศ. 23 เม.ย. 64 ทศันศึกษาของนักเรียนหอ้งเรียนพเิศษ EP ระดับชั้น ม.ต้น  กลุ่มบริหารวชิาการ

ส. 24 เม.ย.64 ทศันศึกษาของนักเรียนหอ้งเรียนพเิศษ EP ระดับชั้น ม.ต้น  กลุ่มบริหารวชิาการ

ส. 24 - อ. 27 เม.ย.64 รับสมัครนักเรียนหอ้งเรียนปกติ ความสามารถพเิศษ ม.1  กลุ่มบริหารวชิาการ, งานรับนักเรียน

ส. 24 - พ. 28 เม.ย. 64 - รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนหอ้งเรียนปกติ และเง่ือนไขพเิศษ ม.1

- รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 (ทั้ง ม.3 เดิมและจากที่อื่น)

 กลุ่มบริหารวชิาการ, งานรับนักเรียน

จ. 26 เม.ย. - ศ. 30 เม.ย. 64 บนัทกึและยื่นยันข้อมูลนักเรียนรายบคุคลรอบส้ินปกีารศึกษา 2563 ด้วย

ระบบ DMC

งานทะเบยีน, งานสารสนเทศ, งานแนะแนว
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จ. 26 เม.ย. - ศ. 30 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที่ 2  (ม.1,2 และ ม.4,5) ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้อง

จ. 26 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพงึประสงค์/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน/กิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/การอ่าน คิด วเิคราะหแ์ละเขียน คร้ังที่ 2       

(ม.1,2 และ ม.4,5)

กลุ่มบริหารงานบคุคล/กิจกรรมพฒันา

ผู้เรียน/งานพฒันาและประเมิน

คุณลักษณะฯ และการอ่าน คิดวเิคราะห์

และเขียน

จ. 26 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 2 กลุ่มสาระฯ วทิยาศาสตร์ (ม.1,2 และ 

ม.4,5)

กลุ่มสาระฯ วทิยาศาสตร์

จ. 26 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพงึประสงค์/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน/กิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/การอ่าน คิด วเิคราะหแ์ละเขียน คร้ังที่ 2         

(ม.1,2 และ ม.4,5)

กลุ่มบริหารงานบคุคล/กิจกรรมพฒันา

ผู้เรียน/งานพฒันาและประเมิน

คุณลักษณะฯ และการอ่าน คิดวเิคราะห์

และเขียน

จ. 26 เม.ย. 64 ทศันศึกษาของนักเรียนหอ้งเรียนพเิศษ EP ทกุระดับชั้น  กลุ่มบริหารวชิาการ

26 เม.ย. - 7 พ.ค. 64 รับเอกสารรายงานผลการพฒันาคุณภาพผู้เรียนรายบคุคล (ปพ.6)             

(ม.3,ม.6) ภาคเรียนที่ 2/2563

ครูที่ปรึกษาทกุคน

อ. 27 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 2 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ (ม.1,2 และ  

ม.4,5)

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

อ. 27 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 2 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย (ม.1,2, และ ม.

4,5)

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

พ. 28 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 2 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ (ม.1,2 และ 

ม.4,5)

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

พ. 28 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 2 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ (ม.1,2 

และ ม.4,5)

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

พฤ. 29 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 2 กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ (ม.1,2 และ 

ม.4,5)

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

พฤ. 29 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 2 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา (ม.1,2 และ 

ม.4,5)

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

พฤ. 29 เม.ย. 64 ทศันศึกษาของนักเรียนหอ้งเรียนพเิศษ EP ระดับชั้น ม.ปลาย  กลุ่มบริหารวชิาการ

พฤ. 29 เม.ย. 64 ทศันศึกษาของนักเรียนหอ้งเรียนพเิศษ EP ระดับชั้น ม.ปลาย  กลุ่มบริหารวชิาการ

พฤ. 29 เม.ย. 64 สอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพเิศษ ม.1  กลุ่มบริหารวชิาการ, งานรับนักเรียน

ศ. 30 เม.ย. 64 ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนความสามารถพเิศษ ม.1  กลุ่มบริหารวชิาการ, งานรับนักเรียน

ศ. 30 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 2 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ (ม.1,2 และ ม.4,5) กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

ศ. 30 เม.ย. 64 ส่งผลการซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที่ 2 (ม.1,2 และ ม.4,5) วดัผลกลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

 พฤษภาคม 2564

ส. 1 พ.ค. 64 สอบคัดเลือกนักเรียนหอ้งเรียนปกติ ม.1  กลุ่มบริหารวชิาการ, งานรับนักเรียน
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อา. 2 พ.ค. 64 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 (ทั้ง ม.3 เดิมและจากที่อื่น)  กลุ่มบริหารวชิาการ, งานรับนักเรียน

อ. 4 พ.ค. 64 วนัฉัตรมงคล

พ. 5 พ.ค. 64  - ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนหอ้งเรียนปกติ ม.1

- รับสมัครนักเรียนหอ้งเรียนปกติหลักสูตร Intensive English Course : 

IEC และ Information Technology Program : ITP ม.1

 กลุ่มบริหารวชิาการ, งานรับนักเรียน

พฤ. 6 พ.ค. 64 - ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนหอ้งเรียนปกติ ม.4 (ทั้ง ม.3 เดิมและ

จากที่อื่น)                                                                               

 - สอบคัดเลือกนักเรียนหอ้งเรียนปกติหลักสูตร Intensive English Course

 : IEC และ Information Technology Program : ITP ม.1

 กลุ่มบริหารวชิาการ, งานรับนักเรียน

ศ. 7 พ.ค. 64 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2563 ทางเวบ็ไซต์ของ

โรงเรียน เวลา 16.30 น.  (ม.1,2 และ ม.4,5)

 กลุ่มบริหารวชิาการ,งานวดัและประเมินผล

ส. 8 พ.ค. 64 มอบตัวนักเรียนหอ้งเรียนปกติ ม.1 ทกุประเภท  กลุ่มบริหารวชิาการ, งานรับนักเรียน

ส. 8 - อ. 11 พ.ค. 64 ยื่นความจ านงขอมีที่เรียน  กลุ่มบริหารวชิาการ, งานรับนักเรียน

อา. 9 พ.ค. 64 มอบตัวนักเรียนหอ้งเรียนปกติ ม.4 ทกุประเภท  กลุ่มบริหารวชิาการ, งานรับนักเรียน

อ. 11 พ.ค. - ศ. 21 พ.ค. 64 จัดท ารูปเล่มรายงานผลการพฒันาผู้เรียน (ปพ.5) ทกุกลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

พฤ. 13 พ.ค. 64 ประกาศผลการจัดที่เรียน  กลุ่มบริหารวชิาการ, งานรับนักเรียน

ส. 15 พ.ค. 64 มอบตัวและรับช าระเงินบ ารุงการศึกษา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 กลุ่มบริหารงานบคุคล

ส. 15 พ.ค. 64 รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนที่โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรที่เรียน  กลุ่มบริหารวชิาการ, งานรับนักเรียน

อา. 16 พ.ค. 64 มอบตัวและรับช าระเงินบ ารุงการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 และ 6 กลุ่มบริหารงานบคุคล

จ. 17 พ.ค. 64 เปดิภาคเรียนปกีารศึกษา 2564

ศ. 21 พ.ค. 64 ส่งเล่มรายงานผลการพฒันาผู้เรียน (ปพ.5) ทกุกลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม


