
บันทึกขอความ 
 
สวนราชการ    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ          
ที่                 –       วันที่  13 ตุลาคม 2564  
เรื่อง ปรับปรุงปฏิทินงานวัดและประเมินผล กลุมบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน    ผูอำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
  
  ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ประจำปการศึกษา 2564 
เรื่อง การประกาศผลคะแนนและการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 เนื่องจากสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปตามวันและเวลา
ราชการและเกิดประโยชนตอผูเรียนสูงสุด งานวัดและประเมินผล จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดวันและเวลาในการ
ประกาศผลคะแนนและการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ดังนี้ 
 

วัน เดือน ป กิจกรรม หนวยงานรับผิดชอบ 
20 ก.ย. – 20 
ต.ค. 64 

บันทึกคะแนนระหวางเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/ 2564    
ลงคอมพิวเตอรระบบเครือขายภายใน 

กลุมสาระฯ ทุกกลุม 

 

20 ก.ย. - 20 
ต.ค. 64 

บันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค/ อาน คิด 
วิเคราะหและเขียน ภาคเรียนที่ 1/ 2564 

ครูผูสอนที่เกี่ยวของ/งาน
พัฒนาและประเมิน
คุณลักษณะฯและการอาน
คิดวิเคราะหและเขียน 

20 ต.ค. 64 ปดระบบบันทึกคะแนนระหวางเรียน ครั้งที่ 2 และคะแนน
ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/ 2564 (เวลา 12.00 น.) 

งานวัดและประเมินผล 

 

20 ต.ค. 64 ปดระบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค/ 
อาน คิด วิเคราะหและเขียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (เวลา 
12.00 น.) 

งานวัดและประเมินผล 

 

22 ต.ค. 64 ประกาศผลเฉพาะ 0 ร มส และ มผ ณ ปายประชาสัมพันธ 
อาคาร 1 (เวลา 16.30 น.) และเว็บไซตโรงเรียน (18.00 น.) 

งานวัดและประเมินผล 

 

25 - 29 ต.ค. 64 ซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน ครั้งที่ 1 ทุกกลุมสาระฯ  ครูผูสอนที่เกี่ยวของ 

25 ต.ค. 64 ซอมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค/กิจกรรมพัฒนาผูเรียน/
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม/การอาน คิด วิเคราะห
และเขียน ครั้งที่ 1  ลงทะเบียนซอมเวลา 08.00 - 10.00 น 

กลุมบรหิารงานบุคคล/
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน/งาน
พัฒนาและประเมิน
คุณลักษณะฯ และการอาน 
คิดวิเคราะหและเขียน 

26 ต.ค. 64 ซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน  ครั้งที่ 1 กลุมสาระฯ สังคม
ศึกษาฯ ลงทะเบียนซอมเวลา 08.00 - 10.00 น 

กลุมสาระฯ สังคมศึกษาฯ 

 

26 ต.ค. 64 ซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน  ครั้งที่ 1 กลุมสาระฯ ศิลปะ 
ลงทะเบียนซอมเวลา 13.00 - 15.00 น 
 

กลุมสาระฯ ศิลปะ 

 



วัน เดือน ป กิจกรรม หนวยงานรับผิดชอบ 
27 ต.ค. 64 ซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน  ครั้งที่ 1 กลุมสาระฯ การงาน

อาชีพฯ ลงทะเบียนซอมเวลา 08.00 - 10.00 น 

กลุมสาระฯ การงานอาชีพฯ 

 

27 ต.ค. 64 ซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน  ครั้งที่ 1 กลุมสาระฯ 
ภาษาตางประเทศ ลงทะเบียนซอมเวลา 13.00 - 15.00 น 

กลุมสาระฯ 
ภาษาตางประเทศ 

28 ต.ค. 64 ซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน  ครั้งที่ 1  กลุมสาระฯ ภาษาไทย 
ลงทะเบียนซอมเวลา 08.00 - 10.00 น 

กลุมสาระฯ ภาษาไทย 

 

28 ต.ค. 64 ซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน  ครั้งที่ 1  กลุมสาระฯ 
คณิตศาสตร ลงทะเบียนซอมเวลา 13.00 - 15.00 น 

กลุมสาระฯ คณิตศาสตร 

 

29 ต.ค. 64 ซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน  ครั้งที่ 1  กลุมสาระฯ 
วิทยาศาสตร ลงทะเบียนซอมเวลา 08.00 - 10.00 น 

กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร 

 

29 ต.ค. 64 ซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน  ครั้งที่ 1  กลุมสาระฯ สุขศึกษา
ฯ ลงทะเบียนซอมเวลา 13.00 - 15.00 น 

กลุมสาระฯ สุขศึกษาฯ 

 

29 ต.ค. 64 สงผลการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน ครั้งที่ 1  วัดผลกลุมสาระฯ ทุกกลุม 

1 พ.ย. 64 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564  งานวัดและประเมินผล 

1 - 5 พ.ย. 64 ซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน  ครั้งที่ 2 ทุกกลุมสาระฯ  ครูผูสอนที่เกี่ยวของ 

5 ต.ค. 64 สงผลการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน ครั้งที่ 2 วัดผลกลุมสาระฯ ทุกกลุม 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 
 
                                                  (นายรักพันธ  เทพปน) 
                             หวัหนางานวัดและประเมินผล 
                       ผูชวยรองผูอำนวยการกลุมบริหารวิชาการ 
 

an


