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วัน เดือน ปี กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 กรกฎาคม 2563

พ. 1 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

พ.1 - ศ.31 ก.ค. 63 ครูทีป่รึกษา ม.1 , ม.4 บนัทกึข้อมูลนกัเรียนรายบคุคล งานสารสนเทศ

พ.1 - จ.13  ก.ค. 63 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลประวัตินกัเรียนชั้น ม.3และ ม.6 / ส่งข้อมูล

 ONET

งานทะเบยีน

พ.1 - ศ.24 ก.ค. 63 ถ่ายรูปท าบตัรประจ าตัวนกัเรียน ม.1 และ ม.4 กลุ่มบริหารงานบคุคล

พ.1 ก.ค. - ต.ค. 63      ด าเนนิการเย่ียมบา้นนกัเรียน
กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน
พฤ. 2 ก.ค. 63 ประกาศผลซ่อมเสริมพฒันาผู้เรียน คร้ังที ่2 งานวัดผลและประเมินผล

ศ. 3 ก.ค. 63 
ลงทะเบยีนซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที ่2 (เวลา 11.30 - 13.10 น. 

เทา่นัน้)
งานวัดผลและประเมินผล

ศ. 3 ก.ค. 63 ถวายเทยีนจ าน าพรรษา ณ วัดกระทุม่เสือปลา กลุ่มสารฯ สังคมฯ

อา. 5 ก.ค. 63 วันอาสาฬบูชา

จ. 6 ก.ค. 63 วันเข้าพรรษา

อ. 7 ก.ค. 63 วันหยุดชดเชย วันอาสาฬบูชา

อ. 8 - ศ. 10 ก.ค. 63 ซ่อมเสริมพฒันาผู้เรียน คร้ังที ่2 (ของภาคเรียนที ่2 ปกีารศึกษา 2562) ครูผู้สอนทีเ่กี่ยวข้อง

อ. 8 ก.ค. 63 ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพงึประสงค์/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน/กิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/การอ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน คร้ังที ่2

กลุ่มบริหารงานบคุคล/กิจกรรมพฒันา

ผู้เรียน/งานพฒันาและประเมิน

คุณลักษณะฯ และการอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียน

อ. 8 ก.ค. 63 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่2  กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พ. 8 ก.ค. 63 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่2  กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

พ. 8 ก.ค. 63 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่2  กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

พฤ. 9 ก.ค. 63 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่2  กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

พฤ. 9 ก.ค. 63 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่2  กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

พฤ. 9 ก.ค. 63 มอบตัวนกัเรียน ม.ต้น (รอบ 2)
กลุ่มบริหารงานบคุคล/กลุ่มบริหาร

งบประมาณ
พฤ. 9 ก.ค. 63 ตรวจสุขภาพนกัเรียน ม.4 ทีส่มัครนกัศึกษาวิชาทหาร งานอนามัยโรงเรียน

ศ. 10 ก.ค. 63 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่2  กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ

ศ. 10 ก.ค. 63 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่2  กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

ศ. 10 ก.ค. 63 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่2  กลุ่มสาระฯ ศิลปะ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

ศ. 10 ก.ค. 63 ส่งผลซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่2 วัดผลกลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

ศ. 10 ก.ค. 63 มอบตัวนกัเรียน ม.ปลาย (รอบ 2)
กลุ่มบริหารงานบคุคล/กลุ่มบริหาร

งบประมาณ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปีการศึกษา 2563
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ศ. 10 ก.ค. 63 ส่งแผนพฒันาตนเองรายบคุคล (ID PLAN) งานพฒันาบคุลากร

จ. 13 ก.ค. 63 ประชุมครูทัง้โรงเรียน ฝ่ายบริหาร/ครู

อ. 14 ก.ค. 63 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

พฤ. 16 ก.ค. 63 เร่ิมกิจกรรมตักบาตรวันพฤหสับดี กลุ่มสาระฯ สังคม

ศ. 17 ก.ค. 63
เลือกต้ังหวัหนา้คณะสี กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานส่งเสริม

ประชาธิปไตย

จ. 20  ก.ค. 63 ประชุมทกุกลุ่มบริหาร กลุ่มบริหารทกุกลุ่ม

จ. 20  ก.ค. 63 โครงการโรงเรียนสวยด้วย 5 ส งานนโยบายและแผน

จ.20 - ศ.24 ก.ค. 63
จัดท ารูปเล่มรายงานผลการพฒันาผู้เรียน (ปพ.5) ทกุกลุ่มสาระฯ ภาคเรียนที่

 2/2562

กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

ศ 24 ก.ค. 63 ส่งเล่มรายงานผลการพฒันาผู้เรียน (ปพ.5) ทกุกลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

จ. 27 ก.ค. 63 พธีิถวายพระพรฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที ่10 กลุ่มบริหารงานบคุคล / กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

จ. 27 ก.ค. 63 ลงทะเบยีนเรียนซ้ ารายวิชา ภาคเรียนที ่2/2562 งานวัดผลและประเมินผล

จ. 27 - พฤ. 30 ก.ค. 63 ประชุมจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานนโยบายและแผน

จ.27 - ศ.31 ก.ค.63 สัปดาหป์ระชาธิปไตย
กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานส่งเสริม

ประชาธิปไตย

จ. 27ก.ค.63 - ศ.28 ส.ค.63 ด าเนนิการติดตามการเรียนซ้ ารายวิชา ภาคเรียนที ่2/2562 งานวัดผลและประเมินผล

อ. 28 ก.ค. 63 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

 พ.29- 30 ก.ค. 63 อบรมเชิงปฏิบติัการ"การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย" งานสัมพนัธ์ชุมชน

 พ.29 - ศ.31 ก.ค. 63 ตรวจสุขภาพนกัเรียน งานอนามัยโรงเรียน

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลประวัตินกัเรียน

จัดเก็บหลักฐานข้อมูลประวัตินกัเรียนเข้าแฟม้

ถ่ายภาพนกัเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ส าหรับติดใบ ปพ.1

 ถ่ายรูปท าบตัรประจ าตัวนกัเรียน ม.1 และ ม.4 กลุ่มบริหารงานบคุคล

พ.1  - ศ. 31 ก.ค. 63 ท าแบบทดสอบ SDQ
กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน

สิงหาคม 2563

ส.1 - อา 2 ส.ค. 63 ค่ายวิทยาศาสตร์ Gifted  ม.ต้น (จัดทีโ่รงเรียน ไป - กลับ) กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ส.1 - อา 2 ส.ค. 63 ค่ายคณิตศาสตร์ Gifted  ม.ปลาย (จัดทีโ่รงเรียน ไป - กลับ) กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

จ. 3 - ศ. 28 ส.ค. 63 สายใยเตรียมพฒัน์ งานแนะแนว

จ. 3 ส.ค. 63 ประชุมครูทัง้โรงเรียน ฝ่ายบริหาร/ครู

จ. 3 - ศ. 14 ส.ค. 63 นเิทศการสอนคร้ังที ่1 ภาคเรียนที ่1/2563 งานนเิทศการศึกษา

อ. 4 ส.ค. 63 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

พฤ. 6 - ศ.7 ส.ค. 63 สัปดาห ์TUP ASEAN กลุ่มสาระฯสังคม

จ.10 ส.ค. 63 ประชุมทกุกลุ่มบริหาร กลุ่มบริหารทกุกลุ่ม

พ.1 - ศ. 31 ก.ค. 63 งานทะเบยีน
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จ. 10  - ศ. 14 ส.ค. 63 ส่งต้นฉบบัแบบทดสอบกลางภาคทกุกลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

จ. 10 ส.ค. - พ. 9 ก.ย. 63
บนัทกึคะแนนระหว่างเรียน คร้ังที ่1 ภาคเรียนที ่1/2563 ลงคอมพวิเตอร์

เครือข่ายภายใน
กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

อ. 11 ส.ค. 63 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

อ. 11 ส.ค. 63 ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนพีนัปหีลวง

กลุ่มบริหารงานบคุคล / กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

พ. 12 ส.ค. 63

วันพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 /วันแมแ่ห่งชาติ

พฤ. 13 ส.ค.63 ประดับเข็มพระเกี้ยวนกัเรียนระดับชั้น ม.4 กลุ่มบริหารงานบคุคล

ส. 15 - อา 16 ส.ค.63 English Program Integrated Camp M.1 – M.3 (จัดทีโ่รงเรียน ไป - กลับ) English Program

จ. 17 ส.ค. 63 ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน กลุ่มสาระฯ/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน

สัปดาหค์ณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

สัปดาหวิ์ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ. 18 ส.ค. 63 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

พฤ. 20 ส.ค. 63 พธีิไหว้ครู กลุ่มบริหารงานบคุคล / กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

ศ. 21 ส.ค. 63, จ. 24 ส.ค. 63 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ จัดท าแบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที ่1/2563 กลุ่มสาระฯ สังคมฯ

อ. 25 ส.ค. 63 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

อ. 25 - พ. 26 ส.ค. 63 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย จัดท าแบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที ่1/2563 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

อ. 25 - พ. 26 ส.ค. 63 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ จัดท าแบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที ่1/2563 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

พฤ. 27  - ศ. 28 ส.ค. 63 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ จัดท าแบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที ่1/2563 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

พฤ. 27 - ศ. 28 ส.ค. 63
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ จัดท าแบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที ่

1/2563

กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ

จ. 31 ส.ค. - ศ. 4 ก.ย. 63 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563
กลุ่มบริหารวิชาการ/งานวัดผลและ

ประเมนิผล

กันยายน 2563

ก.ย.-63 ยืนยันข้อมูลนกัเรียนซ้ าซ้อน ภาคเรียนที ่1 ปกีารศึกษา 2563 งานสารสนเทศ,งานทะเบยีน

อ. 1 – ศ. 11 ก.ย. 63 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานเพือ่พจิารณาความดี

ความชอบ คร้ังที ่2/2563 และด าเนนิการเล่ือนขัน้เงินเดือน/ค่าจ้างประจ า 

คร้ังที ่2/2563

กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานบคุลากร

จ. 7 ก.ย. 63 ประชุมครูทัง้โรงเรียน ฝ่ายบริหาร/ครู

อ. 8 ก.ย. 63 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

จ.17 - ศ. 21 ส.ค. 63
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พ. 9 ก.ย. 63
ปดิระบบบนัทกึคะแนนระหว่างเรียน คร้ังที ่1 ภาคเรียนที ่1/2563 (เวลา 

16.30 น.) งานวัดผลและประเมินผล

พฤ. 10 - ศ. 11 ก.ย. 63 ตรวจการลงคะแนนในระบบ กลุ่มบริหารวิชาการ/งานวัดและประเมินผล

ส. 12 ก.ย. 63 English Proficiency Examination M.1 – M. 6 English Program

ส. 12 - อา 13 ก.ย. 63 ค่ายวิทยาศาสตร์Gifted  ม.ปลาย (จัดทีโ่รงเรียน ไป - กลับ) กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

จ. 14 ก.ย. 63 ประชุมทกุกลุ่มบริหาร กลุ่มบริหารทกุกลุ่ม

อ. 15 ก.ย. 63 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

พ. 16 ก.ย. 63 กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชนม์.5 กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานระดับชั้น

ศ. 18 ก.ย. 63 รับผลการเรียนระหว่างภาคเรียน ภาคเรียนที ่1/2563 ครูทีป่รึกษา

ศ. 18 ก.ย. 63 Big Cleaning day กลุ่มบริหารงานบคุคล

ส.19 ก.ย. 63 French - German Gastronomy จัดทีโ่รงเรียน กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ

อา. 20ก.ย. 63 แจ้งผลการเรียนระหว่างภาคเรียน ภาคเรียนที ่1/2563 ครูทีป่รึกษา

อา. 20 ก.ย.63 
โครงการชุมชนสร้างสรรค์ประสานสัมพนัธ์บา้น - โรงเรียน/รับผลการเรียน 

ม.ต้น(เช้า)/ม.ปลาย(บา่ย)

กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานประสาน

เครือข่าย/งานวัดผล

จ. 21 ก.ย. 63 ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน กลุ่มสาระฯ/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน

อ. 22 ก.ย. 63 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

พฤ. 24 - ส. 26 ก.ย. 63 โครงการเตรียมพฒันสู่์ความเปน็เลิศ คร้ังที ่7 ทกุกลุ่มบริหาร

จ. 28 ก.ย. 63 มุติตาคารวะครูเกษียณ (หนา้เสาธง) กลุ่มบริหารงานบคุคล

จ. 28 - พ. 30 ก.ย. 63 ปรับปรุงทะเบยีนประวัติข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า คร้ังที ่2/2563 งานบคุลากร

จ. 28 - พ. 30 ก.ย. 63 สรุปวันลาประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 เพือ่รายงาน สพม.เขต 2 งานบคุลากร

อ. 29 ก.ย. 63 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

พ. 30 ก.ย. 63 งานควบคุมภายใน งานควบคุมภายใน

พ. 30 ก.ย. 63 มุติตาคารวะครูเกษียณ ทกุกลุ่มบริหาร

ตุลาคม 2563

พฤ. 1 - ศ. 30 ต.ค. 63 ตรวจสอบพสัดุ  ประจ าปงีบประมาณ 2563 งานพสัดุ

พฤ. 1 - ศ. 30 ต.ค. 63 ปรับปรุงทะเบยีนประวัติข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า คร้ังที่2/2563 งานบคุลากร

สรุปวันลาประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 เพือ่รายงาน สพม.เขต 2

ศ. 2 ต.ค. 63 วันออกพรรษา

ส.3 - อา 4 ต.ค. 63 อบรมโครงการผู้น าต่อต้านยาเสพติด โรคเอดส์ และอบายมุข
กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานสารวัตร

นกัเรียน/กลุ่มเพือ่นเพือ่เพือ่น

ส.10 - อา.11 ต.ค. 63 ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน/ญีปุ่น่ ม.4 จัดทีโ่รงเรียน (ไป - กลับ) กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ

จ. 12 ต.ค.63 ท าบญุตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที ่9 กลุ่มบริหารงานบคุคล

อ. 13 ต.ค. 63 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

พฤ.15 - พฤ. 22ต.ค. 63 บนัทกึข้อมูลอาคาร สถานที ่ลงระบบ B - OBEC งานสารสนเทศ,งานบริหารทัว่ไป

ส.17 - อา.18 ต.ค. 63 ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน/ญีปุ่น่ ม.5 จัดทีโ่รงเรียน (ไป - กลับ) กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ
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จ. 19 ต.ค. - พฤ. 19 พ.ย. 63 บนัทกึคะแนนระหว่างเรียน คร้ังที ่2 ภาคเรียนที ่1/2563 และบนัทกึผลการ

ประเมินคุณลักษณะ

อันพงึประสงค์/อ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน ภาคเรียนที ่1/2563 ลง

คอมพวิเตอร์ระบบเครือข่ายภายใน

ครูผู้สอนทีเ่กี่ยวข้อง/งานพฒันาและ

ประเมินคุณลักษณะฯและการอ่านคิด

วิเคราะหแ์ละเขียน/กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

จ.19  - อ. 27 ต.ค. 63 ส่งต้นฉบบัแบบทดสอบปลายภาคทกุกลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

จ.19 - ศ. 30 ต.ค. 63 นเิทศการสอนคร้ังที ่2  ภาคเรียนที ่1/2563 งานนเิทศการศึกษา

ศ. 23  ต.ค. 63 วางพวงมาลาวันปยิะมหาราช กลุ่มบริหารงานบคุคล

ศ. 23 ต.ค. 63 วันปิยมหาราช

จ. 26 ต.ค. - อ. 3 พ.ย. 63 ครูประจ าวิชาส่งรายชื่อนกัเรียนทีไ่ม่มีสิทธ์ิสอบปลายภาค ภาคเรียนที ่

1/2563

ครูผู้สอนทีเ่กี่ยวข้อง

พ. 28 ต.ค. - พฤ. 29 ต.ค. 63 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที ่1/2563 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

พ. 28 - พฤ. 29 ต.ค. 63 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ  จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที ่1/2563 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

ศ. 30 ต.ค. 63 สัปดาหสื์บสานประเพณีไทย วันลอยกระทง กลุ่มสาระฯ สังคม

ศ. 30 ต.ค. 63, จ. 2 พ.ย. 63 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา  จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที ่1/2563 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

ศ. 30 ต.ค. 63, จ. 2 พ.ย. 63 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที ่1/2563 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

ส. 31 ต.ค. 63 วันลอยกระทง

ส.31 ต.ค. - อา 1 เม.ย. 63 ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน/ญีปุ่น่ ม.6 จัดทีโ่รงเรียน (ไป - กลับ) กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ

พฤศจิกายน 2563

จ. 2  พ.ย. 63 ประชุมครูทัง้โรงเรียน ทกุกลุ่มบริหาร

จัดท าเอกสารหลักฐาน  ใบรับรองนกัเรียนตามค าร้อง

ตรวจสอบความถูกต้องผลการเรียน  5  ภาคเรียนของนกัเรียนชั้น ม.3      

และ  ม.6

ประมวลผลการลงทะเบยีนวิชาเลือกทางอินเตอร์เนต็ (ภาคเรียนที ่2)

จัดพมิพร์ายชื่อวิชาเลือกและติดประกาศ ( ภาคเรียนที ่2)

จัดส่งข้อมูลวิชาเลือกใหก้ับครูตามกลุ่มสาระฯต่างๆ ทาง Intranet

จ. 2 - ศ. 6 พ.ย. 63 กรอกข้อมูลนกัเรียนรายบคุคล ภาคเรียนที ่2 ปกีารศึกษา 2563 งาน DMC ,ครูทีป่รึกษาทกุระดับ

อ. 3 พ.ย. 63 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

อ. 3 พ.ย. - พ. 4 พ.ย. 63 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที ่

1/2563

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

อ. 3 พ.ย. - พ. 4 พ.ย. 63 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที ่1/2563 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

พฤ 5 พ.ย. 63 ประกาศรายชื่อนกัเรียนทีไ่ม่มีสิทธ์ิสอบปลายภาค  ภาคเรียนที ่1/2563 งานวัดและประเมินผล

พฤ. 5 - ศ. 6 พ.ย. 63 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที ่1/2563 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

พฤ. 5 - ศ. 6 พ.ย. 63 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที ่1/2563 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

ศ. 6 พ.ย. 63 สรุปผลการปฏิบติังานและรายงานเขตพืน้การศึกษา งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน

งานระบบฐานข้อมูลฯ

จ. 2 - จ. 30 พ.ย. 63 งานทะเบยีน

จ.2 - จ.30 พ.ย. 63
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จ. 9 พ.ย. 63 ประชุมทกุกลุ่มบริหาร กลุ่มบริหารทกุกลุ่ม

จ. 9 พ.ย. 63 ส่งสรุปข้อมูลการเย่ียมบา้นนกัเรียน
กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน

จ. 9 พ.ย. 63 สรุปข้อมูล SDQ ลงระบบ LAN
กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน

จ. 9 - ศ. 13 พ.ย. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 กลุ่มบริหารวิชาการ/งานวัดและ

ประเมนิผลจ.9 - ศ.20 พ.ย. 63 ท าตารางสอน กลุ่มบริหารวิชาการ

อ. 10 พ.ย. 63 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

ส. 14  - พฤ. 19 พ.ย. 63 ตรวจข้อสอบอัตนยัปลายภาคและบนัทกึคะแนนอัตนยัปลายภาค  

ภาคเรียนที ่1/2563

ครูผู้สอนทีเ่กี่ยวข้อง

จ. 16  - จ. 30 พ.ย. 63 ปิดภาคเรียนที่ 1/2563

- Tutorial Class for PISA Examination M.1 – M.2

-  Tutorial Class for ONET M.3

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

อ. 17 พ.ย. 63 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

พฤ 19 พ.ย. 63 ปดิระบบบนัทกึคะแนนระหว่างเรียน คร้ังที ่2 และคะแนนอัตนยัปลายภาค 

ภาคเรียนที ่1/2563 และปดิระบบบนัทกึผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึ

ประสงค์/การอ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน ภาคเรียนที ่1/2563 (เวลา 12.00

 น.)

งานพฒันาและประเมินคุณลักษณะฯ และ

การอ่าน คิดวิเคราะหแ์ละเขียน/งานวัด

และประเมินผล

พฤ. 19 พ.ย. 63 ตรวจการลงคะแนนในระบบ (12.00 น. เปน็ต้นไป) กลุ่มบริหารวิชาการ/งานวัดและประเมินผล

ศ. 21 พ.ย. 63
ส่งแบบประเมินผลงานทีเ่กิดจากการปฏิบติัหนา้ทีร่ายภาคเรียน (ศธ.

0206/0635) คร้ังที ่1 และแบบบนัทกึ PLC ประจ าภาคเรียนที ่1
งานพฒันาบคุลากร

จ. 23 พ.ย. 63 ประกาศผลเฉพาะ 0 ร มส และ มผ ณ ปา้ยประชาสัมพนัธ์ อาคาร 1 (เวลา 

16.30 น.)

งานวัดและประเมินผล

จ. 23 พ.ย. 63 ประกาศผลเฉพาะ 0 ร มส และ มผ ณ เว็บไซต์ของโรงเรียน (เวลา 18.00 น.) งานวัดและประเมินผล

อ. 24 พ.ย. 63 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

พ. 25 พ.ย. 63 พธีิวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า งานกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี

อ. 24  - ศ. 27 พ.ย. 63 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที ่1 ครูผู้สอนทีเ่กี่ยวข้อง

อ. 24 พ.ย. 63 ลงทะเบยีนซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที ่1 ทกุรายวิชา (เวลา 08.00 - 

10.00 น. เทา่นัน้)

งานวัดและประเมินผล

English Program

จ.16  - ศ.27 พ.ย.63 ค่ายวิชาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จ.16 - ศ. 20 พ.ย.63
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อ. 24 พ.ย. 63 ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพงึประสงค์/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน/กิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/การอ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน คร้ังที ่1

กลุ่มบริหารงานบคุคล/กิจกรรมพฒันา

ผู้เรียน/งานพฒันาและประเมิน

คุณลักษณะฯ และการอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียน

อ. 24 พ.ย. 63 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที ่1 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ. 24 พ.ย. 63 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที ่1 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

พ. 25 พ.ย. 63 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที ่1 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

พ. 25 พ.ย. 63 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที ่1 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

พฤ. 26 พ.ย. 63 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที ่1 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

พฤ. 26 พ.ย. 63 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที ่1 กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ

ศ. 27 พ.ย. 63 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที ่1 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระฯ สังคมฯ

ศ. 27 พ.ย. 63 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที ่1 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

ศ. 27 พ.ย. 63 ส่งผลการซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที ่1 วัดผลกลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

ศ. 27 พ.ย. 63 ประกาศผลซ่อมเสริมพฒันาผู้เรียน คร้ังที ่2 (16.30 น.) งานวัดและประเมินผล

จ. 30 พ.ย. 63 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที ่1 ปกีารศึกษา 2563 ทางเว็บไซต์ของ

โรงเรียน (เวลา 16.30 น.)

งานวัดและประเมินผล

จ. 30 พ.ย. 63 อบรมพฒันาบคุลากร ก่อนเปดิภาคเรียน งานพฒันาบคุลากร

ธันวาคม 2563

อ. 1 ธ.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่  2/2563

อ. 1 ธ.ค. 63 กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธ.ค. 63 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

อ. 1 ธ.ค. 63 งานบริจาคโลหติ คร้ังที ่1 งานอนามัยโรงเรียน

อ. 1 ธ.ค. - อ 8 ธ.ค. 63 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที ่2 ครูผู้สอนทีเ่กี่ยวข้อง

อ. 1 ธ.ค. 63 ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพงึประสงค์/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน/กิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/การอ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน คร้ังที ่2

กลุ่มบริหารงานบคุคล/กิจกรรมพฒันา

ผู้เรียน/งานพฒันาและประเมิน

คุณลักษณะฯ และการอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียน

อ. 1 ธ.ค. 63 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที ่2 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ. 1 ธ.ค. 63 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที ่2 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

พ. 2 ธ.ค. 63 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที ่2 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

พ. 2 ธ.ค. 63 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที ่2 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

พฤ. 3 ธ.ค. 63 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที ่2 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

พฤ. 3 ธ.ค. 63 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที ่2 กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ

ศ. 4 ธ.ค. 63 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที ่2 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระฯ สังคมฯ
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ศ. 4 ธ.ค. 63 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที ่2 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

ศ. 4 ธ.ค. 63 ส่งผลการซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที ่2 วัดผลกลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

ศ. 4 ธ.ค. 63 การแสดงเฉลิมพระเกียรติเนือ่งโอกาสวันชาติ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

ศ. 4 ธ.ค. 63 พธีิท าบญุตักบาตรและพธีิวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 และวันพอ่

แหง่ชาติ

กลุ่มบริหารงานบคุคล

ศ. 4 ธ.ค. 63
คณะกรรมการกล่ันกรองด าเนนิการประเมินผลงานทีเ่กิดจากการปฏิบติั

หนา้ที ่คร้ังที ่1/63
งานพฒันาบคุลากร

ส. 5 ธ.ค. 63 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 และวันพ่อแห่งชาติ

จ. 7 ธ.ค. 63 วันหยุดชดเชย วันพ่อห่งชาติ

อ. 8 ธ.ค. 63 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

อ 8 ธ.ค. 63 ส่งแฟม้ส่ือการสอน ปกีารศึกษา 2563 และทะเบยีนส่ือของกลุ่มสาระฯ งานพฒันาส่ือและนวัตกรรมเทคโนโลยี

การศึกษา

พ.9 ธ.ค. 63 การเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาฝล่ังเศส (DELF) 

และภาษาเยอรมัน (Fit in Deutsch)

กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ

พฤ. 10 ธ.ค. 63 วันรัฐธรรมนูญ

ศ 11 ธ.ค. 63 ลงทะเบยีนเรียนซ้ ารายวิชา ภาคเรียนที ่1/2563 งานวัดและประเมินผล

ส. 12  - อา 13 ธ.ค. 63 ประชุมผู้ปกครอง/รับช าระเงินบ ารุงการศึกษา ทกุกลุ่มบริหาร

จ. 14 ธ.ค. 63 ประชุมครูทัง้โรงเรียน กลุ่มบริหารทกุกลุ่ม

จ. 14 - ศ. 18 ธ.ค. 63 การแข่งขันกีฬาสีรอบคัดเลือก
กลุ่มบริหารงานบคุคล/กลุ่มสาระฯสุข

ศึกษาฯ

จ.14 - ศ.18  ธ.ค. 63 จัดท ารูปเล่มรายงานผลการพฒันาผู้เรียน (ปพ.5) ทกุกลุ่มสาระฯ ภาคเรียนที่

 1/2563

กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

จ.14  -  ศ.8 ม.ค.64 ด าเนนิการติดตามการเรียนซ้ ารายวิชา ภาคเรียนที ่1/2563 งานวัดและประเมินผล

อ. 15 ธ.ค. 63 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

พ. 16 - ศ. 18 ธ.ค. 63 มหกรรมกีฬาระหว่างคณะสี (Sport Day) ประจ าปกีารศึกษา 2563
กลุ่มบริหารงานบคุคล/กลุ่มสาระฯสุข

ศึกษาฯ

ศ 18 ธ.ค. 63 ส่งเล่มรายงานผลการพฒันาผู้เรียน (ปพ.5) ทกุกลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

ส. 19 - อา 20 ธ.ค. 63 ค่ายคณิตศาสตร์ Gifted  ม.ต้น กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ส. 19 - อา 20 ธ.ค. 63 English Program Integrated Camp M.4 – M.6 (จัดทีโ่รงเรียน ไป - กลับ) English Program

จ. 21 - ศ. 25 ธ.ค. 63 ส ารวจรายการหนงัสือเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ

อ. 22 ธ.ค. 63 Christmas Celebration M.1 – M.6 English Program

พฤ. 24 ธ.ค. 63 สอบธรรมศึกษาตรี,โท,เอก ม.ต้น กลุ่มบริหารวิชาการ/กลุ่มสาระฯ สังคม

ศ. 25 ธ.ค. 63 Christmas Celebration M.1 – M.6 English Program

จ. 28 - อ. 29 ธ.ค. 63 ตลาดนดัการงานอาชีพ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

พฤ. 31 ธ.ค. 63 วันสิ้นปี
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มกราคม 2564

ศ. 1 ม.ค.  64 วันข้ึนปีใหม่

ส ารวจและติดตามผลของนกัเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ทีม่ีแนวโนม้ไม่จบ

หลักสูตร

ส ารวจรายชื่อนกัเรียน  โครงการแลกเปล่ียนระหว่างประเทศ  ของชั้น  ม.6

ตรวจสอบความเรียบร้อยของรายวิชาทีล่งทะเบยีนทัง้หมด

ศ. 1 - พฤ. 27 ม.ค.64 รับค าร้องขอย้ายประจ าป ีพ.ศ. 2564(ต าแหนง่ครูผู้สอน) งานบคุลากร

จ. 4 ม.ค. 64 ประชุมครูทัง้โรงเรียน ฝ่ายบริหาร/ครู

จ. 4 - ศ. 8 ม.ค. 64 พจิารณาหนงัสือเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ

จ. 4 - พฤ. 14 ม.ค. 64 ส่งต้นฉบบัแบบทดสอบกลางภาคทกุกลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

จ. 4  - ศ. 15 ม.ค. 64 นเิทศการสอนคร้ังที ่1 ภาคเรียนที ่2/2563 งานนเิทศการศึกษา

จ. 4 ม.ค. 64 - ศ. 5 ก.พ. 64 บนัทกึคะแนนระหว่างเรียน คร้ังที ่1 ภาคเรียนที ่2/2563 ลงคอมพวิเตอร์

ระบบเครือข่ายภายใน

กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

จ. 4 - ศ. 29 ม.ค. 64 ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพงึประสงค์ (ก่อนประกาศผลกลางภาค 2/2563) กลุ่มบริหารงานบคุคล

อ. 5 ม.ค. 64 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

ศ. 8 ม.ค. 64 กิจกรรมอ่านสาส์นวันเด็ก/กิจกรรมวันเด็ก/กิจกรรมวันครู/กิจกรรมวันขึน้ปี

ใหม่

กลุ่มบริหารงานบคุคล/กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

จ. 11 ม.ค. 64 ประชุมทกุกลุ่มบริหาร กลุ่มบริหารทกุกลุ่ม

จ. 11 ม.ค. 64 ประกวดส่ือการสอน งานพฒันาส่ือและนวัตกรรมเทคโนโลยี

การศึกษา

อ. 12 ม.ค. 64 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

พ. 13 ม.ค. 64 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.4 กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานระดับชั้น

พ. 13 ม.ค. 64 พธีิแสดงตนเปน็พทุธมามกะ กลุ่มสาระฯ สังคม

พฤ. 14 ม.ค. 64 กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน ์ม.6 กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานระดับชั้น

ศ.15  - จ.18 ม.ค.64 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ จัดท าแบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที ่

2/2563

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

ส. 16 - อา 17 ม.ค. 64 ศึกษาดูงาน Gifted  ม.3 ,ม.6 กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์/กลุ่มสารฯ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จ. 18 ม.ค. 64 ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน กลุ่มสาระฯ/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน

อ.19 - พ.20 ม.ค. 64 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย จัดท าแบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที ่2/2563 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

อ.19 - พ.20 ม.ค. 64 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  จัดท าแบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที ่2/2563 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

อ. 19 ม.ค. 64 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

พฤ 21 - ศ 22 ม.ค. 64 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ จัดท าแบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที ่2/2563 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

พฤ 21 - ศ 22 ม.ค. 64 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ จัดท าแบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที ่2/2563 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

ศ. 1 - ศ.29  ม.ค.  64 งานทะเบยีน
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ส. 23 ม.ค. 64 Cambridge English : Preliminary Test for M.3 English Program

จ.25  - ศ.29 ม.ค. 64 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 กลุ่มบริหารวิชาการ/งานวัดและ

ประเมนิผล

อ. 26 ม.ค. 64 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

พฤ. 28 - ศ. 29 ม.ค. 64 ท าสัญญาผู้ประกอบการร้านค้า งานโภชนาการ

กุมภาพันธ์ 2564

ก.พ.-64 ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพงึประสงค์/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน/กิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/อ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน  คร้ังที ่3  ปี

การศึกษา 2563

กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานแนะแนว/งาน

พฒันาและประเมินการอ่านคิดวิเคราะหฯ์

ก.พ.-64 ยืนยันข้อมูลนกัเรียนซ้ าซ้อน ภาคเรียนที ่2 ปกีารศึกษา 2563 งานสารสนเทศ,งานทะเบยีน

จ.1 ก.พ. 64 ประชุมครูทัง้โรงเรียน ฝ่ายบริหาร/ครู

จ. 1 - ศ. 5 ก.พ. 64 การอบรมช่วยเหลือชีวิต CPR ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่3 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

ส ารวจหลักฐานแบบพมิพ ์ จัดซ้ือแบบพมิพ์

เตรียมข้อมูล  หลักฐานต่าง ๆ  เพือ่จัดท า  ปพ.1, ปพ.2  และเอกสารการ

จบหลักสูตร

ของนกัเรียนชั้น  ม.3  และ ม.6

อ. 2 ก.พ. 64 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

พฤ. 4 - ส. 6 ก.พ. 64 ตรวจเย่ียมโรงเรียนนอ้ง งานนโยบายและแผน,โครงการพเิศษ

ศ. 5 ก.พ. 64 ปดิระบบบนัทกึคะแนนระหว่างเรียน คร้ังที ่1 ภาคเรียนที ่2/2563 (เวลา 

16.30 น.)

งานวัดและประเมินผล

ส. 6 ก.พ. 64 กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะทางภาษาและวัฒนธรรม จีน ม.4 - ม.6 (chinese 

special Trip) จัดทีโ่รงเรียน (ไป - กลับ)

กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ

ส. 6 - อา 7ก.พ. 64 กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมฝร่ังเศส - เยอรมัน (จัดทีโ่รงเรียน) กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ

จ. 8 ก.พ. 64 ประชุมทกุกลุ่มบริหาร กลุ่มบริหารทกุกลุ่ม

จ. 8 - อ. 9 ก.พ. 64 ตรวจการลงคะแนนในระบบ กลุ่มบริหารวิชาการ/งานวัดและประเมินผล

อ. 9 ก.พ. 64 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

พ. 10 ก.พ. 64 กิจกรรมตรุษจีนเตรียมพฒัน ์2021 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ (จีน)

พฤ 11 ก.พ. 64 ประชุมเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในปกีารศึกษา 2563 งานประกันคุณภาพการศึกษา

พฤ 11 ก.พ. 64 รับผลการเรียนระหว่างภาคเรียน  ภาคเรียนที ่2/2563 ครูทีป่รึกษา

ศ 12 ก.พ. 64 นกัเรียนศึกษาดูงานบา้นพอ่ จ.อยุธยา กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

ศ 12 ก.พ. 64 Big Cleaning day กลุ่มบริหารงานบคุคล

ส. 13 ก.พ. 64 กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะทางภาษาและวัฒนธรรม ญีปุ่น่ ม.4 - ม.6 

(Japanese special Trip) จัดทีโ่รงเรียน (ไป - กลับ)

กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ

อา 14 ก.พ. 64 แจ้งผลการเรียนระหว่างภาคเรียน  ภาคเรียนที ่2/2563 ครูทีป่รึกษา

จ.1  -  ศ.26  ก.พ. 64 งานทะเบยีน
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อา 14 ก.พ. 64 โครงการชุมชนสร้างสรรค์ประสานสัมพนัธ์บา้น - โรงเรียน คร้ังที ่2 /รับผล

การเรียน ม.ต้น(เช้า)/ม.ปลาย(บา่ย)

กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานประสาน

เครือข่าย/งานวัดผล

จ. 15 - ศ. 19 ก.พ. 64 การแข่งขันแอโรบกิมวยไทย ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่1 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

อ. 16 ก.พ. 64 ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

ศ.20 ก.พ. 64 กิจกรรมส่งเสริมยกระดับทกัษะภาษาจีน - ญีปุ่น่ กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ

ศ.20 ก.พ. 64 กิจกรรมส่งเสริมการทดสอบวิชาความถนดัทางวิชาการ และ วิชาชีพ PAT 

7.1 - 7.2

กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ

อา. 21 ก.พ. 64 วันสถาปนาโรงเรียน/ทอดผ้าป่าการศึกษา

พฤ 25 ก.พ. 64 วันมาฆบูชา

ศ.26 - ส. 27 ก.พ. 64 กิจกรรมร้อง เต้น เล่นดนตรี กลุ่สาระฯ ศิลปะ

ศ.26 - ส. 27 ก.พ. 64 กิจกรรม OCOP / ชุมนมุ กลุ่มบริหารวิชาการ

มนีาคม 2564

มี.ค.-64 ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพงึประสงค์/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน/กิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/อ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียนคร้ังที ่4  ปี

การศึกษา 2563

กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน

มี.ค. 64 ซ่อมเสริมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ม.3 และ ม.6 กลุ่มบริหารงานบคุคล

มี.ค.64 ซ่อมเสริมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตลอดภาคเรียน (ม.1,ม.2,ม.

4,ม.5)

กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานส่งเสริม

คุณธรรม

จ. 1 มี.ค. 64 ประชุมครูทัง้โรงเรียน ฝ่ายบริหาร/ครู

จ. 1 - อ. 9 มี.ค. 64 ส่งต้นฉบบัแบบทดสอบปลายภาคทกุกลุ่มสาระฯ (ม.3, ม.6) กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

จ 1 - ศ 12 มี.ค. 64 นเิทศการสอนคร้ังที ่2  ภาคเรียนที ่2/2563 งานนเิทศการศึกษา

จ 1 - ศ 12 มี.ค. 64 ติว ONET ม.3 , ม.6 กลุ่มบริหารวิชาการ

จ 1 - ศ 12 มี.ค. 64 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานเพือ่พจิารณาความดี

ความชอบ คร้ังที ่1/2564 และด าเนนิการเล่ือนขัน้เงินเดือน/ค่าจ้างประจ า 

คร้ังที ่1/2564

กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานบคุลากร

จ. 1 -  อ.30  มี.ค. 64 ด าเนนิการจัดท าหลักฐานการจบหลักสูตรของนกัเรียนชั้น ม.3  และ ม.6 งานทะเบยีน

จ. 1 - พ. 31 มี.ค. 64 บนัทกึคะแนนระหว่างเรียน  คร้ังที ่2  ภาคเรียนที ่2/2563  และบนัทกึผล

การประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์/อ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน ภาค

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

กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

พ. 3 มี.ค. 64 เลือกต้ังประธานนกัเรียน กลุ่มบริหารงานบคุคล/งานส่งเสริม

ประชาธิปไตย

พฤ. 4 มี.ค. 64 ตรวจสุขภาพครู งานอนามัยโรงเรียน

ส. 6 มี.ค. 64 สอบ PRE Entrance ม.1/Open House สหวิทยาเขตศรีนครินทร์ กลุ่มบริหารวิชาการ,งานนโยบายและแผน

จ. 8 มี.ค. 64 ประชุมทกุกลุ่มบริหาร กลุ่มบริหารทกุกลุ่ม
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จ. 8 - อ. 16 มี.ค. 64 ครูประจ าวิชาส่งรายชื่อนกัเรียนทีไ่ม่มีสิทธ์ิสอบปลายภาค ภาคเรียนที ่

2/2563  (ม.3, ม.6)

ครูผู้สอนทีเ่กี่ยวข้อง

พ. 10 - พฤ. 11 มี.ค. 64 โครงการ นเิทศ ก ากับ ติดตาม การบริหารและการจัดการศึกษา ตามระบบ 

PDCA

งานนโยบายและแผน

พ. 10 - พฤ. 11 มี.ค. 64 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที ่2/2563 

 (ม.3, ม.6)

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

พ. 10 - พฤ. 11 มี.ค. 64 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที ่2/2563 

 (ม.3, ม.6)

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

ศ. 12 มี.ค. 64 งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา

ศ. 12, จ. 15 มี.ค 64 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที ่2/2563  

(ม.3, ม.6)

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

ศ. 12, จ. 15 มี.ค 64 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที ่2/2563 (ม.3, ม.6)กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

ส. 13 - อา 14 ม.ีค. 64 สอบ ONET ม.3 กลุ่มบริหารวิชาการ

จ. 15 มี.ค. 64 ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน กลุ่มสาระฯ/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน

จ. 15 มี.ค. 64 ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพงึประสงค์/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน/กิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/การอ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน

กลุ่มบริหารงานบคุคล/กิจกรรมพฒันา

ผู้เรียน/งานพฒันาและประเมิน

คุณลักษณะฯ และการอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียน

จ. 15  - อ. 16 มี.ค. 64 การอบรมเชิงปฏิบติัการการสร้างส่ือการสอน งานพฒันาส่ือและนวัตกรรมเทคโนโลยี

การศึกษา

จ.15 มี.ค. 64 - อ.23 ม.ีค. 64 ส่งต้นฉบบัแบบทดสอบปลายภาคทกุกลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

อ. 16 - พ. 17 มี.ค. 64 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ  จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที ่

2/2563 (ม.3, ม.6)

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

อ. 16 - พ. 17 มี.ค. 64 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที ่2/2563 

(ม.3, ม.6)

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

พฤ. 18 มี.ค 64 ประกาศรายชื่อนกัเรียนทีไ่ม่มีสิทธ์ิสอบปลายภาค ภาคเรียนที ่2/2563    

(ม.3, ม.6)

งานวัดและประเมินผล

พฤ. 18 - ศ. 19 มี.ค. 64 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ  จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที ่2/2563     

(ม.3, ม.6)

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

พฤ. 18 - ศ. 19 มี.ค. 64 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ  จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที ่

2/2563  (ม.3, ม.6)

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

ศ. 19 มี.ค. 64 ปจัฉิมนเิทศ ม.6 กลุ่มบริหารงานบคุคล
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อา. 21 มี.ค. 64 Open House Activities

T.U.P. Foreign Languages Program Open House

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/

English Program/

Japanese Program/ Chinese 

Program/ German Program/ French 

Program

จ 22 มี.ค. - อ 30 มี.ค. 64 ครูประจ าวิชาส่งรายชื่อนกัเรียนทีไ่ม่มีสิทธ์ิสอบปลายภาค ภาคเรียนที ่

2/2563

ครูผู้สอนทีเ่กี่ยวข้อง

จ. 22 มี.ค. 64 - พฤ. 22 

เม.ย. 64

บนัทกึคะแนนระหว่างเรียน  คร้ังที ่2  ภาคเรียนที ่2/2563  และบนัทกึผล

การประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์/อ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน ภาค

เรียนที ่2/2563 ลงคอมพวิเตอร์ระบบเครือข่ายภายใน

กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

จ.22, อ. 23, พฤ.25 ม.ีค. 64 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มบริหารวิชาการ

พ. 24 - พฤ 25 มี.ค 64 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที ่2/2563 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

พ. 24 - พฤ 25 มี.ค 64 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที ่2/2563 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

พ. 24 , ศ. 26 ม.ีค. 64 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มบริหารวิชาการ

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

ศ 26 - จ 29 มี.ค 64 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย จัดท าแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที ่2/2563 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

ศ. 26 - จ 29 มี.ค 64 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ จัดท าแบบทดสอบปลายภาค กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

ส. 27 - อา 28 ม.ีค. 64 สอบ ONET ม.6 กลุ่มบริหารวิชาการ

ส. 27 - พ. 31 มี.ค. 64 ตรวจข้อสอบอัตนยัปลายภาคและบนัทกึคะแนนอัตนยัปลายภาค  

ภาคเรียนที ่2/2563 (ม.3, ม.6)

ครูผู้สอนทีเ่กี่ยวข้อง

อ. 30 มี.ค. - พ 31 มี.ค 64 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ  จัดท าแบบทดสอบปลายภาค กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

อ. 30 - พ 31 มี.ค 64 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ จัดท าแบบทดสอบปลายภาค กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 

พ. 31 มี.ค. 64 ปดิระบบบนัทกึคะแนนระหว่างเรียน คร้ังที ่2 และคะแนนอัตนยัปลายภาค 

ภาคเรียนที ่2/2563 และปดิระบบบนัทกึผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึ

ประสงค์/อ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน  ภาคเรียนที ่2/2563 เวลา 12.00 น. 

(ม.3, ม.6)

งานพฒันาและประเมินคุณลักษณะฯ และ

การอ่าน คิดวิเคราะหแ์ละเขียน/งานวัด

และประเมินผล

พ. 31 มี.ค. 64 ตรวจการลงคะแนนในระบบ เวลา 12.00 น. เปน็ต้นไป (ม.3, ม.6) กลุ่มบริหารวิชาการ/งานวัดและประเมินผล

เมษายน 2564

ชดเชยวันจักรี

วันสงกรานต์

พฤ. 1 เม.ย. 64 ประกาศรายชื่อนกัเรียนทีไ่ม่มีสิทธ์ิสอบปลายภาค ภาคเรียนที ่2/2563 งานวัดและประเมินผล
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พฤ. 1 - ศ 2 เม.ย. 64 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ  จัดท าแบบทดสอบปลายภาค กลุ่มสาระฯ ศิลปะ  

พฤ. 1 - ศ 2 เม.ย. 64 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ  จัดท าแบบทดสอบปลายภาค กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

พฤ. 1 - ศ 30 เม.ย. 64 ปรับปรุงทะเบยีนประวัติข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า คร้ังที ่1/2564 งานบคุลากร

ศ. 2 เม.ย. 64 ประกาศผลเฉพาะ 0 ร มส และ มผ ณ ปา้ยประชาสัมพนัธ์ อาคาร 1 เวลา 

16.30 น. (ม.3, ม.6)

งานวัดและประเมินผล

ศ. 2 เม.ย. 64 ประกาศผลเฉพาะ 0 ร มส และ มผ ณ เว็บไซต์ของโรงเรียน เวลา 18.00 น. 

(ม.3, ม.6)

งานวัดและประเมินผล

จ. 5 เม.ย. 64 ประชุมครูทัง้โรงเรียน ฝ่ายบริหาร/ครู

จ. 5 เม.ย. 64 ลงทะเบยีนซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที ่1 และ 2 ทกุรายวิชา เวลา 

08.00 - 10.00 น. เทา่นัน้ (ม.3, ม.6)

งานวัดและประเมินผล

จ. 5 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพงึประสงค์/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน/กิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/การอ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน คร้ังที ่1 และ 2 

(ม.3, ม.6)

กลุ่มบริหารงานบคุคล/กิจกรรมพฒันา

ผู้เรียน/งานพฒันาและประเมิน

คุณลักษณะฯ และการอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียน

จ. 5 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที ่1 และ 2 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์      

(ม.3, ม.6)
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

จ. 5 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที ่1 และ 2 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ (ม.3, ม.

6)
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

จ. 5 - พฤ. 8 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที ่1 และ 2 (ม.3, ม.6) ครูผู้สอนทีเ่กี่ยวข้อง

จ. 5 - ศ. 9 เม.ย. 64 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ม.1 , ม.2 , ม.4 , ม.5 กลุ่มบริหารวิชาการ/งานวัดและ

ประเมนิผล

จ.5 - ศ 16 เม.ย. 64 จัดท าตารางสอน กลุ่มบริหารวิชาการ

อ. 6 เม.ย. 64 วันจักรี

พ. 7 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที ่1 และ 2 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย (ม.3, ม.

6)
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

พ. 7 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที ่1 และ 2 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์       

(ม.3, ม.6)
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

พฤ. 8 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที ่1 และ 2 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ     

  (ม.3, ม.6) กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

พฤ. 8 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที ่1 และ 2 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

(ม.3, ม.6)
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

ศ. 9 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที ่1 และ 2 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ      

(ม.3, ม.6)
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

ศ. 9 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที ่1 และ 2 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ (ม.3, ม.6) กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

ศ. 9 เม.ย. 64 ส่งผลการซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที ่1 และ 2 (ม.3, ม.6) วัดผลกลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม
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จ.12 เม.ย. - อา 16 พ.ค. 64 ปิดภาคเรียนที่ 2/2563

จ. 12  - พฤ. 22 เม.ย. 64 ตรวจข้อสอบอัตนยัปลายภาคและบนัทกึคะแนนอัตนยัปลายภาค  

ภาคเรียนที ่2/2563

ครูผู้สอนทีเ่กี่ยวข้อง

อ.13 - พฤ.15 เม.ย. 64 วันสงกรานต์

ศ. 16 เม.ย. 64 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที ่2 ปกีารศึกษา 2563 ทางเว็บไซต์ของ

โรงเรียน เวลา 16.30 น. (ม.3, ม.6)

งานวัดและประเมินผล

ส. 17 เม.ย. - ส. 8 พ.ค. 64 กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม (UK) งานวิเทศสัมพนัธ์

จ. 19 ม.ย. 64
ส่งแบบประเมินผลงานทีเ่กิดจากการปฏิบติัหนา้ทีร่ายภาคเรียน คร้ังที ่2/63

 พร้อมวางแฟม้ประเมิน และส่งบนัทกึ PLC
งานพฒันาบคุลากร

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

พ 21 เม.ย. 64
รับเอกสารรายงานผลการพฒันาคุณภาพผู้เรียนรายบคุคล (ปพ.6) ภาคเรียน

ที ่2/2563 (ม.3, ม.6)

ครูทีป่รึกษาทกุคน

พ 21 เม.ย. 64
คณะกรรมการกล่ันกรองด าเนนิการประเมินผลงานทีเ่กิดจากการปฏิบติั

หนา้ที ่คร้ังที ่2/63
งานพฒันาบคุลากร

พฤ. 22 เม.ย. 64 ปดิระบบบนัทกึคะแนนระหว่างเรียน คร้ังที ่2 และคะแนนอัตนยัปลายภาค 

ภาคเรียนที ่2/2563 และปดิระบบบนัทกึผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึ

ประสงค์/อ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน  ภาคเรียนที ่2/2563  (เวลา 12.00 น.)

งานพฒันาและประเมินคุณลักษณะฯ และ

การอ่าน คิดวิเคราะหแ์ละเขียน/งานวัด

และประเมินผล

พฤ. 22 เม.ย. 64 ตรวจการลงคะแนนในระบบ  (เวลา 12.00 น. เปน็ต้นไป) กลุ่มบริหารวิชาการ/งานวัดและประเมินผล

จ. 26 เม.ย. 64 ประกาศผลเฉพาะ 0 ร มส และ มผ ณ ปา้ยประชาสัมพนัธ์ อาคาร 1        

(เวลา 16.30 น.)

งานวัดและประเมินผล

จ. 26 เม.ย. 64 ประกาศผลเฉพาะ 0 ร มส และ มผ ณ เว็บไซต์ของโรงเรียน (เวลา 18.00 น.) งานวัดและประเมินผล

จ. 26 - ศ.30 เม.ย. 64 จัดท า  GPA  ของนกัเรียนชั้น ม.6 งานทะเบยีน

แจกหลักฐานเอกสารการจบหลักสูตร ปพ.1 ปพ.2 ปพ.6 ของนกัเรียนชั้น   

ม.3 และ ม.6

พธีิมอบประกาศนยีบตัร และรางวัลเรียนดี ใหก้ับนกัเรียนชั้นม.3 และ ม.6 ที่

จบหลักสูตร

อ. 27 เม.ย. 64 ลงทะเบยีนซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที ่1 ทกุรายวิชา (เวลา 08.00 - 

10.00 น. เทา่นัน้)

งานวัดและประเมินผล

อ. 27 เม.ย - 30 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที ่1 ครูผู้สอนทีเ่กี่ยวข้อง

จ. 26 - ศ. 7 พ.ค. 64 งานทะเบยีน

จ. 19 - ศ. 30เม.ย. 64 ค่ายวิชาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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อ. 27 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพงึประสงค์/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน/กิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/การอ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน คร้ังที ่1

กลุ่มบริหารงานบคุคล/กิจกรรมพฒันา

ผู้เรียน/งานพฒันาและประเมิน

คุณลักษณะฯ และการอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียน

อ. 27 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่1 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ. 27 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่1 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา

พ. 28 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่1 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

พ. 28 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่1  กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

พฤ. 29 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่1  กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

พฤ. 29 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่1  กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ

ศ. 30 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่1  กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

ศ. 30 เม.ย. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่1  กลุ่มสาระฯ ศิลปะ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

ศ. 30 เม.ย. 64 ส่งผลการซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที ่1 วัดผลกลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

ศ. 30 เม.ย. 64 ประกาศผลซ่อมเสริมพฒันาผู้เรียน คร้ังที ่2 (16.30 น.) งานวัดและประเมินผล

พฤษภาคม 2564

จ. 3 พ.ค. 64 - ศ. 7 พ.ค. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่2 ครูผู้สอนทีเ่กี่ยวข้อง

จ. 3 พ.ค. 64 ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพงึประสงค์/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน/กิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/การอ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน คร้ังที ่2

กลุ่มบริหารงานบคุคล/กิจกรรมพฒันา

ผู้เรียน/งานพฒันาและประเมิน

คุณลักษณะฯ และการอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียน

จ. 3 พ.ค. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่1 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จ. 3 พ.ค. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่2 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา

อ. 4 พ.ค. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่2 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

อ. 4 พ.ค. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่2  กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

พ. 5 พ.ค. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่2  กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

พ. 5 พ.ค. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่2  กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ

พฤ. 6 พ.ค. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่2  กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

พฤ. 6 พ.ค. 64 ซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน  คร้ังที ่2  กลุ่มสาระฯ ศิลปะ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

พฤ. 6 พ.ค. 64 ส่งผลการซ่อมเสริมและพฒันาผู้เรียน คร้ังที ่2 วัดผลกลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

จ. 10 พ.ค. 64 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที ่2 ปกีารศึกษา 2563 ทางเว็บไซต์ของ

โรงเรียน (เวลา 16.30 น.)

งานวัดและประเมินผล

จ. 17 - ศ. 21 พ.ค. 64 จัดท ารูปเล่มรายงานผลการพฒันาผู้เรียน (ปพ.5) ทกุกลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม

จ, 24 พ.ค. 64 ส่งเล่มรายงานผลการพฒันาผู้เรียน (ปพ.5) ทกุกลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระฯ ทกุกลุ่ม


