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ปฏิทินการปฏิบัติงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปีการศึกษา 2563
วัน เดือน ปี

กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรกฎาคม 2563
พ. 1 ก.ค. 63
พ.1 - ศ.31 ก.ค. 63

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ครูทปี่ รึกษา ม.1 , ม.4 บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

พ.1 - จ.13 ก.ค. 63

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลประวัตินกั เรียนชั้น ม.3และ ม.6 / ส่งข้อมูล งานทะเบียน
ONET

พ.1 - ศ.24 ก.ค. 63

ถ่ายรูปทาบัตรประจาตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4

พ.1 ก.ค. - ต.ค. 63

ดาเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน

พฤ. 2 ก.ค. 63

ประกาศผลซ่อมเสริมพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2

ศ. 3 ก.ค. 63

ลงทะเบียนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2 (เวลา 11.30 - 13.10 น.
เท่านัน้ )

งานวัดผลและประเมินผล

ศ. 3 ก.ค. 63

ถวายเทียนจานาพรรษา ณ วัดกระทุม่ เสือปลา

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
อ. 8 ก.ค. 63

ซ่อมเสริมพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2 (ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562)
ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ครั้งที่ 2

อ. 8 ก.ค. 63

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พ. 8 ก.ค. 63

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

พ. 8 ก.ค. 63

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

พฤ. 9 ก.ค. 63

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

พฤ. 9 ก.ค. 63

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

พฤ. 9 ก.ค. 63

มอบตัวนักเรียน ม.ต้น (รอบ 2)

พฤ. 9 ก.ค. 63
ศ. 10 ก.ค. 63

ตรวจสุขภาพนักเรียน ม.4 ทีส่ มัครนักศึกษาวิชาทหาร
ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มบริหาร
งบประมาณ
งานอนามัยโรงเรียน
กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ

ศ. 10 ก.ค. 63

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

ศ. 10 ก.ค. 63

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

ศ. 10 ก.ค. 63

ส่งผลซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2

ศ. 10 ก.ค. 63

มอบตัวนักเรียน ม.ปลาย (รอบ 2)

วัดผลกลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม
กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มบริหาร
งบประมาณ

งานสารสนเทศ

กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
งานวัดผลและประเมินผล

ครูผู้สอนทีเ่ กี่ยวข้อง
กลุ่มบริหารงานบุคคล/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน/งานพัฒนาและประเมิน
คุณลักษณะฯ และการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน

2

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศ. 10 ก.ค. 63
จ. 13 ก.ค. 63

ส่งแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN)
ประชุมครูทงั้ โรงเรียน

งานพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายบริหาร/ครู

อ. 14 ก.ค. 63

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

พฤ. 16 ก.ค. 63

เริ่มกิจกรรมตักบาตรวันพฤหัสบดี

กลุ่มสาระฯ สังคม

เลือกตั้งหัวหน้าคณะสี

กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย

จ. 20 ก.ค. 63

ประชุมทุกกลุ่มบริหาร

กลุ่มบริหารทุกกลุ่ม

จ. 20 ก.ค. 63

โครงการโรงเรียนสวยด้วย 5 ส

งานนโยบายและแผน

จ.20 - ศ.24 ก.ค. 63

จัดทารูปเล่มรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน (ปพ.5) ทุกกลุ่มสาระฯ ภาคเรียนที่ กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม
2/2562

ศ 24 ก.ค. 63

ส่งเล่มรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน (ปพ.5) ทุกกลุ่มสาระฯ

กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม

จ. 27 ก.ค. 63

พิธีถวายพระพรฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

กลุ่มบริหารงานบุคคล / กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

จ. 27 ก.ค. 63
จ. 27 - พฤ. 30 ก.ค. 63

ลงทะเบียนเรียนซ้ารายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2562
ประชุมจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2564

งานวัดผลและประเมินผล
งานนโยบายและแผน

จ.27 - ศ.31 ก.ค.63

สัปดาห์ประชาธิปไตย

กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย

ศ. 17 ก.ค. 63

จ. 27ก.ค.63 - ศ.28 ส.ค.63 ดาเนินการติดตามการเรียนซ้ารายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2562
อ. 28 ก.ค. 63
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

งานวัดผลและประเมินผล

พ.29- 30 ก.ค. 63

อบรมเชิงปฏิบตั ิการ"การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย"
ตรวจสุขภาพนักเรียน

งานสัมพันธ์ชุมชน
งานอนามัยโรงเรียน

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลประวัตินกั เรียน

งานทะเบียน

พ.29 - ศ.31 ก.ค. 63
พ.1 - ศ. 31 ก.ค. 63

จัดเก็บหลักฐานข้อมูลประวัตินกั เรียนเข้าแฟ้ม
ถ่ายภาพนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 สาหรับติดใบ ปพ.1

พ.1 - ศ. 31 ก.ค. 63

ถ่ายรูปทาบัตรประจาตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ทาแบบทดสอบ SDQ

กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
สิงหาคม 2563

ส.1 - อา 2 ส.ค. 63

ค่ายวิทยาศาสตร์ Gifted ม.ต้น (จัดทีโ่ รงเรียน ไป - กลับ)

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ส.1 - อา 2 ส.ค. 63

ค่ายคณิตศาสตร์ Gifted ม.ปลาย (จัดทีโ่ รงเรียน ไป - กลับ)

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

จ. 3 - ศ. 28 ส.ค. 63

สายใยเตรียมพัฒน์

งานแนะแนว

จ. 3 ส.ค. 63

ประชุมครูทงั้ โรงเรียน

ฝ่ายบริหาร/ครู

จ. 3 - ศ. 14 ส.ค. 63

นิเทศการสอนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2563

งานนิเทศการศึกษา

อ. 4 ส.ค. 63

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

พฤ. 6 - ศ.7 ส.ค. 63

สัปดาห์ TUP ASEAN

กลุ่มสาระฯสังคม

จ.10 ส.ค. 63

ประชุมทุกกลุ่มบริหาร

กลุ่มบริหารทุกกลุ่ม

3

วัน เดือน ปี
จ. 10 - ศ. 14 ส.ค. 63
จ. 10 ส.ค. - พ. 9 ก.ย. 63
อ. 11 ส.ค. 63
อ. 11 ส.ค. 63

กิจกรรม
ส่งต้นฉบับแบบทดสอบกลางภาคทุกกลุ่มสาระฯ
บันทึกคะแนนระหว่างเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2563 ลงคอมพิวเตอร์
เครือข่ายภายใน
ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ
ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม
กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล / กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

พฤ. 13 ส.ค.63
ส. 15 - อา 16 ส.ค.63

วันพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
/วันแม่แห่งชาติ
ประดับเข็มพระเกี้ยวนักเรียนระดับชั้น ม.4
กลุ่มบริหารงานบุคคล
English Program Integrated Camp M.1 – M.3 (จัดทีโ่ รงเรียน ไป - กลับ) English Program

จ. 17 ส.ค. 63

ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู/้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุ่มสาระฯ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จ.17 - ศ. 21 ส.ค. 63

สัปดาห์คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

สัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ. 18 ส.ค. 63

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

พฤ. 20 ส.ค. 63

พิธีไหว้ครู

กลุ่มบริหารงานบุคคล / กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

พ. 12 ส.ค. 63

ศ. 21 ส.ค. 63, จ. 24 ส.ค. 63 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ จัดทาแบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 กลุ่มสาระฯ สังคมฯ
อ. 25 ส.ค. 63
ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
อ. 25 - พ. 26 ส.ค. 63

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย จัดทาแบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2563

อ. 25 - พ. 26 ส.ค. 63

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ จัดทาแบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

พฤ. 27 - ศ. 28 ส.ค. 63

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ จัดทาแบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ จัดทาแบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่

พฤ. 27 - ศ. 28 ส.ค. 63

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

1/2563

จ. 31 ส.ค. - ศ. 4 ก.ย. 63

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563

กลุ่มบริหารวิชาการ/งานวัดผลและ
ประเมินผล

กันยายน 2563
ก.ย.-63
อ. 1 – ศ. 11 ก.ย. 63

ยืนยันข้อมูลนักเรียนซ้าซ้อน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

งานสารสนเทศ,งานทะเบียน

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานเพือ่ พิจารณาความดี
ความชอบ ครั้งที่ 2/2563 และดาเนินการเลื่อนขัน้ เงินเดือน/ค่าจ้างประจา
ครั้งที่ 2/2563

กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานบุคลากร

จ. 7 ก.ย. 63

ประชุมครูทงั้ โรงเรียน

ฝ่ายบริหาร/ครู

อ. 8 ก.ย. 63

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

4

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

พฤ. 10 - ศ. 11 ก.ย. 63

ปิดระบบบันทึกคะแนนระหว่างเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2563 (เวลา
16.30 น.)
ตรวจการลงคะแนนในระบบ

งานวัดผลและประเมินผล
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 (จัดทีโ่ รงเรียน ไป - กลับ)

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

จ. 14 ก.ย. 63

ประชุมทุกกลุ่มบริหาร

กลุ่มบริหารทุกกลุ่ม

อ. 15 ก.ย. 63

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

พ. 16 ก.ย. 63

กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ม.5

ศ. 18 ก.ย. 63

รับผลการเรียนระหว่างภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานระดับชั้น
ครูทปี่ รึกษา

ศ. 18 ก.ย. 63

Big Cleaning day

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ส.19 ก.ย. 63
อา. 20ก.ย. 63

French - German Gastronomy จัดทีโ่ รงเรียน
แจ้งผลการเรียนระหว่างภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ
ครูทปี่ รึกษา

อา. 20 ก.ย.63

โครงการชุมชนสร้างสรรค์ประสานสัมพันธ์บา้ น - โรงเรียน/รับผลการเรียน
ม.ต้น(เช้า)/ม.ปลาย(บ่าย)

กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานประสาน
เครือข่าย/งานวัดผล

จ. 21 ก.ย. 63

ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู/้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุ่มสาระฯ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

อ. 22 ก.ย. 63

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

พฤ. 24 - ส. 26 ก.ย. 63

โครงการเตรียมพัฒน์สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 7

ทุกกลุ่มบริหาร

จ. 28 ก.ย. 63

มุติตาคารวะครูเกษียณ (หน้าเสาธง)

กลุ่มบริหารงานบุคคล

จ. 28 - พ. 30 ก.ย. 63

ปรับปรุงทะเบียนประวัติข้าราชการ/ลูกจ้างประจา ครั้งที่ 2/2563

งานบุคลากร

จ. 28 - พ. 30 ก.ย. 63
อ. 29 ก.ย. 63

สรุปวันลาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพือ่ รายงาน สพม.เขต 2
ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

งานบุคลากร
กลุ่มบริหารวิชาการ

พ. 30 ก.ย. 63

งานควบคุมภายใน

งานควบคุมภายใน

พ. 30 ก.ย. 63

มุติตาคารวะครูเกษียณ

ทุกกลุ่มบริหาร

พ. 9 ก.ย. 63

ตุลาคม 2563
พฤ. 1 - ศ. 30 ต.ค. 63

ตรวจสอบพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2563

งานพัสดุ

พฤ. 1 - ศ. 30 ต.ค. 63

ปรับปรุงทะเบียนประวัติข้าราชการ/ลูกจ้างประจา ครั้งที่2/2563

งานบุคลากร

สรุปวันลาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพือ่ รายงาน สพม.เขต 2
ศ. 2 ต.ค. 63

วันออกพรรษา

ส.3 - อา 4 ต.ค. 63

อบรมโครงการผู้นาต่อต้านยาเสพติด โรคเอดส์ และอบายมุข

กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานสารวัตร
นักเรียน/กลุ่มเพือ่ นเพือ่ เพือ่ น

ส.10 - อา.11 ต.ค. 63

ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน/ญีป่ นุ่ ม.4 จัดทีโ่ รงเรียน (ไป - กลับ)

กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ

จ. 12 ต.ค.63
อ. 13 ต.ค. 63

ทาบุญตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

กลุ่มบริหารงานบุคคล

พฤ.15 - พฤ. 22ต.ค. 63

บันทึกข้อมูลอาคาร สถานที่ ลงระบบ B - OBEC

งานสารสนเทศ,งานบริหารทัว่ ไป

ส.17 - อา.18 ต.ค. 63

ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน/ญีป่ นุ่ ม.5 จัดทีโ่ รงเรียน (ไป - กลับ)

กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ
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จ. 19 ต.ค. - พฤ. 19 พ.ย. 63 บันทึกคะแนนระหว่างเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2563 และบันทึกผลการ ครูผู้สอนทีเ่ กี่ยวข้อง/งานพัฒนาและ
ประเมินคุณลักษณะ
ประเมินคุณลักษณะฯและการอ่านคิด
อันพึงประสงค์/อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ลง
วิเคราะห์และเขียน/กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม
คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายภายใน
จ.19 - อ. 27 ต.ค. 63

ส่งต้นฉบับแบบทดสอบปลายภาคทุกกลุ่มสาระฯ

กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม

จ.19 - ศ. 30 ต.ค. 63

นิเทศการสอนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2563

งานนิเทศการศึกษา

ศ. 23 ต.ค. 63

วางพวงมาลาวันปิยะมหาราช

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ศ. 23 ต.ค. 63

วันปิยมหาราช

จ. 26 ต.ค. - อ. 3 พ.ย. 63

ครูประจาวิชาส่งรายชื่อนักเรียนทีไ่ ม่มีสิทธิส์ อบปลายภาค ภาคเรียนที่
1/2563

ครูผู้สอนทีเ่ กี่ยวข้อง

พ. 28 ต.ค. - พฤ. 29 ต.ค. 63 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ จัดทาแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
พ. 28 - พฤ. 29 ต.ค. 63

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ จัดทาแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

ศ. 30 ต.ค. 63

สัปดาห์สืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง

กลุ่มสาระฯ สังคม

ศ. 30 ต.ค. 63, จ. 2 พ.ย. 63 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา จัดทาแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

ศ. 30 ต.ค. 63, จ. 2 พ.ย. 63 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ จัดทาแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
ส. 31 ต.ค. 63

วันลอยกระทง

ส.31 ต.ค. - อา 1 เม.ย. 63

ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน/ญีป่ นุ่ ม.6 จัดทีโ่ รงเรียน (ไป - กลับ)
พฤศจิกายน 2563

กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ

จ. 2 พ.ย. 63

ประชุมครูทงั้ โรงเรียน

ทุกกลุ่มบริหาร

จ. 2 - จ. 30 พ.ย. 63

จัดทาเอกสารหลักฐาน ใบรับรองนักเรียนตามคาร้อง

งานทะเบียน

ตรวจสอบความถูกต้องผลการเรียน 5 ภาคเรียนของนักเรียนชั้น ม.3
และ ม.6
จ.2 - จ.30 พ.ย. 63

ประมวลผลการลงทะเบียนวิชาเลือกทางอินเตอร์เน็ต (ภาคเรียนที่ 2)

งานระบบฐานข้อมูลฯ

จัดพิมพ์รายชื่อวิชาเลือกและติดประกาศ ( ภาคเรียนที่ 2)
จัดส่งข้อมูลวิชาเลือกให้กับครูตามกลุ่มสาระฯต่างๆ ทาง Intranet
จ. 2 - ศ. 6 พ.ย. 63

กรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

งาน DMC ,ครูทปี่ รึกษาทุกระดับ

อ. 3 พ.ย. 63

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

อ. 3 พ.ย. - พ. 4 พ.ย. 63

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ จัดทาแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่
1/2563

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

อ. 3 พ.ย. - พ. 4 พ.ย. 63

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย จัดทาแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

พฤ 5 พ.ย. 63

ประกาศรายชื่อนักเรียนทีไ่ ม่มีสิทธิส์ อบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563

งานวัดและประเมินผล

พฤ. 5 - ศ. 6 พ.ย. 63

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ จัดทาแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

พฤ. 5 - ศ. 6 พ.ย. 63

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ จัดทาแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

ศ. 6 พ.ย. 63

สรุปผลการปฏิบตั ิงานและรายงานเขตพืน้ การศึกษา

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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จ. 9 พ.ย. 63

ประชุมทุกกลุ่มบริหาร

กลุ่มบริหารทุกกลุ่ม

จ. 9 พ.ย. 63

ส่งสรุปข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน

กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

จ. 9 พ.ย. 63

สรุปข้อมูล SDQ ลงระบบ LAN

กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

จ. 9 - ศ. 13 พ.ย. 63
จ.9 - ศ.20 พ.ย. 63

ทาตารางสอน

กลุ่มบริหารวิชาการ/งานวัดและ
ประเมินผล
กลุ่มบริหารวิชาการ

อ. 10 พ.ย. 63

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

ส. 14 - พฤ. 19 พ.ย. 63

ตรวจข้อสอบอัตนัยปลายภาคและบันทึกคะแนนอัตนัยปลายภาค
ภาคเรียนที่ 1/2563

ครูผู้สอนทีเ่ กี่ยวข้อง

จ. 16 - จ. 30 พ.ย. 63
จ.16 - ศ. 20 พ.ย.63

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563

ปิดภาคเรียนที่ 1/2563
- Tutorial Class for PISA Examination M.1 – M.2

English Program

- Tutorial Class for ONET M.3
จ.16 - ศ.27 พ.ย.63

ค่ายวิชาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

อ. 17 พ.ย. 63

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

พฤ 19 พ.ย. 63

ปิดระบบบันทึกคะแนนระหว่างเรียน ครั้งที่ 2 และคะแนนอัตนัยปลายภาค งานพัฒนาและประเมินคุณลักษณะฯ และ
ภาคเรียนที่ 1/2563 และปิดระบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน/งานวัด
ประสงค์/การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (เวลา 12.00 และประเมินผล
น.)

พฤ. 19 พ.ย. 63

ตรวจการลงคะแนนในระบบ (12.00 น. เป็นต้นไป)

กลุ่มบริหารวิชาการ/งานวัดและประเมินผล

ศ. 21 พ.ย. 63

ส่งแบบประเมินผลงานทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ิหน้าทีร่ ายภาคเรียน (ศธ.
0206/0635) ครั้งที่ 1 และแบบบันทึก PLC ประจาภาคเรียนที่ 1

งานพัฒนาบุคลากร

จ. 23 พ.ย. 63

ประกาศผลเฉพาะ 0 ร มส และ มผ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ อาคาร 1 (เวลา งานวัดและประเมินผล
16.30 น.)

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

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

งานกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี

อ. 24 - ศ. 27 พ.ย. 63

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1

ครูผู้สอนทีเ่ กี่ยวข้อง

อ. 24 พ.ย. 63

ลงทะเบียนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 ทุกรายวิชา (เวลา 08.00 10.00 น. เท่านัน้ )

งานวัดและประเมินผล
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อ. 24 พ.ย. 63

ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ครั้งที่ 1

กลุ่มบริหารงานบุคคล/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน/งานพัฒนาและประเมิน
คุณลักษณะฯ และการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน

อ. 24 พ.ย. 63

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ. 24 พ.ย. 63

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

พ. 25 พ.ย. 63

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

พ. 25 พ.ย. 63

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

พฤ. 26 พ.ย. 63

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

พฤ. 26 พ.ย. 63

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ

กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ

ศ. 27 พ.ย. 63

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระฯ สังคมฯ

ศ. 27 พ.ย. 63

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

ศ. 27 พ.ย. 63

ส่งผลการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1

วัดผลกลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม

ศ. 27 พ.ย. 63

ประกาศผลซ่อมเสริมพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2 (16.30 น.)

งานวัดและประเมินผล

จ. 30 พ.ย. 63

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทางเว็บไซต์ของ
โรงเรียน (เวลา 16.30 น.)

งานวัดและประเมินผล

จ. 30 พ.ย. 63

อบรมพัฒนาบุคลากร ก่อนเปิดภาคเรียน

งานพัฒนาบุคลากร

ธันวาคม 2563
อ. 1 ธ.ค. 63
อ. 1 ธ.ค. 63

เปิดภาคเรียนที่ 2/2563

อ. 1 ธ.ค. 63

กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธ.ค. 63
งานบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
งานอนามัยโรงเรียน

อ. 1 ธ.ค. - อ 8 ธ.ค. 63

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2

ครูผู้สอนทีเ่ กี่ยวข้อง

อ. 1 ธ.ค. 63

ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ครั้งที่ 2

กลุ่มบริหารงานบุคคล/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน/งานพัฒนาและประเมิน
คุณลักษณะฯ และการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน

อ. 1 ธ.ค. 63

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ. 1 ธ.ค. 63

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

พ. 2 ธ.ค. 63

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

พ. 2 ธ.ค. 63

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

พฤ. 3 ธ.ค. 63

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

พฤ. 3 ธ.ค. 63

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ

กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ

ศ. 4 ธ.ค. 63

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระฯ สังคมฯ
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กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศ. 4 ธ.ค. 63

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

ศ. 4 ธ.ค. 63

ส่งผลการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2

วัดผลกลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม

ศ. 4 ธ.ค. 63

การแสดงเฉลิมพระเกียรติเนือ่ งโอกาสวันชาติ

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

ศ. 4 ธ.ค. 63

พิธีทาบุญตักบาตรและพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 และวันพ่อ
แห่งชาติ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ศ. 4 ธ.ค. 63

คณะกรรมการกลั่นกรองดาเนินการประเมินผลงานทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ิ
หน้าที่ ครั้งที่ 1/63

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

ส่งแฟ้มสื่อการสอน ปีการศึกษา 2563 และทะเบียนสื่อของกลุ่มสาระฯ

งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยี
การศึกษา

พ.9 ธ.ค. 63

การเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาฝลั่งเศส (DELF)
และภาษาเยอรมัน (Fit in Deutsch)

กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ

พฤ. 10 ธ.ค. 63

วันรัฐธรรมนูญ

ศ 11 ธ.ค. 63

ลงทะเบียนเรียนซ้ารายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2563

งานวัดและประเมินผล

ส. 12 - อา 13 ธ.ค. 63

ประชุมผู้ปกครอง/รับชาระเงินบารุงการศึกษา

ทุกกลุ่มบริหาร

จ. 14 ธ.ค. 63

ประชุมครูทงั้ โรงเรียน

กลุ่มบริหารทุกกลุ่ม

จ. 14 - ศ. 18 ธ.ค. 63

การแข่งขันกีฬาสีรอบคัดเลือก

กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มสาระฯสุข
ศึกษาฯ

จ.14 - ศ.18 ธ.ค. 63

จัดทารูปเล่มรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน (ปพ.5) ทุกกลุ่มสาระฯ ภาคเรียนที่ กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม
1/2563

จ.14 - ศ.8 ม.ค.64

ดาเนินการติดตามการเรียนซ้ารายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2563

งานวัดและประเมินผล

อ. 15 ธ.ค. 63

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

พ. 16 - ศ. 18 ธ.ค. 63

มหกรรมกีฬาระหว่างคณะสี (Sport Day) ประจาปีการศึกษา 2563

กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มสาระฯสุข
ศึกษาฯ

ศ 18 ธ.ค. 63

ส่งเล่มรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน (ปพ.5) ทุกกลุ่มสาระฯ

กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม

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 (จัดทีโ่ รงเรียน ไป - กลับ) English Program

จ. 21 - ศ. 25 ธ.ค. 63

สารวจรายการหนังสือเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ

อ. 22 ธ.ค. 63

Christmas Celebration M.1 – M.6

English Program

พฤ. 24 ธ.ค. 63
ศ. 25 ธ.ค. 63

สอบธรรมศึกษาตรี,โท,เอก ม.ต้น
Christmas Celebration M.1 – M.6

กลุ่มบริหารวิชาการ/กลุ่มสาระฯ สังคม
English Program

จ. 28 - อ. 29 ธ.ค. 63
พฤ. 31 ธ.ค. 63

ตลาดนัดการงานอาชีพ

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
วันสิ้นปี

งานพัฒนาบุคลากร
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ

มกราคม 2564
ศ. 1 ม.ค. 64
ศ. 1 - ศ.29 ม.ค. 64

วันขึ้นปีใหม่
สารวจและติดตามผลของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ทีม่ ีแนวโน้มไม่จบ
หลักสูตร

งานทะเบียน

สารวจรายชื่อนักเรียน โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ของชั้น ม.6
ตรวจสอบความเรียบร้อยของรายวิชาทีล่ งทะเบียนทัง้ หมด
ศ. 1 - พฤ. 27 ม.ค.64

รับคาร้องขอย้ายประจาปี พ.ศ. 2564(ตาแหน่งครูผู้สอน)

งานบุคลากร

จ. 4 ม.ค. 64

ประชุมครูทงั้ โรงเรียน

ฝ่ายบริหาร/ครู

จ. 4 - ศ. 8 ม.ค. 64

พิจารณาหนังสือเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ

จ. 4 - พฤ. 14 ม.ค. 64
ส่งต้นฉบับแบบทดสอบกลางภาคทุกกลุ่มสาระฯ
จ. 4 - ศ. 15 ม.ค. 64
นิเทศการสอนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2563
จ. 4 ม.ค. 64 - ศ. 5 ก.พ. 64 บันทึกคะแนนระหว่างเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2563 ลงคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายภายใน

กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม
งานนิเทศการศึกษา
กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม

จ. 4 - ศ. 29 ม.ค. 64

ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ก่อนประกาศผลกลางภาค 2/2563)

กลุ่มบริหารงานบุคคล

อ. 5 ม.ค. 64

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

ศ. 8 ม.ค. 64

กิจกรรมอ่านสาส์นวันเด็ก/กิจกรรมวันเด็ก/กิจกรรมวันครู/กิจกรรมวันขึน้ ปี กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ใหม่

จ. 11 ม.ค. 64

ประชุมทุกกลุ่มบริหาร

กลุ่มบริหารทุกกลุ่ม

จ. 11 ม.ค. 64

ประกวดสื่อการสอน

งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยี
การศึกษา

อ. 12 ม.ค. 64

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

พ. 13 ม.ค. 64

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.4
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานระดับชั้น
กลุ่มสาระฯ สังคม

ศ.15 - จ.18 ม.ค.64

กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ม.6
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ จัดทาแบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่
2/2563

กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานระดับชั้น
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

ส. 16 - อา 17 ม.ค. 64

ศึกษาดูงาน Gifted ม.3 ,ม.6

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์/กลุ่มสารฯ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จ. 18 ม.ค. 64

ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู/้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุ่มสาระฯ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

อ.19 - พ.20 ม.ค. 64

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย จัดทาแบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2563

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

อ.19 - พ.20 ม.ค. 64

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ จัดทาแบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

อ. 19 ม.ค. 64

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

พฤ 21 - ศ 22 ม.ค. 64

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ จัดทาแบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

พฤ 21 - ศ 22 ม.ค. 64

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ จัดทาแบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

พ. 13 ม.ค. 64
พฤ. 14 ม.ค. 64

กลุ่มบริหารวิชาการ
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ส. 23 ม.ค. 64

กิจกรรม
Cambridge English : Preliminary Test for M.3

จ.25 - ศ.29 ม.ค. 64

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
English Program
กลุ่มบริหารวิชาการ/งานวัดและ
ประเมินผล

อ. 26 ม.ค. 64

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

พฤ. 28 - ศ. 29 ม.ค. 64

ทาสัญญาผู้ประกอบการร้านค้า

งานโภชนาการ

กุมภาพันธ์ 2564
ก.พ.-64

ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ครั้งที่ 3 ปี
การศึกษา 2563

กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานแนะแนว/งาน
พัฒนาและประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ฯ

ก.พ.-64

ยืนยันข้อมูลนักเรียนซ้าซ้อน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

งานสารสนเทศ,งานทะเบียน

จ.1 ก.พ. 64

ประชุมครูทงั้ โรงเรียน

ฝ่ายบริหาร/ครู

จ. 1 - ศ. 5 ก.พ. 64

การอบรมช่วยเหลือชีวิต CPR ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

จ.1 - ศ.26 ก.พ. 64

สารวจหลักฐานแบบพิมพ์ จัดซื้อแบบพิมพ์

งานทะเบียน

เตรียมข้อมูล หลักฐานต่าง ๆ เพือ่ จัดทา ปพ.1, ปพ.2 และเอกสารการ
จบหลักสูตร
ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
อ. 2 ก.พ. 64

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

พฤ. 4 - ส. 6 ก.พ. 64

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนน้อง

งานนโยบายและแผน,โครงการพิเศษ

ศ. 5 ก.พ. 64

ส. 6 - อา 7ก.พ. 64

ปิดระบบบันทึกคะแนนระหว่างเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2563 (เวลา งานวัดและประเมินผล
16.30 น.)
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางภาษาและวัฒนธรรม จีน ม.4 - ม.6 (chinese กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ
special Trip) จัดทีโ่ รงเรียน (ไป - กลับ)
กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส - เยอรมัน (จัดทีโ่ รงเรียน)
กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ

จ. 8 ก.พ. 64

ประชุมทุกกลุ่มบริหาร

กลุ่มบริหารทุกกลุ่ม

จ. 8 - อ. 9 ก.พ. 64

ตรวจการลงคะแนนในระบบ

กลุ่มบริหารวิชาการ/งานวัดและประเมินผล

อ. 9 ก.พ. 64

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

พ. 10 ก.พ. 64

กิจกรรมตรุษจีนเตรียมพัฒน์ 2021

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ (จีน)

พฤ 11 ก.พ. 64

ประชุมเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2563

งานประกันคุณภาพการศึกษา

พฤ 11 ก.พ. 64

รับผลการเรียนระหว่างภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

ครูทปี่ รึกษา

ศ 12 ก.พ. 64

นักเรียนศึกษาดูงานบ้านพ่อ จ.อยุธยา

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

ศ 12 ก.พ. 64

Big Cleaning day

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ส. 13 ก.พ. 64

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางภาษาและวัฒนธรรม ญีป่ นุ่ ม.4 - ม.6
(Japanese special Trip) จัดทีโ่ รงเรียน (ไป - กลับ)
แจ้งผลการเรียนระหว่างภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ

ส. 6 ก.พ. 64

อา 14 ก.พ. 64

ครูทปี่ รึกษา
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อา 14 ก.พ. 64

โครงการชุมชนสร้างสรรค์ประสานสัมพันธ์บา้ น - โรงเรียน ครั้งที่ 2 /รับผล กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานประสาน
การเรียน ม.ต้น(เช้า)/ม.ปลาย(บ่าย)
เครือข่าย/งานวัดผล

จ. 15 - ศ. 19 ก.พ. 64

การแข่งขันแอโรบิกมวยไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

อ. 16 ก.พ. 64

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

ศ.20 ก.พ. 64

กิจกรรมส่งเสริมยกระดับทักษะภาษาจีน - ญีป่ นุ่

กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ

ศ.20 ก.พ. 64

กิจกรรมส่งเสริมการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการ 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 / ชุมนุม

กลุ่มบริหารวิชาการ
มีนาคม 2564

มี.ค.-64

ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนครั้งที่ 4 ปี
การศึกษา 2563

กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

มี.ค. 64

ซ่อมเสริมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ม.3 และ ม.6

กลุ่มบริหารงานบุคคล

มี.ค.64

ซ่อมเสริมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตลอดภาคเรียน (ม.1,ม.2,ม.
4,ม.5)

กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานส่งเสริม
คุณธรรม

จ. 1 มี.ค. 64

ประชุมครูทงั้ โรงเรียน

ฝ่ายบริหาร/ครู

จ. 1 - อ. 9 มี.ค. 64

ส่งต้นฉบับแบบทดสอบปลายภาคทุกกลุ่มสาระฯ (ม.3, ม.6)

กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม

จ 1 - ศ 12 มี.ค. 64

นิเทศการสอนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563

งานนิเทศการศึกษา

จ 1 - ศ 12 มี.ค. 64

ติว ONET ม.3 , ม.6

กลุ่มบริหารวิชาการ

จ 1 - ศ 12 มี.ค. 64

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานเพือ่ พิจารณาความดี
ความชอบ ครั้งที่ 1/2564 และดาเนินการเลื่อนขัน้ เงินเดือน/ค่าจ้างประจา
ครั้งที่ 1/2564

กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานบุคลากร

จ. 1 - อ.30 มี.ค. 64

ดาเนินการจัดทาหลักฐานการจบหลักสูตรของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

งานทะเบียน

จ. 1 - พ. 31 มี.ค. 64

บันทึกคะแนนระหว่างเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563 และบันทึกผล
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์/อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ภาค
เรียนที่ 2/2563 ลงคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายภายใน (ม.3, ม.6)

กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม

พ. 3 มี.ค. 64

เลือกตั้งประธานนักเรียน

กลุ่มบริหารงานบุคคล/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

ประชุมทุกกลุ่มบริหาร

กลุ่มบริหารทุกกลุ่ม
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จ. 8 - อ. 16 มี.ค. 64

ครูประจาวิชาส่งรายชื่อนักเรียนทีไ่ ม่มีสิทธิส์ อบปลายภาค ภาคเรียนที่
2/2563 (ม.3, ม.6)

ครูผู้สอนทีเ่ กี่ยวข้อง

พ. 10 - พฤ. 11 มี.ค. 64

โครงการ นิเทศ กากับ ติดตาม การบริหารและการจัดการศึกษา ตามระบบ งานนโยบายและแผน
PDCA

พ. 10 - พฤ. 11 มี.ค. 64

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ จัดทาแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
(ม.3, ม.6)

พ. 10 - พฤ. 11 มี.ค. 64

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ จัดทาแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
(ม.3, ม.6)

ศ. 12 มี.ค. 64

งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ศ. 12, จ. 15 มี.ค 64

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย จัดทาแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563
(ม.3, ม.6)

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

ศ. 12, จ. 15 มี.ค 64

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ จัดทาแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563
กลุ่ม(ม.3,
สาระฯ
ม.6)ภาษาต่างประเทศ

ส. 13 - อา 14 มี.ค. 64

สอบ ONET ม.3

กลุ่มบริหารวิชาการ

จ. 15 มี.ค. 64

ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู/้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุ่มสาระฯ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จ. 15 มี.ค. 64

ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน

กลุ่มบริหารงานบุคคล/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน/งานพัฒนาและประเมิน
คุณลักษณะฯ และการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน

จ. 15 - อ. 16 มี.ค. 64

การอบรมเชิงปฏิบตั ิการการสร้างสื่อการสอน

งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยี
การศึกษา

จ.15 มี.ค. 64 - อ.23 มี.ค. 64 ส่งต้นฉบับแบบทดสอบปลายภาคทุกกลุ่มสาระฯ

กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม

อ. 16 - พ. 17 มี.ค. 64

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ จัดทาแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่
2/2563 (ม.3, ม.6)

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

อ. 16 - พ. 17 มี.ค. 64

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ จัดทาแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563
(ม.3, ม.6)

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

พฤ. 18 มี.ค 64

ประกาศรายชื่อนักเรียนทีไ่ ม่มีสิทธิส์ อบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563
(ม.3, ม.6)

งานวัดและประเมินผล

พฤ. 18 - ศ. 19 มี.ค. 64

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ จัดทาแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563
(ม.3, ม.6)

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

พฤ. 18 - ศ. 19 มี.ค. 64

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ จัดทาแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่
2/2563 (ม.3, ม.6)

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

ศ. 19 มี.ค. 64

ปัจฉิมนิเทศ ม.6

กลุ่มบริหารงานบุคคล
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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

ครูประจาวิชาส่งรายชื่อนักเรียนทีไ่ ม่มีสิทธิส์ อบปลายภาค ภาคเรียนที่
2/2563

ครูผู้สอนทีเ่ กี่ยวข้อง

จ. 22 มี.ค. 64 - พฤ. 22
เม.ย. 64

บันทึกคะแนนระหว่างเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563 และบันทึกผล
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์/อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ภาค
เรียนที่ 2/2563 ลงคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายภายใน

กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม

จ.22, อ. 23, พฤ.25 มี.ค. 64 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มบริหารวิชาการ

พ. 24 - พฤ 25 มี.ค 64

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ จัดทาแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

พ. 24 - พฤ 25 มี.ค 64

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ จัดทาแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

พ. 24 , ศ. 26 มี.ค. 64

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มบริหารวิชาการ

ศ. 26 มี.ค. 64

ปัจฉิมนิเทศ ม.3

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ศ 26 - จ 29 มี.ค 64

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย จัดทาแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

ศ. 26 - จ 29 มี.ค 64

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ จัดทาแบบทดสอบปลายภาค

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

ส. 27 - อา 28 มี.ค. 64

สอบ ONET ม.6

กลุ่มบริหารวิชาการ

ส. 27 - พ. 31 มี.ค. 64

ตรวจข้อสอบอัตนัยปลายภาคและบันทึกคะแนนอัตนัยปลายภาค
ภาคเรียนที่ 2/2563 (ม.3, ม.6)

ครูผู้สอนทีเ่ กี่ยวข้อง

อ. 30 มี.ค. - พ 31 มี.ค 64

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ จัดทาแบบทดสอบปลายภาค

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

อ. 30 - พ 31 มี.ค 64

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ จัดทาแบบทดสอบปลายภาค

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

พ. 31 มี.ค. 64

ปิดระบบบันทึกคะแนนระหว่างเรียน ครั้งที่ 2 และคะแนนอัตนัยปลายภาค งานพัฒนาและประเมินคุณลักษณะฯ และ
ภาคเรียนที่ 2/2563 และปิดระบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน/งานวัด
ประสงค์/อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ภาคเรียนที่ 2/2563 เวลา 12.00 น. และประเมินผล
(ม.3, ม.6)

พ. 31 มี.ค. 64

ตรวจการลงคะแนนในระบบ เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป (ม.3, ม.6)

กลุ่มบริหารวิชาการ/งานวัดและประเมินผล

เมษายน 2564
ชดเชยวันจักรี
วันสงกรานต์
พฤ. 1 เม.ย. 64

ประกาศรายชื่อนักเรียนทีไ่ ม่มีสิทธิส์ อบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563

งานวัดและประเมินผล
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พฤ. 1 - ศ 2 เม.ย. 64

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ จัดทาแบบทดสอบปลายภาค

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

พฤ. 1 - ศ 2 เม.ย. 64

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ จัดทาแบบทดสอบปลายภาค

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

พฤ. 1 - ศ 30 เม.ย. 64
ศ. 2 เม.ย. 64

ปรับปรุงทะเบียนประวัติข้าราชการ/ลูกจ้างประจา ครั้งที่ 1/2564
ประกาศผลเฉพาะ 0 ร มส และ มผ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ อาคาร 1 เวลา
16.30 น. (ม.3, ม.6)

งานบุคลากร
งานวัดและประเมินผล

ศ. 2 เม.ย. 64

ประกาศผลเฉพาะ 0 ร มส และ มผ ณ เว็บไซต์ของโรงเรียน เวลา 18.00 น. งานวัดและประเมินผล
(ม.3, ม.6)

จ. 5 เม.ย. 64

ประชุมครูทงั้ โรงเรียน

ฝ่ายบริหาร/ครู

จ. 5 เม.ย. 64

ลงทะเบียนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 และ 2 ทุกรายวิชา เวลา
08.00 - 10.00 น. เท่านัน้ (ม.3, ม.6)

งานวัดและประเมินผล

จ. 5 เม.ย. 64

ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรม
กลุ่มบริหารงานบุคคล/กิจกรรมพัฒนา
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ครั้งที่ 1 และ 2 ผู้เรียน/งานพัฒนาและประเมิน
(ม.3, ม.6)
คุณลักษณะฯ และการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน

จ. 5 เม.ย. 64

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 และ 2 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
(ม.3, ม.6)

จ. 5 เม.ย. 64

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 และ 2 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ (ม.3, ม.
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
6)

จ. 5 - พฤ. 8 เม.ย. 64

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 และ 2 (ม.3, ม.6)

จ. 5 - ศ. 9 เม.ย. 64
จ.5 - ศ 16 เม.ย. 64
อ. 6 เม.ย. 64

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ม.1 , ม.2 , ม.4 , ม.5
จัดทาตารางสอน

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

ครูผู้สอนทีเ่ กี่ยวข้อง
กลุ่มบริหารวิชาการ/งานวัดและ
ประเมินผล
กลุ่มบริหารวิชาการ

วันจักรี

พ. 7 เม.ย. 64

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 และ 2 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย (ม.3, ม.
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
6)

พ. 7 เม.ย. 64

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 และ 2 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
(ม.3, ม.6)

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

พฤ. 8 เม.ย. 64

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 และ 2 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
(ม.3, ม.6)

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

พฤ. 8 เม.ย. 64

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 และ 2 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
(ม.3, ม.6)

ศ. 9 เม.ย. 64

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 และ 2 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
(ม.3, ม.6)

ศ. 9 เม.ย. 64

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 และ 2 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ (ม.3, ม.6)

ศ. 9 เม.ย. 64

ส่งผลการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 และ 2 (ม.3, ม.6)

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
วัดผลกลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม

15

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

จ.12 เม.ย. - อา 16 พ.ค. 64

ปิดภาคเรียนที่ 2/2563

จ. 12 - พฤ. 22 เม.ย. 64
อ.13 - พฤ.15 เม.ย. 64

ตรวจข้อสอบอัตนัยปลายภาคและบันทึกคะแนนอัตนัยปลายภาค
ภาคเรียนที่ 2/2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ครูผู้สอนทีเ่ กี่ยวข้อง

วันสงกรานต์

ศ. 16 เม.ย. 64

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ทางเว็บไซต์ของ
โรงเรียน เวลา 16.30 น. (ม.3, ม.6)

งานวัดและประเมินผล

ส. 17 เม.ย. - ส. 8 พ.ค. 64

กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม (UK)

งานวิเทศสัมพันธ์

จ. 19 ม.ย. 64
จ. 19 - ศ. 30เม.ย. 64

ส่งแบบประเมินผลงานทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ิหน้าทีร่ ายภาคเรียน ครั้งที่ 2/63
งานพัฒนาบุคลากร
พร้อมวางแฟ้มประเมิน และส่งบันทึก PLC
ค่ายวิชาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

พ 21 เม.ย. 64

รับเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) ภาคเรียน ครูทปี่ รึกษาทุกคน
ที่ 2/2563 (ม.3, ม.6)

พ 21 เม.ย. 64

คณะกรรมการกลั่นกรองดาเนินการประเมินผลงานทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ิ
หน้าที่ ครั้งที่ 2/63

งานพัฒนาบุคลากร

พฤ. 22 เม.ย. 64

ปิดระบบบันทึกคะแนนระหว่างเรียน ครั้งที่ 2 และคะแนนอัตนัยปลายภาค งานพัฒนาและประเมินคุณลักษณะฯ และ
ภาคเรียนที่ 2/2563 และปิดระบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน/งานวัด
ประสงค์/อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ภาคเรียนที่ 2/2563 (เวลา 12.00 น.) และประเมินผล

พฤ. 22 เม.ย. 64

ตรวจการลงคะแนนในระบบ (เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป)

กลุ่มบริหารวิชาการ/งานวัดและประเมินผล

จ. 26 เม.ย. 64

ประกาศผลเฉพาะ 0 ร มส และ มผ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ 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

จัดทา GPA ของนักเรียนชั้น ม.6

งานทะเบียน

จ. 26 - ศ. 7 พ.ค. 64

แจกหลักฐานเอกสารการจบหลักสูตร ปพ.1 ปพ.2 ปพ.6 ของนักเรียนชั้น
ม.3 และ ม.6

งานทะเบียน

พิธีมอบประกาศนียบัตร และรางวัลเรียนดี ให้กับนักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 ที่
จบหลักสูตร
อ. 27 เม.ย. 64

ลงทะเบียนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 ทุกรายวิชา (เวลา 08.00 10.00 น. เท่านัน้ )

งานวัดและประเมินผล

อ. 27 เม.ย - 30 เม.ย. 64

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1

ครูผู้สอนทีเ่ กี่ยวข้อง

16

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

อ. 27 เม.ย. 64

ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ครั้งที่ 1

กลุ่มบริหารงานบุคคล/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน/งานพัฒนาและประเมิน
คุณลักษณะฯ และการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน

อ. 27 เม.ย. 64

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ. 27 เม.ย. 64

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา

พ. 28 เม.ย. 64

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

พ. 28 เม.ย. 64

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

พฤ. 29 เม.ย. 64

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

พฤ. 29 เม.ย. 64

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ

กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ

ศ. 30 เม.ย. 64

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

ศ. 30 เม.ย. 64

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

ศ. 30 เม.ย. 64

ส่งผลการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1

วัดผลกลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม

ศ. 30 เม.ย. 64

ประกาศผลซ่อมเสริมพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2 (16.30 น.)

งานวัดและประเมินผล

พฤษภาคม 2564
จ. 3 พ.ค. 64 - ศ. 7 พ.ค. 64 ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2

ครูผู้สอนทีเ่ กี่ยวข้อง

จ. 3 พ.ค. 64

ซ่อมเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ครั้งที่ 2

กลุ่มบริหารงานบุคคล/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน/งานพัฒนาและประเมิน
คุณลักษณะฯ และการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน

จ. 3 พ.ค. 64

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จ. 3 พ.ค. 64

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา

อ. 4 พ.ค. 64

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

อ. 4 พ.ค. 64

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

พ. 5 พ.ค. 64

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

พ. 5 พ.ค. 64

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ

กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ

พฤ. 6 พ.ค. 64

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

พฤ. 6 พ.ค. 64

ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

พฤ. 6 พ.ค. 64

ส่งผลการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2

วัดผลกลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม

จ. 10 พ.ค. 64

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ทางเว็บไซต์ของ
โรงเรียน (เวลา 16.30 น.)

งานวัดและประเมินผล

จ. 17 - ศ. 21 พ.ค. 64

จัดทารูปเล่มรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน (ปพ.5) ทุกกลุ่มสาระฯ

กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม

จ, 24 พ.ค. 64

ส่งเล่มรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน (ปพ.5) ทุกกลุ่มสาระฯ

กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่ม

