
 
 

 
ปฏิทินโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

  ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

 

เดือน วันที่ รายการ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ย.

2563 
29 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน กลุ่มบริหารบุคคล 
30 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลงชื่อปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารบุคคล 

ธ.ค.
๒๕๖๓ 

 
 

1 เปิดภาคเรียนที่ 2/2563 ครูทุกคน 
2 ครูผู้สอนส่งคะแนน ครูผู้สอน 
3 ครูผู้สอนตรวจทานคะแนน ครูผู้สอน 
๔ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
6 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน/Classroom meeting กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

รับเงินบ ารุงการศึกษา ๒/๒๕๖๓ กลุ่มบริหารงบประมาณ 
๗ - ๘ นักเรียนยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๑ งานวัดผล/ครูผู้สอน 

๗ - ๑๘ นักเรียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๑ ครูผู้สอน 
19 ค่ายคณิตศาสตร์ ม.1 กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
15 กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ ประจ าเดือนธันวาคม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
๒๑ ครูผู้สอนส่งการสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑ งานวัดผล/ครูผู้สอน 
๒๒ ลงทะเบียนเรียนซ้ าภาคเรียนที่ ๒  กลุ่มบริหารวิชาการ/ครูผู้สอน 
๒๓ กิจกรรม Christmas Day กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
24 สอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
25 ครูผู้สอนรับไฟล์ Bookmark  จากงานวัดและประเมินผล ครูผู้สอน 

25 - 27 ค่ายวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.4/1 - ม.4/2 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
๒8 - 30 นักเรียนยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๒ งานวัดผล/ครูผู้สอน 
๒8 ธ.ค. - 
8 ม.ค. 

นักเรียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๒  ครูผู้สอน 

29 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
๓๐ ประชุมประจ าเดือนธันวาคม 2563 กลุ่มบริหารบุคคล 

ม.ค.
๒๕๖๔ 

8  กิจกรรมธีรกานท์สานฝันแบ่งปันให้น้องปี ๔ ชมรม TO BE NUMBER ONE 
11 ครูผู้สอนส่งการสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒ งานวัดผล/ครูผู้สอน 
12 กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ ประจ าเดือนมกราคม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
15 ครูผู้สอนส่งไฟล์คะแนน Bookmark ครั้งที่ ๑ ครูผู้สอน 

15 - 17 นักเรียน Gifted เรียน Gifted Math ครั้งที่ 1 (ม.ช.) กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
16 วันครู กลุ่มบริหารบุคคล 

๑8 - ๒๒ 
ครูผู้สอนส่งข้อสอบระหว่างภาค 2/2563  
พร้อม Test Blueprint 

ครูผู้สอน 

20 - 22 กิจกรรมค่ายพัฒนาผู้เรียน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒๓ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระสังคมฯ 

๒๕ - ๒๙ ครูผู้สอนส่งข้อสอบบรรจุซองที่เรียบร้อยแล้ว ครูผู้สอน 



 
 

2 

เดือน วันที่ รายการ ผู้รับผิดชอบ 
ม.ค.

๒๕๖๔ 
28 ประชุมประจ าเดือนมกราคม 2564 กลุ่มบริหารบุคคล 
29 ตลาดนัดหัดขาย กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 

ก.พ. 
๒๕๖๔ 

๑ - ๕ สอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 กลุ่มบริหารวิชาการ 
8 - 19 กีฬาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาพลศึกษา 

๙ กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
10 การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOLระดับภาคเหนือ ชมรม TO BE NUMBER ONE 
๑๒ กิจกรรมวันตรุษจีน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 

13 - 14 นักเรียน Gifted เรียน Gifted Math ครั้งที่ 2 (มช.) กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
15 ครูผู้สอนส่งไฟล์คะแนน Bookmark ครั้งที่ 2 ครูผู้สอน 
17 ประชุมประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มบริหารบุคคล 
19 Sport Day กลุ่มสาระฯสุขศึกษาพลศึกษา 

22 - 25 
 

สัปดาห์คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
สัปดาห์ห้องสมุด งานห้องสมุด 

22 – 5 
มี.ค.  

ค่ายวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มบริหารวิชาการ 

23 รับเสด็จทูลทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  
สิริวัฒนาพรรณวดี ณ วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

ชมรม TO BE NUMBER ONE 

๒๔ กิจกรรมวันมาฆบูชา กลุ่มสาระสังคมฯ 

25 
วันเปิดบ้านวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ 
กิจกรรมรวมพลคน TO BE ปี 4 ชมรม TO BE NUMBER ONE 

มี.ค.
2564 

8 - 18 ค่ายวิชาการ ม.6 กลุ่มบริหารวิชาการ 
๙ กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ ประจ าเดือนมีนาคม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

13 - 14 สอบ O-Net ม.3 กลุ่มบริหารวิชาการ 
13 - 14 นักเรียน Gifted เรียน Gifted Math ครั้งที่ 3 (มช.) กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
15 - 19 ครูผู้สอนส่งข้อสอบปลายภาค 2/2563  

พร้อม Test Blueprint 
ครูผู้สอน 

17 เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
20 สอบ GAT  PAT กลุ่มบริหารวิชาการ 

๒2 - 26 ครูผู้สอนส่งข้อสอบบรรจุซองที่เรียบร้อยแล้ว ครูผู้สอน 

22-31 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2563 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
ส่งไฟล์โครงการ/กิจกรรมทุกงานเพื่อตัดงบ กลุ่มบริหารงบประมาณ 

24 ปัจฉิมนิเทศ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
25 ประชุมประจ าเดือนมีนาคม 2564 กลุ่มบริหารบุคคล 

27 - 28 สอบ O-Net ม.6 กลุ่มบริหารวิชาการ 
29 – 1 
เม.ย. 

สอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ครูผู้สอน 

  



 
 

3 

เดือน วันที่ รายการ ผู้รับผิดชอบ 
เม.ย. 

๒๕๖๔ 

5 ครูผู้สอนส่งไฟล์คะแนน Bookmark (ครั้งที่ 3)  
และ เอกสารบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา 

ครูผู้สอน 

6 ประชุมทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ  

7 
อบรมต้นกล้าประชาธิปไตย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ตรวจทานคะแนน ครูผู้สอน 

8 ประกาศผล 0 ร  มผ. มส. งานวัดผล 
8 ประชุมน าเสนอผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  กลุ่มบริหารงบประมาณ 

8 - 9 นักเรียน ม.3 ม.6 ยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัว งานวัดผล/ครูผู้สอน 
8 - 30 นักเรียน ม.3 ม.6 ด าเนินการสอบแก้ตัว งานวัดผล/ครูผู้สอน 

9 วิเคราะห์องค์กร และจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารงบประมาณ 

9 
เวลา 08.30-10.30น. มอบใบประกาศนียบัตร ม.3  ม.6 กลุ่มบริหารวิชาการ  
เวลา 10.30-16.30น. ประชุมจัดสรรงบประมาณประจ า 
ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

9 - 30 ครูผู้สอนส่งผลการสอบแก้ตัว ม.3  ม.6 งานวัดผล/ครูผู้สอน 
12 กิจกรรมรดน้ าด าหัว กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

24 - 28 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม. 4 กลุ่มบริหารวิชาการ  
พ.ค. 

2564 
1 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มบริหารวิชาการ  
2 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มบริหารวิชาการ  
5 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1  

ปีการศึกษา 2564 
กลุ่มบริหารวิชาการ  

6 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4  
ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ  

8 รายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มบริหารวิชาการ  
9 รายงานตัวนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มบริหารวิชาการ  

10 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร กลุ่มบริหารบุคคล 
11 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลงชื่อปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารบุคคล 
12 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 (เช้า) ม.4(บ่าย) กลุ่มบริหารวิชาการ/ 

กิจการนักเรียน  
13 - 14 เรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4  กลุ่มบริหารวิชาการ  

17 
เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ครูทุกคน 
วันสถาปนาโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป 

 

หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 


