
                                                           

                                                                   

 

 

                                                                       

                        ปฏิทินวิชาการวัดผล ฉบับ (COVID-19) 

                  โรงเรียนมัธยมยานากาวา  ปีการศึกษา 2563 
                           ( เมษายน 2564-พฤษภาคม 2564)  
 
                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนมัธยมยานากาวา  
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                                 ปฏิทินกิจกรรมวิชาการวัดผล เดือน เมษายน 2564                                                                   

สัปดาห์ที ่ จันทร์              อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร ์ เสาร ์ อาทิตย์ 
18    1 2 3 4 
19 5 6 7 8 9 10 11 
20 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30   

 

วัน วันที่ กิจกรรม บุคคล/กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ 
พฤหัส 1 สอบแก้ตัว/ปรับปรุงผลการเรียน ม.3 ครูประจ าวิชา 
ศุกร ์ 2 สอบแก้ตัว/ปรับปรุงผลการเรียน ม.3 ครูประจ าวิชา 

  วันสุดท้ายของการส่งงานของนักเรียน ม.1-2 ครูประจ าวิชา 
เสาร ์ 3 ส่งคะแนนนักเรยีน ม.3 ครูประจ าวิชา 

อาทิตย ์ 4 ส่งคะแนนนักเรยีน ม.3 ครูประจ าวิชา 

จันทร์ 5 สอบวัดผลปลายภาคเรียน นักเรียน ม.1-2 คณะกรรมการ 
อังคาร 6 สอบวัดผลปลายภาคเรียน นักเรียน ม.1-2 คณะกรรมการ 

พุธ 7 สอบวัดผลปลายภาคเรียน นักเรียน ม.1-2  คณะกรรมการ 
พฤหัส 8 เตรียมกิจกรรมส่งพี่-ลาน้อง คณะกรรมการนักเรียน 
ศุกร ์ 9 กิจกรรมส่งพี่-ลาน้อง สภานักเรียน 
เสาร ์ 10 กิจกรรมวันเกียรตยิศนักเรียน ม.3 (งดกิจกรรม) คณะกรรมการ 

อาทิตย ์ 11 นักเรียนปิดภาคเรียน  
จันทร์ 12 นักเรียน เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น  

  ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน  
อังคาร 13   

พุธ 14   
พฤหัส 15   
ศุกร ์ 16   
เสาร ์ 17   

อาทิตย ์ 18   
จันทร์ 19 ส่งคะแนนวัดผลปลายภาคเรียน ม.1-2 ครูประจ าวิชา 
อังคาร 20 ส่งคะแนนวัดผลปลายภาคเรียน ม.1-2  ครูประจ าวิชา 

พุธ 21   
พฤหัส 22   
ศุกร ์ 23   
เสาร ์ 24   

อาทิตย ์ 25   
จันทร์ 26 การประชุมครู วางแผนสรุปผลการปฏบิตัิงาน / ประกาศผลสอบ ม.1-ม.2 บริหาร 
อังคาร 27 ประเมินสรุปผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ครูรายบุคคล 

พุธ 28 ประเมินสรุปผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ครูรายบุคคล 
พฤหัส 29 ประเมินสรุปผลงานรายกล่มสาระวิชา กลุ่มสาระวิชา 
ศุกร ์ 30 ประเมินสรุปผลงานรายกล่มสาระวิชา กลุ่มสาระวิชา 

หมายเหตุ : **กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ประเทศญี่ปุ่น จะกระท าได้เมื่อไม่ติดเง่ือนไขหรือมาตรการ COVID-19 ของทั้งสองประเทศ (ไทย-ญี่ปุ่น) 



ปฏิทินกจิกรรมวิชาการวัดผล เดือน พฤษภาคม 2564 

สัปดาห์ที ่ จันทร์              อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร ์ เสาร ์ อาทิตย์ 
      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29 30 
 31       

 
 

วัน วันที่ กิจกรรม บุคคล/กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ 
เสาร ์ 1   

อาทิตย ์ 2   
จันทร์ 3 ประเมินผลและเขียนรายงาน SAR คณะกรรมการ 
อังคาร 4 ประเมินผลและเขียนรายงาน SAR คณะกรรมการ 

พุธ 5 ประเมินผลและเขียนรายงาน SAR คณะกรรมการ 
พฤหัส 6 จัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปกีารศึกษา 2564 บริหาร 
ศุกร ์ 7 จัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปกีารศึกษา 2564 บริหาร 
เสาร ์ 8 จัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปกีารศึกษา 2564 บริหาร 

อาทิตย ์ 9 นักเรียน ม.1 เข้าหอพัก ครูหอพัก 

จันทร์ 10 ปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 ครูกลุ่มสาระ 
อังคาร 11 ปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 ครูกลุ่มสาระ 

พุธ 12 ปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 ครูกลุ่มสาระ 
พฤหัส 13 ปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 ครูกลุ่มสาระ 
ศุกร ์ 14 ปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 ครูกลุ่มสาระ 
เสาร ์ 15 ปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 ครูกลุ่มสาระ 

อาทิตย ์ 16   
จันทร์ 17 ปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 ครูกลุ่มสาระ 
อังคาร 18 ปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 ครูกลุ่มสาระ 

พุธ 19 ปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 ครูกลุ่มสาระ 
พฤหัส 20 ปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 ครูกลุ่มสาระ 
ศุกร ์ 21 นักเรียน ม.2 และ ม.3  เข้าหอพัก ครูหอพัก 

เสาร ์ 22 กิจกรรมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการ 
อาทิตย ์ 23 กิจกรรมสัมพันธ์นอ้งพี่ยานากาวา คณะกรรมการนักเรียน 

จันทร์ 24 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  

อังคาร 25   
พุธ 26   

พฤหัส 27   
ศุกร ์ 28   
เสาร ์ 29   

อาทิตย ์ 30   
 

 

 


