ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - 2564 (ธันวาคม – เมษายน)
ที่

วัน/เดือน/ปี
ธันวาคม ๖๓
1 1 ธ.ค. 63
2 ๑ - ๑4 ธ.ค. ๖๓
3 5 ธ.ค. 63
4
5
6
7

๖ ธ.ค. ๖๓
๘ ธ.ค. ๖๓
14 ธ.ค. ๖๓
15 – 18 ธ.ค. ๖๓

8 21 ธ.ค. ๖๓
9 24 ธ.ค. 63
10 ๒๕ ธ.ค. ๖๓
11 ๒๖ ธ.ค. 63
12 ๒๗ - ๒๙ ธ.ค. ๖๓
13 29 ธ.ค. 63
14 ๓๐ ธ.ค. ๖๓
มกราคม 6๔
15 1 - 15 ม.ค. 64

โครงการ/กิจกรรม
เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศผลสอบ ปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
นักเรียนทุกระดับชั้น สอบแก้ตัวครั้งที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
กิจกรรมพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
นักเรียนระดับชั้น ม.๖ ติวการสอบ O - NET ม.๖
ครูประจาวิชาส่งผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
นักเรียนทุกระดับชั้น สอบแก้ตัวครั้งที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
ครูประจาวิชาส่งผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
สอบธรรมสนามหลวง ประจาปี 2563
กิจกรรมวันคริสต์มาส
กิจกรรม ๕ ส Big Cleaning Day
กิจกรรมค่ายพัฒนาการใช้ภาษาไทย
กิจกรรมกีฬา กรีฑา ภายในโรงเรียน
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ นักเรียน

16 ๘ ม.ค. ๖๔
17 ๑๑ - ๒๒ ม.ค. ๖๔

ยื่นความประสงค์เขียนคาร้องขอย้าย ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
ส่งข้อสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียน ๒/๒๕๖๓

18 16 ม.ค. 64

กิจกรรมวันครู

19 ๒๒ ม.ค. ๖๔

กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน (Open House)

ผู้รับผิดชอบ

งานวัดผล
- งานวัดผล
- ครูประจาวิชา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
งานวัดผล
งานวัดผล
งานวัดผล
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มงานกิจการนักเรียน
ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานกิจการนักเรียน
งานวางแผนกาลังย้าย
สรรหาและบรรจุ
กลุ่มบริหารวิชาการ
- งานวัดผล
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
งานยกย่องส่งเสริมพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
- กลุ่มบริหารวิชาการ

-๒ที่

วัน/เดือน/ปี
มกราคม 64
20 23 – 24 ม.ค. 63
21 ๒๗ ม.ค. ๖๔
22 ๒๙ ม.ค. ๖๔
23 ๒๙ - ๓๐ ม.ค. ๖๔
กุมภาพันธ์ 64
24 ๑ - ๕ ก.พ. ๖๔
25 6 ก.พ. 64
26 ๑ - ๑๒ ก.พ. ๖๔
27 12 ก.พ. 63
28 ๑๕ - ๑๙ ก.พ. ๖๔

29 ๑๗ - 19 ก.พ. ๖๔
30 ๒๒ - ๒๓ ก.พ. ๖๔
31 25 ก.พ. 64
32 26 ก.พ. 64
33 ๒๖ - ๒๗ ก.พ. ๖๔
34
35
36
37
38

มีนาคม 64
๑ - ๕ มี.ค. ๖๔
๒ มี.ค. ๖๔
๑๓ - ๑๔ มี.ค. ๖๔
๑๕ - ๒๔ มี.ค. ๖๔
18 มี.ค. 64

39 ๑๘ - ๑๙ มี.ค. ๖๔

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการอบรมการใช้โปรแกรม The Geomter’sketchpad
กิจกรรมอบรมนักเรียนต้านยาเสพติด
กิจกรรม ๕ ส Big Cleaning Day
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ของนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.ต้น

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานโครงการห้องเรียนพิเศษ

สอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียน ๒/๒๕๖๓
งานนิเวศน์-ราชาราลึก ครั้งที่ 40
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔ (ม.๓ เดิม)
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
กิจกรรมภาษาที่ 2 (จัดรวม 3 ภาษา)
Asian Culture's Day
- ครูประจาวิชาส่งหลักฐานการเก็บคะแนนของนักเรียน
- ลงข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนโปรแกรม SGS
(คะแนนก่อนกลางภาคและหลังกลางภาค)
- ค่ายติวเข้ม O - NET นักเรียนระดับชั้น ม.๖
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
ระดับชั้น ม.๑ - ๓
ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีความเสี่ยงมีผลการเรียน ๐, ร, มส.
ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
พิธีไหว้ครูดนตรี นาฏศิลป์ไทย
กิจกรรม ๕ ส Big Cleaning Day
กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ของนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.ปลาย

งานวัดผล
งานเครือข่ายสถานศึกษา
งานรับนักเรียน

ค่ายติวเข้ม O - NET นักเรียนระดับชั้น ม.๓
ประกาศรายชื่อ/รายงานตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.๔ (ม.๓ เดิม)
สอบ O - NET นักเรียนระดับชั้น ม.๓
ส่งข้อสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียน ๒/๒๕๖๓
ประเมินผลการปฏิบัติงานครูอัตราจ้าง

กลุ่มบริหารวิชาการ
งานรับนักเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
งานวัดผล
งานประเมินผลกาปฏิบัติงาน
และเลื่อนขั้นเงินเดือน
งานวัดผล

- ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีความเสี่ยงมีผลการเรียน
๐, ร, มส. ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
- ส่งรายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียนเกิน ร้อยละ ๘๐
- ส่งหนังสือแจ้งผู้ปกครองรับทราบพฤติกรรมและ
ผลการเรียนของนักเรียน

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
งานวัดผล
กลุ่มบริหารวิชาการ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานวัดผล
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มบริหารทั่วไป
งานโครงการห้องเรียนพิเศษ

-๓ที่

วัน/เดือน/ปี
มีนาคม 64
40 19 มี.ค. 64
41 ๑๙ - ๒๓ มี.ค. ๖๔
42 ๒๑ มี.ค. ๖๔

43 22 มี.ค. 63
44 ๒๔ - ๒๕ มี.ค. ๖๔
45 ๒๖ มี.ค. ๖๔

46 26 – 27 มี.ค. 64
47 ๓๑ มี.ค. ๖๔
เมษายน 64
48 ๓ เม.ย. ๖๔
49 ๔ เม.ย. ๖๔
50 ๕ - ๙ เม.ย. ๖๔
51 10 – 16 พ.ค. 64
52 ๑๒ เม.ย. ๖๔
53 18 เม.ย. 64
54 19- 20 เม.ย. 64
55 ๒๐ เม.ย. ๖๔
56 23 เม.ย. 64
57 ๒๔ - ๒๗ เม.ย. ๖๔

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

แจ้งวันลาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ห้องเรียนพิเศษ
ส่งแบบประเมินตนเอง และ SAR แบบประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

งานวินัยและการลงโทษ
งานรับนักเรียน
งานประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและเลื่อนขั้น
เงินเดือน
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนที่มีความเสี่ยงมีผลการเรียน งานวัดผล
๐, ร, มส.
ประชุมพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน
งานประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและเลื่อนขั้น
เงินเดือน
กิจกรรมแนะแนวสัญจร
งานแนะแนว
รวบรวมผลการพิจารณาเลื่อนเปอร์เซ็นเงินเดือน
งานประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและเลื่อนขั้น
ส่ง สพม. ๓
เงินเดือน
ส่งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ
งานวัดผล
กิจกรรม ๕ ส Big Cleaning Day
กลุ่มบริหารทั่วไป
สอบ O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
งานวัดผล
ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ
งานวัดผล
สอบคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้น ม.๑ ห้องเรียนพิเศษ
สอบคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้น ม.๔ ห้องเรียนพิเศษ
สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียน ๒/๒๕๖๓
ปิดภาคเรียนที่ 2/2563
ประกาศรายชื่อ/รายงานตัว ระดับชั้น ม.๑ ห้องเรียนพิเศษ
ประกาศรายชื่อ/รายงานตัว ระดับชั้น ม.๔ ห้องเรียนพิเศษ
- มอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.๑ ห้องเรียนพิเศษ
- มอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.๔ ห้องเรียนพิเศษ
อบรมการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษา 2564
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนรวบรวม สมุด ปพ.๕ ส่งกลุ่มบริหารวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษา
และจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.๑ และม.๔ ประเภท
ความสามารถพิเศษ

งานรับนักเรียน
งานรับนักเรียน
งานวัดผล
งานรับนักเรียน
งานรับนักเรียน
งานรับนักเรียน
งานแผนงาน
งานวัดผล
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
งานรับนักเรียน

ที่

วัน/เดือน/ปี
เมษายน 64
58 ๒๔ - ๒๘ เม.ย. ๖๔
59 ๒๕ - ๒๗ เม.ย. ๖๔
60 29 เม.ย. 64
61 ๓๐ เม.ย. ๖๔
พฤษภาคม 64
62 ๑ พ.ค. ๖๔
63 ๒ พ.ค. ๖๔
64 ๕ พ.ค. ๖๔
65 ๖ พ.ค. ๖๔
66
67
66
69
70
71

๘ พ.ค. ๖๔
๘ - ๑๑ พ.ค. ๖๔
๙ พ.ค. ๖๔
๑๓ พ.ค. ๖๔
๑๕ พ.ค. ๖๔
17 พ.ค. 64

-๔โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

- รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.๑ และม.๔
- รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.๑ และม.๔
ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
ประกาศผลการเรียนของนักเรียนด้วยระบบโปรแกรม SGS
ทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์)
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร
นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนระดับชั้น ม.๑ และม.๔
ประเภทความสามารถพิเศษ

งานรับนักเรียน

- สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.๑
- สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม. 1 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
- สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.๔
- สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.๔ ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนระดับชั้น ม.๑
และนักเรียนระดับชั้น ม.๑ ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนระดับชั้น ม.๔
และนักเรียนระดับชั้น ม.๔ ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
มอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.๑ ทุกประเภท
ยื่นความจานงให้จัดหาที่เรียน
มอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.๔ ทุกประเภท
ประกาศผลนักเรียนที่ยื่นความจานงให้จัดหาที่เรียน
มอบตัวนักเรียนที่ยื่นความจานงให้จัดหาที่เรียน
เปิดภาคเรียนที่ 1/2564

งานรับนักเรียน

งานวัดผล
กลุ่มงานกิจการนักเรียน
งานรับนักเรียน

งานรับนักเรียน
งานรับนักเรียน
งานรับนักเรียน
งานรับนักเรียน
งานรับนักเรียน
งานรับนักเรียน
งานรับนักเรียน
งานรับนักเรียน

