
 
                                                              

ปฏิทินปฏบิัติงานโรงเรียนบางปะอิน “ราชานเุคราะห์ ๑” 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา ๒๕๖3 (กุมภาพันธ-์พฤษภาคม)   

 
 

ท่ี วัน/เดือน/ป ี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
           กุมภาพันธ์ 64 
1 1 ก.พ. 64 ส่งค าร้องขอย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งานวางแผนอัตราก าลังย้าย 

สรรหาและบรรจุ 
2 
 

8 - ๑๒ ก.พ. ๖๔ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับช้ัน ม.๔ (ม.๓ เดิม)       
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

งานรับนักเรียน 

สอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียน ๒/๒๕๖๓ งานวัดผล 
3 12 ก.พ. 64 กิจกรรมภาษาท่ี 2 (จัดรวม 3 ภาษา)  Asian Culture's Day กลุ่มสาระฯ

ภาษาต่างประเทศ 
4 ๑๗ - 19 ก.พ. ๖๔ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด  

ระดับช้ัน  ม.๑ - ๓ 
งานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

5 22 - 26 ก.พ. 64 

ครูประจ าวิชาส่งหลักฐานการเก็บคะแนนของนักเรียน งานวัดผล 
ลงผลการเรียนของนักเรียนในโปรแกรม SGS    
(คะแนนก่อนกลางภาคและหลังกลางภาค) 
ค่ายติวเข้ม O - NET ระดับช้ัน ม.๖ กลุ่มบริหารวิชาการ 

6 25 ก.พ. 64 
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
คณะครูและบุคลากรทุกคน 

7 26 ก.พ. 64 กิจกรรม  ๕ ส Big Cleaning Day  กลุ่มบริหารทั่วไป 
8 ๒๖ - ๒๗ ก.พ. ๖๔ กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ของนักเรียน

ห้องเรียนพิเศษ ระดับช้ัน ม.ปลาย  
งานโครงการห้องเรียนพิเศษ 

          มีนาคม 64 
9 ๑ - 2 มี.ค. ๖๔ ส่งรายช่ือนักเรียนท่ีมีความเส่ียงมีผลการเรียน ๐, ร, มส. 

ครั้งท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๓ 
งานวัดผล 

10 ๒ มี.ค. ๖๔ ประกาศรายช่ือ/รายงานตัวนักเรียน ระดับช้ัน ม.๔ (ม.๓ เดิม) งานรับนักเรียน 
11 ๑ - ๕ มี.ค. ๖๔ ค่ายติวเข้ม O - NET ระดับช้ัน ม.๓ กลุ่มบริหารวิชาการ 
12 10 มี.ค. 64 ประเมินผลการปฏิบัติงานครูอัตราจ้าง งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 

และเล่ือนขั้นเงินเดือน 
13 10 มี.ค. 64 ส่งแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

และรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report : SAR)   

งานประเมินผลการปฏิบัติงาน
และเล่ือนขั้นเงินเดือน 
 

14 ๑๓ - ๑๔ มี.ค. ๖๔ สอบ O - NET นักเรียนระดับช้ัน ม.๓ กลุ่มบริหารวิชาการ 
15 ๑๕ - ๒๔ มี.ค. ๖๔ ส่งข้อสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียน ๒/๒๕๖๓ งานวัดผล  
16 
 
 
 
 
 

๑๘ - ๑๙ มี.ค. ๖๔ - ส่งรายช่ือนักเรียนท่ีมีความเส่ียงมีผลการเรียน         
  ๐, ร, มส. ครั้งท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๓ 
- ส่งรายช่ือนักเรียนท่ีขาดเรียนเกิน ร้อยละ ๘๐ 
- ส่งหนังสือแจ้งผู้ปกครองรับทราบพฤติกรรมและ 
  ผลการเรียนของนักเรียน 

งานวัดผล 



ท่ี วัน/เดือน/ป ี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
       มีนาคม 64 
17 ๑๙ - ๒๓ มี.ค. ๖๔ รับสมัครนักเรียน ระดับช้ัน ม.๑ และ ม.๔ ห้องเรียนพิเศษ  งานรับนักเรียน 
18 20 มี.ค. 64 กิจกรรมค่ายพัฒนาการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระฯภาษาไทย 
19 
 

๒๑ มี.ค. ๖๔ ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนท่ีมีความเส่ียงมีผลการเรียน  
๐, ร, มส. 

งานวัดผล 

20 24 มี.ค. 64 ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีไม่มีสิทธิ์สอบ งานวัดผล 
21 ๒๔ - ๒๕ มี.ค. ๖๔ กิจกรรมแนะแนวสัญจร งานแนะแนว 
22 25 มี.ค. 64 พิธีไหว้ครูดนตรี นาฏศิลป์ไทย  กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
23 ๒๖ มี.ค. ๖๔ กิจกรรม  ๕ ส Big Cleaning Day กลุ่มบริหารทั่วไป 

กิจกรรมส่งท้ายปีการศึกษา (Christmas day) กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
24 27 – 28 มี.ค. 64 สอบ O-NET นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 งานวัดผล 
25 29 มี.ค.- 2 เม.ย. 64 สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียน ๒/๒๕๖๓ งานวัดผล 
26 มี.ค. 64 กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ของนักเรียน

ห้องเรียนพิเศษ ระดับช้ัน ม.ต้น 
งานโครงการห้องเรียนพิเศษ 

27 30 มี.ค. 64 แจ้งสถิติวันลาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งานวินัยและการลงโทษ 
27 31 มี.ค. 64 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ประจ าเดือนมีนาคม  ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
คณะครูและบุคลากรทุกคน 

               เมษายน 64 
29 ๓ เม.ย. ๖๔ สอบคัดเลือกนักเรียน ระดับช้ัน ม.๑ ห้องเรียนพิเศษ งานรับนักเรียน 
30 ๔ เม.ย. ๖๔ สอบคัดเลือกนักเรียน ระดับช้ัน ม.๔ ห้องเรียนพิเศษ งานรับนักเรียน 
31 ๕ - 17 เม.ย. ๖๔ ลงข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนในโปรแกรม SGS และ

ตรวจทานความถูกต้อง 
งานวัดผล 

32 7 – ๘ เม.ย. ๖๔ ประกาศรายช่ือและรายงานตัว นักเรียนระดับช้ัน ม.๑ และ
ระดับช้ัน ม.๔ ห้องเรียนพิเศษ 

- กลุ่มบริหารวิชาการ 
- งานรับนักเรียน 

33 10 เม.ย. ๖๔ - มอบตัวนักเรียน ระดับช้ัน ม.๑ และระดับช้ัน ม.๔ 
ห้องเรียนพิเศษ 

งานรับนักเรียน 

34 ๒๐ เม.ย. ๖๔ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มฯ และงานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนรวบรวม สมุด ปพ.๕ ส่งกลุ่มบริหารวิชาการ 

งานวัดผล 

35 23 เม.ย. 64 การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษา
และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

งานประกนัคุณภาพการศึกษา 

36 ๒๔ - ๒๗ เม.ย. ๖๔ รับสมัครนักเรียนระดับช้ัน ม.๑ และม.๔ ประเภท
ความสามารถพิเศษ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

37 ๒๔ - ๒๘ เม.ย. ๖๔ - รับสมัครนักเรียนระดับช้ัน ม.๑ และ ม.๔    
- รับสมัครนักเรียนระดับช้ัน ม.๑ และ ม.๔            
ประเภทเงื่อนไขพิเศษ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

38 ๒๕ - ๒๗ เม.ย. ๖๔ ประกาศผลการเรียนของนักเรียนด้วยระบบโปรแกรม SGS 
ทุกระดับช้ัน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์)  

กลุ่มบริหารวิชาการ 

39 ๒๙ เม.ย. ๖๔ สอบคัดเลือกนักเรียนระดับช้ัน ม.๑ และม.๔ ประเภท
ความสามารถพิเศษ 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 



 
ท่ี วัน/เดือน/ป ี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

              พฤษภาคม 64 
40 ๓๐ เม.ย. ๖๔ ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนระดับช้ัน ม.๑ และม.๔ 

ประเภทความสามารถพิเศษ 
งานรับนักเรียน 

41 ๑ พ.ค. ๖๔ - สอบคัดเลือกนักเรียนระดับช้ัน ม.๑ 
-  สอบคัดเลือกนักเรียนระดับช้ัน ม. 1 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

42 ๒ พ.ค. ๖๔ - สอบคัดเลือกนักเรียนระดับช้ัน ม.๔ 
-  สอบคัดเลือกนักเรียนระดับช้ัน ม. ๔ ประเภทเงื่อนไขพิเศษ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

43 ๕ พ.ค. ๖๔ ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนระดับช้ัน ม.๑ และ
นักเรียนระดับช้ัน ม.๑ ประเภทเงื่อนไขพิเศษ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

44 ๖ พ.ค. ๖๔ ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนระดับช้ัน ม.๔ และ
นักเรียนระดับช้ัน ม.๔ ประเภทเงื่อนไขพิเศษ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

45 ๘ พ.ค. ๖๔ มอบตัวนักเรียนระดับช้ัน ม. ๑ ทุกประเภท กลุ่มบริหารวิชาการ 
46 ๙ พ.ค. ๖๔ มอบตัวนักเรียนระดับช้ัน ม. ๔ ทุกประเภท กลุ่มบริหารวิชาการ 
47 ๘ - ๑๑ พ.ค. ๖๔ ยื่นความจ านงให้จัดหาท่ีเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ 
48 ๑๓ พ.ค. ๖๔ ประกาศผลนักเรียนท่ียื่นความจ านงให้จัดหาท่ีเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ 
49 ๑๕ พ.ค. ๖๔ มอบตัวนักเรียนท่ียื่นความจ านงให้จัดหาท่ีเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ 
50 17 พ.ค. 64 เปิดภาคเรียนท่ี 1/2564  

 
 
 
 

-๓- 


