
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2564 
                             ------------------------------------------------------------------- โรงเรียนตลาดบางคูลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

1 

 

 
           

ก ำหนดกำร เปิด – ปดิภำคเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
 
 
 
 

ภำคเรียนที่ 1  ** เปิดภาคเรียนวันท่ี  1  มิถุนายน  2564 ** 
           
          วันท่ี  2 - 3 กันยายน 2564   : สอบกลางภาคเรียนท่ี 1/2564 
          วันท่ี  11 - 12  ตุลาคม 2564  : สอบวัดผลปลายภาคเรียนท่ี 1/2564 
          วันท่ี  13 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2564   : ปิดภาคเรียนท่ี 1/2564  
            

ภำคเรียนที่ 2  ** เปิดภาคเรียนวันท่ี  1  พฤศจิกายน  2564 ** 
   

        วันท่ี  1 - 3 กุมภาพันธ์ 2565  : สอบกลางภาคเรียนท่ี 2/2564 
          วันท่ี  10 - 15 มีนาคม 2565    : สอบวัดผลปลายภาคเรียนท่ี 2/2564 

        วันท่ี  31 มีนาคม - 16 พฤษภาคม 2565  : ปิดภาคเรียน 2/2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2564 
                             ------------------------------------------------------------------- โรงเรียนตลาดบางคูลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

2 

 

 

 
 

ปฏทิินกำรปฏบิัตงิำนโรงเรียนตลำดบำงคูลัด ภำคเรียนที ่1 ปีกำรศึกษำ 2564 
โรงเรียนตลำดบำงคูลัด  อ ำเภอบำงใหญ่  จังหวัดนนทบุรี 

สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 

วัน เดือน ป ี รำยกำรกิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน/ติดตำม 
18 - 31 พ.ค. 64 

 

- คณะครูจัดเตรียมความพร้อมท าแบบฝึก / ใบงาน ใน
การเรียนออนไลน์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

ครูทุกคน ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 
ครูทุกท่าน 

 
 
 

วัน เดือน ป ี รำยกำรกิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน/ติดตำม 
เปิดภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 

1-30 มิ.ย. 64 

 

- คณะครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในการเรียนออนไลน์ 
น าแบบฝึกหัด / ใบงานให้นักเรียนได้ท า 

ครูทุกคน ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 
ครูทุกท่าน 

 

1-10 มิ.ย. 64 

 

- ท าความสะอาดอาคารสถานท่ี ก่อนเปิดภาคเรียน 
- ลงทะเบียนนักเรียน/จัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

ครูทุกคน 

15 มิ.ย.-20 ก.ค.64 
 

- ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 1/2564  
- แจ้งนโยบายและทิศทางการด าเนินงาน  
- การประกันคุณภาพภายใน  
 

ครูทุกคน 
ครูท่ีปรึกษา 
งานวัดผล 
ครูประจ าวิชา 

29 มิ.ย. 64 
 

- รับตารางสอนและเตรียมการสอน  
- ครูแบ่งกลุ่มการประชุมเป็น 2 รอบ รอบเช้า 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาไทย ศิลปะ สุขศึกษา
และพลศึกษา  
รอบบ่าย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาต่างประเทศ  
การงานอาชีพและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ครูทุกคน 
ครูท่ีปรึกษา 
งานวัดผล 
ครูประจ าวิชา 

30 มิ.ย. 64 - PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้  ครูกลุ่มสาระฯ 

เดือน มิถุนำยน 2564 
 

เดือน พฤษภำคม 2564 
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3 

 

 
 
 
 

ปฏิทินกำรปฏบิัตงิำนโรงเรียนตลำดบำงคูลัด ภำคเรียนที ่1 ปีกำรศึกษำ 2564 
โรงเรียนตลำดบำงคูลัด  อ ำเภอบำงใหญ่  จังหวัดนนทบุรี 

สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนนทบุรี 
 
 

 
 
 

วัน เดือน ป ี รำยกำรกิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน/ติดตำม 
1-8 ก.ค. 64 - ครูประจ าวิชาแจ้งตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/เกณฑ์การ

วัดผลประเมินผลให้กับนักเรียน 
- เริ่มปฏิบัติโครงการต่าง ๆ 

ครูทุกคน/ครูประจ าวิชา ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 
ครูทุกท่าน 

 
2–15 ก.ค. 64 - กิจกรรมวันภาษาไทย 

- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว(ร.10) 
- กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

งานวัดผล/ครูประจ าวิชา 

8-17 ก.ค. 64 -ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง/บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
ตรวจผม การแต่งกายและสุขภาพนักเรียน 
- คัดกรองนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไมไ่ด้ เขียนไมส่วย 
- คัดกรองเด็กด้อยโอกาส (10 ประเภท) 

ครูผู้รับผิดชอบ/ครูกลุ่ม
สาระฯ 

8-31 ก.ค. 64 - ส่งหลักสูตร/จัดท าแผนผังระดับช้ันเรียน งานหลักสูตร 
15-31 ก.ค. 64 กิจกรรมห้องสมุด/กิจกรรมรักการอ่าน ครูผู้รับผิดชอบ 
 16-31 ก.ค. 64 

 
- หน่วยการเรียนรู้ทุกหน่วย/ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 
ครั้งท่ี 1 (คนละ 1 รายวิชา) 

ครูทุกท่าน 
งานวัดผล/ครูประจ าวิชา 

20-31 ก.ค. 64 - ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา/เครือข่าย
ผู้ปกครอง/ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน 

ครูประจ าวิชา/หัวหน้ากลุ่ม
สาระ/ครูกลุ่มบริหารงาน 

 
** วันหยุดราชการ  26 ก.ค. 64   วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา   27 ก.ค. 64  หยุดเรียนกรณีพิเศษ ตามมติครม. 29 ธ.ค. 64 
                        28 ก.ค. 64  วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลท่ี 10  
 
 
 
  

เดือน กรกฎำคม 2564 
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4 

 

 
 
 
 

 
ปฏิทินกำรปฏบิัตงิำนโรงเรียนตลำดบำงคูลัด ภำคเรียนที ่1 ปีกำรศึกษำ 2564 

โรงเรียนตลำดบำงคูลัด  อ ำเภอบำงใหญ่  จังหวัดนนทบุรี 
สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนนทบุรี 

 
 
 
 

วัน เดือน ป ี รำยกำรกิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน / ติดตำม 
2 ส.ค. 64 - ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี 1/2564 ครูทุกท่าน ผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 
ครูทุกท่าน 

3-7 ส.ค. 64 - เลือกตั้งสภานักเรียน 
- ส ารวจสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 1/2564 
- จัดตารางสอบ / ค าส่ังคุมสอบ 

งานกิจการนักเรียน 
งานวัดผลและประเมินผล 

11 ส.ค. 64 - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 
13-24 ส.ค. 64 - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน ี 
- กิจกรรมวันไหว้คร ู
- กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 

ครูทุกท่าน 
งานวัดผลและประเมินผล 

18 ส.ค. 64 - กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
19-31 ส.ค. 64 - ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งท่ี 2  ครูทุกท่าน 
21-27 ส.ค. 64 - ส่ง ปพ.5 ครั้งท่ี 2 ครูประจ าวิชา/หัวหน้ากลุ่มสาระ 

28 ส.ค. 64 - ประชุมครู ครูทุกท่าน 
31 ส.ค. 64 - ส่งข้อสอบพร้อมสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 

 1/2564 
ครูประจ าวิชา 

** วันหยุดราชการ   12 ส.ค. 64 วันเฉลิมพระชนมพรรษาวนัแม่แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดือน สิงหำคม 2564 
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ปฏิทินกำรปฏบิัตงิำนโรงเรียนตลำดบำงคูลัด ภำคเรียนที ่1 ปีกำรศึกษำ 2564 
โรงเรียนตลำดบำงคูลัด  อ ำเภอบำงใหญ่  จังหวัดนนทบุรี 

สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 

วัน เดือน ป ี รำยกำรกิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน / ติดตำม 
2-3 ก.ย. 64 - สอบกลางภาคเรียนท่ี 1/2564 ครูทุกท่าน ผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 
ครูทุกท่าน 

6-10 ก.ย. 64 - เค้าโครงงานวิจัย 
 

ครูทุกท่าน 

13-17 ก.ย. 64 - ประเมินห้องเรียนอนุบาล ครูทุกท่าน 
20-24 ก.ย. 64 - ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งท่ี 3  ครูทุกท่าน 
27-30 ก.ย. 64 - ตรวจสอบการเงิน 

- สอบ MEP ระดับช้ัน ป.1 – ป.6 
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน 

ครูประจ าวิชา 
ครูทุกท่าน 
ครูกลุ่มบริหารงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดือน กันยำยน 2564 
 



ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2564 
                             ------------------------------------------------------------------- โรงเรียนตลาดบางคูลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
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ปฏิทินกำรปฏบิัตงิำนโรงเรียนตลำดบำงคูลัด ภำคเรียนที ่1 ปีกำรศึกษำ 2564 
โรงเรียนตลำดบำงคูลัด  อ ำเภอบำงใหญ่  จังหวัดนนทบุรี 

สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนนทบุรี 
 

 
 
 

วัน เดือน ป ี รำยกำรกิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน / ติดตำม 
1–8 ต.ค. 64 - ส่ง ปพ.5  

- บันทึกคะแนน/เวลาเรียน 
ครูประจ าวิชา/หัวหน้ากลุ่ม
สาระ 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 
ครูทุกท่าน 

5-16 ต.ค. 64 - บันทึกคะแนน/เวลาเรียน  ครูประจ าวิชา 
11-12 ต.ค. 64 - สอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 1/2564      

- จัดตารางสอบ / ค าส่ังคุมสอบ 
ครูประจ าวิชา 

13 ต.ค. 64 - นักเรียนปิดเรียนภาคเรียนท่ี 1/2564 ฝ่ายวิชาการ 
14–15 ต.ค. 64 - ส ารวจรายช่ือนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึง 80% งานวัดผล/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
18-22 ต.ค. 64 - ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 

1/2564      
ครูประจ าวิชา 

26–29 ต.ค. 64 ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึง 80% 
/ให้ยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์สอบ/ติดต่อครูประจ าวิชา 
- ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งท่ี 4 
- ส่งรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์/พร้อมเอกสารร่องรอยการประเมิน 
-ส่งรายงานผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน/
พร้อมเอกสารร่องรอยการประเมนิ 
-ส่งรายงานผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์
และเขียน /พร้อมเอกสารร่องรอยการประเมิน 

งานวัดผล/ครูประจ าวิชา 
ครูท่ีปรึกษา 
ครูประจ าวิชา 

 
** วันหยุดราชการ   13 ต.ค. 64 วันหยุดวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 
   25 ต.ค. 64  วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช  
 
 
 
 

เดือน ตุลำคม 2564 
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7 

 

 
 
 
 

 

ปฏิทินกำรปฏบิัตงิำนโรงเรียนตลำดบำงคูลัด ภำคเรียนที ่2 ปีกำรศึกษำ 2564 
โรงเรียนตลำดบำงคูลัด  อ ำเภอบำงใหญ่  จังหวัดนนทบุรี 

สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 

วัน เดือน ป ี รำยกำรกิจกรรมที่ปฏิบัติ ผูรั้บผิดชอบ ผู้ประเมิน / ติดตำม 
เปิดภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564 

1 พ.ย. 64 - เปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
- ประชุมครู/คณะกรรมการบริหารงาน 

ครูทุกท่าน ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 
ครูทุกท่าน 

2-5 พ.ย. 64 - ส ารวจรายวิชาท่ีเปิดสอน ภาคเรียนท่ี 2/2564 ครูประจ าวิชา/หัวหน้ากลุ่ม
สาระ 

8-12 พ.ย. 64 - ส่งข้อสอบพร้อมสอบ ภาคเรียนท่ี 1/2564      ครูทุกท่าน 
15-19 พ.ย. 64 - ส่งรายงานวิเคราะห์ข้อสอบปลายภาค 

ภาคเรียนท่ี 1/2564      
ครูทุกท่าน 

22-26 พ.ย. 64 - บันทึกคะแนน/เวลาเรียน หลังกลางภาค      
คะแนนสอบปลายภาค คุณลักษณะฯ อ่านเขียนฯ 
ในระบบ  

ครูประจ าวิชา 

29-30 พ.ย. 64 - ส่ง ปพ.5  ครูประจ าวิชา/หัวหน้ากลุ่ม
สาระ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

เดือน พฤศจิกำยน 2564 
 



ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2564 
                             ------------------------------------------------------------------- โรงเรียนตลาดบางคูลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

8 

 

 
 

 
 

ปฏิทินกำรปฏบิัตงิำนโรงเรียนตลำดบำงคูลัด ภำคเรียนที ่2 ปีกำรศึกษำ 2564 
โรงเรียนตลำดบำงคูลัด  อ ำเภอบำงใหญ่  จังหวัดนนทบุรี 

สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนนทบุรี 
 

 

 
 
 

วัน เดือน ป ี รำยกำรกิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน/ติดตำม 
1-9 ธ.ค. 64 - เย่ียมช้ันเรียนระดับช้ันอนุบาล-ป.6 ครูทุกท่าน ผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 
ครูทุกท่าน 

13-17 ธ.ค. 64 - ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ งานหลักสูตร 
20 ธ.ค. 64 - อบรมคุณธรรมและจริยธรรม ครูผู้รับผิดชอบ 

21-24 ธ.ค. 64  - คุณครูท าความสะอาดภายในและภายนอก
ห้องเรียน 

ครูผู้รับผิดชอบ 

27-30 ธ.ค. 64 - นักเรียนทุกระดับช้ันรับใบงานเรียนออนไลน ์ ครูผู้รับผิดชอบ/ครูกลุ่ม
สาระฯ/ครูท่ีปรึกษา 

 

** วันหยุดราชการ  6 ธ.ค. 64      วันหยุดชดเชยวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย    
                                                      เดชบรมนาถบพิตร    
     10 ธ.ค. 64     วันหยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนญู 

   31 ธ.ค. 64 – 3 ม.ค. 64 วันหยุดวันส้ินปี/วนัขึ้นปีใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดือน ธันวำคม 2564 
 



ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2564 
                             ------------------------------------------------------------------- โรงเรียนตลาดบางคูลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
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ปฏิทินกำรปฏบิัตงิำนโรงเรียนตลำดบำงคูลัด ภำคเรียนที ่2 ปีกำรศึกษำ 2564 
โรงเรียนตลำดบำงคูลัด  อ ำเภอบำงใหญ่  จังหวัดนนทบุรี 

สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนนทบุรี 
 

 
 
 

วัน เดือน ป ี รำยกำรกิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน/ติดตำม 
4-9 ม.ค. 64 - คุณครูเตรียมใบงานเรียนออนไลน์ให้กับนักเรียน      ครูผู้รับผิดชอบ/ครูกลุ่ม

สาระฯ/ครูท่ีปรึกษา 
ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 
ครูทุกท่าน 

10 ม.ค. 64 - นักเรียนทุกระดับช้ันรับใบงานเรียนออนไลน ์ ครูผู้รับผิดชอบ/ครูกลุ่ม
สาระฯ/ครูท่ีปรึกษา 

11-31 ม.ค. 64 - เย่ียมช้ันเรียนทุกระดับช้ัน  
- คุณครูเตรียมแผนการสอนออนไลน ์
- คุณครูสอนออนไลน์ 
 

ครูผู้รับผิดชอบ/ครูกลุ่ม
สาระฯ/ครูท่ีปรึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดือน มกรำคม 2565 
 



ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2564 
                             ------------------------------------------------------------------- โรงเรียนตลาดบางคูลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
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ปฏิทินกำรปฏบิัตงิำนโรงเรียนตลำดบำงคูลัด ภำคเรียนที ่2 ปีกำรศึกษำ 2564 

โรงเรียนตลำดบำงคูลัด  อ ำเภอบำงใหญ่  จังหวัดนนทบุรี 
สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนนทบุรี 

 

 
 
 

วัน เดือน ป ี รำยกำรกิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน/ติดตำม 
1-4 ก.พ. 64 - สอบกลางภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ครูทุกคน ผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 
ครูทุกท่าน 

7-11 ก.พ. 64 - ประชุมครู/คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
- ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 
-  ตรวจผม การแต่งกายและสุขภาพนักเรียน 
- กิจกรรมห้องสมุด/กิจกรรมรักการอ่าน   
- อบรมคุณธรรมและจริยธรรม 
- จัดการเรียนการสอนเสริมพัฒนาทักษะการอ่านช้ัน  
ป.1-5 ในวันเสาร์ 
- พัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
- เย่ียมช้ันเรียนระดับช้ันอนุบาล/ป.1-6 
- เตรียมความพร้อม O-NET ป.6 

ครูทุกคน 
ครูท่ีปรึกษา 
ครูท่ีได้รับมอบหมาย 

14-18 ก.พ. 64 -  ตรวจผม การแต่งกายและสุขภาพนักเรียน 
กิจกรรมห้องสมุด/กิจกรรมรักการอ่าน   
- อบรมคุณธรรมและจริยธรรม 
- จัดการเรียนการสอนเสริมพัฒนาทักษะการอ่านช้ัน  
ป.1-5 ในวันเสาร์ 
- พัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

ครูทุกคน 
ครูท่ีปรึกษา 
ครูท่ีได้รับมอบหมาย 

21-25 ก.พ. 64 - จัดการเรียนการสอนเสริมพัฒนาทักษะการอ่านช้ัน  
ป.1-5 ในวันเสาร์ 
- พัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
- จัดกิจกรรมวันวิชาการ “ดอกนนทรีบาน”  
- พัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
- เย่ียมช้ันเรียนระดับช้ันอนุบาล/ป.1-6 

ครูทุกคน 
ครูท่ีปรึกษา 
ครูท่ีได้รับมอบหมาย 

 
** วันหยุดราชการ   16 ก.พ. 65   วันหยุดวันมาฆบูชา       
 

เดือน กุมภำพันธ์ 2565 
 



ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2564 
                             ------------------------------------------------------------------- โรงเรียนตลาดบางคูลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
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ปฏิทินกำรปฏบิัตงิำนโรงเรียนตลำดบำงคูลัด ภำคเรียนที ่2 ปีกำรศึกษำ 2564 
โรงเรียนตลำดบำงคูลัด  อ ำเภอบำงใหญ่  จังหวัดนนทบุรี 

สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนนทบุรี 
 

 
 
 

วัน เดือน ป ี รำยกำรกิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน/ติดตำม 
1-4 มี.ค. 64 - สอบ RT ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

- สอบกลางภาคเรียน 
- ตรวจผม การแต่งกายและสุขภาพนักเรียน 
- ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 

ครูทุกคน 
ครูท่ีปรึกษา 
ครูท่ีได้รับมอบหมาย 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 
ครูทุกท่าน 

8-9 มี.ค. 64 - สอบ MEP ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ครูผู้รับผิดชอบ 

10-15 มี.ค. 64 - สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ครูท่ีได้รับมอบหมาย 
16 มี.ค. 64 - สอบ NT ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ครูผู้รับผิดชอบ 

17-18 มี.ค. 64 - ประชุมครู ขออนุมัติผลการเรียนปีการศึกษา 2564 
- จัดท าแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564 

ครูทุกคน 
ครูท่ีได้รับมอบหมาย 

21-29 มี.ค. 64 - ประเมินโครงการต่าง ๆ รายงานการด าเนินงาน ครูทุกคน 
30 มี.ค. 64 - นักเรียนระดับช้ันอนุบาล – ป.5 ฟังผลสอบ ครูทุกคน 
31 มี.ค. 64 - นักเรียนระดับช้ัน ป.6 รับเอกสารการจบช้ันเรียน ครูทุกคน 
31 มี.ค. 64 - ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 รับผลการเรียนและ

ปัจฉิมนิเทศ 
ครูผู้รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 1. การจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนตลาดบางคูลัด มีจุดประสงค์ส าคัญ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

   2. ปฏิทินปฏิบัติงานนี้เกิดจากความร่วมกันปฏิบัติงานของทุกฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ โครงการพิเศษซึ่งผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

   3. สามารถปรับเปล่ียนรายการปฏิบัติงาน และส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 
 
 

นายเชิดศักดิ์  ดวงสิริโสภณ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนตลาดบางคูลัด 

เดือน มีนำคม 2565 
 



ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2564 
                             ------------------------------------------------------------------- โรงเรียนตลาดบางคูลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


