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ปฏิทินปฏบิัติงานประจ าปีการศึกษา 2564 
 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี  สพป.นครราชสีมา เขต 3 

 

 

ปฏิทินปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2/2564 
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี อ าเภอวังน  าเขียว 
สพป.นครราชสีมา เขต 3 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นปฏิทินปฏิบัติงานตลอดภาคเรียน 1/2564 
2. เพ่ือแนวทางในการวางแผนงานและด าเนินงานของผู้เกี่ยวข้อง 

 
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 
วัน เดือน ปี กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงาน/กลุ่มงาน 

10 พ.ค. 64 ประเมินวิทยฐานะ (วฐ. 2) ว.21 ครูช านาญการและครู
ช านาญการพิเศษ 13 ราย 

ครูที่ขอมีหรือเลื่อนวิทย
ฐานะ 

งานบุคคล 

17 พ.ค. 64 ประชุมคณะครูจัดท าแผนปฏิบัติการปี 64 ครูกนกกาญจน์ งบประมาณ 
18-21 พ.ค. 64 ส่งโครงการตามแผนปฏิบัติการปี 64 ครูกนกกาญจน์ งบประมาณ 
31 พ.ค. 64 
 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ครูอังคณา,ครูสุนทรี งานวิชาการ 

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 

1 มิ.ย. 64 ประชุมนักเรียนและรายงานตัวนักเรียนชั นม.1 และ ชั นม.4 ครปูระยง งานบริหารทั่วไป 

1-25 มิ.ย. 64 
บันทึกข้อมูลรายบุคคล DMC 64 ครูแก้วกานต์ 

ครูเสาวลักษณ์ 
ครปูระจักษ์ 

งานข้อมูลนักเรียน 

2 มิ.ย. 64 ประชุมและรายงานตัวนักเรียนชั นอ.2 และ ชั นป.1 ครูแก้วกานต์,ครูชนิตา งานบริหารทั่วไป 

4 มิ.ย. 64 ท าบุญโรงเรียน คณะครูทุกคน งานบริหารทั่วไป 

7 มิ.ย. 64 ประชุมนักเรียนชั นม.2 และชั นม.3 ครูประยง งานบริหารทั่วไป 

8 มิ.ย. 64 ประชุมนักเรียนชั นม.5 และชั นม.6 ครูประยง งานบริหารทั่วไป 

9 มิ.ย. 64 ประชุมนักเรียนและผู้ปกครองชั นอ.3 และชั นป.2 ครูแก้วกานต์,ครูชนิตา งานบริหารทั่วไป 

10 มิ.ย. 64 
ประชุมนักเรียนและผู้ปกครองชั นป.3 และชั นป.4 ครูชนิตา งานบริหารทั่วไป 
ประเมินวิทยฐานะครูช านาญการ (ว17)  ครูสิรวิชฐ์ โคกสระน้อย งานบุคคล 

11 มิ.ย. 64 

ประชุมนักเรียนชั นป.5 และชั นป.6 ครูชนิตา งานบริหารทั่วไป 

ประเมินและเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย 
ครั งที่ 3  
- ครูเสาวลักษณ์ ประสงค์แก้ว 
- ครูอัจฉรา รอดเมฆ 
- ครูเฉลิมขวัญ ชัยขุนทด 

 
 
ครูอังคณา 
ครูประมวล 
ครูกิตติศักดิ์ 

 
 

งานบุคคล 

11 มิ.ย. 64 ประชุมเตรียมความพร้อมสภานักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 
1/64 

ครูคมสัน  
ครูสิริหล้า 

กิจการนักเรียน 
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ปฏิทินปฏบิัติงานประจ าปีการศึกษา 2564 
 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี  สพป.นครราชสีมา เขต 3 

 

วัน เดือน ปี กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงาน/กลุ่มงาน 
14 มิ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 

 
14-18 มิ.ย. 64 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือขออนุมัติ / ก าหนดการสอน   ครูหงษท์อง 

ครูอังคณา   
ครูสุนทรี 

งานวิชาการ 

14-25 มิ.ย. 64 นักเรียนยื่นค าร้องขอแก้ 0, ร , มส , มผ ครั งที่1/64 ครูศุภัชชา 
ครูณัฐพล 

งานวัดผลฯ 

15-30 มิ.ย. 64 รับสมัครนักเรียนชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย กองทุนกู้ยืม
การศึกษา (กยศ) 

ครปูระยง 
ครสูุนทรี 

งานกิจการนักเรียน 

17 มิ.ย. 64 ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ครั งที่1/64  ครูคมสัน 
ครูสิริหล้า และคณะ 

งานกิจการนักเรียน 

21-25 มิ.ย. 64 รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ร้านค้าและเพ่ิมหุ้นสหกรณ์ฝ่าย
ประถมศึกษา 

ครูบุณยานุช บริหารทั่วไป 

22-23 มิ.ย. 64 รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ร้านค้าและเพ่ิมหุ้นสหกรณ์ฝ่าย
มัธยมศึกษา 

ครูสิริหล้า. 
ครูสุนทรีลักษณ์ 

บริหารทั่วไป 

25 มิ.ย. 64 ยืนยันข้อมูลรายบุคคลนักเรียน (DMC64)  ครปูระจักษ์ งานข้อมูลนักเรียน 

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงาน/กลุ่มงาน 
1 ก.ค. 64 กิจกรรมวันไหว้ครู (ฝ่ายประถมศึกษาและฝ่ายมัธยมศึกษา) ครูประมวล 

ครูภัทรีพันธ์ 
งานกิจการนักเรียน 

1 - 23 ก.ค. 64 เยี่ยมบ้านนักเรียน  ครเูสาวลักษณ์ 
ครศูุภัชชา  
และคณะครูทุกคน 
 

 
งานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 

2 ก.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ครั งที่ 2/64  ครูคมสัน 
ครูสิริหล้า และคณะ 

งานกิจการนักเรียน 

3 ก.ค. 64 รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั นปีที่ 1 ครวูุฒิพงษ์ 
ว่าทีร่.ต.วุฒิพงศ์ 
ครสูุพรรษา 

งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

5 ก.ค. 64 ส่งบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้และธุรการชั นเรียน ครูหงษ์ทอง 
ครูอังคณา 
ครูสุนทรี 

งานวิชาการ 

5-16 ก.ค. 64 ยื่นค าร้องขอแก้ 0,ร, มส, มผ. ครั งที่ 2/64 ครศูุภัชชา 
ครณูัฐพล 

งานวัดผลฯ 



-3- 
 

ปฏิทินปฏบิัติงานประจ าปีการศึกษา 2564 
 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี  สพป.นครราชสีมา เขต 3 

 

วัน เดือน ปี กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงาน/กลุ่มงาน 

7 ก.ค. 64 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (ฝ่าย
มัธยมศึกษา) 

ครปูระจักษ์ 
ครณูัฐพล 

งานกิจกรรมพัฒนา
นักเรียน 

8 ก.ค. 64 
 

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 ฝ่ายประถมศึกษา 

ครูคมสัน 
ว่าที่ร.ต.อนุชา 

งานกิจกรรมพัฒนา 
นักเรียน 

23 ก.ค. 64 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา (ฝ่าย
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) 

ว่าที่ร้อยตรีอนุชา 
ครอัูจฉรา  

งานกิจการนักเรียน 

29 ก.ค. 64 
 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัวฯ (ฝ่ายประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) 

ครูภัทรีพันธ์ 
ครูอัจฉรา  

งานกิจการนักเรียน 

กิจกรรมวันสุนทรภู่/วันภาษาไทยแห่งชาติ  
(ฝ่ายประถมศึกษา และฝ่ายมัธยมศึกษา) 

ครูทองใส  
ครูบุณยานุช 
ครกูิตติศักดิ์ 
ครูเฉลิมขวัญ 

งานกิจการนักเรียน 

30 ก.ค. 64 กิจกรรมอบรมป้องกันอัคคีภัย (ฝ่ายประถมศึกษา และ 
ฝ่ายมัธยมศึกษา) 

ครูเวโรจน์ 
ครอัูจฉรา 

งานกิจการนักเรียน 

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 

วัน เดือน ปี กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงาน/กลุ่มงาน 
2 ส.ค. 64 ส ารวจรายวิชาจัดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/64 ฝ่ายมัธยม ครศูุภัชชา 

ครณูัฐพล 
งานวัดผลฯ 

2-6 ส.ค. 64 ส่งบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้และธุรการชั นเรียน ครูหงษ์ทอง 
ครูอังคณา 
ครูสุนทรี 

งานวิชาการ 

3 ส.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ครั งที่ 3/64 ครูคมสัน 
ครูสิริหล้า และคณะ  

งานกิจการนักเรียน 

11 ส.ค. 64 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีนาถ พระพัน
ปีหลวง 

ครภูัทรีพันธ์ 
ครสูุพรรษา 

งานบริหารทั่วไป 

16 ส.ค. 64 ส่งแบบทดสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/64 ฝ่าย
มัธยมศึกษา 

ครศูุภัชชา 
ครูประจ าวิชา 

งานวัดผลฯ 

16-20 ส.ค. 64 กิจกรรมบูรณาการ คณิต วิทย์ อังกฤษ สู่สากล (สัปดาห์
วิทยาศาสตร์) 

นางกนกกาญจน์ งานวิชาการ 

18-20 ส.ค. 64 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/64 ฝ่ายมัธยมศึกษา ครศูุภัชชา 
คณะครู 

งานวัดผลฯ 

23-27 ส.ค. 64 
 

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ฝ่ายประถม 
 
 
 

ครูทองใสและคณะ 
 
 
 

งานวิชาการ 
 24 ส.ค. 64  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ฝายมัธยม ครูเฉลิมขวัญและคณะ งานวิชาการ 
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ปฏิทินปฏบิัติงานประจ าปีการศึกษา 2564 
 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี  สพป.นครราชสีมา เขต 3 

 

วัน เดือน ปี กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงาน/กลุ่มงาน 
27 ส.ค. 64 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ 

 ฝ่ายมัธยม 
ครูสิริหล้า 
ว่าที่ร.ต.วุฒิพงศ์ 

 
งานวิชาการ 

 
 

เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงาน/กลุ่มงาน 
1-6 ก.ย. 64 ส่งบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้และธุรการชั นเรียน 

 
ครูหงษ์ทอง 
ครูอังคณา 
ครูสุนทรี 

งานวิชาการ 

3 ก.ย. 64 ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ครั งที่ 4/64 ครูคมสัน 
ครูสิริหล้า และคณะ  

งานกิจการนักเรียน 

27 ก.ย. 64 ส ารวจรายวิชาจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/64 
 ฝ่ายมัธยมศึกษา 

ครศูุภัชชา 
ครณูัฐพล 

งานวัดผลฯ 

27 ก.ย. 64 - 
1 ต.ค. 64 

สอบปลายภาค ทวิศึกษา (ฝ่ายมัธยมทวิศึกษา) ครสูุนทรีลักษณ์ งานวิชาการ 

28 ก.ย. 64 ส ารวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% (มส.) 
ฝ่ายมัธยมศึกษา 

ครศูุภัชชา 
ครณูัฐพล 

งานวัดผลฯ 

30 ก.ย. 64 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% (มส.) 
ฝ่ายมัธยมศึกษา 

ครศูุภัชชา 
ครณูัฐพล 

งานวัดผลฯ 

 

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงาน/กลุ่มงาน 
1 ต.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ครั งที่5/2564 ครูคมสัน 

ครูสิริหล้า และคณะ 
กิจการนักเรียน 

1-5 ต.ค. 64 ส่งบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้และธุรการชั นเรียน ครูหงษ์ทอง 
ครูอังคณา 
ครูสุนทรี 

งานวิชาการ 

4 ต.ค. 64 ส่งแบบทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/64  
ฝ่ายประถมศึกษา และฝ่ายมัธยมศึกษา 
 

ครูภัทรีพันธ์ 
ครศูุภัชชา 
และครูประจ าวิชา 

งานวัดผลฯ 

6-8 ต.ค. 64 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/64 ครูภัทรีพันธ์,ครูศุภัชชา
คณะครู 

งานวัดผลฯ 

11 ต.ค. 64 ปิดภาคเรียนที่ 1/2564 
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ปฏิทินปฏบิัติงานประจ าปีการศึกษา 2564 
 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี  สพป.นครราชสีมา เขต 3 

 

วัน เดือน ปี กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงาน/กลุ่มงาน 
18 ต.ค. 64 ส่งผลคะแนนภาคเรียนที่ 1/64  

ฝ่ายประถมศึกษาและฝ่ายมัธยมศึกษา 
ครูภัทรีพันธ์  
ครศูุภัชชา 
และครูประจ าวิชา 

งานวัดผลฯ 

22 ต.ค. 64 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/64  ฝ่ายประถมศึกษา
และฝ่ายมัธยมศึกษา 

ครูภัทรีพันธ์  
ครศูุภัชชา 

งานวัดผลฯ 

27-29 ต.ค. 64 เตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2/64 คณะครู งานบริหารทั่วไป 

29 ต.ค. 64 

ยืนยัน GPA 5 ภาคเรียน (ม.1-6) ระบบ School MIS ครศูุภัชชา 
ครณูัฐพล 

งานวัดผลฯ 

ประชุมคณะครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/64 คณะครู งานบุคคล 

อนุมัติจบ ปีการศึกษา 2563 (จบไม่พร้อมรุ่น รอบที่ 2) ครศูุภัชชา 
ครณูัฐพล 
ครูสิรวิชฐ ์
 

 
งานวัดผลฯ 

หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และความเหมาะสม 
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ปฏิทินปฏบิัติงานประจ าปีการศึกษา 2564 
 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี  สพป.นครราชสีมา เขต 3 

 

 

ปฏิทินปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2/2564 
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี อ าเภอวังน  าเขียว 
สพป.นครราชสีมา เขต 3 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นปฏิทินปฏิบัติงานตลอดภาคเรียน 2/2564 
2. เพ่ือแนวทางในการวางแผนงานและด าเนินงานของผู้เกี่ยวข้อง 

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงาน/กลุ่มงาน 

  1 พ.ย. 64 –  
12 พ.ย.64 

เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 

ปรับปรุงข้อมูลรายบุคคลนักเรียน (DMC64) 
 

ครูแก้วกานต์ 
ครูเสาวลักษณ์ 
ครปูระจักษ์ 

งานข้อมูลนักเรียน 

ส่งแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือขอนุมัติ / ส่งก าหนดการสอน   
ภาคเรียนที่2/64  

ครูหงษท์อง 
ครูอังคณา 
ครูสุนทรี 

งานวิชาการ 

1-5 พ.ย. 64 ค่ายพุทธบุตร  ฝ่ายประถมศึกษา และฝ่ายมัธยมศึกษา ครูทองใส 
ว่าที่ร.ต.อนุชา 
ครูกิตติศักดิ์ 

งานกิจการนักเรียน 

2-16 พ.ย. 64 ยื่นค าร้องขอแก้ 0,ร, มส, มผ. ครั งที่ 3/64 
 

ครศูุภัชชา 
ครณูัฐพล 

   งานวัดผลฯ 

5 พ.ย. 64 ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ครั งที่ 6/64 ครูคมสัน 
ครูสิริหล้า และคณะ 

งานกิจการนักเรียน 

8-30 พ.ย. 64 เยี่ยมบ้านนักเรียน   ครูเสาวลักษณ์ 
ครูศุภัชชา 

งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

12 พ.ย. 64 ยืนยันข้อมูลรายบุคคลนักเรียน (DMC64) ครปูระจักษ์ งานระบบข้อมูล
นักเรียน 

24 พ.ย. 64 กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ฝ่ายมัธยมศึกษา ครปูระจักษ์ 
ครณูัฐพล 

งานกิจการนักเรียน 

25 พ.ย. 64 กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ฝ่ายประถมศึกษา ครูคมสัน 
ครูวาที่ร.ต.อนุชา 

งานกิจการนักเรียน 

29 พ.ย. 64- 
9 ธ.ค. 64 

 

ยื่นค าร้องขอแก้ 0 , ร , มส , มผ ครั งที่ 4/64 
ฝ่ายมัธยมศึกษา 

ครศูุภัชชา 
ครณัูฐพล 

งานวัดผลฯ 

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงาน/กลุ่มงาน 
1 ธ.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ครั งที่ 7/64 ครูคมสัน 

ครูสิริหล้า และคณะ 
งานกิจการนักเรียน 
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ปฏิทินปฏบิัติงานประจ าปีการศึกษา 2564 
 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี  สพป.นครราชสีมา เขต 3 

 

วัน เดือน ปี กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงาน/กลุ่มงาน 
1-7 ธ.ค. 64 ส่งบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้และธุรการชั นเรียน 

 
ครูหงษท์อง 
ครูอังคณา 
ครูสุนทรี 

งานวิชาการ 

 
3 ธ.ค. 64  

 

กิจกรรมมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรมไทย  ครูว่าที่ร.ต.อนุชา 
ครสูาวอัจฉรา 

งานกิจการนักเรียน 

วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 ว่าที่ร้อยตรีอนุชา 
7-9 ธ.ค. 64  กิจกรรมกีฬาภายใน  ฝ่ายประถมศึกษา และฝ่ายมัธยมศึกษา ครูมาธุสรณ์ 

ครปูระยง 
ครปูระจักษ์ 

 
งานกิจการนักเรียน 

15-17 ธ.ค. 64 กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

ครปูระจักษ์ 
ครณูัฐพล 

งานกิจการนักเรียน 

24 ธ.ค. 64 กิจกรรมทัศนศึกษา(ฝ่ายมัธยมศึกษา) ครเูฉลิมขวัญ งานกิจการนักเรียน 
28 ธ.ค. 64 ส ารวจรายวิชาจัดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/64 ครศูุภัชชา 

ครูประจ าวิชา 
งานวัดผลฯ 

30 ธ.ค. 64 จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ครบูงกชพร 
ครเูสาวลักษณ์ 
ครศูุภัชชา 
ครสูุนทรีลักษณ์ 

งานกิจการนักเรียน 
 
 
 

เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงาน/กลุ่มงาน 
4-7 ม.ค. 65 ส่งบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้และธุรการชั นเรียน ครูหงษท์อง 

ครูอังคณา 
ครูสุนทรี 

 
งานวิชาการ 

7 ม.ค. 65 
ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ครั งที่ 8/2564 ครูคมสัน 

ครูสิริหล้า และคณะ 
งานกิจการนักเรียน 

 กิจกรรมวันเด็ก  ครูมาธุสรณ์ 
ว่าที่ร.ต.วุฒิพงศ์ 

งานกิจการนักเรียน 

10 ม.ค. 65 ส่งแบบทดสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/64 ครศูุภัชชา 
ครูประจ าวิชา 

งานวัดผล 

12-14 ม.ค. 65 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/64 ฝ่ายมธัยม ครศูุภัชชา 
คณะครู 

งานวัดผล 

16 ม.ค.65 กิจกรรมวันครู คณะครู งานบุคคล 
22 ม.ค.65 

 
สอบ V-NET ม.6 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง ครูสุนทรีลักษณ์ 

ครูสุพรรษา 
งานทวิศึกษา 
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ปฏิทินปฏบิัติงานประจ าปีการศึกษา 2564 
 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี  สพป.นครราชสีมา เขต 3 

 

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงาน/กลุ่มงาน 

1-4 ก.พ. 65 ส่งบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้และธุรการชั นเรียน 
ครูหงษ์ทอง 
ครูอังคณา 
ครูสุนทรี 

งานวิชาการ 

4 ก.พ. 65 ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ครั งที่ 9/2564 ครูคมสัน 
ครูสิริหล้า และคณะ 

งานกิจการนักเรียน 

15 ก.พ. 65 กิจกรรมวันมาฆบูชา  ว่าที่ร.ต.อนุชา 
ครูอัจฉรา 

งานกิจการนักเรียน 

25 ก.พ. 65 สอบ RT ป.1 ครูอังคณา 
ครูพิจักขณา 

งานวิชาการ 

 
28 ก.พ. 65 

ส ารวจรายวิชาจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/64  
 

ครูศุภัชชา 
ครูณัฐพล 

งานวัดผลฯ 

ส ารวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% (มส.) ครูศุภัชชา 
ครูณัฐพล 

งานวัดผลฯ 

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงาน/กลุ่มงาน 

1-4 มี.ค. 65 ส่งบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้และธุรการชั นเรียน 
ครูหงษท์อง 
ครูอังคณา 
ครูสุนทรี 

งานวิชาการ 

2-3 มี.ค. 65 เลือกตั งประธานนักเรียนฝ่ายประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ครูคมสัน 
ครูสิริหล้า และคณะ 

งานกิจการนักเรียน 

4 มี.ค. 65 

ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ครั งที่ 10/64 ครูคมสัน 
ครูสิริหล้า และคณะ 

งานกิจการนักเรียน 

สอบ NT ป.3 ครูบุญยานุช 
ครูเสาวลักษณ์ 

งานวิชาการ 

7-8 มี.ค. 65 
ส่งแบบทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/64 ฝ่าย
มัธยมศึกษา 

ครศูุภัชชา 
ครูประจ าวิชา 

งานวัดผลฯ 

9-11 มี.ค. 65 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/64 ฝ่ายมัธยมศึกษา ครศูุภัชชา 
ครูประจ าวิชา 

งานวัดผลฯ 

14-15 มี.ค. 65 ส่งแบบทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/64 ฝ่าย
ประถมศึกษา 

ครูภัทรีพันธ์ 
ครปูระจ าวิชา 

งานวัดผลฯ 

14-18 มี.ค. 65 สอบพัฒนาการนักเรียนอนุบาล ครูหงษ์ทอง งานวัดผลฯ 
แนะแนวการศึกษาต่อ ครูศุภัชชาและคณะ งานวิชาการ 
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ปฏิทินปฏบิัติงานประจ าปีการศึกษา 2564 
 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี  สพป.นครราชสีมา เขต 3 

 

วัน เดือน ปี กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงาน/กลุ่มงาน 
16-18 มี.ค. 65 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ฝ่ายประถมศึกษา ครูภัทรีพันธ์  

คณะครูทุกคน 
งานวัดผลฯ 

18 มี.ค. 65 ปัจฉิมนิเทศมัธยมศึกษา ครสูิรวิชฐ ์ งานบริหารทั่วไป 
22 มี.ค. 65 ส่งผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ฝ่ายมัธยม 

 
ครศูุภัชชา 
ครูประจ าวิชา 

งานวัดผลฯ 

25 มี.ค.65 ส่งผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 2/64 ฝ่ายประถม ครูภัทรีพันธ์  
คณะครูทุกคน 

งานวัดผลฯ 

ปัจฉิมนิเทศประถมศึกษา ครูเสาวลักษณ์ งานบริหารทั่วไป 
26 มี.ค. 65 สอบ O-NET ม.6 อาจเปลี่ยนแปลง ครูสุนทรี งานวิชาการ 
31 มี.ค. 65 อนุมัติจบการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ครศูุภัชชา 

ครณูัฐพล 
ครสูิรวิชฐ ์

งานวัดผลฯ 

เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงาน/กลุ่มงาน 
6 เม.ย. 65 วันจักรี วันหยุดราชการ  
13-15 เม.ย. 65 วันสงกรานต์ วันหยุดราชการ  
18 เม.ย. 65 อนุมัติจบ ปีการศึกษา 2564 (จบไม่พร้อมรุ่นรอบที่1) ครศูุภัชชา  ครณูัฐพล

ครสูิรวิชฐ ์
งานวัดผลฯ 

25 เม.ย. 65 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ครศูุภัชชา 
ครณูัฐพล 

งานวัดผลฯ 

29 เม.ย. 65 ยืนยัน GPA 6 ภาคเรียน (ม.1-6) ระบบ School MIS ครศูุภัชชา 
ครณูัฐพล 

งานวัดผลฯ 

 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และความเหมาะสม) 
 


