
ฝ่ายงานวิชาการโรงเรียนบา้นอ่าวน า้บ่อ 

ปฏทิินการปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบอ่ 
ประจำปีการศึกษา  2563 

วัน/เดือน/ป ี งาน/กิจกรรม หมายเหตุ 
1 ก.ค. 2563 เปิดเรียนภาคเรียนท่ี 1/2563  
5 ก.ค. 63 วันอาสาฬหบูชา  
ก.ค. 63 ชดเชยวันอาสาฬหบูชา  
6-7 ก.ค. 63 ปิดเรียนตามมติ ครม.  
18-19 ก.ค. 63 นักเรียนอบรมในโครงการสุขภาพดีไม่มีขาย 

 สร้างได้ด้วยกีฬาฟุตซอล 
 

27 ก.ค. 63 ปิดเรียนตามมติ ครม.  
28 ก.ค. 63 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10  
31 ก.ค. 63 ปิดเรียนเป็นการภายใน เพื่อให้นักเรียนร่วมกิจกรรมประเพณี

ทางศาสนาอิสลาม(รายอ) 
 

8-9 ส.ค. 63 นักเรียนอบรมในโครงการสุขภาพดีไม่มีขาย 
 สร้างได้ด้วยกีฬาเปตอง 

 

12 ส.ค. 63 วันเฉลิมพระชนพระราชชนนีพันปีหลวง  
21 ส.ค. 63 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  
24-28 ส.ค.63 ครูประจำวิชาส่งข้อสอบกลางภาค 1/2563  
15-19 ส.ค. 63 นักเรียนระดับช้ันมัธยมสอบแก้ตวัการสอบกลางภาคเรียนท่ี 

1/2563 
 

19 ส.ค. 63 ครูประจำวิชากรอกคะแนนเก็บและคะแนนกลางภาค ลงใน
ระบบ Qinfo 

 

10 ส.ค. 63 อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะหห์ลักสูตร ตัวชี้วัด  
18--28 ส.ค. 63 กิจกรรมนิเทศภายใน(เยี่ยมช้ันเรียน)  ครั้งท่ี 1   
27 ส.ค. 63 อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
10 ก.ย.63 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม EXCEL ในการทำเอกสาร 

ปพ.5 และงานวิชาการ 
 

17 ก.ย. 63 ปิดเรียนเป็นการภายใน เพื่อให้นักเรียนร่วมกิจกรรมประเพณี
บุญเดือนสิบ 

 

25 ก.ย. 63 อบรมการใช้ระบบงานประจำช้ันจากระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 

1 ต.ค. 63 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำห้องเรียนคุณธรรม  
1 ต.ค. 63 - 
1 เม.ย.64 

โรงเรียนเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียน
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นท่ี 2 ปี 2563 

 

 
 
 



ฝ่ายงานวิชาการโรงเรียนบา้นอ่าวน า้บ่อ 

วัน/เดือน/ป ี งาน/กิจกรรม หมายเหตุ 
2 ต.ค. 63 ประชุมช้ีแจง สร้างความรู้ความเข้าใจกับทีม  

เพื่อวางแผนการดำเนินงาน PLC โครงการ TSQP2PKRU 
ดำเนินการ PLC ทุกวันศุกร์
ของสัปดาห์เพื่อวางแผน
กิจกรรมการเรียนการสอน
เชิงรุก พร้อมท้ังให้ครูทุกท่าน
บันทึกผลการดำเนินงานลง
ใน log book 

11 ต.ค. 63 อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตส่ือ  
15-22 ต.ค. 63 กิจกรรมนิเทศภายใน(เยี่ยมช้ันเรียน)ครั้งท่ี 2  
28-30 ต.ค. 63 ครูส่งข้อสอบปลายภาคเรียนท่ี 1/2563  
13 ต.ค. 63 เปิดเรียนชดเชย  
23 ต.ค. 63 หยุดเรียนวันปิยะมหาราช  
9-11 พ.ย.63 สอบปลายภาคเรียนท่ี 1/2563  
12-13 พ.ย.63 นักเรียน มส. ท้ังระดับช้ันประถมและมัธยม  ซ่อมเวลาเรียน และ

ซ่อมคะแนนเก็บท่ีขาดไป 
 

14 -30  พ.ย. 63 นักเรียนปิดเรียนภาคเรียนท่ี 1/2593  
14-16 พ.ย. 63 ครูประจำวิชาลงคะแนนในระบบ Qinfo   
17 พ.ย. 63 ครูประจำวิชาส่ง ปพ.5  ให้ครูประจำช้ัน  
22 พ.ย. 63 ครูประจำช้ันส่งเอกสารประจำช้ันให้ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายวิชาการ

นำส่งผู้อำนวยการเพื่ออนุมัติ ผลการเรียน 
 

22 พ.ย. 63 ครูส่งเอกสารประจำภาคเรียน 
- สรุปโครงการในภาคเรียนท่ี 1/2563 
- วิจัยช้ันเรียนประจำภาคเรียนท่ี 1/2563 
- เอกสารประจำช้ัน 

 

26-27 พ.ย. 63 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปงีบประมาณ 2564  
1 ธ.ค. 63 เปิดเรียนภาคเรียนท่ี 2/2563  
4 ธ.ค. 63 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนท่ี 2/2563 

- รับเงินค่าอุปกรณ์ 
- แจ้งผลการเรียน 

 

7 ธ.ค. 63 ชดเชยวันเฉลิม ร.9  
8-11 ธ.ค. 63 นักเรียนลงทะเบียนแก้ 0 ร   
10 ธ.ค. 63 หยุดเรียนวันรัฐธรรมนญู  
31 ธ.ค. 63 หยดุเรียนวันส้ินป ี  
18-20 ม.ค. 64 ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนท่ี 2/2563  
27-29 ม.ค. 64 สอบกลางภาคเรียนท่ี 2/2563  
1-5 ก.พ.64 กิจกรรมนิเทศภายใน(เยี่ยมช้ันเรียน)ครั้งท่ี 1  
25 ก.พ. 64 หยุดเรียนวันมาฆบูชา  
22-26 มี.ค. 64 กิจกรรมนิเทศภายใน(เยี่ยมช้ันเรียน)ครั้งท่ี 2  



ฝ่ายงานวิชาการโรงเรียนบา้นอ่าวน า้บ่อ 

 
วัน/เดือน/ป ี งาน/กิจกรรม หมายเหตุ 

22-25 มี.ค. 64 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2563  
31 มี.ค.1 –  
2 เม.ย. 64 

สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2563  

 
 หมายเหตุ  งาน/กิจกรรม อาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 


