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 ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2565 เป็นแผนการด าเนินงานตามกลยุทธ์ของโรงเรียน ผ่านการวิเคราะห์ร่วมกันในการประชุมระดมความเห็น
ของกลุ่มบริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภายใต้ค าแนะน าของผู้อ านวยการโรงเรียนบางกะปิ เพ่ือใช้เป็นกรอบด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประ จ าปี
การศึกษา 2565 ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2565 ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2565 ฉบับนี้จะเป็น
เครื่องมือในการด าเนินงาน พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบางกะปิไปสู่การบริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน OBECQA อย่างสมบูรณ์ 
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อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 เด็กดี มีความรู้ (Excellent and Knowledgeable Student) 
 

เอกลักษณ์ 
 ภูมิทัศน์เลิศล้ า กิจกรรมสร้างคุณค่า สถานศึกษาเพ่ือชุมชน (Scenic landscape, Fulfil potential, A community school for all) 
 

วิสัยทัศน์ 
 เป็นสถานศึกษาวิถีใหม่ มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างสรรค์เทคโนโลยี ด ารงชีพอย่างมีความสุขในศตวรรษที่ 21 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถสร้างสรรค์เทคโนโลยี  
 2. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครมูืออาชีพ  
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 

 4. ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เหมาะสม สวยงาม ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้  
 5. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยี ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
  



ง 
 

พันธกิจ 

 1. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถ สร้างสรรค์เทคโนโลยี มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และด ารงชีพอย่างมีความสุขในศตวรรษที่ 21  
 2. ส่งเสริม ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพสู่ความเป็นครมูืออาชีพ  
 3. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ และหลักธรรมาภิบาล  
 4. ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เหมาะสม สวยงาม ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
 

เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถสร้างสรรค์เทคโนโลยี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและด ารงชีพอย่างมี

ความสุขในศตวรรษที่ 21 

 2. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นครูมืออาชีพ  
 3. เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษามีคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 

 4. เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เหมาะสม สวยงาม ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 5. เพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
 



ปฏิทินปฏิบัติงาน เดือนพฤษภาคม ป 2565วัน/เดือน/ป เวลา รายงานกิจกรรม/ภารกิจ ผูรับผิดชอบ หนวยงาน สถานที่ หมายเหตุ17 พ.ค. 65 14.10-15.10 ประชุมคณะกรรมการการจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ครูดารารัตน กลุมบริหารงบประมาณ โรงเรีียนบางกะป วันอังคาร08.00-16.30 งานพัฒนาแหลงเรียนรูจัดหาหนังสือ สื่อนวัตกรรมที่ทันสมัย/งานจัดจางครูชาวตางชาติเจาของภาษา (จีน ญี่ปุน)
ครูกรวีร,ครูอมาวสี,ครูนวพร หองเรียนพิเศษ โรงเรียนบางกะป

18 พ.ค. 65 08.00-16.30 รายงานการเงินประจําเดือน เมษายน (สตง.) งานการเงินและบัญชี กลุมบริหารงบประมาณ โรงเรียนบางกะป วันพุธ19 พ.ค. 65 14.00-15.00 ประชุมกําหนดคาเปาหมายของสถานศึกษา ครูเข็มเพชร งานประกันฯ โรงเรียนบางกะป วันพฤหัสบดี20 พ.ค. 65 08.00-16.30 20-31 พ.ค. 65 กรอกขอมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ลงในระบบ ครูดารารััตนและคณะกรรมการ กลุมบริหารงบประมาณ โรงเรียนบางกะป วันศุกร
21 พ.ค. 65 วันเสาร22 พ.ค. 65 วันอาทิตย23 พ.ค. 65 08.00-16.00 ซอมเสริมแกไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 งานวัดผล งานวัดผล โรงเรียนบางกะป วันจันทร24 พ.ค. 65 13.20-15.00 ประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ ครูวสุพล กลุมบริหารวิชาการ หองเกียรติยศ วันอังคาร25 พ.ค. 65 14.10-15.50 ประชุมกลุมบริหารทั่วไป ครูอนุวัฒน กลุมบริหารทั่วไป หองเกียรติยศ วันพุธ26 พ.ค. 65 วันพฤหัสบดี27 พ.ค. 65 วันศุกร28 พ.ค. 65 วันเสาร29 พ.ค. 65 วันอาทิตย30 พ.ค. 65 08.30-16.30 ประชุมสรุปการตรวจสอบภายในประจําเดือน งานตรวจสอบภายใน กลุมบริหารงบประมาณ หองงบประมาณ วันจันทร31 พ.ค. 65 13.20-15.00 ประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ ครูวสุพล กลุมบริหารวิชาการ หองเกียรติยศ วันอังคาร15.00-16.00 กําหนดคาเปาหมายของสถานศึกษาประจําปการศึกษา 2565 ครูเข็มเพชร งานประกันฯ โรงเรียนบางกะป



ปฏิทินปฏิบัติงาน เดือนมิถุนายน ป 2565วัน/เดือน/ป เวลา รายงานกิจกรรม/ภารกิจ ผูรับผิดชอบ หนวยงาน สถานที่ หมายเหตุ1 มิ.ย. 65 08.30-16.30 1-9 มิ.ย. 65 กรอกขอมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ลงในระบบ ครูดารารัตนและคณะกรรมการ กลุมบริหารงบประมาณ โรงเรีียนบางกะป วันพุธ
09.00-10.00 ประกาศคาเปาหมายของสถานศึกษาประจําปการศึกษา 2565 ครูเข็มเพชรและกรรมการ งานประกันฯ โรงเรียนบางกะป

2 มิ.ย. 65 08.30-16.30 สงฎีกาเบิกสวัสดิการคารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร งานการเงินและบัญชี กลุมบริหารงบประมาณ สพม.กท.2 วันพฤหัสบดี08.00-10.00 ถวายพระพรวันเฉลิมพระชมนฯ พระราชินี หัวหนาคณะเฟองฟา งานคณะ โรงเรียนบางกะป3 มิ.ย. 65 วันเฉลิมพระชมนฯ พระราชินี วันศุกร4 มิ.ย. 65 วันเสาร5 มิ.ย. 65 วันอาทิตย6 มิ.ย. 65 08.30-09.00 มอบเกียรติบัตรใหแกนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด ม.4- ม.6 งานวัดผล งานวัดผล โรงเรียนบางกะป วันจันทร7 มิ.ย. 65 08.30-16.30 จัดเตรียมแฟมแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล (ปพ.6) งานวัดผล งานวัดผล โรงเรียนบางกะป วันอังคาร13.20-15.00 ประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ ครูวสุพล กลุมบริหารวิชาการ หองเกียรติยศ8 มิ.ย. 65 15.30-17.30 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเดือน ครูจิราภา งานสารบรรณ หองโสน 2 วันพุธ9 มิ.ย. 65 10.50-13.20 สัปดาหรักการออม ครูโยศิตาและคณะ   กรรมการ งานธนาคารโรงเรียน ธนาคารโรงเรียน วันพฤหัสบดี
10 มิ.ย. 65 08.00-16.30 ตรวจสอบขอมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) พรอมยืนยันระบบ ครูดารารัตนและคณะกรรมการ กลุมบริหารงบประมาณ โรงเรียนบางกะป วันศุกร

08.00-16.30 รายงานการเงินประจําเดือน พฤษภาคม (สตง.) งานการเงินและบัญชี กลุมบริหารงบประมาณ โรงเรียนบางกะป11 มิ.ย. 65 08.00-16.30 ประชุมผูปกครองภาคเรียนที่ 1 งานกิจการนักเรียน งานกิจการนักเรียน โรงเรียนบางกะป วันเสาร08.00-16.30 รับเงินบํารุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับชั้น ม.2 , ม.3 งานการเงิน กลุมบริหารงบประมาณ โรงเรียนบางกะป12 มิ.ย. 65 08.00-16.30 ประชุมผูปกครองภาคเรียนที่ 1 งานกิจการนักเรียน งานกิจการนักเรียน โรงเรียนบางกะป วันอาทิตย08.00-16.30 รับเงินบํารุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับชั้น ม.5 , ม.6 งานการเงิิน กลุมบริหารงบประมาณ โรงเรียนบางกะป



ปฏิทินปฏิบัติงาน เดือนมิถุนายน ป 2565วัน/เดือน/ป เวลา รายงานกิจกรรม/ภารกิจ ผูรับผิดชอบ หนวยงาน สถานที่ หมายเหตุ13 มิ.ย. 65 08.00-16.30 จายเงินคาอุปกรณและคาเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 งานการเงิิน กลุมบริหารงบประมาณ โรงเรียนบางกะป วันจันทร14 มิ.ย. 65 13.20-15.00 ประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ ครูวสุพล กลุมบริหารวิชาการ หองเกียรติยศ วันอังคาร15 มิ.ย. 65 วันพุธ16 มิ.ย. 65 08.30-16.30 สงขอสอบกลางภาค 1/2565 งานวัดผล งานวัดผล โรงเรียนบางกะป วันพฤหัสบดี08.00-10.00 กิจกรรมไหวครู หัวหนาคณะการะเกด งานคณะ โรงเรียนบางกะป17 มิ.ย. 65 07.00-07.20 รักใจใสบาตร ครูวัชระชัย,ครูกิราพร กลุมสาระฯสังคมศึกษา ลานจันทรสวาง วันศุกร18 มิ.ย. 65 วันเสาร19 มิ.ย. 65 วันอาทิตย20 มิ.ย. 65 08.30-16.30 20-24 มิ.ย. 65 เปดระบบใหคุณครูกรอกคะแนนเก็บของนักเรียน งานวัดผล งานวัดผล โรงเรียนบางกะป วันจันทร21 มิ.ย. 65 07.30-09.20 การแสดงตนเปนพุทธมามกะ,พี่นองมุสลิมสานสัมพันธ,คริสตจักรสานสัมพันธ ครูรัตนา,ครูพงศกร/ครูณัฐภัทร,          ครูณัฐรินทร/         ครูกิตติบดี
กลุมสาระฯสังคมศึกษา อาคารสวัสดิ์ ผลโภค วันอังคาร

15.00-17.00 กิจกรรมสรางโอกาสใหผูเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจบหลัก      สูตรการศึกษา ปการศึกษา 2565 งานวัดผล งานวัดผล โรงเรียนบางกะป
13.20-15.00 ประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ ครูวสุพล กลุมบริหารวิชาการ หองเกียรติยศ22 มิ.ย. 65 08.30-16.30 จัดทําขอสอบกลางภาค 1/2565 งานวัดผล งานวัดผล โรงเรียนบางกะป วันพุธ23 มิ.ย. 65 08.30-16.30 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบวัดผลและประเมินผลกลางภาค 1/2565 งานวัดผล งานวัดผล โรงเรียนบางกะป วันพฤหัสบดี

24 มิ.ย. 65 08.30-23.59 ปดระบบกรอกคะแนนเก็บ (SGS) งานวัดผล งานวัดผล โรงเรียนบางกะป วันศุกร25 มิ.ย. 65 06.00-18.00 กิจกรรมการจัดการเรียนรูภายนอกสถานศึกษา โครงการหองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุน และภาษาจีน ครูนวพร,ครูอมาวสี หองเรียนพิเศษ วัดฟอกวงซัน และ Harajuku Thailand วันเสาร



ปฏิทินปฏิบัติงาน เดือนมิถุนายน ป 2565วัน/เดือน/ป เวลา รายงานกิจกรรม/ภารกิจ ผูรับผิดชอบ หนวยงาน สถานที่ หมายเหตุ26 มิ.ย. 65 08:00-12:30 กิจกรรมการคัดเลือกตําแหนงผูปกครองเครือขายระดับสายชั้นและระดับโรงเรียน ครูณัฏฐ กิจการนักเรียน โรงเรียนบางกะป วันอาทิตย
27 มิ.ย. 65 08.30-09.00 มอบเกียรติบัตรใหแกนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด ม.1-                     ม.2/ประกาศคะแนนเก็บครั้งที่ 1 ในระบบ SGS งานวัดผล งานวัดผล โรงเรียนบางกะป วันจันทร
28 มิ.ย. 65 13.20-15.00 ประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ ครูวสุพล กลุมบริหารวิชาการ หองเกียรติยศ วันอังคาร15.00-16.00 แตงตั้งคณะกรรมการรายงานการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2565 ครูเข็มเพชรและกรรมการ งานประกันฯ โรงเรียนบางกะป
29 มิ.ย. 65 14.10-15.50 ประชุมกลุมบริหารทั่วไป ครูอนุวัฒน กลุมบริหารทั่วไป หองเกียรติยศ วันพุธ30 มิ.ย. 65 07.30-15.30 กิจกรรมหลอเทียน-แหเทียน จํานําพรรษา ครูอิทธิชัย กลุมสาระฯสังคมศึกษา ลานจันทรสวาง,วัดศรีบุญเรือง วันพฤหัสบดี

15.00-16.00 แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2565 ครูเข็มเพชรและกรรมการ งานประกันฯ โรงเรียนบางกะป
08.30-16.30 สอบนอกตารางกลางภาค 1/2565 งานวัดผล งานวัดผล โรงเรียนบางกะป08.30-16.31 รับเอกสารหมายเลข 1 และหลักฐานการซื้ออุปกรณและเครื่องแบบ งานการเงิน กลุมบริิหารงบประมาณ โรงเรียนบางกะป



ปฏิทินปฏิบัติงาน เดือนกรกฎาคม ป 2565วัน/เดือน/ป เวลา รายงานกิจกรรม/ภารกิจ ผูรับผิดชอบ หนวยงาน สถานที่ หมายเหตุ1 ก.ค. 65 08.00-16.30 รายงานคาสาธารณูปโภค ไตรมาศที่ 3 งานการเงินและบัญชี กลุมบริหารงบประมาณ โรงเรียนบางกะป วันศุกร07.30-09.10 พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนบางกะป2 ก.ค. 65 วันเสาร3 ก.ค. 65 วันอาทิตย4 ก.ค. 65 15.50-16.30 เริ่มดําเนินกิจกรรมหองเรียนสะอาด บรรยากาศนาเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ครูอนุวัฒน กลุมบริหารทั่วไป หองโฮมรูม วันจันทร
08.30-16.30 สงฎีกาเบิกสวัสดิการคารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร งานการเงินและบัญชี กลุมบริหารงบประมาณ สพม.กท.215.30-17.30 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเดือน ครูจิราภา งานสารบรรณ หองโสน 25 ก.ค. 65 10.50-13.20 สัปดาหการออม ครูโยศิตาและคณะ   กรรมการ งานธาคารโรงเรียน ธนาคารโรงเรียน วันอังคาร
13.20-15.00 ประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ ครูวสุพล กลุมบริหารวิชาการ หองเกียรติยศ6 ก.ค. 65 08.00-16.30 คืนเงินบํารุงการศึกษาผานนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.1 ม.4 งานการเงิน กลุมบริหารงบประมาณ โรงเรียนบางกะป วันพุธ7 ก.ค. 65 08.30-13.50 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 / เปดระบบ SGS กรอกคะแนนเก็บ งานวัดผล งานวัดผล โรงเรียนบางกะป วันพฤหัสบดี8 ก.ค. 65 08.30-13.50 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 /ตรวจกระดาษคําตอบดวยโปรแกรม งานวัดผล งานวัดผล โรงเรียนบางกะป วันศุกร08.00-16.30 รายงานการเงินประจําเดือน มิถุนายน (สตง.) งานการเงินและบัญชี กลุมบริหารงบประมาณ โรงเรียนบางกะป9 ก.ค. 65 วันเสาร10 ก.ค. 65 วันอาทิตย11 ก.ค. 65 08.30-13.50 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 /ตรวจกระดาษคําตอบดวยโปรแกรม งานวัดผล งานวัดผล โรงเรียนบางกะป วันจันทร12 ก.ค. 65 08.30-13.50 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 /ตรวจกระดาษคําตอบดวยโปรแกรม งานวัดผล งานวัดผล โรงเรียนบางกะป วันอังคาร09.00-15.00 ตรวจสภาพและชําระภาษี รถจักรยานยนตราชการ อธบ 336 อธบ 337 ครูพรรณวดี งานยานพาหนะ สํานักงานขนสงกรุงเทพ13 ก.ค. 65 วันอาสาหฬบูชา วันพุธ



ปฏิทินปฏิบัติงาน เดือนกรกฎาคม ป 2565วัน/เดือน/ป เวลา รายงานกิจกรรม/ภารกิจ ผูรับผิดชอบ หนวยงาน สถานที่ หมายเหตุ14 ก.ค. 65 วัันเขาพรรษา วันพฤหัสบดี15 ก.ค. 65 วันหยุดกรณีพิเศษ วันศุกร16 ก.ค. 65 วันเสาร17 ก.ค. 65 วันอาทิตย18 ก.ค. 65 15.30-16.30 จัดกิจกรรมแขงขันทักษะ 6 ภาษา (18-26 ก.ค.65) ครูโยศิตา,ครูปริญญา กลุมสาระฯ               ภาษาตางประเทศ โรงเรียนบางกะป วันจัันทร
08.30-23.59 ปดระบบ SGS /สงคะแนนเก็บ 40/ คะแนนสอบ 10 งานวัดผล งานวัดผล โรงเรียนบางกะป19 ก.ค. 65 13.20-15.00 ประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ ครูวสุพล กลุมบริหารวิชาการ หองเกียรติยศ วันอังคาร20 ก.ค. 65 08.30-16.30 จัดทําแบบรายงานประจําตัวนักเรียน (เอกสาร ปพ.6) งานวัดผล งานวัดผล โรงเรียนบางกะป วันพุธ21 ก.ค. 65 12.30-16.00 กิจกรรมใหความรูดานสิ่งแวดลอม "คิดดีกับ GC (บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล)" ครูอนุวัฒน,ครูสุพัตรา กลุมบริหารทั่วไป อาคารสวัสดิ์ ผลโภค วันพฤหัสบดี

22 ก.ค. 65 07.00-07.20 รักใจใสบาตร ครูวัชระชัย,ครูกิราพร กลุมสาระฯสังคมศึกษา ลานจันทรสวาง วันศุกร08.30-16.30 ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 ในระบบ SGS งานวัดผล งานวัดผล โรงเรียนบางกะป23 ก.ค. 65 วันเสาร24 ก.ค. 65 วันอาทิตย25 ก.ค. 65 08.30-16.30 ประชุมสรุปการตรวจสอบภายในประจําเดือน งานตรวจสอบภายใน กลุมบริหารงบประมาณ หองงบประมาณ วันจันทร12.00-13.00 กิจกรรมวันเฉลิมพระชมนฯ ร.10 หัวหนาคณะยูงทอง งานคณะ โรงเรียนบางกะป10.50-11.40 อบรมรักษาดินแดนจราจร ป 1-3 ครูไตรรงค,ครูณัฐรินี,ครูชัยวัฒน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนบางกะป
26 ก.ค. 65 วันอังคาร27 ก.ค. 65 14.10-15.50 ประชุมกลุมบริหารทั่วไป ครูอนุวัฒน กลุมบริหารทั่วไป หองเกียรติยศ วันพุธ



ปฏิทินปฏิบัติงาน เดือนกรกฎาคม ป 2565วัน/เดือน/ป เวลา รายงานกิจกรรม/ภารกิจ ผูรับผิดชอบ หนวยงาน สถานที่ หมายเหตุ27 ก.ค. 65 07.00-18.00 ทัศนศึกษาม.5 ครูไตรรงค,ครูณัฐพล ยอดโมรา กิจกรรมพัฒนาผูเรียน สมุทรสาคร วันพุธ
28 ก.ค. 65 วันเฉลิมพระชมนฯ ร.10 วันพฤหัสบดี29 ก.ค. 65 วันหยุดกรณีพิเศษ วันศุกร30 ก.ค. 65 วันเสาร31 ก.ค. 65 วันอาทิตย



ปฏิทินปฏิบัติงาน เดือนสิงหาคม ป 2565วัน/เดือน/ป เวลา รายงานกิจกรรม/ภารกิจ ผูรับผิดชอบ หนวยงาน สถานที่ หมายเหตุ1 ส.ค. 65 15.30-17.30 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเดือน ครูจิราภา งานสารบรรณ หองโสน 2 วันจันทร2 ส.ค. 65 10.50-13.20 สัปดาหการออม ครูโยศิตาและคณะ   กรรมการ งานธนาคารโรงเรียน ธนาคารโรงเรียน วันอังคาร
15.30-16.30 ประชุมนักเรียนคณะกรรมการหองเรียนสีขาว ครูรณวัฒน กลุมบริหารงานบุคคล หองโสน 213.20-15.00 ประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ ครูวสุพล กลุมบริหารวิชาการ หองเกียรติยศ3 ส.ค. 65 08.30-16.30 สงฎีกาเบิกสวัสดิการคารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร งานการเงินและบัญชี กลุมบริหารงบประมาณ สพม.กท.2 วันพุธ4 ส.ค. 65 08.20-11.40 งานวันภาษาไทยแหงชาติ 2565 ครูปาริชาติ กลุมสาระฯภาษาไทย โรงเรียนบางกะป วันพฤหััสบดี5 ส.ค. 65 08.00- 16.00 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาครูและ บุคลากร ทาง    การศึกษา โรงเรียน บางกะป ครูมณฑา ทิพย และ   กรรมการ กลุมบริหารงานบุคคล อาคารสวัสดิ์ ผลโภค วันศุกร

6 ส.ค. 65 08.00- 16.00 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาครูและ บุคลากร ทาง    การศึกษา โรงเรียน บางกะป ครูมณฑา ทิพย และ   กรรมการ กลุมบริหารงานบุคคล อาคารสวัสดิ์ ผลโภค วันเสาร
7 ส.ค. 65 วันอาทิตย8 ส.ค. 65 08.00-16.30 รายงานการเงินประจําเดือน กรกฎาคม (สตง.) งานการเงินและบัญชี กลุมบริหารงบประมาณ โรงเรียนบางกะป วันจันทร9 ส.ค. 65 13.20-15.00 ประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ ครูวสุพล กลุมบริหารวิชาการ หองเกียรติยศ วันอังคาร10 ส.ค. 65 08.30-15.30 จัดกิจกรรมสรางโอกาสทางการศึกษาสําหรับนักเรียนที่ไมผานการ   วัดและประเมินผล (ครั้งที่ 2) ครูประจําวิชา งานวัดผล หองโสน 2 วันพุธ
11 ส.ค. 65 08.00-10.00 กิจกรรมวันแมแหงชาติ หัวหนาคณะอินทนิล งานคณะ โรงเรียนบางกะป วันพฤหัสบดี12 ส.ค. 65 วันแมแหงชาติ วันศุกร13 ส.ค. 65 วันเสาร14 ส.ค. 65 วันอาทิตย15 ส.ค. 65 08.00-12.00 อบรมสารวัตรนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 งานสารวัตรนักเรียน งานสารวัตรนักเรียน โรงเรียนบางกะป วันจันทร



ปฏิทินปฏิบัติงาน เดือนสิงหาคม ป 2565วัน/เดือน/ป เวลา รายงานกิจกรรม/ภารกิจ ผูรับผิดชอบ หนวยงาน สถานที่ หมายเหตุ16 ส.ค. 65 13.20-15.00 ประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ ครูวสุพล กลุมบริหารวิชาการ หองเกียรติยศ วันอังคาร17 ส.ค. 65 08.30-15.30 จัดกิจกรรมสรางโอกาสทางการศึกษาสําหรับนักเรียนที่ไมผานการ   วัดและประเมินผล (ครั้งที่ 3) ครูประจําวิชา งานวัดผล หองโสน 2 วันพุธ
18 ส.ค. 65 08.00-10.00 วันวิทยาศาสตร ครูเบญญา กลุมสาระฯวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ลานจันทรสวาง วันพฤหัสบดี
19 ส.ค. 65 07.00-07.20 รักใจใสบาตร ครูวัชระชัย,ครูกิราพร กลุมสาระฯสังคมศึกษา ลานจันทรสวาง วันศุกร09.00-16.00 แนะแนวเปดโลกกวางทางการศึกษา ม.3,ม.6 งานแนะแนว งานแนะแนว อาคารสวัสดิ์ ผลโภค20 ส.ค. 65 วันเสาร21 ส.ค. 65 วันอาทิตย22 ส.ค. 65 08.30-16.30 สงขอสอบปลายภาค 1/2565 งานวัดผล งานวัดผล โรงเรียนบางกะป วันจันทร23 ส.ค. 65 13.20-15.00 ประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ ครูวสุพล กลุมบริหารวิชาการ หองเกียรติยศ วันอังคาร15.00-17.00 23-26 ส.ค. 2565 กิจกรรมการแขงขันทักษะและความสามารถทางคณิตศาสตร ครูรณวัฒน กลุมสาระฯคณิตศาสตร อาคาร 4
24 ส.ค. 65 07.00-16.30 กิิจกรรมแขงขันภายใน(กิจกรรมสัปดาหหองสมุด)และกิจกรรม Book For All ครูจิรสุดา งานหองสมุด ศาลา 8 เหลี่ยม วันพุธ
25 ส.ค. 65 15.00-16.30 ประชุมทบทวนการประกันคุณภาพการศึกษา ครูเข็มเพชรและกรรมการ กลุมบริหารวิชาการ วันพฤหัสบดี
26 ส.ค. 65 08.30-16.30 จัดทําขอสอบปลายภาค งานวัดผล งานวัดผล โรงเรียนบางกะป วันศุกร07.00-18.00 ทัศนศึกษาระดับชั้น ม. 6 ครูไตรรงค,ครูขนิษฐา จรุงสุจริตกุล กิจกรรมพัฒนาผูเรียน พัทยา



ปฏิทินปฏิบัติงาน เดือนสิงหาคม ป 2565วัน/เดือน/ป เวลา รายงานกิจกรรม/ภารกิจ ผูรับผิดชอบ หนวยงาน สถานที่ หมายเหตุ27 ส.ค. 65 08.30-16.30 การจัดการเรียนรูเพื่อเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ครูสายสุดา กลุมบริหารวิชาการ สถานที่นอกโรงเรียน วันเสาร
28 ส.ค. 65 วันอาทิตย29 ส.ค. 65 08.30-16.30 สงรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส งานวัดผล งานวัดผล โรงเรียนบางกะป วันจัันทร30 ส.ค. 65 07.45-09.10 กิจกรรมพิธีประดับเข็มเกียรติยศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 งานระดับ งานระดับ อาคารสวัสดิ์ ผลโภค วันอังคาร13.20-15.00 ประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ ครูวสุพล กลุมบริหารวิชาการ หองเกียรติยศ31 ส.ค. 65 14.10-15.50 ประชุมกลุมบริหารทั่วไป ครูอนุวัฒน กลุมบริหารทั่วไป หองเกียรติยศ วันพุธ08.30-16.30 สงคะแนนเก็บกอนสอบปลายภาค 1/2565 งานวัดผล งานวัดผล โรงเรียนบางกะป08.30-15.00 กิจกรรมสัปดาหหองสมุด งานหองสมุด งานหองสมุด อาคารสวัสดิ์ ผลโภค08.30-16.30 ประชุมสรุปการตรวจสอบภายในประจําเดือน งานตรวจสอบภายใน กลุมบริหารงบประมาณ หองงบประมาณ



ปฏิทินปฏิบัติงาน เดือนกันยายน ป 2565วัน/เดือน/ป เวลา รายงานกิจกรรม/ภารกิจ ผูรับผิดชอบ หนวยงาน สถานที่ หมายเหตุ1 ก.ย. 65 07.00-16.30 กิจกรรมอานสุขสันตวันสบาย ๆ งานหองสมุด งานหองสมุด หองสมุด วันพฤหัสบดี2 ก.ย. 65 07.00-07.20 รักใจใสบาตร ครูวัชระชัย,ครูกิราพร กลุมสาระฯสังคมศึกษา ลานจันทรสวาง วัันศุกร3 ก.ย. 65 วันเสาร4 ก.ย. 65 07.00-16.30 สอบวัดความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร TEDET ครูกุลหญิง หองเรียนพิเศษ   วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 
โรงเรีียนบางกะป วันอาทิตย

5 ก.ย. 65 08.30-16.30 สงฎีกาเบิกสวัสดิการคารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร งานการเงินและบัญชี กลุมบริหารงบประมาณ สพม.กท.2 วันจันทร15.30-17.30 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเดือน ครูจิราภา งานสารบรรณ หองประชุมมุกดาหาร08.30-16.30 สอบนอกตาราง ปลายภาคเรียนที่ 1/2565 งานวัดผล งานวัดผล โรงเรียนบางกะป6 ก.ย. 65 10.50-13.20 สัปดาหรักการออม ครูโยศิตาและคณะ   กรรมการ งานธนาคารโรงเรียน ธนาคารโรงเรียน วันอังคาร
13.20-15.00 ประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ ครูวสุพล กลุมบริหารวิชาการ หองเกียรติยศ7 ก.ย. 65 08.00-16.30 สงเอกสารงานควบคุมภายใน งานควบคุมภายใน กลุมบริหารงบประมาณ โรงเรียนบางกะป วันพุธ8 ก.ย. 65 08.00-16.30 รายงานการเงินประจําเดือน สิงหาคม (สตง.) งานการเงินและบัญชี กลุมบริหารงบประมาณ โรงเรียนบางกะป วันพฤหัสบดี9 ก.ย. 65 08.30-16.30 สงใบลงเวลาเรียน และใบความคิดเห็น (ปพ.6) งานวัดผล งานวัดผล โรงเรียนบางกะป วันศุกร10 ก.ย. 65 วันเสาร11 ก.ย. 65 วันอาทิตย12 ก.ย. 65 08.30-13.50 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 /ตรวจกระดาษคําตอบดวยโปรแกรม งานวัดผล งานวัดผล โรงเรียนบางกะป วันจันทร

13 ก.ย. 65 13.20-15.00 ประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ ครูวสุพล กลุมบริหารวิชาการ หองเกียรติยศ วันอังคาร14 ก.ย. 65 วันพุธ



ปฏิทินปฏิบัติงาน เดือนกันยายน ป 2565วัน/เดือน/ป เวลา รายงานกิจกรรม/ภารกิจ ผูรับผิดชอบ หนวยงาน สถานที่ หมายเหตุ15 ก.ย. 65 วันพฤหัสบดี16 ก.ย. 65 วันศุกร17 ก.ย. 65 วันเสาร18 ก.ย. 65 วันอาทิตย19 ก.ย. 65 08.30-16.30 สงผลการประเมินในระบบ SGS (ปพ.5) งานวัดผล งานวัดผล โรงเรียนบางกะป วันจันทร20 ก.ย. 65 08.30-16.30 จัดทํา ต2ก, แบบรายงานบุคคล (ปพ.6) /เอกสารแกตัว งานวัดผล งานวัดผล โรงเรียนบางกะป วันอังคาร21 ก.ย. 65 08.30-16.30 สัมผัสอาชีพ แนะแนว แนะแนว สถานที่นอกโรงเรียน วันพุธ22 ก.ย. 65 08.30-16.30 จัดทําตารางเรียนภาคเรียนและตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2565 งานตารางเรียนและ   ตารางสอน กลุมบริหาวิชาการ หองเกียรติยศ วันพฤหัสบดี
23 ก.ย. 65 08.30-16.30 รับเอกสารผลการเรียนของนักเรียน ม.1 - ม.6 งานวัดผล งานวัดผล โรงเรียนบางกะป วันศุกร24 ก.ย. 65 วันเสาร25 ก.ย. 65 วันอาทิตย26 ก.ย. 65 08.30-10.30 ประกาศผลการเรียน/ แจกสมุด ปพ.6/ สอบแกตัวครั้งที่ 1 งานวัดผล งานวัดผล โรงเรียนบางกะป วันจัันทร27 ก.ย. 65 08.30-16.30 จัดทําตารางเรียนภาคเรียนและตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2565 งานตารางเรียนและ   ตารางสอน กลุมบริหาวิชาการ หองเกียรติยศ วันอังคาร
28 ก.ย. 65 14.10-15.50 ประชุมกลุมบริหารทั่วไป ครูอนุวัฒน กลุมบริหารทั่วไป หองเกียรติยศ วันพุธ29 ก.ย. 65 08.30-16.30 ประชุมสรุปการตรวจสอบภายในประจําเดือน งานตรวจสอบภายใน กลุมบริหารงบประมาณ หองงบประมาณ วันพฤหัสบดี30 ก.ย. 65 14.00-15.30 รวบรวมผลการดําเนินงานประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 ครูเข็มเพชรและ   กรรมการ งานประกันฯ โรงเรียนบางกะป วันศุกร

08.30-16.30 สงแฟมผลสอบแกตัวคืนงานวัดผล งานวัดผล งานวัดผล โรงเรียนบางกะป



ปฏิทินปฏิบัติงาน เดือนตุลาคม ป 2565วัน/เดือน/ป เวลา รายงานกิจกรรม/ภารกิจ ผูรับผิดชอบ หนวยงาน สถานที่ หมายเหตุ1 ต.ค. 65 วันเสาร2 ต.ค. 65 วันอาทิตย3 ต.ค. 65 08.30-16.30 งานพัฒนาแหลงเรียนรูจัดหาหนังสือ สื่อนวัตกรรมที่ทันสมัย ครูกรวีร,ครูอมาวสี,ครูนวพร หองเรียนพิเศษ โรงเรียนบางกะป วันจันทร
08.30-16.30 สงฎีกาเบิกสวัสดิการคารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร งานการเงินและบัญชี กลุมบริหารงบประมาณ สพม.กท.24 ต.ค. 65 08.30-16.30 งานจัดจางครูชาวตางชาติเจาของภาษา (จีน ญี่ปุน) ครูอมาวสี ครูนวพร หองเรียนพิเศษ โรงเรียนบางกะป วันอังคาร5 ต.ค. 65 08.30-16.30 รายงานคาสาธารณูปโภค ไตรมาศที่ 4 งานการเงินและบัญชี กลุมบริหารงบประมาณ โรงเรียนบางกะป วันพุธ6 ต.ค. 65 08.30-16.30 รายงานการใชงบประมาณ ดวยระบบออนไลน E-Budgeting งานการเงินและบัญชี กลุมบริหารงบประมาณ โรงเรียนบางกะป วันพฤหัสบดี

7 ต.ค. 65 08.30-16.30 รายงานการเงินประจําเดือน กันยายน (สตง.) งานการเงินและบัญชี กลุมบริหารงบประมาณ โรงเรียนบางกะป วันศุกร8 ต.ค. 65 วันเสาร9 ต.ค. 65 วันอาทิตย10 ต.ค. 65 08.30-16.30 การตรวจสอบพัสดุประจําปและจําหนายพัสดุ งานพัสดุฯ งานพัสดุฯ โรงเรียนบางกะป วันจันทร11 ต.ค. 65 08.30-16.30 จัดทําตารางเรียนภาคเรียนและตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2565 งานตารางเรียนและ   ตารางสอน กลุมบริหารวิชาการ หองเกียรติยศ วันอังคาร
12 ต.ค. 65 08.00-10.00 กิจกรรมวันคลายวันสวรรคต ร.9 หัวหนาคณะสารภี งานคณะ โรงเรียนบางกะป วันพุธ13 ต.ค. 65 วันคลายวันสวรรคต ร.9 วันพฤหัสบดี14 ต.ค. 65 วันศุกร15 ต.ค. 65 วันเสาร16 ต.ค. 65 วันอาทิตย



ปฏิทินปฏิบัติงาน เดือนตุลาคม ป 2565วัน/เดือน/ป เวลา รายงานกิจกรรม/ภารกิจ ผูรับผิดชอบ หนวยงาน สถานที่ หมายเหตุ17 ต.ค. 65 วันจันทร18 ต.ค. 65 08.30-16.30 จัดทําตารางเรียนภาคเรียนและตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2565 งานตารางเรียนและ   ตารางสอน กลุมบริหารวิชาการ หองเกียรติยศ วันอังคาร
19 ต.ค. 65 วันพุธ20 ต.ค. 65 วันพฤหัสบดี21 ต.ค. 65 08.00-10.00 กิจกรรมวันปยมหาราช ครูสุรนาถ งานกิจการนักเรียน โรงเรียนบางกะป วันศุกร22 ต.ค. 65 วันเสาร23 ต.ค. 65 วันปยมหาราช วันอาทิตย24 ต.ค. 65 วัันหยุดชดเชย วันปยมหาราช วันจันทร25 ต.ค. 65 วันอังคาร26 ต.ค. 65 วันพุธ27 ต.ค. 65 วันพฤหัสบดี28 ต.ค. 65 วันศุกร29 ต.ค. 65 วันเสาร30 ต.ค. 65 วันอาทิตย31 ต.ค. 65 08.30-16.30 ประชุมสรุปการตรวจสอบภายในประจําเดือน งานตรวจสอบภายใน กลุมบริหารงบประมาณ หองงบประมาณ วันจัันทร



ปฏิทินปฏิบัติงาน เดือนพฤศจิกายน ป 2565วัน/เดือน/ป เวลา รายงานกิจกรรม/ภารกิจ ผูรับผิดชอบ หนวยงาน สถานที่ หมายเหตุ1 พ.ย. 65 13.20-15.00 ประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ ครูวสุพล กลุมบริหารวิชาการ หองเกียรติยศ วันอังคาร2 พ.ย. 65 วันพุธ3 พ.ย. 65 08.30-16.30 สงฎีกาเบิกสวัสดิการคารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร งานการเงินและบัญชี กลุมบริหารงบประมาณ สพม.กท.2 วันพฤหัสบดี4 พ.ย. 65 07.30-10.00 กิจกรรมประเพณีแหงสายนํ้า(ลอยกระทง)/หนูดีมีมารยาท ยิ้มงายไหวสวย ครูพรทิพย,ครูสุริยันต กลุมสาระฯสังคมศึกษา โรงเรียนบางกะป วันศุกร5 พ.ย. 65 08.30-16.30 คายตนกลาภาษาไทย ครูศุภมาส กลุมสาระฯภาษาไทย โรงเรียนบางกะป วันเสาร07.00-17.00 สนามสอบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช งานประสานความรวมมือฯ กลุมบริหารวิชาการ อาคารเรียน 2-3
6 พ.ย. 65 07.00-17.00 สนามสอบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช งานประสานความรวมมือฯ กลุมบริหารวิชาการ อาคารเรียน 2-3 วันอาทิตย
7 พ.ย. 65 15.30-17.30 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเดือน ครูจิราภา งานสารบรรณ หองโสน 2 วันจันทร08.00-16.00 ซอมเสริมแกไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ครูประจําวิชา งานวัดผล โรงเรียนบางกะป8 พ.ย. 65 14.00-15.30 แตงตั้งคณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงาน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2565 ครูเข็มเพชรและ   กรรมการ งานประกันฯ โรงเรียนบางกะป วันอังคาร

การแขงขันกีฬาคณะรอบคัดเลือก งานคณะและกลุม   สาระสุขศึกษาและ   พลศึกษา
กลุมบริหารบุคคล / กลุมสาระสุขศึกษาและ   พลศึกษา

โรงเรียนบางกะป
9 พ.ย. 65 08.30-16.30 รายงานการเงินประจําเดือน ตุลาคม (สตง.) งานการเงินและบัญชี กลุมบริหารงบประมาณ โรงเรียนบางกะป วันพุธ10 พ.ย. 65 วันพฤหัสบดี11 พ.ย. 65 วันศุกร12 พ.ย. 65 08.30-16.30 เตรียมสอบวัดระดับความรูภาษาอังกฤษ CEFR และเตรียมสอบวัดระดับความรูภาษาญี่ปุน JLPT ครูอมาวสี หองเรียนพิเศษภาษา   อังกฤษ - ภาษาญี่ปุน โรงเรียนบางกะป วันเสาร

08.30-16.30 เตรียสอบวัดระดับความรูภาษาจีน HSK ครูนวพร หองเรียนพิเศษภาษาจีน โรงเรียนบางกะป



ปฏิทินปฏิบัติงาน เดือนพฤศจิกายน ป 2565วัน/เดือน/ป เวลา รายงานกิจกรรม/ภารกิจ ผูรับผิดชอบ หนวยงาน สถานที่ หมายเหตุ13 พ.ย. 65 08.30-16.30 เตรียมสอบวัดระดับความรูภาษาอังกฤษ CEFR และเตรียมสอบวัดระดับความรูภาษาญี่ปุน JLPT ครูอมาวสี หองเรียนพิเศษภาษา   อังกฤษ - ภาษาญี่ปุน โรงเรียนบางกะป วันอาทิตย
08.30-16.30 เตรียสอบวัดระดับความรูภาษาจีน HSK ครูนวพร หองเรียนพิเศษภาษาจีน โรงเรียนบางกะป14 พ.ย. 65 08.00-12.00 อบรมสารวัตรนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 งานสารวัตรนักเรียน งานสารวัตรนักเรียน โรงเรียนบางกะป วันจันทร15 พ.ย. 65 13.20-15.00 ประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ ครูวสุพล กลุมบริหารวิชาการ หองเกียรติยศ วันอังคาร07.30-17.00 กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ครูพิสิษฐ กลุมสาระฯสังคมศึกษา โรงเรียนบางกะป16 พ.ย. 65 วันพุธ17 พ.ย. 65 วันพฤหัสบดี18 พ.ย. 65 07.00-07.20 รักใจใสบาตร ครูวัชระชัย,ครูกิราพร กลุมสาระฯสังคมศึกษา ลานจันทรสวาง วันศุกร19 พ.ย. 65 08.30-16.30 สอบวัดระดับความรูภาษาจีน HSK ครูนวพร หองเรียนพิเศษภาษาจีน โรงเรียนบางกะป วันเสาร20 พ.ย. 65 วันอาทิตย21 พ.ย. 65 08.30-16.30 ถายรูปนักเรียนจบการศึกษาปการศึกษา 2565 ม.3 และ 6 ครูณัฐรินทร งานทะเบียนนักเรียน หองโสน 2 วันจันทร08.30-09.30 มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด ภาคเรียนที่ 1/2565 งานวัดผล งานวัดผล ลานจันทรสวาง22 พ.ย. 65 08.30-12.00 สุมตรวจสารเสพติดนักเรียน ครูรณวัฒน กลุมบริหารงานบุคคล อาคารสวัสดิ์ ผลโภค วันอังคาร13.20-15.00 ประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ ครูวสุพล กลุมบริหารวิชาการ หองเกียรติยศ23 พ.ย. 65 08.30-16.30 ถายรูปนักเรียนจบการศึกษาปการศึกษา 2565 ม.3 และ 6 ครูณัฐรินทร งานทะเบียนนักเรียน หองโสน 2 วันพุธ24 พ.ย. 65 08.30-16.30 ถายรูปนักเรียนจบการศึกษาปการศึกษา 2565 ม.3 และ 6 ครูณัฐรินทร งานทะเบียนนักเรียน หองโสน 2 วันพฤหัสบดี25 พ.ย. 65 08.30-16.30 ถายรูปนักเรียนจบการศึกษาปการศึกษา 2565 ม.3 และ 6 ครูณัฐรินทร งานทะเบียนนักเรียน หองโสน 2 วันศุกร26 พ.ย. 65 08.30-16.30 สอบวัดระดับความรูภาษาอังกฤษ CEFR ครูอมาวสี หองเรียนพิเศษภาษา   อังกฤษ - ภาษาญี่ปุน โรงเรียนบางกะป วันเสาร

27 พ.ย. 65 วันอาทิตย



ปฏิทินปฏิบัติงาน เดือนพฤศจิกายน ป 2565วัน/เดือน/ป เวลา รายงานกิจกรรม/ภารกิจ ผูรับผิดชอบ หนวยงาน สถานที่ หมายเหตุ28 พ.ย. 65 08.30-16.30 ถายรูปนักเรียนจบการศึกษาปการศึกษา 2565 ม.3 และ 6 ครูณัฐรินทร งานทะเบียนนักเรียน หองโสน 2 วันจันทร29 พ.ย. 65 08.30-16.30 กิจกรรมนักอานพบนักเขียน งานหองสมุด งานหองสมุด อาคารสวัสดิ์ ผลโภค วันอังคาร13.20-15.00 ประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ ครูวสุพล กลุมบริหารวิชาการ หองเกียรติยศ30 พ.ย. 65 14.10-15.50 ประชุมกลุมบริหารทั่วไป ครูอนุวัฒน กลุมบริหารทั่วไป หองเกียรติยศ วันพุธ08.30-16.30 ประชุมสรุปการตรวจสอบภายในประจําเดือน งานตรวจสอบภายใน กลุมบริหารงบประมาณ หองงบประมาณ



ปฏิทินปฏิบัติงาน เดือนธันวาคม ป 2565วัน/เดือน/ป เวลา รายงานกิจกรรม/ภารกิจ ผูรับผิดชอบ หนวยงาน สถานที่ หมายเหตุ1 ธ.ค. 65 08.00-16.30 กีฬาคณะ บุคคล/กลุมสาระฯ   สุขศึกษา บุคคล สนามกีฬา วันพฤหัสบดี
15.50-16.30 เริ่มดําเนินกิจกรรมหองเรียนสะอาด บรรยากาศนาเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ครูอนุวัฒน กลุมบริหารทั่วไป หองโฮมรูม
08.30-16.30 สงขอสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565 ครูประจําวิชา งานวัดผล หองวัดผล2 ธ.ค. 65 08.00-16.30 กีฬาคณะ บุคคล/กลุมสาระฯ   สุขศึกษา บุคคล สนามกีฬา วันศุกร
07.00-07.20 รักใจใสบาตร ครูวัชระชัย,ครูกิราพร กลุมสาระฯสังคมศึกษา ลานจันทรสวาง08.00-10.00 กิจกรรมวันคลายวันพระราชสมภพ ร.9 / วันชาติ / วันพอแหงชาติ หัวหนาคณะเฟองฟา งานคณะ โรงเรียนบางกะป3 ธ.ค. 65 วันเสาร4 ธ.ค. 65 วันอาทิตย5 ธ.ค. 65 วันคลายวันพระราชสมภพ ร.9 / วันชาติ / วันพอแหงชาติ วันจันทร6 ธ.ค. 65 08.30-16.30 สงฎีกาเบิกสวัสดิการคารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร งานการเงินและบัญชี กลุมบริหารงบประมาณ สพม.กท.2 วันอังคาร13.20-15.00 ประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ ครูวสุพล กลุมบริหารวิชาการ หองเกียรติยศ7 ธ.ค. 65 09.00-15.00 จัดทํา พ.ร.บ.รถยนตราชการ อย 7786 อธ 860 ครูพรรณวดี กลุมบริหารงบประมาณ สํานักงานขนสง กรุงเทพฯ วันพุธ
08.30-16.30 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานและสงเสริมคุณลักษณะอันพึง   ประสงค งานหองสมุด งานหองสมุด หองสมุด

8 ธ.ค. 65 08.00-12.00 พิธีมอบทุนการศึกษา แนะแนว แนะแนว อาคารสวัสดิ์ ผลโภค วันพฤหัสบดี9 ธ.ค. 65 08.30-16.30 รายงานการเงินประจําเดือน พฤศจิกายน (สตง.) งานการเงินและบัญชี กลุมบริหารงบประมาณ โรงเรียนบางกะป วันศุกร08.30-16.30 สงคะแนนเก็บกอนสอบกลางภาคเรียนในระบบ SGS ครูประจําวิชา งานวัดผล หองวัดผล



ปฏิทินปฏิบัติงาน เดือนธันวาคม ป 2565วัน/เดือน/ป เวลา รายงานกิจกรรม/ภารกิจ ผูรับผิดชอบ หนวยงาน สถานที่ หมายเหตุ9 ธ.ค. 65 08.30-16.31 จัดทําขอสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565 ครูประจําวิชา งานวัดผล หองวัดผล วันศุกร10 ธ.ค. 65 08.00-16.00 สนามสอบTGAT/TPAT ปการศึกษา 2566 งานประสานความรวมมือฯ กลุมบริหารวิชาการ อาคารเรียน 2-5 วันเสาร
11 ธ.ค. 65 วันอาทิตย12 ธ.ค. 65 วันหยุดชดเชย วันรัฐธรรมนูญ วันจันทร13 ธ.ค. 65 13.20-15.00 ประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ ครูวสุพล กลุมบริหารวิชาการ หองเกียรติยศ วันอังคาร14 ธ.ค. 65 วันพุธ15 ธ.ค. 65 08.30-16.30 กิิจกรรมยอดนักอาน งานหองสมุด งานหองสมุด หองสมุด วันพฤหัสบดี16 ธ.ค. 65 08.30-16.30 กิจกรรมเด็กดีมีอาชีพ แนะแนว แนะแนว อาคารสวัสดิ์ ผลโภค/    ลานจันทรสวาง วันศุกร
17 ธ.ค. 65 08.00-16.30 ประชุมผูปกครองภาคเรียนที่ 2 งานกิจการนักเรียน งานกิจการนักเรียน โรงเรียนบางกะป วันเสาร18 ธ.ค. 65 08.00-16.30 ประชุมผูปกครองภาคเรียนที่ 2 งานกิจการนักเรียน งานกิจการนักเรียน โรงเรียนบางกะป วันอาทิตย19 ธ.ค. 65 15.30-17.30 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเดือน ครูจิราภา งานสารบรรณ หองโสน 2 วันจันทร08.30-16.30 19-23 ธ.ค. 65 สอบนอกตรางกลางภาคเรียนที่ 2/2565 ครูประจําวิชา งานวัดผล โรงเรียนบางกะป20 ธ.ค. 65 13.20-15.00 ประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ ครูวสุพล กลุมบริหารวิชาการ หองเกียรติยศ วันอังคาร21 ธ.ค. 65 วันพุธ22 ธ.ค. 65 วันพฤหัสบดี23 ธ.ค. 65 07.30-10.00 กิจกรรมวันคริสมาสต ครูจีรวรรณ,ครูนภา,ครูธนวัฒน กลุมสาระฯตางประเทศ ลานจันทรสวาง วันศุกร
24 ธ.ค. 65 วันเสาร



ปฏิทินปฏิบัติงาน เดือนธันวาคม ป 2565วัน/เดือน/ป เวลา รายงานกิจกรรม/ภารกิจ ผูรับผิดชอบ หนวยงาน สถานที่ หมายเหตุ25 ธ.ค. 65 วันอาทิตย26 ธ.ค. 65 08.30-16.30 26-29 ธ.ค. 65 สอบกลางเรียนที่ 2/2565 ครูประจําวิชา งานวัดผล โรงเรียนบางกะป วันจันทร27 ธ.ค. 65 09.00-15.00 ตรวจสภาพและชําระภาษี รถยนตราชการ อย 7786 ครูพรรณวดี กลุมบริหารงบประมาณ กลุมบริหารงบประมาณ วันอังคาร13.20-15.00 ประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ ครูวสุพล กลุมบริหารวิชาการ หองเกียรติยศ28 ธ.ค. 65 14.10-15.50 ประชุมกลุมบริหารทั่วไป ครูอนุวัฒน กลุมบริหารทั่วไป หองเกียรติยศ วันพุธ29 ธ.ค. 65 วันพฤหัสบดี30 ธ.ค. 65 08.30-16.30 ประชุมสรุปการตรวจสอบภายในประจําเดือน งานตรวจสอบภายใน กลุมบริหารงบประมาณ หองงบประมาณ วันศุกร31 ธ.ค. 65 วันสิ้นป วันเสาร



ปฏิทินปฏิบัติงาน เดือนมกราคม ป 2566วัน/เดือน/ป เวลา รายงานกิจกรรม/ภารกิจ ผูรับผิดชอบ หนวยงาน สถานที่ หมายเหตุ1 ม.ค. 66 วันขึ้นปใหม วันอาทิตย2 ม.ค. 66 15.30-17.30 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเดือน ครูจิราภา งานสารบรรณ หองประชุมมุกดาหาร วันจันทร3 ม.ค. 66 08.30-16.30 สงฎีกาเบิกสวัสดิการคารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร งานการเงินและบัญชี กลุมบริหารงบประมาณ สพม.กท.2 วันอังคาร13.20-15.00 ประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ ครูวสุพล กลุมบริหารวิชาการ หองเกียรติยศ4 ม.ค. 66 08.30-16.30 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ ปการศึกษา 2566 ครูอนุสรณ งานนโยบายและแผน หอง 126 วันพุธ
08.30-16.30 สงคะแนนเก็บ (40)/คะแนนสอบ (10) ทุกรายวิชา ครูประจําวิชา งานวัดผล ในระบบ SGS5 ม.ค. 66 08.30-16.30 จััดทําแบบรายงานผลการเรียนรายบุคคล, รายหอง งานวัดผล งานวัดผล หองวัดผล วันพฤหัสบดี6 ม.ค. 66 07.00-07.20 รักใจใสบาตร ครูวัชระชัย,ครูกิราพร กลุมสาระฯสังคมศึกษา ลานจันทรสวาง วันศุกร7 ม.ค. 66 วันเสาร8 ม.ค. 66 วันอาทิตย9 ม.ค. 66 08.00-16.30 รายงานการเงินประจําเดือน ธันวาคม (สตง.) งานการเงินและบัญชี กลุมบริหารงบประมาณ โรงเรียนบางกะป วันจันทร08.30-16.30 ประกาศผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 2/2565 งานวัดผล งานวัดผล ในระบบ SGS10 ม.ค. 66 09.00-15.00 จัดทํา พ.ร.บ.รถจักรยานยนตราชการ อธบ 336 อธบ 337 ครูพรรณวดี กลุมบริหารงบประมาณ สํานักงานขนสงกรุงเทพ วันอังคาร
08.30-16.30 กิจกรรมซอมและบํารุงหนังสือ งานหองสมุด งานหองสมุด หองสมุด13.20-15.00 ประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ ครูวสุพล กลุมบริหารวิชาการ หองเกียรติยศ11 ม.ค. 66 วันพุธ12 ม.ค. 66 วันพฤหัสบดี13 ม.ค. 66 08.30-11.00 กิจกรรมวันสงเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียน งานระดับ งานระดับ ลานจันทรสวาง วันศุกร



ปฏิทินปฏิบัติงาน เดือนมกราคม ป 2566วัน/เดือน/ป เวลา รายงานกิจกรรม/ภารกิจ ผูรับผิดชอบ หนวยงาน สถานที่ หมายเหตุ14 ม.ค. 66 08.30-16.30 กิจกรรมคายคณิตศาสตร ครูรณวัฒน กลุมสาระฯคณิตศาสตร อาคารสวัสดิ์ วันเสาร15 ม.ค. 66 วันอาทิตย16 ม.ค. 66 วันครูแหงชาติ วันจันทร17 ม.ค. 66 13.20-15.00 ประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ ครูวสุพล กลุมบริหารวิชาการ หองเกียรติยศ วันอังคาร18 ม.ค. 66 วันพุธ19 ม.ค. 66 09.00-15.00 จัดทํา พ.ร.บ./ตรวจสภาพและชําระภาษีรถยนตราชการ ฮษ 3919 ฮฐ 4907 ครูพรรณวดี กลุมบริหารงบประมาณ สํานักงานขนสง กรุงเทพ วันพฤหัสบดี
08.00-12.00 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปการศึกษา 2566 งานสงเสริม   ประชาธิปไตย งานสงเสริม   ประชาธิปไตย โรงเรียนบางกะป

20 ม.ค. 66 08.30-16.30 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ EQ แนะแนว หองโสน 2 วันศุกร08.20-09.10 กิิจกรรมปใหมสามภาษา ครูนงธนัช,ครูอมาวสี,ครูสุมลมาลย กลุมสาระฯตางประเทศ ลานจันทรสวาง
21 ม.ค. 66 วันเสาร22 ม.ค. 66 วันอาทิตย23 ม.ค. 66 08.30-16.30 จัดทําคูมือการเขียนแผนปฏิบัติการ ปการศึกษา 2566 ครูอนุสรณ งานนโยบายและแผน หอง 126 วันจันทร24 ม.ค. 66 13.20-15.00 ประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ ครูวสุพล กลุมบริหารวิชาการ หองเกียรติยศ วันอังคาร25 ม.ค. 66 14.10-15.50 ประชุมกลุมบริหารทั่วไป ครูอนุวัฒน กลุมบริหารทั่วไป หองเกียรติยศ วันพุธ26 ม.ค. 66 วันพฤหัสบดี27 ม.ค. 66 วันศุกร28 ม.ค. 66 08.30-16.30 กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู ครูสายสุดา กลุมบริหารวิชาการฯ ออนไลน วันเสาร



ปฏิทินปฏิบัติงาน เดือนมกราคม ป 2566วัน/เดือน/ป เวลา รายงานกิจกรรม/ภารกิจ ผูรับผิดชอบ หนวยงาน สถานที่ หมายเหตุ28 ม.ค. 66 07.00-17.00 สนามสอบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช งานประสานความรวมมือฯ กลุมบริหารวิชาการ อาคารเรียน 2-3 วันเสาร
29 ม.ค. 66 08.30-16.30 กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู ครูสายสุดา กลุมบริหารวิชาการฯ ออนไลน วันอาทิตย07.00-17.00 สนามสอบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช งานประสานความรวมมือฯ กลุมบริหารวิชาการ อาคารเรียน 2-3
30 ม.ค. 66 วันจันทร31 ม.ค. 66 08.30-16.30 ประชุมสรุปการตรวจสอบภายในประจําเดือน งานตรวจสอบภายใน กลุมบริหารงบประมาณ หองงบประมาณ วันอังคาร13.20-15.00 ประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ ครูวสุพล กลุมบริหารวิชาการ หองเกียรติยศ



ปฏิทินปฏิบัติงาน เดือนกุมภาพันธ ป 2566วัน/เดือน/ป เวลา รายงานกิจกรรม/ภารกิจ ผูรับผิดชอบ หนวยงาน สถานที่ หมายเหตุ1 ก.พ. 66 วันพุธ2 ก.พ. 66 08.30-16.30 สงฎีกาเบิกสวัสดิการคารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร งานการเงินและบัญชี กลุมบริหารงบประมาณ สพม.กท.2 วันพฤหัสบดี3 ก.พ. 66 07.00-07.20 รักใจใสบาตร ครูวัชระชัย,ครูกิราพร กลุมสาระฯสังคมศึกษา ลานจันทรสวาง วันศุกร4 ก.พ. 66 08.00-16.30 เตรียมสอบ ONET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ครูอมาวสี,ครูนวพร,ครูกรวีร หองเรียนพิเศษ โรงเรียนบางกะป วันเสาร
5 ก.พ. 66 08.00-16.30 เตรียมสอบ ONET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ครูอมาวสี,ครูนวพร,ครูกรวีร หองเรียนพิเศษ โรงเรียนบางกะป วันอาทิตย
6 ก.พ. 66 15.30-17.30 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเดือน ครูจิราภา งานสารบรรณ หองประชุมมุกดาหาร วันจันทร08.30-16.30 สงขอสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ทุกกลุมสาระฯ ครูประจําวิชา งานวัดผล หองวัดผล7 ก.พ. 66 13.20-15.00 ประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ ครูวสุพล กลุมบริหารวิชาการ หองเกียรติยศ วันอังคาร8 ก.พ. 66 06.00-18.00 8-10 ก.พ. 2566 คายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับ ม.1-3 ครูไตรรงค,ครูณัฐพล,ครูวสุพล,ครูศุภวิชญ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน สระบุรี วันพุธ
9 ก.พ. 66 08.00-16.30 รายงานการเงินประจําเดือน มกราคม (สตง.) งานการเงินและบัญชี กลุมบริหารงบประมาณ โรงเรียนบางกะป วันพฤหัสบดี10 ก.พ. 66 07.45-13.00 กิจกรรมสานสัมพันธวันแหงความภาคภูมิใจ งานระดับ งานระดับ อาคารสวัสดิ์ ผลโภค วันศุกร08.30-16.30 จัดทําขอสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ครูประจําวิชา งานวัดผล หองวัดผล11 ก.พ. 66 วันเสาร12 ก.พ. 66 วันอาทิตย13 ก.พ. 66 07.50-08.20 มอบเกียรติบัตรหองเรียนสะอาด บรรยากาศนาเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ครูอนุวัฒน กลุมบริหารทั่วไป ลานจันทรสวาง วันจันทร
14 ก.พ. 66 15.00-16.00 ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ ปการศึกษา 2566 ครูอนุสรณ งานนโยบายและแผน หองโสน 2 วันอังคาร13.20-15.00 ประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ ครูวสุพล กลุมบริหารวิชาการ หองเกียรติยศ



ปฏิทินปฏิบัติงาน เดือนกุมภาพันธ ป 2566วัน/เดือน/ป เวลา รายงานกิจกรรม/ภารกิจ ผูรับผิดชอบ หนวยงาน สถานที่ หมายเหตุ15 ก.พ. 66 08.30-16.30 สงคะแนนเก็บกอนสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ครูประจําวิชา งานวัดผล ในระบบ SGS วันพุธ16 ก.พ. 66 15.00-16.00 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2565 ครูเข็มเพชรและ   กรรมการ งานประกันฯ หองโสน 2 วันพฤหัสบดี
17 ก.พ. 66 08.30-16.30 ประกาศคะแนนเก็บกอนสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ใหนักเรียนทราบ ครูที่ปรึกษา งานวััดผล ในระบบ SGS วันศุกร
18 ก.พ. 66 08.00-16.30 คายเด็กดีมีความรู งานกิจการนักเรียน งานกิจการนักเรียน โรงเรียนบางกะป วันเสาร19 ก.พ. 66 08.00-16.30 คายเด็กดีมีความรู งานกิจการนักเรียน งานกิจการนักเรียน โรงเรียนบางกะป วันอาทิตย20 ก.พ. 66 08.30-16.30 20-24 ก.พ. 66 สอบนอกตารางปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ครูประจําวิชา งานวัดผล โรงเรียนบางกะป วันจันทร21 ก.พ. 66 13.20-15.00 ประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ ครูวสุพล กลุมบริหารวิชาการ หองเกียรติยศ วันอังคาร22 ก.พ. 66 14.10-15.50 ประชุมกลุมบริหารทั่วไป ครูอนุวัฒน กลุมบริหารทั่วไป หองเกียรติยศ วันพุธ23 ก.พ. 66 วันพฤหัสบดี24 ก.พ. 66 08.30-16.30 สงใบเวลาเรียน, ใบแสดงความคิดเห็นจาก ปพ.6 ครูที่ปรึกษา งานวัดผล โรงเรียนบางกะป วันศุกร25 ก.พ. 66 วันเสาร26 ก.พ. 66 วันอาทิตย27 ก.พ. 66 08.30-16.30 27 ก.พ. - 2 มี.ค. 66 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ครูประจําวิชา งานวัดผล โรงเรียนบางกะป วันจันทร28 ก.พ. 66 08.30-16.30 ประชุมสรุปการตรวจสอบภายในประจําเดือน งานตรวจสอบภายใน กลุมบริหารงบประมาณ หองงบประมาณ วันอังคาร13.20-15.00 ประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ ครูวสุพล กลุมบริหารวิชาการ หองเกียรติยศ



ปฏิทินปฏิบัติงาน เดือนมีนาคม ป 2566วัน/เดือน/ป เวลา รายงานกิจกรรม/ภารกิจ ผูรับผิดชอบ หนวยงาน สถานที่ หมายเหตุ1 มี.ค. 66 10.00-11.00 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินภายใน ประจําปการศึกษา 2565 ครูเข็มเพชรและ   กรรมการ งานประกันฯ โรงเรียนบางกะป วันพุธ
2 มี.ค. 66 วันพฤหัสบดี3 มี.ค. 66 08.30-16.30 สงฎีกาเบิกสวัสดิการคารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร งานการเงินและบัญชี กลุมบริหารงบประมาณ สพม.กท.2 วันศุกร4 มี.ค. 66 วันเสาร5 มี.ค. 66 วันอาทิตย6 มี.ค. 66 15.30-17.30 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเดือน ครูจิราภา งานสารบรรณ หองโสน 2 วันจันทร08.30-16.30 สงผลการเรียน / ผลประเมินปลายเรียนที่ 2/2565 หัวหนากลุมสาระ งานวัดผล โรงเรียนบางกะป7 มี.ค. 66 08.30-16.30 จัดทํา ต2ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 งานวัดผล งานวััดผล โรงเรียนบางกะป วันอังคาร13.20-15.00 ประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ ครูวสุพล กลุมบริหารวิชาการ หองเกียรติยศ8 มี.ค. 66 วันพุธ9 มี.ค. 66 08.00-16.30 รายงานการเงินประจําเดือน กุมภาพันธ (สตง.) งานการเงินและบัญชี กลุมบริหารงบประมาณ โรงเรียนบางกะป วันพฤหัสบดี08.00-16.30 จัดทําแผนปฏิบัติการ ปการศึกษา 2566 ครูอนุสรณ งานนโยบายและแผน โรงเรียนบางกะป08.00-16.30 รับ ต2ก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 เพื่อสรุปนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาใน ปพ.6 ครูที่ปรึกษา งานวัดผล โรงเรียนบางกะป
10 มี.ค. 66 08.00-16.30 จัดทําแผนปฏิบัติการ ปการศึกษา 2566 ครูอนุสรณ งานนโยบายและแผน โรงเรียนบางกะป วันศุกร08.00-16.30 สรุป ปพ.6 ชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 และ 6 (เฉพาะนักเรียนที่จบหลักสูตร) ครูที่ปรึกษา งานวัดผล โรงเรียนบางกะป
11 มี.ค. 66 วันเสาร12 มี.ค. 66 วันอาทิตย13 มี.ค. 66 08.00-16.30 สงสรุปโครงการ/กิจกรรม ปการศึกษา 2565 ครูอนุสรณ งานนโยบายและแผน โรงเรียนบางกะป วันจันทร



ปฏิทินปฏิบัติงาน เดือนมีนาคม ป 2566วัน/เดือน/ป เวลา รายงานกิจกรรม/ภารกิจ ผูรับผิดชอบ หนวยงาน สถานที่ หมายเหตุ13 มี.ค. 66 08.00-16.30 อนุมัติผลการจบหลักสูตรการศึกษาชั้น ม.3 และ 6 ใบปพ.6 งานวัดผล งานวัดผล โรงเรียนบางกะป วันจันทร14 มี.ค. 66 13.20-15.00 ประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ ครูวสุพล กลุมบริหารวิชาการ หองเกียรติยศ วันอังคาร08.00-16.30 รับเอกสารผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 5 ครูที่ปรึกษา งานวัดผล โรงเรียนบางกะป15 มี.ค. 66 06.00-18.00 คายหองเรียนพิเศษ ครูอมาวสี,ครูนวพร,ครูกรวีร หองเรียนพิเศษ ตางจังหวัด วันพุธ
08.30-10.00 ประกาศผลการเรียน , แจกสมุด ปพ.6 ครูที่ปรึกษา งานวัดผล โรงเรียนบางกะป08.30-15.00 15-17 มี.ค. 66 สอบซอมเสริมและสอบแกตัว ครั้งที่ 1 ครูประจําวิชา งานวัดผล โรงเรียนบางกะป06.00-18.00 คายหองเรียนพิเศษ ครูอมาวสี,ครูนวพร,ครูกรวีร หองเรียนพิเศษ ตางจังหวัด

16 มี.ค. 66 06.00-18.00 คายหองเรียนพิเศษ ครูอมาวสี,ครูนวพร,ครูกรวีร หองเรียนพิเศษ ตางจังหวัด วันพฤหัสบดี
17 มี.ค. 66 วันศุกร18 มี.ค. 66 08.00-17.00 สนามสอบ A-LEVEL ปการศึกษา 2566 งานประสานความรวมมือฯ กลุมบริหารวิชาการ อาคารเรียน 2-5 วันเสาร
19 มี.ค. 66 08.00-17.00 สนามสอบ A-LEVEL ปการศึกษา 2566 งานประสานความรวมมือฯ กลุมบริหารวิชาการ อาคารเรียน 2-5 วันอาทิตย
20 มี.ค. 66 08.00-17.00 สนามสอบ A-LEVEL ปการศึกษา 2566 งานประสานความรวมมือฯกลุมบริหารวิชาการ อาคารเรียน 2-5 วันจันทร08.30-14.30 20-21 มีนาคม 66 สอบซอมเสริมและสอบแกตัว ครั้งที่ 2 ครูประจําวิชา งานวัดผล โรงเรียนบางกะป21 มี.ค. 66 13.20-15.00 ประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ ครูวสุพล กลุมบริหารวิชาการ หองเกียรติยศ วันอังคาร22 มี.ค. 66 08.30-16.30 สํารวจนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ไมจบหลักสูตร งานวัดผล งานวัดผล โรงเรียนบางกะป วันพุธ



ปฏิทินปฏิบัติงาน เดือนมีนาคม ป 2566วัน/เดือน/ป เวลา รายงานกิจกรรม/ภารกิจ ผูรับผิดชอบ หนวยงาน สถานที่ หมายเหตุ22 มี.ค. 66 08.30-16.30 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ครูสุมลมาลย งานพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนบางกะป วันพุธ23 มี.ค. 66 วันพฤหัสบดี24 มี.ค. 66 08.30-16.32 กิจกรรมวันเกียรติยศลูก บ.ป. ม.3 และ ม.6 งานระดับ งานระดับ อาคารสวัสดิ์ ผลโภค วันศุกร07.45-16.00 ยกยองเชิดชูเกียรติคณะกรรมการนักเรียน ครูพรทิพย งานคณะกรรมการ   นักเรียน หองโสน 2
07.45-16.00 จัดซุมแสดงความยินดีกิจกรรมปจฉิมนิเทศ ครูพรทิพย งานคณะกรรมการ   นักเรียน โรงเรียนบางกะป

25 มี.ค. 66 วันเสาร26 มี.ค. 66 วันอาทิตย27 มี.ค. 66 08.00-15.30 แจกวุฒิจบการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2565 งานทะเบียน งานทะเบียน โรงเรียนบางกะป วันจันทร
08.00-15.30 27-31 มี.ค. 66 กิจกรรมสรางโอกาสทางการศึกษานักเรียนที่ไมจบหลักสูตร ชั้น    ม.3 และ ม.6

ครูประจําวิชา งานวัดผล โรงเรียนบางกะป
28 มี.ค. 66 08.00-15.30 แจกวุฒิจบการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2565 งานทะเบียน งานทะเบียน โรงเรียนบางกะป วันอังคาร

13.20-15.00 ประชุมคณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ ครูวสุพล กลุมบริหารวิชาการ หองเกียรติยศ29 มี.ค. 66 14.10-15.50 ประชุมกลุมบริหารทั่วไป ครูอนุวัฒน กลุมบริหารทั่วไป หองเกียรติยศ วันพุธ30 มี.ค. 66 08.30-16.30 ประชุมสรุปการตรวจสอบภายในประจําเดือน งานตรวจสอบภายใน กลุมบริหารงบประมาณ หองงบประมาณ วันพฤหัสบดี31 มี.ค. 66 08.30-12.30 ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2565 ครูเข็มเพชรและ   กรรมการ งานประกัน โรงเรียนบางกะป วันศุกร



ปฏิทินปฏิบัติงาน เดือนเมษายน ป 2566วัน/เดือน/ป เวลา รายงานกิจกรรม/ภารกิจ ผูรับผิดชอบ หนวยงาน สถานที่ หมายเหตุ1 เม.ย. 66 วันเสาร2 เม.ย. 66 วันอาทิตย3 เม.ย. 66 08.30-16.30 สงฎีกาเบิกสวัสดิการคารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร งานการเงินและบัญชี กลุมบริหารงบประมาณ สพม.กท.2 วันจันทร4 เม.ย. 66 08.30-16.30 จัดทําตารางเรียนภาคเรียนและตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2566 งานตารางเรียนและ   ตารางสอน กลุมบริหาวิชาการ หองเกียรติยศ วันอังคาร
5 เม.ย. 66 08.30-16.30 จัดทําตารางเรียนภาคเรียนและตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2566 งานตารางเรียนและ   ตารางสอน กลุมบริหาวิชาการ หองเกียรติยศ วันพุธ
6 เม.ย. 66 08.30-16.30 รับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2566 งานรับนักเรียน กลุมบริหาวิชาการ หองเกียรติยศ วันพฤหัสบดี7 เม.ย. 66 08.00-16.30 รายงานการเงินประจําเดือน มีนาคม (สตง.) งานการเงินและบัญชี กลุมบริหารงบประมาณ โรงเรียนบางกะป วันศุกร8 เม.ย. 66 วันเสาร9 เม.ย. 66 วันอาทิตย10 เม.ย. 66 08.00-16.30 มอบตัว นักเรียน ม.1 , ม.4 ปการศึกษา 2566 งานกิจการนักเรียน งานกิจการนักเรียน โรงเรียนบางกะป วันจันทร11 เม.ย. 66 วันอังคาร12 เม.ย. 66 วันพุธ13 เม.ย. 66 วันสงกรานต วันพฤหัสบดี14 เม.ย. 66 วันสงกรานต วันศุกร15 เม.ย. 66 วันสงกรานต วันเสาร16 เม.ย. 66 วันอาทิตย17 เม.ย. 66 วันจันทร18 เม.ย. 66 วันอังคาร



ปฏิทินปฏิบัติงาน เดือนเมษายน ป 2566วัน/เดือน/ป เวลา รายงานกิจกรรม/ภารกิจ ผูรับผิดชอบ หนวยงาน สถานที่ หมายเหตุ19 เม.ย. 66 วันพุธ20 เม.ย. 66 วันพฤหัสบดี21 เม.ย. 66 วันศุกร22 เม.ย. 66 วันเสาร23 เม.ย. 66 วันอาทิตย24 เม.ย. 66 วันจันทร25 เม.ย. 66 วันอังคาร26 เม.ย. 66 วันพุธ27 เม.ย. 66 08.30-16.30 รวบรวมผลการดําเนินงาน ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2565 ครูเข็มเพชรและ   กรรมการ งานประกันฯ โรงเรียนบางกะป วันพฤหัสบดี
28 เม.ย. 66 08.30-16.30 รายงานการประเมินภายในตอ สพม.กท.2 ครูเข็มเพชรและ   กรรมการ งานประกันฯ โรงเรียนบางกะป วันศุกร
29 เม.ย. 66 08.30-16.30 สัมนาคณะกรรมการนักเรียน ครูพรทิพย คณะกรรมการ   นักเรียน โรงเรียนบางกะป วันเสาร
30 เม.ย. 66 วันอาทิตย


