ปฏิทินงานและกิจกรรมโรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
เดือน
พฤษภาคม

วันที่
12
12-13
14-15
16

รายการงาน/กิจกรรม
ครูลงชื่อปฏิบัติหน้าที่
กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานนักเรียน ชั้น ม.1,ม.4
ปรับสภาพนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1,ม.4
เปิดภาคเรียนที่ 1/2557

ผู้รับผิดชอบ
บริหารงานวิชาการ
บริหารงานวิชาการ
ผอ.,รองผอ.,

- ปฐมนิเทศนักเรียน พบครูที่ปรึกษา รับตารางเรียน
19-23 นักเรียนยื่นคําร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
19-30 ดําเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
27 คัดกรองนักเรียน(ยาเสพติดและบุหรี่)
29 กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
มิถุนายน 1-5 ตรวจระเบียบวินัยขั้นต้น ทรงผม การแต่งกาย
4 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
4-30 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
10 ส่งข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน
11 ติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ซ้ําซาก(ทุกระดับชั้น)
12 กิจกรรมไหว้ครู
13 ส่งแบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี
16-20 นักเรียนยื่นคําร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
20 บันทึกข้อมูลนักเรียน ในระบบ Data Management Center (DMC)
25–27 กิจกรรมกีฬาสีภายใน
26 กิจกรรมสุนทรภู่
26 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสารเสพติด
30 รายงานผลการดําเนินงานด้านยาเสพติด
30-4 ดําเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2

ครูที่ปรึกษา
งานวัดผล

กรกฎาคม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานพัฒนาวินัยฯ

1
3
4
7
10
10
25
28-1

วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
กิจกรรมเข้าค่ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ค่าย ASEAN
กิจกรรม Big Cleaning Day
กิจกรรมแห่เทียนจํานําพรรษา
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2557

งานวัดผล/ครูประจําวิชา

งานพัฒนาวินัยฯ
งานพัฒนาวินัยฯ
งานพัฒนาวินัยฯ
งานระบบดูแลฯ
งานระบบดูแลฯ
งานทะเบียน
งานวัดผล
งานกิจกรรมนักเรียน
งานบุคคล
งานวัดผล
งานเทคโนโลยีฯ
กิจกรรมนักเรียน
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
งานพัฒนาวินัยฯ
งานพัฒนาวินัยฯ
งานวัดผล/ครูประจําวิชา

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

งานอาคารสถานที่
งานกิจกรรมนักเรียน
งานพยาบาล
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
งานวัดผล/ครูประจําวิชา

เดือน
สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

วันที่
4-8
11
14
15
18-29
25-29
1-5
8-12
22-26
22
23
30
29-3
6-10
13-15

รายการงาน/กิจกรรม
ส่ง Bookmark ครั้งที่ 1 / ติดตามนักเรียนมีแนวโน้มติด 0,ร,มส

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ส่งคําร้องขอย้าย ผู้บริหาร / ครู ครั้งที่ 2
ประชุมวางกรอบการประเมินการควบคุมภายใน
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์/สัปดาห์ห้องสมุด
ครูแกนนํานิเทศการจัดการเรียนการสอน
ครูสํารวจรายชื่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านการเรียน
ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีแนวโน้มไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค
ส่งข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/ 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปี
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ
สรุปรายงานควบคุมภายใน
นักเรียนที่ไม่มสี ิทธิ์สอบ ยื่นคําร้องขอมีสิทธิ์สอบ
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557
ตรวจกระดาษคําตอบ /กรอกคะแนนลง Bookmark
ส่ง Bookmark /แบบประเมินกิจกรรมชุมนุม/แนะแนว/
17
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม. 1-3 ลูกเสือ ยุวกาชาด
20-31 ส่งสรุปงาน /กิจกรรม/โครงการของภาคเรียนที่ 1/2557

ผู้รับผิดชอบ
งานวัดผล/ครูประจําวิชา

งานกิจกรรมนักเรียน
งานบุคคล
งานควบคุมภายใน
กลุ่มสาระฯวิทย์ /งานห้องสมุด

งานแหล่งเรียนรู้
งานวัดผล/ครูประจําวิชา
งานวัดผล/ครูประจําวิชา
งานวัดผล/ครูประจําวิชา

งานพัสดุ
งานบุคคล
งานควบคุมภายใน
งานวัดผล/ครูประจําวิชา
งานวัดผล/ครูประจําวิชา
งานวัดผล/ครูประจําวิชา
งานวัดผล/ครูประจําวิชา

งานแผนงาน/ครู

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
เดือน

วันที่

รายการ
ผู้รับผิดชอบ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้/แบบรายงานข้อมูลการจัดการ งานวิชาการ/ครูทุก
ตุลาคม 20-31 เรียนการสอน (ร.1-ร.5) ภาคเรียนที่2/2557 , จัดตารางสอน ท่าน /งานหลักสูตร
ครูทุกท่าน
30 ครูลงชื่อปฏิบัติงาน
เปิดภาคเรียนที่ 2/2554 ปฐมนิเทศนักเรียน/พบครูที่ปรึกษา/ งานวิชาการ/ครูทุก
พฤศจิกายน 3
ท่าน
รับตารางเรียน
3 ประกาศรายชื่อนักเรียนติด 0,ร
งานวัดผล/งานทะเบียน
งานวัดผล/งานทะเบียน
3-7 นักเรียนยื่นคําร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ในระบบ Data
งานเทคโนโลยีฯ
10
Management Center (DMC)
งานวัดผล/งานทะเบียน
13 ประชุมผู้ปกครอง/แจ้งผลการเรียน
ทุกสัปดาห์ ติดตามนักเรียนที่ยังสอบแก้ตัวไม่แล้วเสร็จ
งานวิชาการ/ครูทุกท่าน/ครูที่ปรึกษา
ทุกสัปดาห์ สอนเสริมเตรียมสอบ O-NET ,GAT,PAT
งานวิชาการ/ครูทุกท่าน
เตรียมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
การศึกษาปีการศึกษา 2557
ธันวาคม
1 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
4 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา
4 กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย
5 ปิดวันเฉลิมพระชนมพรรษา
8-12 แข่งขันศิลปหัตกรรมระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2557
10 ปิดวันรัฐธรรมนูญ
11-12 ติดตามนักเรียนที่ยังสอบแก้ตัวไม่แล้วเสร็จ/สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
11-14 สํารวจรายชื่อครูเสนอขอเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
30 กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
ทุกสัปดาห์ ฝ่ายบริหารนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ทุกสัปดาห์ สอนเสริมเตรียมสอบ O-NET ,GAT,PAT
ทุกสัปดาห์

มกราคม

31 ธ.ค4 ม.ค

5-9
12-18
12-18
16

งานวิชาการ/ครูทุกท่าน
งานอนามัย
งานกิจกรรมนักเรียน
งานรักษาความปลอดภัย
งานวิชาการ/ครูทุกท่าน
งานวิชาการ/ครูทุกท่าน/ครูที่ปรึกษา

งานบุคคล
งานกิจกรรมนักเรียน
งานวิชาการ/ครูทุกท่าน
งานวิชาการ/ครูทุกท่าน

ปิดเรียนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 ทุกระดับชั้น
นักเรียน ม.6 ทัศนศึกษา
กิจกรรมค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด
วันครู

งานวัดผล
งานแหล่งเรียนรู้ฯ
งานกิจกรรมนักเรียน

เดือน
มกราคม

วันที่
23
ทุกสัปดาห์
ทุกสัปดาห์

กุมภาพันธ์
9-13

มีนาคม

เมษายน

รายการ
นักเรียน ม.1 - ม.5 ทัศนศึกษา
ฝ่ายบริหารนิเทศการจัดการเรียนการสอน
สอนเสริมเตรียมสอบ O-NET ,GAT,PAT

ผู้รับผิดชอบ
งานแหล่งเรียนรู้ฯ
งานวิชาการ/ครูทุกท่าน
งานวิชาการ/ครูทุกท่าน

********เปิดโลกวิชาการ*********
งานวิชาการ
ตรวจสอบผลการเรียนเพื่อติดตามนักเรียนที่มีแนวโน้มติด 0,ร งานวัดผล

สอบ O-NET
23-27 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ทุกระดับชั้น
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2558 และ SAR
สรุปงาน/กิจกรรม/โครงการของภาคเรียนที่ 2/2557
รับสมัครนักเรียนชั้น ม. 1 , ม.4
ทดสอบความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 , ม.4
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.3 , ม.6
รับมอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1,ม.4

งานวิชาการ
งานวัดผล
งานแผนงาน/ประกันฯ
ครูที่รับผิดชอบกิจกรรม
งานวิชาการ/ทะเบียน
งานวิชาการ/ทะเบียน
งานวิชาการ/ทะเบียน
งานวิชาการ/ทะเบียน

