
 

ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2564 

วันเดือนปี รายการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (1 มิ.ย.2564 - 15 ต.ค.2564) 

เดือนพฤษภาคม 2564 

19 พ.ค.2564 อบรมการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ Facebook Group 
อ.จันทร์ฉาย  
และคณะ 

20-21 พ.ค.2564 ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย งานบุคคล 
22 พ.ค.2564 สอบเข้า ม.1 (งดกิจกรรม) คกก.ตามคำสั่ง 
23 พ.ค.2564 สอบเข้า ม.4 (งดกิจกรรม) คกก.ตามคำสั่ง 
24 พ.ค.2564 ประกาศผลสอบ ม.1 คกก.ตามคำสั่ง 
25 พ.ค.2564 ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4 คกก.ตามคำสั่ง 

25 พ.ค.2564 
อบรมออนไลน์ เรื่อง การใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ
สถานศึกษา (My Office) 

สำนักงาน
ผู้อำนวยการ 

26 พ.ค.2564 วันหยุด (วันวิสาขบูชา) - 
27 พ.ค.2564 กลั่นกรองเอกสารการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ (ว.21) งานบุคคล 
28 พ.ค. 2564 ประชุมครปูระจำเดือน พฤษภาคม (ออนไลน์) - 
30 พ.ค.2564  มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 (รอบเช้า) / ม.4 (รอบบ่าย) คกก.ตามคำสั่ง 
31 พ.ค.2564 กลั่นกรองเอกสารการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ (ว.21) งานบุคคล 
พ.ค.- ต.ค.2564 กิจกรรมรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม กิจการนักเรียน 
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมโรงเรียนสีขาว กิจการนักเรียน 
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมประชุมระดับประจำสัปดาห์ ม.1-ม.6 กิจการนักเรียน 
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมสารวัตรนักเรียน กิจการนักเรียน 
ตลอดปีการศึกษา ปรับปรุงอาคารสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน งานอาคารสถานที่ 
เดือนมิถุนายน 2564 
1 มิ.ย. 2564 
 

เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (เรียนออนไลน์) 
- 

1-7 มิ.ย. 2564 
ส่งโครงการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564  
และบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2563 

ครูผู้สอน 

2 มิ.ย. 2564 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินีฯ (งดกิจกรรม) 
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 
3 มิ.ย.2564 วันหยุด (วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินีฯ) - 
4 มิ.ย. 2564 ส่งบันทึก PLC ประจำเดือน พฤษภาคม งาน PLC/ทุกฝ่าย 
4 มิ.ย.2564 ประชุมกลุ่มการบริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป 
5 มิ.ย.2564 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.2 และ ม.5 คกก.ตามคำสั่ง 
6 มิ.ย.2564 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 คกก.ตามคำสั่ง 

ฉบับร่าง 
1/7/64 

 



วันเดือนปี รายการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
8 มิ.ย. 2564 ส่งผลการเรียนนักเรียนเรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 2/2563 ครูผู้สอน 
11 มิ.ย.2564 ประชุมครูประจำเดือน มิถุนายน ทุกฝ่าย 
14 มิ.ย. 2564 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1และ ม.4 (งดกิจกรรม) คกก.ตามคำสั่ง 
16 มิ.ย. 2564  ประเมินครูผู้ช่วย  งานบุคคล 
17 มิ.ย. 2564 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจการนักเรียน 
30 มิ.ย. 2564 ส่ง PLC ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 อ.จินดา 
30 มิ.ย.2564 ประชุมครูประจำเดือน กรกฎาคม ทุกฝ่าย 
มิ.ย.2564 กิจกรรม  To be number 1 คกก.ตามคำสั่ง 
มิ.ย.2564 พิธีไหว้ครู  (งดกิจกรรม) คกก.ตามคำสั่ง 

เดือนกรกฎาคม 2564 
ก.ค. 2564 
(ทุกวันศุกร์) 

กิจกรรมสุขใจตักบาตร ทุกวันศุกร์ ประจำเดือนกรกฎาคม กิจการนักเรียน 

1 ก.ค. 2564 ส่งบันทึก PLC ประจำเดือน มิถุนายน งาน PLC/ทุกฝ่าย 
5 ก.ค. 2564 ส่งโครงร่างงานวิจัย คกก.วิจัย 
6 ก.ค. 2564 ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2564 เพ่ือจัดทำสำเนาข้อสอบ ครูผู้สอน 

10 ก.ค. 2564 ส่งคะแนนเก็บก่อนกลางภาค วัดผลกลุ่มสาระฯ เพ่ือรวบรวมส่งฝ่ายวัดผล ครูผูส้อน /วัดผลกลุ่ม
สาระฯ / ฝา่ยวัดผล 

19 ก.ค. 2564 ส่งวิจัยในชั้นเรียน บทที่ 1 คกก.วิจัย 
19-24 ก.ค.2564 สอบกลางภาค 1/2564 คกก.ตามคำสั่ง 

23 ก.ค.2564 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
กลุ่มสาระฯ 
สังคมศึกษา 

23-24 ก.ค.2564 กิจกรรมค่ายคุณธรรม (งดกิจกรรม) กิจการนักเรียน 
24-26 ก.ค.2564 วันหยุด (วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา) - 
28 ก.ค.2564 วันหยุด (วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10) - 

28 ก.ค.2564 ส่งคะแนนกลางภาค วัดผลกลุ่มสาระฯ เพื่อรวบรวมส่งฝ่ายวัดผล ครูผูส้อน /วัดผลกลุ่ม
สาระฯ / ฝา่ยวัดผล 

ก.ค.2564 เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานบุคคล 
ก.ค.2564 กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำนักเรียน กิจการนักเรียน 
ก.ค. 2564 กิจกรรมพัฒนาเครื่องนอน ผ้าม่านและเครื่องกรองน้ำ งานอนามัย 
ก.ค. 2564 กิจกรรมปรับปรุงการจัดซื้อยา-เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ทางการพยาบาล งานอนามัย 
เดือนสิงหาคม 2564 
ส.ค. 2564 
(ทุกวันศุกร์) 

กิจกรรมสุขใจตักบาตร ทุกวันศุกร์ ประจำเดือน สิงหาคม กิจการนักเรียน 

2 ส.ค. 2564 ส่งบันทึก PLC ประจำเดือน กรกฏาคม งาน PLC/ทุกฝ่าย 
2 ส.ค. 2564 ส่งวิจัยในชั้นเรียน บทที่ 2 และบทท่ี 3 คกก.วิจัย 
5 ส.ค. 2564 ประชุมครูประจำเดือน สิงหาคม ทุกฝ่าย 
11 ส.ค. 2564  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  คกก.ตามคำสั่ง 



วันเดือนปี รายการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
12 ส.ค. 2564 วันหยุด (วันแม่แห่งชาติ) - 
2 ส.ค.2564  
- 3 ก.ย 2564 

ดำเนินการทดลองวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ครูผู้สอน 

ส.ค.2564 ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 1/2564 ระยะที่ 1 งานแผนงาน 
เดือนกันยายน  2564 
ก.ย.2564 
(ทุกวันศุกร์) 

กิจกรรมสุขใจตักบาตร ทุกวันศุกร์ ประจำเดือนกันยายน กิจการนักเรียน 

1 ก.ย. 2564 ส่งบันทึก PLC ประจำเดือน สิงหาคม งาน PLC/ทุกฝ่าย 
2 ก.ย.2564 ประชุมครูประจำเดือน กันยายน ทุกฝ่าย 

1-8 ก.ย.2564 
- วางเอกสาร  (SAR)  เพ่ือรอรับการประเมิน  
ประเมินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 1  / ประเมินครูอัตราจ้าง  
อัตราจ้างสำนักงาน / โครงการคืนครูฯ / พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 

งานบุคคล 

9- 16 ก.ย.2564 
- ตรวจสอบเอกสารประเมิน  (SAR) 
ประเมินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 1  / ประเมินครูอัตราจ้าง  
อัตราจ้างสำนักงาน / โครงการคืนครูฯ / พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 

งานบุคคล 

11 ก.ย. 2564 
ส่งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบเนื่องจากมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 60 และมี
คะแนนรวมกันไม่ถึง 50 คะแนน 

ครูผู้สอน 

13 ก.ย. 2564 
ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบเนื่องจากมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 60 
และมีคะแนนรวมกันไม่ถึง 50 คะแนน 

งานวัดผล 

15 ก.ย. 2564 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบเนื่องจากมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 60 
และมีคะแนนรวมกันไม่ถึง 50 คะแนน 

งานวัดผล 

20 ก.ย.2564  ส่งข้อสอบปลายภาคเรียน 1/2564 เพ่ือจัดทำสำเนาข้อสอบ ครูผู้สอน 
20 ก.ย. 2564 ส่งวิจัยในชั้นเรียน บทที่ 4 และบทท่ี 5 คกก.วิจัย 
24 ก.ย.2564 กิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมนักเรียน กิจการนักเรียน 
30 ก.ย. 2564 ส่งรูปเล่มงานวิจัยที่สมบูรณ์ คกก.วิจัย 
30 ก.ย.2564  กิจกรรมเกษียณอายุราชการ งานบุคคล 
ก.ย.2564 จัดทำวารสารโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 งานประชาสัมพันธ์ 
ก.ย.2564 ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของแม่บ้าน-นักการ ภาคเรียนที่ 1/2564 งานแม่บ้าน 
เดือนตุลาคม 2564 
ต.ค.2564 
(ทุกวันศุกร์) 

กิจกรรมสุขใจตักบาตร ทุกวันศุกร์ ประจำเดือนตุลาคม กิจการนักเรียน 

1 ต.ค.2564 ส่งบันทึก PLC ประจำเดือน กันยายน งาน PLC/ทุกฝ่าย 
7 ต.ค. 2564 ประชุมครูประจำเดือน ตุลาคม ทุกฝ่าย 

1 ต.ค.2564 
วันสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอน /วันสุดท้ายของการสอบข้อเขียน/
ปฏิบัติ ปลายภาค (เฉพาะวิชาที่สอบนอกตาราง) 
 

ครูผู้สอน 



วันเดือนปี รายการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 ต.ค.2564 
ส่งคะแนนเก็บหลังกลางภาค (file EXCEL) ที่วัดผลกลุ่มสาระฯ เพ่ือรวบรวม
ส่งฝ่ายวัดผล 

ครูผูส้อน /วัดผลกลุ่ม
สาระฯ / ฝา่ยวัดผล 

1-10 ต.ค.2564 

จัดทำ แบบสรุปรายการรับ-จ่ายเงินโรงเรียนทุกประเภท 
ช่วงที่ 1 ( 6 เดือนแรก)   รับ-จ่ายเงินระหว่างเดือนต.ค.-มี.ค. 
ช่วงที่ 2 ( 6 เดือนหลัง)   รับ-จ่ายเงินระหว่างเดือนเม.ย.-ก.ย. 
เพ่ือใช้บันทึกข้อมูล E – Budget ระบบติดตามผลการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 

การเงิน 
และบัญชี 

4 ต.ค. 2564 ประเมินผลวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1 คกก.วิจัย 
4-8 ต.ค.2564 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 คกก.ตามคำสั่ง 
6 ต.ค. 2564 จัดทำข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน คกก.วิจัย 
11 ต.ค. 2564 ปิดภาคเรียนที่ 1/2564 - 

12 ต.ค.2564 ส่งผลการเรียนที่วัดผลกลุ่มสาระฯ เพ่ือรวบรวมส่งฝ่ายวัดผล ครูผูส้อน /วัดผลกลุ่ม
สาระฯ / ฝา่ยวัดผล 

12 ต.ค. 2564 
กิจกรรมเนื่องในวันสวรรคตของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

คกก.ตามคำสั่ง 

13 ต.ค. 2564 
วันหยุด (เนื่องในวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช) 

- 

14 ต.ค.2564 ตรวจทานผลการเรียน และ ปพ.5 ทุกกลุ่มสาระฯ ครูผูส้อน /วัดผลกลุ่ม
สาระฯ /ฝ่ายวัดผล 

15 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อนักเรียนติด 0,ร, มส ผ่านโปรแกรม Student Care ฝ่ายวัดผล 
19 ต.ค. 2564 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ผ่านโปรแกรม Student Care ครูผู้สอน 
24 ต.ค.2564 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 คกก.ตามคำสั่ง 
25 ต.ค.2564 วันหยุดชดเชย (วันปิยมหาราช) - 
ต.ค.2564 ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 1/2564 ระยะที่ 2 งานแผนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (1 พ.ย.2564 -16 พ.ค.2565) 
เดือนพฤศจิกายน 2564 
พ.ย.2564 
(ทุกวันศุกร์) 

กิจกรรมสุขใจตักบาตร ทุกวันศุกร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน กิจการนักเรียน 

1 พ.ย. 2564 
เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 
ครูที่ปรึกษาประกาศผลการเรียนแก่นักเรียนเป็นรายบุคคล 

- 

1 พ.ย.2564 ส่งบันทึก PLC ประจำเดือน ตุลาคม งาน PLC/ทุกฝ่าย 
1 พ.ย. 2564 ส่งโครงร่างงานวิจัย คกก.วิจัย 

7 พ.ย. 2564 
ประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564  
(ส่งแผนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 , โครงการสอน 2/2564, บันทึกหลัง
แผน 1/2564  และ วิจัยในชั้นเรียน 2/2564) 

ครูผู้สอน 

10-11 พ.ย. 2564 กำหนดสอบแก้ตัว รอบแรก กับครูประจำวิชา ครูผู้สอน 
15 พ.ย. 2564 ส่งวิจัยในชั้นเรียน บทที่ 1 คกก.วิจัย 
15-17 พ.ย. 2564 กำหนดสอบแก้ตัว รอบที่สอง กับครูประจำวิชา ครูผู้สอน 
15 พ.ย. 2564 ประเมินครูผู้ช่วย งานบุคคล 

20 พ.ย. 2564 
ครูประจำวิชาส่งรายชื่อนักเรียนที่ผ่าน-ไม่ผ่านการสอบแก้ตัว แก่หัวหน้า
กลุ่มสาระฯ และนำเสนอกลุ่มการบริหารวิชาการ 

ครูผู้สอน / 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

23 พ.ย. 2564 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่าน-ไม่ผ่านการสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 1/2564  
สำรวจและตรวจสอบนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส ตกค้าง 

งานวัดผล 

25 พ.ย. 2564 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน ที่มีผลการเรียน 0, ร, มส ตกค้าง 
เพ่ือลงทะเบียนเรียนซ้ำ เรียนเพ่ิมเติม (ระยะเวลาเรียน วันที่ 26 พ.ย. 
2564 – 15 ก.พ. 2565) 

ฝ่ายวัดผล 

พ.ย.2564 จัดทำปฏิทินโรงเรียน (สำหรับแจกนักเรียนและบุคลากร) งานประชาสัมพันธ์ 
พ.ย.2564 เข้าค่ายลูกเสือ/ทัศนศึกษา ระดับ ม.1 – ม. 3  คกก.ตามคำสั่ง 
พ.ย.2564 ทัศนศึกษาระดับ ม.4 – ม. 6 คกก.ตามคำสั่ง 
พ.ย. 2564 กิจกรรมพัฒนาเครื่องนอน ผ้าม่านและเครื่องกรองน้ำ งานอนามัย 
พ.ย. 2564 กิจกรรมปรับปรุงการจัดซื้อยา-เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ทางการพยาบาล งานอนามัย 
พ.ย.-ก.พ.2564 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน งานอนามัย 
พ.ย.-ก.พ.2564 ตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  งานอนามัย 
เดือนธันวาคม 2564 
ธ.ค.2564 
(ทุกวันศุกร์) 

กิจกรรมสุขใจตักบาตร ทุกวันศุกร์ ประจำเดือนธันวาคม กิจการนักเรียน 

1 ธ.ค. 2564 ส่งบันทึก PLC ประจำเดือนพฤศจิกายน - 
2 ธ.ค.2564 ประชุมครูประจำเดือน ธันวาคม ทุกฝ่าย 
4 ธ.ค. 2564 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ "วันพ่อแห่งชาติ" 
ทุกฝ่าย 

5-6 ธ.ค.2564 วันหยุดชดเชย (วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9) - 



วันเดือนปี รายการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
7 ธ.ค. 2564 ส่งวิจัยในชั้นเรียน บทที่ 2 และบทท่ี 3 คกก.วิจัย 
7 ธ.ค. 2564 - 10 
มี.ค 2565 

ดำเนินการทดลองวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 
ครูผู้สอน 

10 ธ.ค.2564 วันหยุด (วันรัฐธรรมนูญ) - 
16  ธ.ค. 2564  ประเมินครูผู้ช่วย  งานบุคคล 

25 ธ.ค. 2564 กิจกรรม Christmas Day  
ครูกลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 
31 ธ.ค.2564  วันหยุด (วันสิ้นปี) - 
ธ.ค. 2564 กีฬาสี คกก.ตามคำสั่ง 
ธ.ค.2564 ต่อประกันและพรบ.รถยนต์ งานยานพาหนะ 
เดือนมกราคม 2565 
3 ม.ค. 2565 วันหยุดชดเชย (วันขึ้นปีใหม่) - 
4 ม.ค. 2565 ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่  คกก.ตามคำสั่ง 
5 ม.ค. 2565 ส่งบันทึก PLC ประจำเดือน ธันวาคม งานPLC/ทุกฝ่าย 
6 ม.ค.2564  ประชุมครู ประจำเดือนมกราคม ทุกฝ่าย 
7 ม.ค. 2565 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ คกก.ตามคำสั่ง 
13 ม.ค. 2565 วันสถาปนาโรงเรียน คกก.ตามคำสั่ง 

7 ม.ค. 2565 ติว GAT ภาษาอังกฤษ ระดับ ม.6 

ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ / 
ครูที่มีคาบสอนตาม

ตาราง 

10 ม.ค. 2565 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาคและจัดทำสำเนาข้อสอบ 
ครูผู้สอน/ฝ่าย

วัดผล 
13 ม.ค. 2565 วันสถาปนาโรงเรียน  คกก.ตามคำสั่ง 

15 ม.ค.2565 
- จัดอบรมให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะ 
- กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึก การคัดแยกขยะ นักเรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

งานภูมิทัศน์ 

18-22 ม.ค. 2565 สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ กลางภาค (เฉพาะวิชาที่สอบนอกตาราง) ครูผู้สอน 
24-28 ม.ค. 2565 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564 ทุกฝ่าย 
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 
ก.พ.2565 
(ทุกวันศุกร์) 

กิจกรรมสุขใจตักบาตร ทุกวันศุกร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ กิจการนักเรียน 

3 ก.พ. 2565 ส่งบันทึก PLC ประจำเดือน มกราคม งาน PLC/ทุกฝ่าย 
3 ก.พ. 2565 ประชุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ทุกฝ่าย 

5 ก.พ. 2565 ส่งคะแนนเก็บก่อนกลางภาค ที่วัดผลกลุ่มสาระฯ เพ่ือรวบรวมส่งฝ่ายวัดผล  ครูผูส้อน /วัดผลกลุ่ม
สาระฯ / ฝา่ยวัดผล 

9 ก.พ. 2565 ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรโรงเรียน ครั้งที่ 1 คกก.ตามคำสั่ง 



วันเดือนปี รายการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
15 ก.พ. 2565 กิจกรรม PLC ประจำเดือน กุมภาพันธ์ งาน PLC/ทุกฝ่าย 
15 ก.พ.2565 วันหยุด (วันมาฆบูชา) - 
16 ก.พ. 2565 ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรโรงเรียน  คกก.ตามคำสั่ง 
21 ก.พ.2565 เลือกตั้งสภานักเรียน กิจการนักเรียน 

25 ก.พ. 2565 ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา 
กลุ่มสาระฯสังคม
ศึกษาฯ /ทุกฝ่าย   

25 ก.พ. 2565 กลุ่มสาระฯ ส่งข้อมูลอัตรากำลัง ภาคเรียนที่ 1/2565 คกก.คำสั่ง 
25 ก.พ. 2565 ส่งผลการเรียนนักเรียนเรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 2/2564 ครูผู้สอน 
25 ก.พ.2565 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564 กิจการนักเรียน 
ก.พ.2565 จัดทำวารสารโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 งานประชาสัมพันธ์ 
เดือนมีนาคม 2565 
ก.พ.2565 
(ทุกวันศุกร์) 

กิจกรรมสุขใจตักบาตร ทุกวันศุกร์ ประจำเดือนมีนาคม กิจการนักเรียน 

1 มี.ค. 2565 ส่งบันทึก PLC ประจำเดือน กุมภาพันธ์ งาน PLC/ทุกฝ่าย 
3 มี.ค.2565 ประชุมประจำเดือนมีนาคม ทุกฝ่าย 
1-4 มี.ค 2565 วางเอกสาร (SAR)  เพ่ือรอรับการประเมิน  

ประเมินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 2 / ประเมินครูอัตราจ้าง อัตรา
จ้างสำนักงาน โครงการคืนครูฯ พี่เลี้ยงเด็กพิการ 

งานบุคคล 

7-11 มี.ค.2565 ตรวจสอบเอกสารประเมิน (SAR) 
ประเมินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 2 / ประเมินครูอัตราจ้าง  
อัตราจ้างสำนักงาน โครงการคืนครูฯ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 

งานบุคคล 

2 มี.ค. 2565  ส่งคะแนนเก็บหลังกลางภาคที่วัดผลกลุ่มสาระฯ เพ่ือรวบรวมส่งฝ่ายวัดผล ครูผูส้อน /วัดผลกลุ่ม
สาระฯ / ฝา่ยวัดผล 

2 มี.ค. 2565 ส่งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ และมีคะแนนรวมกันไม่ถึง 50 คะแนน ครูผู้สอน 
5 มี.ค. 2565 ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ และมีคะแนนรวมกันไม่ถึง 50 

คะแนน 
ครูผู้สอน/ 
วิชาการ 

7 มี.ค. 2565 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคเพ่ือจัดทำสำเนาข้อสอบ ครูผู้สอน 
9 มี.ค. 2565 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ และมีคะแนนรวมกันไม่ถึง 50 

คะแนน 
ครูผู้สอน/วัดผล 

17 มี.ค. 2565 ส่งวิจัยในชั้นเรียน บทที่ 4 และบทท่ี 5 คกก.วิจัย 

18 มี.ค. 2565 
วันสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอน /วันสุดท้ายของการสอบข้อเขียน/
ปฏิบัติ ปลายภาค (เฉพาะวิชาที่สอบนอกตาราง) 

ครูผู้สอน 

21 มี.ค. 2565 ส่งรูปเล่มงานวิจัยที่สมบูรณ์ คกก.วิจัย 
22 มี.ค. 2565 ประเมินผลวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 2 คกก.วิจัย 
21-25 มี.ค. 2565 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ครูผูส้อน/ฝ่ายวัดผล 

24 มี.ค. 2565 ส่งผลการเรียนที่วัดผลกลุ่มสาระฯ เพ่ือรวบรวมส่งฝ่ายวัดผล ครูผูส้อน /วัดผลกลุ่ม
สาระฯ / ฝา่ยวัดผล 



วันเดือนปี รายการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
19-20 มี.ค. 2565 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร ครูผู้สอน 

25 มี.ค. 2565 ตรวจทานผลการเรียน และ ปพ.5 ทุกกลุ่มสาระฯ ครูผูส้อน /วัดผลกลุ่ม
สาระฯ / ฝา่ยวัดผล 

25 มี.ค. 2565 
ส่งงานวิจัยในชั้นเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดงานวิจัยในชั้นเรียนและ
สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา  

คกก.วิจัย 

28 มี.ค.2565 
จัดกิจกรรมการประกวดงานวิจัยในชั้นเรียนและสื่อ  นวัตกรรมทาง
การศึกษา ปีการศึกษา 2564 

คกก.วิจัย 

29 มี.ค. 2565 ประกาศรายชื่อนักเรียนติด 0,ร, มส ผ่านโปรแกรม Student Care ฝ่ายวัดผล 
31 มี.ค. 2565 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ผ่านโปรแกรม Student Care ครูผู้สอน 
มี.ค. 2565 สอบ O – NET ระดับชั้น ม. 3 คกก.ตามคำสั่ง 
มี.ค. 2565 สอบ GAT – PAT นักเรียนระดับชั้น ม.6   - 
มี.ค.2565 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/งาน/กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2564 งานแผนงาน 
เดือนเมษายน 2565 
1 เม.ย. 2565 ส่งบันทึก PLC ประจำเดือน มีนาคมม งาน PLC/ทุกฝ่าย 
4 เม.ย.2565 จัดทำข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน คกก.วิจัย 
7 เม.ย.2565 ประชุมประจำเดือนเมษายน  
1-10 เม.ย.2565 จัดทำ แบบสรุปรายการรับ-จ่ายเงินโรงเรียนทุกประเภท การเงินและบัญชี 

4-5 เม.ย. 2565 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 
ครูผู้สอน / ฝ่าย

วัดผล 
3-8 เม.ย. 2565 ดำเนินการเรื่องการจบหลักสูตร ม.3 ม.6 ตรวจสอบข้อมูล ปพ.1  วิชาการ 
6 เม.ย.2565 วันหยุด (วันจักรี) - 
13-15 เม.ย.2565 วันหยุด (วันสงกรานต์) - 
7-8 เม.ย. 2565 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2  ครูผูส้อน/ฝ่ายวัดผล 
7-8 เม.ย. 2565 จัดทำแผนงาน โครงการ / หลอมรวมโครงการ แผนงาน 
9 เม.ย. 2565 ส่งบันทึกหลังแผนการสอน และ งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ครูผู้สอน 
9 เม.ย. 2565 วันสุดท้ายของการอนุมัติจบ (ม.3, ม.6) วิชาการ 
9 เม.ย. 2565 วันรับประกาศนียบัตร (ม.3, ม.6) ฝ่ายทะเบียน 
24-28 เม.ย. 2565 รับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2564 คกก.ตามคำสั่ง 
29 เม.ย. 2565 นักเรียน ม.3 รับหลักฐานการจบหลักสูตร ฝ่ายทะเบียน 
30 เม.ย. 2565 นักเรียน ม.6 รับหลักฐานการจบหลักสูตร ฝ่ายทะเบียน 
เม.ย. 2565 สอบ 9 วิชาสามัญ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 - 
เม.ย.2565 จัดทำแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565 งานแผนงาน 
เดือนพฤษภาคม  2565 
14-16 พ.ค.2565 วันหยุดชดเชย (วันวิสาขบูชา) - 
16  พ.ค. 2565  ประเมินครูผู้ช่วย  งานบุคคล 
17 พ.ค.2565 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 - 



หมายเหตุ 

1. ประชุมฝ่ายบริหาร    ทุกวันจันทร์   เวลา 9.00 - 12.00 น. 
2. ประชุมกลุ่มบริหารงานวิชาการ    ทุกวันอังคาร เวลา 16.00 - 18.00 น. 
3. ประชุมกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10.00 - 12.00น. 
4. ประชุม PLC กลุ่มสาระ     ทุกวันจันทร์   เวลา 16.00 - 18.00 น. 
5. ประชุมกลุ่มสาระ    ทุกวันพุธ   เวลา 16.00 - 18.00 น. 
6. ประชุม PLC     ทุกวันพฤหัสบดี  เวลา 16.00 - 18.00 น. 
7. ประชุมระดับ    ทุกวันศุกร์   เวลา 16.00 - 17.00 น. 

 

 


