
สัปดาห์
ท่ี วัน/เดือน/ปี กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

ด ำเนินกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี งำนพัสดุ
รำยงำนผลกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และยืนยันข้อมูล  
E – budget

งำนพัสดุ

25 ต.ค. 64 กำรรับกำรนิเทศเพ่ือเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียน 2/2564 คุณครูทุกคน
- อบรมเพ่ือพัฒนำทำงวิชำชีพ และกำรจัดท ำข้อตกลงพัฒนำงำน กลุ่มงำนบุคลำกร
- นักเรียนฉีดวัคซีน pfizer เข็มท่ี 2 งำนอนำมัย

29 ต.ค. 64 ประชุมประจ ำเดือน เพ่ือเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียนท่ี 
2/2564

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร

1 พ.ย. 64 เปิดภำคเรียน ประจ ำภำคเรียนท่ี 2 / 2564 (ท ำกำรเรียนกำรสอน
ปกติ)

คุณครูทุกคน

2 พ.ย. 64 ประชุมคนขับรถรับส่งนักเรียน กลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน
5 พ.ย. 64 ส่งข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน ปีงบประมำณ 2565 กลุ่มงำนบุคลำกร

1-16 พ.ย. 64 รำยงำนกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปีงบประมำณ งำนพัสดุ
1-5 พ.ย. 64 แจกเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน งำนกำรเงิน/บัญชี

5-12 พ.ย. 64 เก็บเงินบ ำรุงกำรศึกษำ งำนกำรเงิน/บัญชี
- ด ำเนินกำร กยศ. ภำคเรียนท่ี 2 ครูงำนแนะแนว
- ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินและจัดท ำเคร่ืองมือกำรประกันคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำ

งำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ

2 12 พ.ย. 64 อบรมกำรให้ค ำปรึกษำเพ่ือนท่ีปรึกษำ (ท ำกำรเรียนกำรสอนปกติ) ครูงำนแนะแนว
- ส่งปพ.5 แนะแนว ชุมนุม ภำคเรียนท่ี 1/2564                        
(ท ำกำรเรียนกำรสอนปกติ)

งำนวัดผลและประเมินผล

- อบรมจรำจร, พรบ.คอมพิวเตอร์ งำนกิจกำรนักเรียน
17 พ.ย. 64 พิธีเข้ำประจ ำกองลูกเสือช้ัน ม.1 ครูกลุ่มงำนลูกเสือ, 

ลูกเสือม.1

19 พ.ย. 64 พิธีประดับแถบ 3 สี ลูกเสือวิสำมัญ ครูกลุ่มงำนลูกเสือ, 
ลูกเสือวิสำมัญ

20-21 พ.ย. 64 ประชุมผู้ปกครอง 2/2564 งำนกิจกำรนักเรียน
22-26 พ.ย. 64 ส่ง ปพ.5 แนะแนว ชุมนุม ภำคเรียนท่ี 2/2564 คร้ังท่ี 1           

(ท ำกำรเรียนกำรสอนปกติ)
คุณครูทุกคน

4

3 8-12 พ.ย. 64

ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนเสิงสาง 
ภาคเรียนท่ี  2  ประจ าปีการศึกษา  2564

1-30 ต.ค. 64

28 ต.ค. 64

1

1-30 พ.ย. 64



สัปดาห์
ท่ี วัน/เดือน/ปี กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนเสิงสาง 
ภาคเรียนท่ี  2  ประจ าปีการศึกษา  2564

24 พ.ย. 64 พิธีถวำยรำชสดุดี วันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ ครูกลุ่มงำนลูกเสือ, ลูกเสือ

5 29 พ.ย.-3 ธ.ค. 64 ท ำกำรเรียนกำรสอนปกติ คุณครูทุกคน
6 7-9 ธ.ค. 64 ท ำกำรเรียนกำรสอนปกติ คุณครูทุกคน

7,8 13-24 ธ.ค. 64 สัปดำห์ภำษำ (ท ำกำรเรียนกำรสอนปกติ) ครูกลุ่มสำระ
ภำษำต่ำงประเทศ

20-23 ธ.ค. 64 กีฬำภำยในปีกำรศึกษำ 2564 ครูกลุ่มสำระสุขศึกษำฯ
24 ธ.ค 64 กิจกรรมวันคริสต์มำส ครูกลุ่มสำระ

ภำษำต่ำงประเทศ

27-30 ธ.ค. 64 ท ำกำรเรียนกำรสอนปกติ คุณครูทุกคน
- ค่ำยคุณธรรม งำนกิจกำรนักเรียน
- สอบธรรมศึกษำ งำนกิจกำรนักเรียน

1-30 ม.ค. 65 ประชุมจัดสรรงบประมำณ ปีกำรศึกษำ 2565 งำนแผนงำน
ท ำกำรเรียนกำรสอนปกติ คุณครูทุกคน
ปีใหม่ของครู ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล

10-11 3-14 ม.ค. 65 สรรหำคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ชุดใหม่ งำนคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน

10-14 ม.ค. 65 สอบกลำงภำค ภำคเรียนท่ี 2/2564 งำนวัดผลและประเมินผล
14 ม.ค. 65 อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ นำงสำวสุนิสำ  ชูอิฐจีน

15-16 ม.ค. 65 วันครู ปี 2565 ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล
12 17-19 ม.ค. 65 ท ำกำรเรียนกำรสอนปกติ คุณครูทุกคน

12,13 20-24 ม.ค. 65 สัปดำห์คณิตศำสตร์ (ท ำกำรเรียนกำรสอนปกติ) ครูกลุ่มสำระฯคณิตศำสตร์

13 24-25 ม.ค. 65 ท ำกำรเรียนกำรสอนปกติ คุณครูทุกคน
- สัปดำห์ภำษำจีนและวันตรุษจีน (ท ำกำรเรียนกำรสอนปกติ)
- สัปดำห์ภำษำญ่ีปุ่นและค่ำยภำษำญ่ีปุ่น

24-26 ม.ค. 65 ส่ง ปพ.5 แนะแนว ชุมนุม ภำคเรียนท่ี 2/2564 คร้ังท่ี 2             
(ท ำกำรเรียนกำรสอนปกติ)

งำนวัดผลและประเมินผล

31 ม.ค.-4 ก.พ. 65 กิจกรรมเข้ำค่ำยพักแรม (ท ำกำรเรียนกำรสอนปกติ) ครูกลุ่มงำนลูกเสือ
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13,14

1-30 ธ.ค. 64

3-7 ม.ค. 65

24-28 ม.ค. 65 ครูกลุ่มสำระ
ภำษำต่ำงประเทศ

10

9



สัปดาห์
ท่ี วัน/เดือน/ปี กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนเสิงสาง 
ภาคเรียนท่ี  2  ประจ าปีการศึกษา  2564

1-31 ม.ค. 65 กำรศึกษำดูงำนของสภำนักเรียน งำนกิจกำรนักเรียน
7-11 ก.พ. 65 แนะแนวแผนกำรเรียน ม.3 (ท ำกำรเรียนกำรสอนปกติ) ครูงำนแนะแนว
1-20 ก.พ. 64 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน  เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียม

รับกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
งำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ

- 4 ฝ่ำย น ำเสนอโครงกำรปีกำรศึกษำ 2565 งำนแผนงำน
- เลือกต้ังสภำนักเรียนชุดใหม่ งำนกิจกำรนักเรียน

13 ก.พ. 64 สอบ O-net  ม.3 นักเรียน ม.3 และ
กรรมกำรคุมสอบ

14 ก.พ. 64 เปิดบ้ำนเขียว - ขำว นิทรรศกำรวันคนดีศรีเสิงสำง หัวหน้ำกลุ่มสำระทุกกลุ่ม
สำระ

15-19 ก.พ. 65 กิจกรรมสัปดำห์คณิตศำสตร์ (ท ำกำรเรียนกำรสอนปกติ) ครูกลุ่มสำระฯคณิตศำสตร์

21-25 ก.พ. 65 ออกแนะแนวกำรศึกษำนอกสถำนศึกษำ นักเรียนช้ัน ป.6,ม.3         
(ท ำกำรเรียนกำรสอนปกติ)

คณะกรรมกำรบริหำร

21-24 ก.พ. 65 ประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ งำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ

22-25 ก.พ. 65 ประชุมคณะผู้บริหำรเพ่ือวำงแผนประกำศรับผู้ท่ีต้องกำรย่ืนซองเสนอ
รำคำจ ำหน่ำยอำหำรภำยในโรงเรียนเสิงสำงประจ ำ ปีกำรศึกษำ 2565

งำนโภชนำกำร

26-27 ก.พ. 65 สอบ O-net  ม.6 นักเรียน ม.6 และ
กรรมกำรคุมสอบ

28 ก.พ.-4 มี.ค. 65 ท ำกำรเรียนกำรสอนปกติ
1 มี.ค. 65 ประกำศรับผู้ท่ีต้องกำรย่ืนซองเสนอรำคำจ ำหน่ำยอำหำรภำยใน

โรงเรียนเสิงสำงประจ ำปีกำรศึกษำ 2565
งำนโภชนำกำร

1-4 มี.ค. 65 ส่งรำยช่ือนักเรียนท่ีมีเวลำเรียนไม่ครบ 80 % คุณครูทุกคน
ส ำรวจกำรส่ังซ้ือหนังสือเรียน งำนพัสดุ
จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR) งำนประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ

16

15

14

1-28 ก.พ. 64

1-31 มี.ค. 65
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สัปดาห์
ท่ี วัน/เดือน/ปี กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนเสิงสาง 
ภาคเรียนท่ี  2  ประจ าปีการศึกษา  2564

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
(กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร ปีกำรศึกษำ 2564)

 งำนแผนงำน

กำรเขียนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ปีกำรศึกษำ 2565           
(ส่งโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ปีกำรศึกษำ 2565)

 งำนแผนงำน

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ งำนกิจกำรนักเรียน
3-9 มี.ค. 65 รับย่ืนซองเสนอรำคำจ ำหน่ำยอำหำรภำยในโรงเรียนเสิงสำงประจ ำ    

 ปีกำรศึกษำ 2565
งำนโภชนำกำร

7 มี.ค. 65 ประกำศรำยช่ือนักเรียนท่ีมีเวลำเรียนไม่ครบ 80 %                  
(ท ำกำรเรียนกำรสอนปกติ)

งำนวัดผลและประเมินผล

11 มี.ค. 65 กิจกรรมให้ควำมรู้ในกำรเลือกแผนกำรเรียน นักเรียน ม.3 ครูแผนกำรเรียนต่ำงๆ
ของม.ปลำย

12 มี.ค. 65 ประกำศผลประมูลร้ำนค้ำจ ำหน่ำยอำหำรในโรงเรียน                    
ปีกำรศึกษำ 2565

งำนโภชนำกำร

14-18 มี.ค. 65 สอบปลำยภำค ภำคเรียนท่ี 2/2565 งำนวัดผลและประเมินผล
15-31 มี.ค. 65 ขอข้อมูลสำรสนเทศของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ งำนประชำสัมพันธ์
22-23 มี.ค. 65 ส่ง ปพ.5 แนะแนว ชุมนุม ภำคเรียนท่ี 2/2564 คร้ังท่ี 3 งำนวัดผลและประเมินผล

25 มี.ค. 65 ประกำศผลสอบ งำนวัดผลและประเมินผล
25-26 มี.ค. 65 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือศึกษำดูงำนและเปรียบเทียบภูมิศำสตร์

ภำคตะวันออกปีงบประมำณ 2565
งำนพัฒนำบุคลำกร

8 เม.ย. 65 รับวุฒิ ม.3, ม.6 งำนทะเบียน
25-29 เม.ย. 65 กิจกรรมกำรรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 ออนไลน์ งำนทะเบียน
1 - 2 พ.ค.65 สอบคัดเลือก งำนทะเบียน

3 พ.ค. 65 รำยงำนตัว ม.1 กิจกำรนักเรียน
4 พ.ค. 65 รำยงำนตัว ม.4 กิจกำรนักเรียน

1-31 มี.ค. 65
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