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ก าหนดการ เปิด – ปิดภาคเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 
----------------------------------------------------- 

 
ภาคเรียนที่ 1   ** เปิดภาคเรียนวันท่ี  13  พฤษภาคม  2562 ** 

 วันท่ี  8  พฤษภาคม  2562 : ประชุมคณะผู้บริหารทั้ง 4 ฝ่าย (ลงเวลาท าการ) 
วันท่ี  9 พฤษภาคม 2562          :         ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   วันท่ี  9 พฤษภาคม 2562          :  นักเรียนม.1 และ ม.4 สอบ รอบ 2 
   วันท่ี  10  พฤษภาคม  2562  : อบรมครู PLC  
   วันท่ี  12 พฤษภาคม 2562 :  ประชุมผู้ปกครอง  
   วันท่ี 13-15 พฤษภาคม 2562  : ปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4และปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
   วันท่ี  16  พฤษภาคม  2562  : เปิดภาคเรียนท่ี 1/2562 และแจกอุปกรณ์การเรียน 

วันท่ี  17  พฤษภาคม 2562 : ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ป.1 ม.1 , และ ม.4  
   วันท่ี  19 – 21 กรกฎาคม 2562 : สอบกลางภาคเรียนท่ี 1/2562 
   วันท่ี  27 – 29 กันยายน 2562 : สอบวัดผลปลายภาคเรียนท่ี 1/2562 
   วันท่ี  11 - 20  ตุลาคม  2562  : ปิดภาคเรียนท่ี 1/2562  
 

ภาคเรียนที่ 2   ** เปิดภาคเรียนวันท่ี  24  ตุลาคม  2562 ** 
      

วันท่ี  24  ตุลาคม  2562  : เปิดภาคเรียนท่ี 2/2562 (ลงเวลาท าการ) 
วันท่ี  27 – 29  ธันวาคม  2562 : สอบกลางภาคเรียนท่ี 2/2562 

   วันท่ี  28 กุมภาพันธ์ 2563 –  
         2  มีนาคม  2563   : สอบวัดผลปลายภาคเรียนท่ี 2/2563 
วันท่ี  1  เมษายน  2563   : ปิดภาคเรียน 2/2563 
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ปฏิทินการปฏบิัตงิานกลุ่มบริหารงานวชิาการ บรหิารทั่วไป บริหารงานบุคคล  
และกลุ่มงานงบประมาณ ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)  อ าเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต1 

 
 

 

 

วัน เดือน ป ี รายการกิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผูป้ระเมิน/ติดตาม 

10 เม.ย 62 นักเรียนเข้าใหม่รายงานตัว ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร 

7 พ.ค. 62   ประชุมรับนโยบาย ผอ.  ฝ่ายบริหารทั้ง 4 งาน ฝ่ายบริหาร 

8 พ.ค. 62 - คณะครูและบุคลากร ลงเวลาปฏิบัติราชการ

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 

คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ฝ่ายบริหาร 

10 พ.ค. 62 - อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ฝ่ายบุคคล 

12 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับช้ัน คณะกรรมการตามค าส่ัง ฝ่ายบุคคลและกจิการฯ 

13 พ.ค. 62 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1, ม.4  งานกิจการนักเรียน/สภา

นักเรียน/คณะกรรมการตาม

ค าส่ัง 

ฝ่ายวิชาการ 

 

13-17 พ.ค. 62 ปรับพื้นฐานนักเรียนช้ันม.1, ม.4 เข้าใหม่ คณะกรรมการตามค าส่ัง ฝ่ายวิชาการ 

16 พ.ค. 62 

 

- เปิดภาคเรียนท่ี 1 /2562 

- ลงทะเบียนเรียน 1/2562 

- แจกอุปกรณ์การเรียน 1/2562 

คณะครูและบุคลากรทุกท่าน 

งานทะเบียน/วัดผล 

งานงบประมาณ 

ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายวิชาการ 

งานงบประมาณ 

17 พ.ค. 62 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (วันส าคัญสากลโลก) ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร 

21–24 พ.ค. 62 นักเรียนยื่นค าร้อง ด าเนินการสอบแก้ตัวและ  

ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งท่ี 1 

งานวัดผล/ครูประจ าวิชา ฝ่ายวิชาการ 

22 พ.ค. 62 - ส่งโครงการสอนทุกรายวิชา 

- ส่งวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

งานวัดผล/ครูประจ าวิชา ฝ่ายวิชาการ 

27–31 พ.ค. 62 นักเรียนยื่นค าร้อง ด าเนินการสอบแก้ตัวและ ส่งผล งานวัดผล/ครูประจ าวิชา ฝ่ายวิชาการ 

เดือน พฤษภาคม 2562 
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การสอบแก้ตัว ครั้งท่ี 2 

26 พ.ค. 62 

 

ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งท่ี1/ ส่งรายแผนก่อนสอน

ล่วงหน้า 2 สัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดี (คนละ 1 รายวิชา) 

งานวัดผล/ครูประจ าวิชา ฝ่ายวิชาการ 

29 พ.ค. 62       เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร 

31 พ.ค. 62 - ส่ง ID Plan 1/2562 ครูทุกท่าน/งานประกันฯ ฝ่ายวิชาการ 

 
** วันหยุดราชการ    พ. 1 พ.ค. 62 วันแรงงาน 
    จ. 9 พ.ค. 62 วันพิธีพืชมงคล (มาปฏิบัติหน้าท่ี ประชุมครู) 

จ. 20 พ.ค. 62 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา (วันท่ี 18 วันวิสาขบูชา) 
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วัน เดือน ป ี รายการกิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน / ติดตาม 

3 มิ.ย. 62 ท าข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่ายบริหาร 

8 มิ.ย. 62 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครูกลุ่มบริหารงานวิชาการ ฝ่ายวิชาการ 

10-30 มิ.ย.62      กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน ครูที่ปรึกษา       ฝ่ายบริหารทั่วไป 

20 มิ.ย. 62 กิจกรรมไหว้คร ู งานกิจการนักเรียน/สภานักเรียน ฝ่ายบุคคลและกจิการฯ 

10 มิ.ย. 62 - ยืนยันข้อมูล DMC  งานทะเบียน ฝ่ายบริหาร 

19 มิ.ย. 62 พิธีเข้าประจ าหมู่ลูกเสือ ผู้ก ากับลูกเสือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

24 มิ.ย. 62 ประชุมหัวหน้าสายช้ัน หัวหน้าสายช้ันทุกระดับ ฝ่ายบริหาร 

26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสุนทรภู ่และวันภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฝ่ายบริหาร 

             กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด งานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหาร 

30 มิ.ย. 62 ส่ง ปพ.5 ครั้งท่ี 1  ครูประจ าวิชา/หัวหน้ากลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ 
 

เดือน มิถุนายน 2562 
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วัน เดือน ป ี รายการกิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน / ติดตาม 

1 ก.ค. 62 กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ 

8-9 ก.ค. 62 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค 1/2562 ครูประจ าวิชา งานวัดผล 

10 ก.ค. 62 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าสาระการเรียนรู ้ ฝ่ายบริหาร 

11 ก.ค. 62 กิจกรรมอาสาฬบูชา (แห่เทียนพรรษา) คณะกรรมการตามค าส่ัง ฝ่ายบริหาร 

12 ก.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครูกลุ่มบริหารงานวิชาการ ฝ่ายวิชาการ 

18-19 ก.ค. 62 บรรจุ/ส่งซองข้อสอบกลางภาค 1/2562 ครูประจ าวิชา งานวัดผล 

23–25 ก.ค. 62 สอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 1/2562 
 

ครูประจ าวิชา/งานวัดผล/ 

คณะกรรมการตามค าส่ัง 

ฝ่ายวิชาการ 

22–26 ก.ค. 62 บันทึกคะแนน/เวลาเรียน ก่อนกลางภาค       
และกลางภาค ในระบบschool mis /ส่ง
คะแนนหัวหน้าสายช้ันรวบรวมส่งผอ. 

ครูประจ าวิชา งานวัดผล 

26 ก.ค. 62      วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร 

ครูทุกท่าน ฝ่ายบริหาร 

24–31 ก.ค. 62 นิเทศภายในการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนท่ี 1 คณะกรรมการตามค าส่ัง ฝ่ายบริหาร 

31 ก.ค. 62 ส่ง ปพ.5 ครั้งท่ี 2 ครูประจ าวิชา/หัวหน้ากลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ 

 
** วันหยุดราชการ    
     อ. 16 ก.ค. 62  หยดุวันอาสาฬหบูชา 
     พ. 17 ก.ค. 62  หยุดวันเข้าพรรษา 
    อา. 28 ก.ค. 62  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 
    จ. 29 ก.ค. 62    วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 

เดือน กรกฎาคม 2560 
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วัน เดือน ป ี รายการกิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน / ติดตาม 

9 ส.ค. 62 - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจการนักเรียน ฝ่ายบริหาร 

13 ส.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครูกลุ่มบริหารงานวิชาการ ฝ่ายวิชาการ 

16 ส.ค. 62 - กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริหาร 

19 ส.ค. 62 ส่ง ปพ.5 ครั้งท่ี 3 ครูประจ าวิชา/หัวหน้ากลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ 

20-23 ส.ค. 62     โครงการท าดีต้องโชว์ /จิตอาสา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ ฝ่ายวิชาการ 

28-29-30 

ส.ค. 62  

กิจกรรมมหกรรมรักการอ่าน ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                          ฝ่ายวิชาการ      

** วันหยุดราชการ    จ. 12 ส.ค. 62 หยดุชดเชยวันแม่แห่งชาติ 
      

เดือน สิงหาคม 2562 
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วัน เดือน ป ี รายการกิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน / ติดตาม 

2-6  ก.ย. 62   ประกวดมารยาทไทย /รณรงค์สวมใส่ผ้าไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ ฝ่ายบริหาร 

.......ก.ย. 62    ศึกษาดูงาน/ งานพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล                   ฝ่ายบริหารงาน

บุคคล 

4-5 ก.ย. 62 - ส ารวจข้อมูลการสอบปลายภาค 

- จัดตารางสอบ 

- ส ารวจรายช่ือนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึง 80% 

- งานวัดผล 

- งานวัดผล 

- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/งานวัดผล 

ฝ่ายวิชาการ 

6 ก.ย. 62 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครูกลุ่มบริหารงานวิชาการ ฝ่ายวิชาการ 

7 ก.ย. 62 ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึง 80% 

/ ใหย้ื่นค าร้องขอมีสิทธิ์สอบ/ติดต่อครูประจ าวิชา 

งานวัดผล/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ฝ่ายวิชาการ 

11-13 ก.ย.62   กีฬาสีภายในโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 ครูทุกท่าน ฝ่ายบริหาร 

18-19 ก.ย. 62 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค 1/2562 ครูประจ าวิชา งานวัดผล 

20 ก.ย. 62 กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ สภานักเรียน งานกิจการนักเรียน 

...... ก.ย. 62 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ 

25-26 ก.ย. 62 บรรจุ/ส่งซองข้อสอบปลายภาค 1/2562 ครูประจ าวิชา งานวัดผล 

23 มิ.ย. 62 ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค งานวัดผล ฝ่ายวิชาการ 

25-27 ก.ย.62 สอบวัดผลปลายภาคเรียนท่ี 1/2562 กรรมการตามค าส่ังฯ ฝ่ายวิชาการ 
 

เดือน กันยายน 2562 
 



ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2562 

----------------------------------------------------------------- โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)  สพป.อย.1 

8 

 

 

 

 

 

วัน เดือน ป ี รายการกิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน / ติดตาม 

1–6 ต.ค. 62 บันทึกคะแนน/เวลาเรียน หลังกลางภาค      
คะแนนสอบปลายภาค คุณลักษณะฯ อ่านเขียนฯ 
ในระบบ  

ครูประจ าวิชา งานวัดผล/ 

ฝ่ายวิชาการ 

9 ต.ค. 62 - ส่ง ปพ.5 ท่ีวิชาการ 

- ส่งสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

- ครูประจ าวิชา/ หัวหน้าสาย 

  ช้ัน ทุกระดับช้ัน 

 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

งานวัดผล/ 

งานกิจกรรมพฒันา

ผู้เรียน/ ฝ่ายวิชาการ 

10 ต.ค. 62 ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที 1/2562  

ผ่านระบบ  

งานวัดผล ฝ่ายวิชาการ 

11-20 ต.ค. 62 ปิดภาคเรียนท่ี 1/2562 ครูและบุคลากรทุกท่าน ฝ่ายบริหาร 

23 ต.ค. 62 ครูลงเวลาปฏิบัติราชการ / ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ครูและบุคลากรทุกท่าน ฝ่ายบริหาร 

24 ต.ค. 62 เปิดภาคเรียนท่ี 2/2562 ครูและบุคลากรทุกท่าน ฝ่ายบริหาร 

27 ต.ค. 62 - ส่งโครงการสอนทุกรายวิชา งานวัดผล/ครูประจ าวิชา ฝ่ายวิชาการ 

30 ต.ค. 62 –  

7 พ.ย. 62 

นักเรียนยื่นค าร้อง ด าเนินการสอบแก้ตัวและ 

ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งท่ี 1 

งานวัดผล/ครูประจ าวิชา ฝ่ายวิชาการ 

31 ต.ค. 62 - ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งท่ี1 / ส่งรายแผน   

ก่อนสอนล่วงหน้า 2 สัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดี (คนละ 1 

รายวิชา) 

- ส่ง ID Plan 2/2562 

งานวัดผล/ครูประจ าวิชา 

 

 

ครูทุกท่าน/งานประกันฯ 

ฝ่ายวิชาการ 

** วันหยดุราชการ    ศ. 13 ต.ค. 62 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 
    จ. 23 ต.ค. 62  วันปิยมหาราช (ครูลงเวลาเข้าร่วมพิธี) 

เดือน ตุลาคม 2562 
 



ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2562 

----------------------------------------------------------------- โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)  สพป.อย.1 

9 

 
 

 

 

 

วัน เดือน ป ี รายการกิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน / ติดตาม 

1 พ.ย. 62 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครูกลุ่มบริหารงานวิชาการ ฝ่ายวิชาการ 

3 พ.ย. 62 กิจกรรมวันลอยกระทง งานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหาร 

30 ต.ค. 60 กิจกรรมอาเซียนศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ ฝ่ายบริหาร 

13 ต.ค. 62 – 

20 ต.ค. 62 

นักเรียนยื่นค าร้อง ด าเนินการสอบแก้ตัวและ 

ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งท่ี 2 

งานวัดผล/ครูประจ าวิชา ฝ่ายวิชาการ 

29 พ.ย. 62 ส่ง ปพ.5 ครั้งท่ี 1  ครูประจ าวิชา/หัวหน้ากลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดือน พฤศจิกายน 2562 
 



ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2562 

----------------------------------------------------------------- โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)  สพป.อย.1 

10 

 

 

 

 

 

วัน เดือน ป ี รายการกิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน / ติดตาม 

3 ธ.ค. 62 ตักบาตรประจ าเดือน/ท าดีต้องโชว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ ฝ่ายบริหาร 

4 ธ.ค. 62          กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กรรมการตามค าส่ังฯ ฝ่ายบริหาร 

6 ธ.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครูกลุ่มบริหารงานวิชาการ ฝ่ายวิชาการ 

……… ธ.ค. 62  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ 

9 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ ฝ่ายบริหาร 

18-20 ธ.ค. 62 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค 2/2562 ครูประจ าวิชา       งานวัดผล 

23-24 ธ.ค. 62 บรรจุ/ส่งซองข้อสอบกลางภาค 2/2562 ครูประจ าวิชา        งานวัดผล 

25 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันคริสต์มาส กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

ฝ่ายวิชาการ 

25 ธ.ค. 62 ส่ง ปพ.5 ครั้งท่ี 2 ครูประจ าวิชา/หัวหน้ากลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ 

27 ธ.ค. 62         ท าบุญตักบาตรอาหารแห้งส่งท้ายปีเก่า               ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหาร 

** วันหยุดราชการ    พฤ. 5 ธ.ค. 62 วันพ่อแห่งชาติ 
    อ. 10 ธ.ค. 62 วันรัฐธรรมนญู 
    อ. 31 ธ.ค. 62 วันส้ินป ี

เดือน ธันวาคม 2562 
 



ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2562 

----------------------------------------------------------------- โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)  สพป.อย.1 

11 

 
 

 

 

วัน เดือน ป ี รายการกิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน / ติดตาม 

5 ม.ค. 63 - ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ - ครูกลุ่มบริหารงานวิชาการ ฝ่ายวิชาการ 

5-7 ม.ค. 63 บรรจุ/ส่งซองข้อสอบกลางภาค 2/2562 ครูประจ าวิชา งานวัดผล 

8-9 ม.ค. 63 สอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 2/2562  ครูประจ าวิชา/งานวัดผล/ 

คณะกรรมการตามค าส่ัง 

ฝ่ายวิชาการ 

10  ม.ค.63 วันเด็กแห่งชาติ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหาร 

13-15 ม.ค. 63 บันทึกคะแนน/เวลาเรียน ก่อนกลางภาค       
และกลางภาค ในระบบ  

ครูประจ าวิชา งานวัดผล 

16 ม.ค. 62 ร่วมกิจกรรมวันคร ู ครูและบุคลากรทุกท่าน ฝ่ายบริหาร 

22–31 ม.ค. 62 นิเทศภายในการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนท่ี 2 คณะกรรมการตามค าส่ัง ฝ่ายบริหาร 

31 ม.ค. 62 ส่ง ปพ.5 ครั้งท่ี 3 ครูประจ าวิชา/หัวหน้ากลุ่ม

สาระ 

ฝ่ายวิชาการ 

** วันหยุดราชการ    จ. 1 ม.ค. 63 วันขึ้นปีใหม ่
     

เดือน มกราคม 2563 
 



ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2562 

----------------------------------------------------------------- โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)  สพป.อย.1 

12 

 
 

 

 

วัน เดือน ป ี รายการกิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน / ติดตาม 

1 ก.พ. 63 - อบรม/ สัมมนา บุคลากรครู กลุ่มบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

7 ก.พ. 63 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครูกลุ่มบริหารงานวิชาการ ฝ่ายวิชาการ 

……… ก.พ. 63 สอบ o-net ป.6 และม.3 ปีการศึกษา 2563 ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ 

......... ก.พ. 63       เข้าค่ายลูกเสือส ารอง                                                           ฝ่ายวิชาการ                                                      ฝ่ายวิชาการ 

12-13 ก.พ. 63 ส ารวจรายช่ือนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึง 80% งานวัดผล/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ฝ่ายวิชาการ 

15-22 ก.พ. 63 ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึง 80% 

/ให้ยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์สอบ/ติดต่อครูประจ าวิชา 

งานวัดผล/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ฝ่ายวิชาการ 

17-19 ก.พ. 63 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค 2/2563 ครูประจ าวิชา งานวัดผล 

25-27 ก.พ. 63 บรรจุ/ส่งซองข้อสอบปลายภาค 2/2563 ครูประจ าวิชา งานวัดผล 

26 ก.พ. 63 ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค งานวัดผล ฝ่ายวิชาการ 

26-28 ก.พ. 63 

–  

2 มี.ค. 63 

สอบวัดผลปลายภาคเรียนท่ี 2/2563 กรรมการตามค าส่ังฯ ฝ่ายวิชาการ 

    
 

** วันหยุดราชการ    จ. 10 ก.พ. 63 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดือน กุมภาพันธ์ 2563 
 



ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2562 

----------------------------------------------------------------- โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)  สพป.อย.1 

13 

 

 

 

 

วัน เดือน ป ี รายการกิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน / ติดตาม 

26-28 ก.พ. 63 สอบวัดผลปลายภาคเรียนท่ี 2/2562 กรรมการตามค าส่ังฯ ฝ่ายวิชาการ 

......... มี.ค. 63      สอบ O-Net ระดับช้ันม.6                                   งานวิชาการ                                                            ฝ่ายวิชาการ 

…….. มี.ค. 63 พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน 

ป.6 ม.3 ,ม.6 ปีการศึกษา 2562 

งานแนะแนว/คณะกรรมการ

ตามค าส่ัง 

ฝ่ายบริหาร 

..........มี.ค. 63 พิธีบัณฑิตน้อย ฝ่ายบริหาร งานวัดผล/ 

ฝ่ายวิชาการ 

2-6 มี.ค. 63 บันทึกคะแนน/เวลาเรียน หลังกลางภาค      
คะแนนสอบปลายภาค คุณลักษณะฯ อ่านเขียนฯ 
ในระบบ  

ครูประจ าวิชา ฝ่ายวิชาการ 

9-13 มี.ค. 63 แนะแนวการศึกษาต่อ  งานแนะแนว/คณะกรรมการ

ตามค าส่ัง 

งานวัดผล/ 

งานกิจกรรมพฒันา

ผู้เรียน/ ฝ่ายวิชาการ 

12 มี.ค. 63. - ส่ง ปพ.5 ท่ีวิชาการ 

- ส่งสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

- ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที 2/2562  

- ครูประจ าวิชา/ หัวหน้ากลุ่ม

สาระฯ 

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- งานวัดผล 

ฝ่ายวิชาการ 

16-20 มี.ค. 63 นักเรียนยื่นค าร้อง ด าเนินการสอบแก้ตัวและ 

ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งท่ี 1 

งานวัดผล/ครูประจ าวิชา ฝ่ายวิชาการ 

23-27 มี.ค. 63 นักเรียนยื่นค าร้อง ด าเนินการสอบแก้ตัวและ 

ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งท่ี 2 

งานวัดผล/ครูประจ าวิชา ฝ่ายวิชาการ 

……….. มี.ค. 63 รับสมัครนักเรียน ม.1 ,ม.4 ปีการศึกษา 2563 งานรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ 

31 มี.ค. 63 นักเรียน ม.3, ม.6  รับเอกสารหลักฐานทาง

การศึกษา 

งานทะเบียน ฝ่ายบริหาร 

1 เม.ย. 63 ปิดภาคเรียนท่ี 2/2562 ครูและบุคลากรทุกท่าน  

** วันหยุดราชการ     
 
 

เดือน มีนาคม 2563 
 



ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2562 

----------------------------------------------------------------- โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)  สพป.อย.1 

14 

 
 
 

 

วัน เดือน ป ี รายการกิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน / ติดตาม 

1 เม.ย. 63 ปิดภาคเรียนท่ี 2/2562 ครูและบุคลากรทุกท่าน ฝ่ายบริหาร 

……10เม.ย. 63 รายงานตัว/มอบตัวนักเรียน อนุบาล ป.1 ม.1,  

และม.4 การศึกษา 2563 

ฝ่ายวิชาการ/คณะกรรมการ

ตามค าส่ัง 

ฝ่ายบริหาร 

เม.ย. 63 ประชุม/อบรม ตามท่ีได้รับมอบหมาย ครูที่ได้รับมอบหมาย ผู้บริหาร 

** วันหยุดราชการ    จ. 6 เม.ย. 63 วันจักร ี
    จ. 13 เม.ย. 63 วันสงกรานต์ 
    อ. 14 เม.ย. 63 วันสงกรานต์ 
    พ. 15 เม.ย. 61  วันสงกรานต์ 
     
     
 

** หมายเหตุ ก าหนดการตามปฏิทินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดือน เมษายน 2563 
 


