
 
 

ปฏิทินปฏิบตังิาน ปีการศกึษา 2565                                      กลุม่งานบริหารทัว่ไป : โรงเรียนตลาดบางคลูดั     

 
 

ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรยีนตลาดบางคูลัด 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

(17 พฤษภาคม 2565 – 12 ตุลาคม 2565) 
.................................................................................................. 

 โรงเรียนตลาดบางคูลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ยึดถือด าเนินงานและปฏิบัติตามก าหนดการกล่าว         
ของภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565 รวมเวลาเรียน 100 วัน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียนตลาดบางคูลัด 
 

พฤษภาคม 2565 
 

ว/ด/ป 
 

กิจกรรม 
ฝ่ายงานและ
ผู้รับผิดชอบ 

อา จ อ พ พฤ ศ ส 3 พ.ค. 65 - รายงานตัว/มอบตัวนักเรียนใหม่ ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
ครูผู้รับผิดชอบ 
ครูประจ าช้ัน 
คณะครูทุกคน 

1 2 3 4 5 6 7 10 พ.ค. 65 - ประชุมผู้บริหาร/คณะครูอบจ.นนทบุรี 
8 9 10 11 12 13 14 14 พ.ค. 65 - คณะครูทดสอบภาษาอังกฤษ 
15 16 17 18 19 20 21 17 พ.ค. 65 - วันเปิดภาคเรียนท่ี 1  

ปีการศึกษา 2565 22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 - 13 พ.ค. 65 - ประชุมผู้ปกครอง/ปฐมนิเทศนักเรียน 
รวมเวลาเรียน  11 วัน 30 พ.ค. 65 - จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยา 

เสพติดวันงดสูบบุหรี่โลก หมายเหตุ 

           =  วันหยุดราชการ 31 พ.ค. 65 - ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ฉีดวัคซีน 
 วันที่ 16 =หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา   
   
   
   
   
                
   
   
   
   
 
 
 

วันท่ี 1-5 
 ของทุกเดือน 

ส่งเอกสารประจ าช้ันเรียน 
และงานธุรการต่างๆ  

- งานบริหารวิชาการ 
- งานบริหารบุคคล   
- คณะครูทุกคน 
 

 
 
 

วันท่ี 1-3 
 ของทุกเดือน 

ตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม  
ของนักเรียน 

- งานกิจการนักเรียน 
- ครูประจ าช้ัน 
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ปฏิทินปฏิบตังิาน ปีการศกึษา 2565                                      กลุม่งานบริหารทัว่ไป : โรงเรียนตลาดบางคลูดั     

บันทึกเพิ่มเติม งานต่างๆ 
เดือน พฤษภาคม 2565 

 

ว/ด/ป 
 

กิจกรรม 
ฝ่ายงานและ 
ผู้รับผิดชอบ 

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    
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ปฏิทินปฏิบตังิาน ปีการศกึษา 2565                                      กลุม่งานบริหารทัว่ไป : โรงเรียนตลาดบางคลูดั     

ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียนตลาดบางคูลัด 
 

มิถุนายน 2565 
 

ว/ด/ป 
 

กิจกรรม 
ฝ่ายงานและ
ผู้รับผิดชอบ 

อา จ อ พ พฤ ศ ส 6 มิ.ย. 65 - ประชุมครูประจ าเดือน ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
ครูผู้รับผิดชอบ 
ครูประจ าช้ัน 
คณะครูทุกคน 

   1 2 3 4 10 มิ.ย. 65 - เลือกประธานนักเรียน 
5 6 7 8 9 10 11 16 มิ.ย. 65 - พิธีไหว้ครูประจ าปีการศึกษา 2565 
12 13 14 15 16 17 18 18 มิ.ย. 65 - เลือกประธานนักเรียน 
19 20 21 22 23 24 25 20-23 มิ.ย. 65 - โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

นักเรียนคนดีศรีตลาด/โครงการโตไปไม่โกง 
- ซ้อม/จัดเตรียมกิจกรรมสวนสนามวัน 
สถาปนาลูกเสือไทย 
- วันสุนทรภู่ / วันต่อต้านยาเสพติด 

26 27 28 29 30 - 
รวมเวลาเรียน  21 วัน 

หมายเหตุ 
           =  วันหยุดราชการ 
 วันที่ 3 =หยุดวันเฉลิมพระชนม 29-30 มิ.ย. 65 - นิเทศการเรียน การสอนและเย่ียม 

ช้ันเรียนประถม/ซ้อมเดินสวนสนาม            พรรษาสมเด็จพระนางเจ้า 

             สุทิดาฯ   
   
                
              
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 วันท่ี 1-5 

 ของทุกเดือน 
ส่งเอกสารประจ าช้ันเรียน 
และงานธุรการต่างๆ  

- งานบริหารวิชาการ 
- งานบริหารบุคคล   
- คณะครูทุกคน 
 

 วันท่ี 1-3 
 ของทุกเดือน 

ตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม  
ของนักเรียน 

- งานกิจการนักเรียน 
- ครูประจ าช้ัน 
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ปฏิทินปฏิบตังิาน ปีการศกึษา 2565                                      กลุม่งานบริหารทัว่ไป : โรงเรียนตลาดบางคลูดั     

บันทึกเพิ่มเติม งานต่างๆ 
เดือน มิถุนายน 2565 

 

ว/ด/ป 
 

กิจกรรม 
ฝ่ายงานและ 
ผู้รับผิดชอบ 

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    
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ปฏิทินปฏิบตังิาน ปีการศกึษา 2565                                      กลุม่งานบริหารทัว่ไป : โรงเรียนตลาดบางคลูดั     

 

ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียนตลาดบางคูลัด 
 

กรกฎาคม 2565 
 

ว/ด/ป 
 

กิจกรรม 
ฝ่ายงานและ
ผู้รับผิดชอบ 

อา จ อ พ พฤ ศ ส 1 ก.ค. 65 - กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
ครูผู้รับผิดชอบ 
ครูประจ าช้ัน 
คณะครูทุกคน 

     1 2 4 ก.ค. 65 - ประชุมครูประจ าเดือน 
3 4 5 6 7 8 9 5 ก.ค. 65 - ฉีดวัคซีนคอตีบ–บาดทะยัก ป.1-ป.6 
10 11 12 13 14 15 16 12 ก.ค. 65 - กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 
17 18 19 20 21 22 23 18-27 ก.ค. 65 - ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนท่ี 1 

- ป.1-ป.6 สอบ NEP 24 25 26 27 28 29 30 

31 - 24 ก.ค. 65 - โครงการอาเซียน 
รวมเวลาเรียน  16 วัน 29 ก.ค. 65 - กิจกรรมวันภาษาไทย/วนัสุนทรภู ่

หมายเหตุ   
   
           =  วันหยุดราชการ   
 วันที่ 13 = วันอาสาฬหบูชา   
 วันที่ 14 = วันเข้าพรรษา   
 วันที่ 28 = วันเฉลิมพระชนมพรรษา   
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10   
    
          =  วันที่ 15 วันหยุดราชการ                     
               เพ่ิมเติมกรณีพิเศษ 1   
              วันที่  29 วันหยุดราชการ   
               เพ่ิมเติมกรณีพิเศษ 2   
   
   
   
   
   
   
   
   
 วันท่ี 1-5 

 ของทุกเดือน 
ส่งเอกสารประจ าช้ันเรียน 
และงานธุรการต่างๆ  

- งานบริหารวิชาการ 
- งานบริหารบุคคล   
- คณะครูทุกคน 
 

 วันท่ี 1-3 
 ของทุกเดือน 

ตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม  
ของนักเรียน 

- งานกิจการนักเรียน 
- ครูประจ าช้ัน 
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ปฏิทินปฏิบตังิาน ปีการศกึษา 2565                                      กลุม่งานบริหารทัว่ไป : โรงเรียนตลาดบางคลูดั     

 
  

บันทึกเพิ่มเติม งานต่างๆ 
เดือน กรกฎาคม 2565 

 

ว/ด/ป 
 

กิจกรรม 
ฝ่ายงานและ
ผู้รับผิดชอบ 

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

.........................................................    
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ปฏิทินปฏิบตังิาน ปีการศกึษา 2565                                      กลุม่งานบริหารทัว่ไป : โรงเรียนตลาดบางคลูดั     
 

ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียนตลาดบางคูลัด 
 

สิงหาคม 2565 
 

ว/ด/ป 
 

กิจกรรม 
ฝ่ายงานและ
ผู้รับผิดชอบ 

อา จ อ พ พฤ ศ ส 1 ส.ค. 65 - ประชุมครูประจ าเดือน ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
ครูผู้รับผิดชอบ 
ครูประจ าช้ัน 
คณะครูทุกคน 

 1 2 3 4 5 6 2-5 ส.ค. 65 - สอบ MEP ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
7 8 9 10 11 12 13 11 ส.ค. 65 - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
14 15 16 17 18 19 20 18 ส.ค. 65 - กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
21 22 23 24 25 26 27 22-26 ส.ค. 65 - สอบกลางภาคเรียนท่ี 1 
28 29 30 31 - 29-30 ส.ค. 65 - เข้าค่ายคุณธรรมช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

รวมเวลาเรียน 22 วัน 31 ส.ค. 65 - English Camp  
- กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ 
- กิจกรรมวันอาเซียน 

หมายเหตุ 
 

           =  วันหยุดราชการ   
 วันที่ 12 = วันแม่แห่งชาติ และ   
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ   
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 วันท่ี 1-5 

 ของทุกเดือน 
ส่งเอกสารประจ าช้ันเรียน 
และงานธุรการต่างๆ  

- งานบริหารวิชาการ 
- งานบริหารบุคคล   
- คณะครูทุกคน 
 
 

 วันท่ี 1-3 
 ของทุกเดือน 

ตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม  
ของนักเรียน 

- งานกิจการนักเรียน 
- ครูประจ าช้ัน 
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ปฏิทินปฏิบตังิาน ปีการศกึษา 2565                                      กลุม่งานบริหารทัว่ไป : โรงเรียนตลาดบางคลูดั     

บันทึกเพิ่มเติม งานต่างๆ 
เดือน สิงหาคม  2565 

 

ว/ด/ป 
 

กิจกรรม 
ฝ่ายงานและ
ผู้รับผิดชอบ 

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

.........................................................    

.........................................................    
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ปฏิทินปฏิบตังิาน ปีการศกึษา 2565                                      กลุม่งานบริหารทัว่ไป : โรงเรียนตลาดบางคลูดั     

ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียนตลาดบางคูลัด 
 

กันยายน  2565 
 

ว/ด/ป 
 

กิจกรรม 
ฝ่ายงานและ
ผู้รับผิดชอบ 

อา จ อ พ พฤ ศ ส 2 ก.ย. 65 - ประชุมครูประจ าเดือน ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
ครูผู้รับผิดชอบ 
ครูประจ าช้ัน 
คณะครูทุกคน 

    1 2 3 5-9 ก.ย. 65 - นิเทศการเรียนการสอนและเย่ียมช้ัน 
เรียน ระดับช้ันอนุบาล 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 12-16 ก.ย. 65 - นิเทศการเรียนการสอนและเย่ียมช้ัน 
เรียน ระดับช้ันประถมศึกษา 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 - 19-23 ก.ย. 65 - ส่งข้อสอบวิชา ย่อย 
- สอบ Pre-o-net รวมเวลาเรียน 22 วัน 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 วันท่ี 1-5 

 ของทุกเดือน 
ส่งเอกสารประจ าช้ันเรียน 
และงานธุรการต่างๆ  

- งานบริหารวิชาการ 
- งานบริหารบุคคล   
- คณะครูทุกคน 
 
 

 วันท่ี 1-3 
 ของทุกเดือน 

ตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม  
ของนักเรียน 

- งานกิจการนักเรียน 
- ครูประจ าช้ัน 
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ปฏิทินปฏิบตังิาน ปีการศกึษา 2565                                      กลุม่งานบริหารทัว่ไป : โรงเรียนตลาดบางคลูดั     

 

บันทึกเพิ่มเติม งานต่างๆ 
เดือน กันยายน 2565 

 

ว/ด/ป 
 

กิจกรรม 
ฝ่ายงานและ
ผู้รับผิดชอบ 

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

.........................................................    
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ปฏิทินปฏิบตังิาน ปีการศกึษา 2565                                      กลุม่งานบริหารทัว่ไป : โรงเรียนตลาดบางคลูดั     
 

ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียนตลาดบางคูลัด 
 

ตุลาคม  2565 
 

ว/ด/ป 
 

กิจกรรม 
ฝ่ายงานและ
ผู้รับผิดชอบ 

อา จ อ พ พฤ ศ ส 3 ต.ค. 65 - ประชุมครูประจ าเดือน ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
ครูผู้รับผิดชอบ 
ครูประจ าช้ัน 
คณะครูทุกคน 

 1 4-12 ต.ค. 65 - สอบ  MEP ป.1-ป.6 
- สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 
- แจ้งผลสอบรายวิชา/ซ่อมวิชาท่ีไม่ผ่าน 

2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 11 ต.ค. 65 - ครูส่งคะแนนรายวิชาให้ครูประจ าช้ัน 
23 24 25 26 27 28 29 12-14 ต.ค. 65 - วิเคราะห์ข้อสอบ Pre o-net 

- เตรียมแผนการสอน และแผนการสอน 30 31  

รวมเวลาเรียน 8 วัน 13-31 ต.ค. 65 - ปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
 17-21 ต.ค. 65 - ตรวจงานด้านเอกสาร วิชาการต่าง ๆ 

- สมุดประจ าตัวนักเรียน 
- สมุดรายงานผลการเรียน (ปพ.5/1) 

 
 
 26-28 ต.ค. 65 - จัดท าตารางสอนทุกระดับช้ันเรียน 

- จัดเตรียมความพร้อมห้องเรียน   
 26-30 ต.ค. 65 - ติว o-net ป.6/ MEP ป.1-ป.6 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 วันท่ี 1-5 

 ของทุกเดือน 
ส่งเอกสารประจ าช้ันเรียน 
และงานธุรการต่างๆ  

- งานบริหารวิชาการ 
- งานบริหารบุคคล   
- คณะครูทุกคน 
 

 วันท่ี 1-3 
 ของทุกเดือน 

ตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม  
ของนักเรียน 

- งานกิจการนักเรียน 
- ครูประจ าช้ัน 
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ปฏิทินปฏิบตังิาน ปีการศกึษา 2565                                      กลุม่งานบริหารทัว่ไป : โรงเรียนตลาดบางคลูดั     

บันทึกเพิ่มเติม งานต่างๆ 
เดือน ตุลาคม 2565 

 

ว/ด/ป 
 

กิจกรรม 
ฝ่ายงานและ
ผู้รับผิดชอบ 

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

.........................................................    
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ปฏิทินปฏิบตังิาน ปีการศกึษา 2565                                      กลุม่งานบริหารทัว่ไป : โรงเรียนตลาดบางคลูดั     

 
ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรยีนตลาดบางคูลัด 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
(1 พฤศจิกายน 2565 – 24  มีนาคม 2565) 

.................................................................................................. 
 โรงเรียนตลาดบางคูลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ยึดถือด าเนินงานและปฏิบัติตามก าหนดการก ล่าว         
ของภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2565 รวมเวลาเรียน 100 วัน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียนตลาดบางคูลัด 
 

พฤศจิกายน 2565 
 

ว/ด/ป 
 

กิจกรรม 
ฝ่ายงานและ
ผู้รับผิดชอบ 

อา จ อ พ พฤ ศ ส 1 พ.ย. 65 - วันเปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 
- แจ้งคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ภาคเรียนท่ี 1 

ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
ครูผู้รับผิดชอบ 
ครูประจ าช้ัน 
คณะครูทุกคน 

 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 8 พ.ย. 65 - กิจกรรมประเพณีลอยกระทง 
20 21 22 23 24 25 26 16-18 พ.ย. 65 - นิเทศการเรียนการสอน 

- เย่ียมช้ันเรียน ระดับช้ันอนุบาล 27 28 29 30  

รวมเวลาเรียน  22 วัน 25 พ.ย. 65 - กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
หมายเหตุ 28-29 พ.ย. 65 - เข้าค่ายลูกเสือ ป.5-ป.6  
 1-30 พ.ย. 65 - โครงการติว O-Net  ช้ัน ป.6 
    
   
   
   
   
                
   
   
   
   
   
 
 
 

วันท่ี 1-5 
 ของทุกเดือน 

ส่งเอกสารประจ าช้ันเรียน 
และงานธุรการต่างๆ  

- งานบริหารวิชาการ 
- งานบริหารบุคคล   
- คณะครูทุกคน 
 

 
 
 

วันท่ี 1-3 
 ของทุกเดือน 

ตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม  
ของนักเรียน 

- งานกิจการ
นักเรียน 
- ครูประจ าช้ัน 
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ปฏิทินปฏิบตังิาน ปีการศกึษา 2565                                      กลุม่งานบริหารทัว่ไป : โรงเรียนตลาดบางคลูดั     

บันทึกเพิ่มเติม งานต่างๆ 
เดือน พฤศจิกายน 2565 

 

ว/ด/ป 
 

กิจกรรม 
ฝ่ายงานและ 
ผู้รับผิดชอบ 

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    
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.........................................................    

..........................................................    
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..........................................................    
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.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    
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ปฏิทินปฏิบตังิาน ปีการศกึษา 2565                                      กลุม่งานบริหารทัว่ไป : โรงเรียนตลาดบางคลูดั     

ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียนตลาดบางคูลัด 
 

ธันวาคม 2565 
 

ว/ด/ป 
 

กิจกรรม 
ฝ่ายงานและ
ผู้รับผิดชอบ 

อา จ อ พ พฤ ศ ส 1 ธ.ค. 65 - กิจกรรมวันเอดส์โลก ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
ครูผู้รับผิดชอบ 
ครูประจ าช้ัน 
คณะครูทุกคน 

 1 2 3 2 ธ.ค. 65 - วันชาติ/วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 
4 5 6 7 8 9 10 6 ธ.ค. 65 - โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ NEP 
11 12 13 14 15 16 17 23 ธ.ค. 65 - โครงการรู้รักสามัคคีกีฬาสีสัมพันธ์ 
18 19 20 21 22 23 24 1-28 ธ.ค. 65 - โครงการติว O-Net  ช้ัน ป.6 
25 26 27 28 29 30 31 29 ธ.ค. 65 - กิจกรรมส่งท้ายปี 

รวมเวลาเรียน  19 วัน   
หมายเหตุ   
           =  วันหยุดราชการ   
วันที่ 5 = วันพ่อแห่งชาติ   
วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9   
วันที่ 12 = วันชดเชยวันรัฐธรรมนูธ   
   
         วันที่ 30 = วันหยุดราชการ       
         เพ่ิมเติมกรณีพิเศษ ปี 65     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 วันท่ี 1-5 

 ของทุกเดือน 
ส่งเอกสารประจ าช้ันเรียน 
และงานธุรการต่างๆ  

- งานบริหารวิชาการ 
- งานบริหารบุคคล   
- คณะครูทุกคน 
 

 วันท่ี 1-3 
 ของทุกเดือน 

ตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม  
ของนักเรียน 

- งานกิจการ
นักเรียน 
- ครูประจ าช้ัน 
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ปฏิทินปฏิบตังิาน ปีการศกึษา 2565                                      กลุม่งานบริหารทัว่ไป : โรงเรียนตลาดบางคลูดั     

บันทึกเพิ่มเติม งานต่างๆ 
เดือน ธันวาคม 2565 

 

ว/ด/ป 
 

กิจกรรม 
ฝ่ายงานและ 
ผู้รับผิดชอบ 

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    
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ปฏิทินปฏิบตังิาน ปีการศกึษา 2565                                      กลุม่งานบริหารทัว่ไป : โรงเรียนตลาดบางคลูดั     

 

ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนตลาดบางคูลัด 
 

มกราคม 2566 
 

ว/ด/ป 
 

กิจกรรม 
ฝ่ายงานและ
ผู้รับผิดชอบ 

อา จ อ พ พฤ ศ ส 3-6 ม.ค. 66 - สอบ Pre-o-net   ป.6 
- สอบสนทนาภาษาอังกฤษ ช้ัน ป.1-6 

ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
ครูผู้รับผิดชอบ 
ครูประจ าช้ัน 
คณะครูทุกคน 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 13 ม.ค. 66 - กิจกรรมจัดงานวันเด็ก  +วันกีฬาสี 
15 16 17 18 19 20 21 16 ม.ค. 66 - กิจกรรมวันครู 
22 23 24 25 26 27 28 19 ม.ค. 66 - Day Camp   เข้าค่ายลูกเสือ 
29 30 31  23-31 ม.ค. 66 - นิเทศการเรียน การสอนและเย่ียมช้ัน 

เรียน ระดับช้ันอนุบาล-ประถม รวมเวลาเรียน  20 วัน 

หมายเหตุ   
   
           =  วันหยุดราชการ   
วันที่ 2 = ชดเชยข้ึนปีใหม่   
วันที่ 16 = วันครู (เฉพาะโรงเรียน)   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 วันท่ี 1-5 

 ของทุกเดือน 
ส่งเอกสารประจ าช้ันเรียน 
และงานธุรการต่างๆ  

- งานบริหารวิชาการ 
- งานบริหารบุคคล   
- คณะครูทุกคน 
 

 
 
 

วันท่ี 1-3 
 ของทุกเดือน 

ตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม  
ของนักเรียน 

- งานกิจการนักเรียน 
- ครูประจ าช้ัน 
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ปฏิทินปฏิบตังิาน ปีการศกึษา 2565                                      กลุม่งานบริหารทัว่ไป : โรงเรียนตลาดบางคลูดั     

บันทึกเพิ่มเติม งานต่างๆ 
เดือน มกราคม 2566 

 

ว/ด/ป 
 

กิจกรรม 
ฝ่ายงานและ 
ผู้รับผิดชอบ 

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    
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..........................................................    
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..........................................................    

.........................................................    
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..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    

..........................................................    

..........................................................    
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ปฏิทินปฏิบตังิาน ปีการศกึษา 2565                                      กลุม่งานบริหารทัว่ไป : โรงเรียนตลาดบางคลูดั     

ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนตลาดบางคูลัด 
 

กุมภาพันธ์ 2566 
 

ว/ด/ป 
 

กิจกรรม 
ฝ่ายงานและ
ผู้รับผิดชอบ 

อา จ อ พ พฤ ศ ส 3 ก.พ. 66 - ประชุมครู ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
ครูผู้รับผิดชอบ 
ครูประจ าช้ัน 
คณะครูทุกคน 

 1 2 3 4 6-10 ก.พ. 66 - ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 
5 6 7 8 9 10 11 11 ก.พ. 66 - สอบระดับชาติ O-net  ระดับช้ัน ป.6 
12 13 14 15 16 17 18 12 ก.พ. 66 - สอบการอ่านได้  ป.1  RT 
19 20 21 22 23 24 25 13 ก.พ. 66 - สอบสมรรถนะ  ระดับช้ัน ป.3 ,ป.6 
26 27 28  14-17 ก.พ. 66 - กิจกรรมห้องสมุด/กิจกรรมรักการอ่าน   

รวมเวลาเรียน 20 วัน 20-24 ก.พ. 66 - เย่ียมช้ันเรียนระดับช้ันอนุบาล/ป.1-6 
หมายเหตุ 27 ก.พ. 66 - อบรมคุณธรรมและจริยธรรม 
 28 ก.พ. 66 - ถ่ายรูปจบการศึกษา อ.3 และ ป.6 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 วันท่ี 1-5 

 ของทุกเดือน 
ส่งเอกสารประจ าช้ันเรียน 
และงานธุรการต่างๆ  

- งานบริหารวิชาการ 
- งานบริหารบุคคล   
- คณะครูทุกคน 
 
 

 วันท่ี 1-3 
 ของทุกเดือน 

ตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม  
ของนักเรียน 

- งานกิจการนักเรียน 
 - ครูประจ าช้ัน 
 
 

19 



 
 

ปฏิทินปฏิบตังิาน ปีการศกึษา 2565                                      กลุม่งานบริหารทัว่ไป : โรงเรียนตลาดบางคลูดั     

บันทึกเพิ่มเติม งานต่างๆ 
เดือน กุมภาพันธ์ 2566 

 

ว/ด/ป 
 

กิจกรรม 
ฝ่ายงานและ
ผู้รับผิดชอบ 

..........................................................    

..........................................................    

.........................................................    
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ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนตลาดบางคูลัด 
 

มีนาคม  2566 
 

ว/ด/ป 
 

กิจกรรม 
ฝ่ายงานและ
ผู้รับผิดชอบ 

อา จ อ พ พฤ ศ ส 2-3 มี.ค. 66 - สอบ NEP ป.1-6  ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
ครูผู้รับผิดชอบ 
ครูประจ าช้ัน 
คณะครูทุกคน 

   1 2 3 4 7-8 มี.ค. 66 - สอบปลายภาคเรียนท่ี 2   
5 6 7 8 9 10 11 9 มี.ค. 66 - สอบ NT  ระดับช้ัน ป.3  
12 13 14 15 16 17 18 13-17 มี.ค. 66 - แจ้งคะแนนรายวิชา 

- สอบซ่อม/ส่งงาน 
- ติดตามงานทุกระดับช้ัน 

19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  

รวมเวลาเรียน 19 วัน 20 มี.ค. 66 - ส่งคะแนนทุกกลุ่มสาระ ทุกระดับช้ัน 
 24 มี.ค. 66 - กิจกรรมรับวุฒิบัตร อนุบาล  และ ป.6  
           =  วันหยุดราชการ 27-28 มี.ค. 66 - ประกาศผลสอบ 

- ประกาศผลสอบ O-NET วันที่ 6 = วันมาฆบูชา 
 29 มี.ค. 66 วันปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 วันท่ี 1-5 

 ของทุกเดือน 
ส่งเอกสารประจ าช้ันเรียน 
และงานธุรการต่างๆ  

- งานบริหารวิชาการ 
- งานบริหารบุคคล   
- คณะครูทุกคน 
 

 วันท่ี 1-3 
 ของทุกเดือน 

ตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม  
ของนักเรียน 

- งานกิจการนักเรียน 
 - ครูประจ าช้ัน 
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บันทึกเพิ่มเติม งานต่างๆ 
เดือน มีนาคม 2566 

 

ว/ด/ป 
 

กิจกรรม 
ฝ่ายงานและ
ผู้รับผิดชอบ 
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ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนตลาดบางคูลัด 
 

เมษายน  2566 
 

ว/ด/ป 
 

กิจกรรม 
ฝ่ายงานและ
ผู้รับผิดชอบ 

อา จ อ พ พฤ ศ ส 3 เม.ย. 66 - เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่  
ปีการศึกษา 2566 

ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
ครูผู้รับผิดชอบ 
ครูประจ าช้ัน 
คณะครูทุกคน 

 1 

2 3 4 5 6 7 8 3-14 เม.ย. 66 - โครงการอ่านคล่องเขียนคล่อง 
9 10 11 12 13 14 15 17-28 เม.ย. 66 - จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

- แผนประจ าปีงบประมาณ 
- แผนพัฒนา 4 ปี 
- เตรียมส่ือการเรียนการสอน 

16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30  

รวมเวลาเรียน 0 วัน   
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หมายเหตุ 1. การจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนตลาดบางคูลัด มีจุดประสงค์ส าคัญ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   2. ปฏิทินปฏิบัติงานนี้เกิดจากความร่วมกันปฏิบัติงานของทุกฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 
โครงการพิเศษซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

   3. สามารถปรับเปล่ียนรายการปฏิบัติงาน และส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 
 
 

(นายทิพประเวทย์  ผิวพิมพ์ดี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนตลาดบางคูลัด 

 
 
 
 

บันทึกเพิ่มเติม งานต่างๆ 
เดือน เมษายน 2566 

 

ว/ด/ป 
 

กิจกรรม 
ฝ่ายงานและ
ผู้รับผิดชอบ 
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