
 
 

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวิทยาคม) 

 
ปฏิทินการปฏิบัตงิานโรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)   

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
(17 พฤษภาคม 2565 – 12 ตุลาคม 2565) 

.................................................................................................. 
 โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) ได้จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ยึดถือดำเนินงานและปฏิบัติตามกำหนดการกล่าว ของภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2565 รวมเวลาเรียน 100 วัน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 
 

พฤษภาคม 2565 
 

ว/ด/ป 
 

กิจกรรม 
ฝ่ายงาน 

และผู้รับผิดชอบ 
อา จ อ พ พฤ ศ ส 12 พ.ค.65 - คณะครูและบุคลากรลงเวลาปฏบิัติราชการ 

- ประชุมชี้แจงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 
งานบริหารบุคคล/ 

คณะครูทุกคน 1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 17 พ.ค. 65 -วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

- ลงทะเบียนเรียน 1/2565 
- ปฐมนิเทศนักเรียน ป.1, ม.1 

คณะครูทุกคน/ 
งานบริหารบุคคล/ 
งานบริหารวิชาการ 

22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 - 

รวมเวลาเรียน  11 วัน 
หมายเหตุ 20 พ.ค. 65 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น งานบริหารบุคคลและ

กิจการฯ/คณะกรรมการ
ตามคำสั่ง 

           = วันหยุดราชการ 

 วันท่ี 16 =หยุดชดเชยวันวิสาขบชูา 16 พ.ค. –  
10 มิ.ย. 65 

บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
ตรวจสอบ/แก้ไขในระบบ DMC 

งานบริหารวิชาการ 

 23 พ.ค.– 
10 มิ.ย. 65 

-ประกาศรายชื่อนักเรียนติด 0, ร 
-นักเรียนยื่นคำร้อง ดำเนินการสอบแก้
ตัวและส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 

งานวัดผล/ครูประจำ
วิชา/งานบริหารวิชาการ 

 25 พ.ค. 65 อบรมการจัดทำเอกสาร ปพ.5และปพ.6 งานบริหารวิชาการ 
 27 พ.ค. 65 ส่ง ID Plan 1/2565 ครูทุกท่าน/งานประกันฯ/

งานบริหารวิชาการ 
 

 

 



 
 

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวิทยาคม) 

บันทึกเพิ่มเติม งานต่างๆ 
เดือน พฤษภาคม 2565 

 

ว/ด/ป 
 

กิจกรรม 
ฝ่ายงานและ 
ผู้รับผิดชอบ 

.......................................................... วันที่ 5 และ 15  
พ.ค. 65 

ส่งเบิกเงินค่าสวัสดิการการศึกษา 
บุตร ค่ารักษาพยาบาล 

งานบริหารงบประมาณ 
.......................................................... 

......................................................... 5 พ.ค. 65 ค่าตอบลูกจ้างทุกโครงการ งานบริหารงบประมาณ 

.......................................................... 10 พ.ค. 65 รายงานเงินประเภทเงินคงเหลือ งานบริหารงบประมาณ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................... วันที่ 1-5 
 ของทุกเดือน 

ส่งเอกสารประจำชั้นเรียน 
และงานธุรการต่างๆ  

-งานบริหารวิชาการ 
-งานบริหารบุคคล   
-คณะครูทุกคน 

วันที่ 1-3 
 ของทุกเดือน 

ตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม  
ของนักเรียน 

-งานกิจการนักเรียน 
-ครูประจำช้ัน 

 
 
 
 

ทุกวันศุกร์สิ้นเดือน ส่งแผนการจัดการเรียนรู้  ส่งรายแผน
ก่อนสอนล่วงหน้าท่านละ 1 รายวชิา 

งานวัดผล/ครูประจำ
วิชา/งานบริหารวิชาการ 

 



 
 

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวิทยาคม) 

ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 
 

มิถุนายน 2565 
 

ว/ด/ป 
 

กิจกรรม 
ฝ่ายงาน 

และผู้รับผิดชอบ 
อา จ อ พ พฤ ศ ส 2 มิ.ย. 65 กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า

สุทิดาฯ 
งานบริหารทั่วไป 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 9 มิ.ย. 65 กิจกรรมวันไหว้ครู 
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 

งานบริหารบุคคล/ 
งานบริหารทั่วไป 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 10 มิ.ย. 65 ยืนยันข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียน งานบริหารวิชาการ 
26 27 28 29 30 - 10 มิ.ย. 65 รับรองข้อมูลการมีตัวตนของนักเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน 

รวมเวลาเรียน  21 วัน 15 มิ.ย. 65 ส่งแผนปฏิบัติการประจำปี งานบริหารงบประมาณ  

หมายเหตุ 17 มิ.ย.65 ประเมินครูผู้ช่วย งานบริหารบุคคล/ 
คณะกรรมการประเมิน 
เตรียมความพร้อมและ 

พัฒนาอย่างเข้ม 

           =  วันหยุดราชการ 
 วันที่ 3 =หยุดวันเฉลมิพระชนม 
           พรรษาสมเด็จพระนางเจ้า 
             สุทิดาฯ 17 มิ.ย.65 การขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก งานบริหารงบประมาณ 
 18 มิ.ย. 65 จัดสอนสอนชดเชย งานบริหารวิชาการ 

คณะครูทุกท่าน 
 วันที่ 5 และ 15  

มิ.ย. 65 
ส่งเบิกเงินค่าสวัสดิการการศึกษา 
บุตร ค่ารักษาพยาบาล 

งานบริหารงบประมาณ 

 5 มิ.ย. 65 ค่าตอบลูกจ้างทุกโครงการ งานบริหารงบประมาณ 

 10 มิ.ย. 65 รายงานเงินประเภทเงินคงเหลือ งานบริหารงบประมาณ 

 25 – 26  
มิ.ย. 65 

อบรมคุณธรรมจริธรรมนักเรียน 
 ปีการศึกษา 2565 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน/งานบริการ

วิชาการ 
    
 วันที่ 1-5 

 ของทุกเดือน 
ส่งเอกสารประจำชั้นเรียน 
และงานธุรการต่างๆ  

-งานบริหารวิชาการ 
-งานบริหารบุคคล   
-คณะครูทุกคน 

 วันที่ 1-3 
 ของทุกเดือน 

ตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม  
ของนักเรียน 

-งานกิจการนักเรียน 
-ครูประจำช้ัน 

 ทุกวันศุกร์ของ
สัปดาห์ที่2ของ

เดือน 

ส่งแผนการจัดการเรียนรู้  ส่งรายแผนก่อน
สอนล่วงหน้าท่านละ 1 รายวิชา 

งานวัดผล/ครูประจำ
วิชา/งานบริหาร
วิชาการ 

 

 

 



 
 

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวิทยาคม) 

บันทึกเพิ่มเติม งานต่างๆ 
เดือน มิถุนายน 2565 

 

ว/ด/ป 
 

กิจกรรม 
ฝ่ายงานและ 
ผู้รับผิดชอบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 
 

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวิทยาคม) 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 
 

กรกฎาคม 2565 
 

ว/ด/ป 
 

กิจกรรม 
ฝ่ายงาน 

และผู้รับผิดชอบ 
อา จ อ พ พฤ ศ ส วันที่ 5 และ 15  

ก.ค. 65 
ส่งเบิกเงินค่าสวัสดิการการศึกษา 
บุตร ค่ารักษาพยาบาล 

งานบริหารงบประมาณ 
     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 5 ก.ค. 65 ค่าตอบลูกจ้างทุกโครงการ งานบริหารงบประมาณ 
10 11 12 13 14 15 16 10 ก.ค. 65 รายงานเงินประเภทเงินคงเหลือ งานบริหารงบประมาณ 
17 18 19 20 21 22 23 10 ก.ค. 65 รายงานค่าสาธรณูปโภค 

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย 65) 
งานบริหารงบประมาณ 

24 25 26 27 28 29 30 

31 - 12 ก.ค. 65 กิจกรรมทำบุญวันอาสาฬหบูชา งานบริหารทั่วไป 
รวมเวลาเรียน  16 วัน 27 ก.ค. 65 กิจกรรมถวายพระพร 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว ร.10 

งานบริหารทั่วไป 
หมายเหตุ 
 

 วันที่ 14 = วันเข้าพรรษา    
 วันที่ 28 = วันเฉลิมพระชนมพรรษา    
    พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ร.10    
     
          =  วันที่ 15 วันหยุดราชการ                      
               เพิ่มเติมกรณีพิเศษ 1    
              วันที่  29 วันหยุดราชการ    
               เพิ่มเติมกรณีพิเศษ 2    
    
    
    
    
    
 วันที่ 1-5 

 ของทุกเดือน 
ส่งเอกสารประจำชั้นเรียน 
และงานธุรการต่างๆ  

-งานบริหารวิชาการ 
-งานบริหารบุคคล   
-คณะครูทุกคน 

 วันที่ 1-3 
 ของทุกเดือน 

ตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม  
ของนักเรียน 

-งานกิจการนักเรียน 
-ครูประจำช้ัน 

 ทุกวันศุกร์ของ
สัปดาห์ที่2ของ

เดือน 

ส่งแผนการจัดการเรียนรู้  ส่งราย
แผนก่อนสอนล่วงหน้าท่านละ 1 
รายวิชา 

งานวัดผล/ครูประจำ
วิชา/งานบริหารวิชาการ 



 
 

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวิทยาคม) 

 
 

บันทึกเพิ่มเติม งานต่างๆ 
เดือน กรกฎาคม 2565 

 

ว/ด/ป 
 

กิจกรรม 
ฝ่ายงาน 

และผู้รับผิดชอบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    



 
 

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวิทยาคม) 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 
 

สิงหาคม 2565 
 

ว/ด/ป 
 

กิจกรรม 
ฝ่ายงาน 

และผู้รับผิดชอบ 
อา จ อ พ พฤ ศ ส 1 ส.ค.65 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค 1/2565 ครูประจำวิชา 
 1 2 3 4 5 6 3 ส.ค.65 บรรจุ/ส่งซองข้อสอบกลางภาค 1/2565 งานบริหารวิชาการ 
7 8 9 10 11 12 13 5 ส.ค. 65 ค่าตอบลูกจ้างทุกโครงการ งานบริหารงบประมาณ 
14 15 16 17 18 19 20 วันที่ 5 และ 15  

ส.ค. 65 
ส่งเบิกเงินค่าสวัสดิการการศึกษา 
บุตร ค่ารักษาพยาบาล 

งานบริหารงบประมาณ 
21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 - 4 – 5 ส.ค.65 สอบกลางภาค 1/2565 ครูประจำวิชา/งานวัดผล/ 
คณะกรรมการตามคำสั่ง รวมเวลาเรียน 22 วัน 

หมายเหตุ 10 ส.ค. 65 รายงานเงินประเภทเงินคงเหลือ งานบริหารงบประมาณ 
 11 ส.ค. 65 กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระบรม 

ราชชนนีพันปีหลวง 
งานบริหารทั่วไป 

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

 ของทุกเดือน 
ส่งเอกสารประจำชั้นเรียน 
และงานธุรการต่างๆ  

-งานบริหารวิชาการ 
-งานบริหารบุคคล   
-คณะครูทุกคน 

 วันที่ 1-3 
 ของทุกเดือน 

ตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม  
ของนักเรียน 

-งานกิจการนักเรียน 
-ครูประจำช้ัน 

 ทุกวันศุกร์ของ
สัปดาห์ที่2ของ

เดือน 

ส่งแผนการจัดการเรียนรู้  ส่งรายแผนก่อน
สอนล่วงหน้าท่านละ 1 รายวิชา 

งานวัดผล/ครูประจำวิชา/
งานบริหารวิชาการ 



 
 

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวิทยาคม) 

 
 

บันทึกเพิ่มเติม งานต่างๆ 
เดือน สิงหาคม  2565 

 

ว/ด/ป 
 

กิจกรรม 
ฝ่ายงาน 

และผู้รับผิดชอบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    

    



 
 

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวิทยาคม) 

 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 
 

กันยายน  2565 
 

ว/ด/ป 
 

กิจกรรม 
ฝ่ายงาน 

และผู้รับผิดชอบ 
อา จ อ พ พฤ ศ ส วันที่ 5 และ 15  

ก.ย. 65 
ส่งเบิกเงินค่าสวัสดิการการศึกษา 
บุตร ค่ารักษาพยาบาล 

งานบริหารงบประมาณ 
     1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 5 ก.ย. 65 ค่าตอบลูกจ้างทุกโครงการ งานบริหารงบประมาณ 
11 12 13 14 15 16 17 10 ก.ย. 65 รายงานเงินประเภทเงินคงเหลือ งานบริหารงบประมาณ 
18 19 20 21 22 23 24 16 ก.ย.65 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียน 

ไม่ถึง 80% /ให้ยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์ 
สอบ/ติดต่อครูประจำวิชา 

งานบริหารวิชาการงาน/ 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/ 

 

25 26 27 28 29 30 - 
รวมเวลาเรียน 22 วัน 

 
 19 ก.ย.65 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ

ปลายภาค 
งานบริหารวิชาการ 

(งานวัดผล) 
 26 ก.ย.65 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค 1/2565 ครูประจำวิชา 
 28 ก.ย.65 บรรจุ/ส่งซองข้อสอบปลายภาค  

1/2565 
งานวัดผล 

 29 – 30 ก.ย.65 สอบปลายภาค 1/2565 ครูประจำวิชา/ 
งานวัดผล/ 

คณะกรรมการตามคำสั่ง 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 วันที่ 1-5 

 ของทุกเดือน 
ส่งเอกสารประจำชั้นเรียน 
และงานธุรการต่างๆ  

-งานบริหารวิชาการ 
-งานบริหารบุคคล   
-คณะครูทุกคน 

 วันที่ 1-3 
 ของทุกเดือน 

ตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม  
ของนักเรียน 

-งานกิจการนักเรียน 
-ครูประจำช้ัน 



 
 

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวิทยาคม) 

 

บันทึกเพิ่มเติม งานต่างๆ 
เดือน กันยายน 2565 

 

ว/ด/ป 
 

กิจกรรม 
ฝ่ายงาน 

และผู้รับผิดชอบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    

    



 
 

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวิทยาคม) 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 
 

ตุลาคม  2565 
 

ว/ด/ป 
 

กิจกรรม 
ฝ่ายงาน 

และผู้รับผิดชอบ 
อา จ อ พ พฤ ศ ส วันที่ 5 และ 15  

ต.ค. 65 
ส่งเบิกเงินค่าสวัสดิการการศึกษา 
บุตร ค่ารักษาพยาบาล 

งานบริหารงบประมาณ 
 1 

2 3 4 5 6 7 8 5 ต.ค. 65 ค่าตอบลูกจ้างทุกโครงการ งานบริหารงบประมาณ 
9 10 11 12 13 14 15 10 ต.ค. 65 รายงานเงินประเภทเงินคงเหลือ งานบริหารงบประมาณ 
16 17 18 19 20 21 22 10 ต.ค 65 ส่งแบบบันทึก ปพ.5 งานบริหารวิชาการ/ 

คุณครูทุกท่าน 23 24 25 26 27 28 29 

30 31  12 ต.ค. 65 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
รวมเวลาเรียน 8 วัน 13 ต.ค. 65 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  

 ถึง   
 31 ต.ค. 65   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 วันที่ 1-5 

 ของทุกเดือน 
ส่งเอกสารประจำชั้นเรียน 
และงานธุรการต่างๆ  

-งานบริหารวิชาการ 
-งานบริหารบุคคล   

-คณะครูทุกคน 
 วันที่ 1-3 

 ของทุกเดือน 
ตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม  
ของนักเรียน 

-งานกิจการนักเรียน 
-ครูประจำช้ัน 



 
 

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวิทยาคม) 

 
 

บันทึกเพิ่มเติม งานต่างๆ 
เดือน ตุลาคม 2565 

 

ว/ด/ป 
 

กิจกรรม 
ฝ่ายงาน 

และผู้รับผิดชอบ 

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

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

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

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

    

    

    



 
 

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวิทยาคม) 

ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 

ที ่ งาน/โครงการ ว/ด/ป 
๑ -วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

- ลงทะเบียนเรียน 1/2565 
- ปฐมนิเทศนักเรียน ป.1, ม.1 

17 พ.ค. 65 

๒ บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ตรวจสอบ/แก้ไขใน
ระบบ DMC 

16 พ.ค. –  10 มิ.ย. 65 

๓ - ประกาศรายชื่อนักเรียนติด 0, ร 
- นักเรียนยื่นคำร้อง ดำเนินการสอบแก้ตัวและส่งผล
การสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 

23 พ.ค.–10 มิ.ย. 65 

๔ อบรมการจัดทำเอกสาร ปพ.5และปพ.6 25 พ.ค. 65 
๕ ส่ง ID Plan 1/2565 27 พ.ค. 65 
๖ ยืนยันข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียน 10 มิ.ย. 65 
๗ จัดสอนสอนชดเชย 18 มิ.ย. 65 
๘ บรรจุ/ส่งซองข้อสอบกลางภาค 1/2565 3 ส.ค.65 
๙ สอบกลางภาค 1/2565 4 – 5 ส.ค.65 

๑๐ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียน 
ไม่ถึง 80% /ให้ยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์ 
สอบ/ติดต่อครูประจำวิชา 

16 ก.ย.65 

๑๑ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค 19 ก.ย.65 
๑๒ บรรจุ/ส่งซองข้อสอบปลายภาค 1/2565 28 ก.ย.65 
๑๓ สอบปลายภาค 1/2565 29 – 30 ก.ย.65 
๑๔ ส่งแบบบันทึก ปพ.5 10 ต.ค 65 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวิทยาคม) 

ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 

ที ่ งาน/โครงการ ระยะเวลา 
๑ งานวางแผนและจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 
ตุลาคมของทุกปี 

 - วางแผนการจัดอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาให้มีจำนวนเพียงพอ และเหมาะสม 

 

 - จัดองค์กรโครงสร้างการบริหารงาน จัดทำเนียบครู 
และบุคลากรทางการศึกษา กำหนดหน้าที่ และวิธีการ 
ดำเนินงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
สถานศึกษาร่วมกับฝ่ายบริหาร 

 

๒ งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง งานเปลี่ยนตำแหนง ให้
สูงข้ึน และงานการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา     

ตลอดปีการศึกษา 

 - ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร การทำสัญญาจ้าง 
การบรรจุและแต่งตั้งครูและ บุคลากรทางการศึกษา 

 

 - การปฐมนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีบรรจุ 
หรือเข้าทำงานใหม่ 

 

 - ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่ง เลื่อนระดับ 
การเพ่ิมวุฒิ การปรับวุฒิ 

 

 - ดำเนินการเรื่องการโอน การย้าย การสับเปลี่ยน 
อัตรา 

 

๓ งานการประเมินผลการปฏิบัติงานและงานเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

เมษายนและตุลาคม  
ของทุกปี 

 - ดำเนินการเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ข้าราชการครูและ ลูกจ้างประจำ (ครั้งที่ ๑ เดือน 
เมษายน/ครั้งที่ ๒ เดือนตุลาคม) เพื่อ ประกอบการ 
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 

 - จัดทำผลการปฏิบัติการงานของผู้บริหาร เพ่ือ 
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ ปีงบประมาณ 
ละ ๒ ครั้ง (ครั้งที่ ๑ เดือนเมษายน/ครั้งที่ ๒ เดือน 
ตุลาคม) 

 

 - ดำเนินการเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู 
อัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราวเพ่ือประกอบการ 
พิจารณาการต่อสัญญาจ้างทุกสิ้น ปีงบประมาณ 

 



 
 

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวิทยาคม) 

 - ยกย่อง เชิดชูบุคลากรที่ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานเป็น 
แบบอย่างที่ดี 

 

 - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
๔ งานการลา  ตลอดปีการศึกษา 
 -จัดทำเอกสารหลักฐานการปฏิบัติราชการ และ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ 
ทะเบียนคุมการขออนุญาตออกนอก สถานที่ ฯลฯ 

 

 -รับและเสนอใบลา จัดทำสถิติวันลาหยุดราชการ ของ
ข้าราชการและ บุคลากรทางการศึกษาประจำปี พร้อม
เก็บหลักฐาน รวมทั้งสรุป และ รายงานสถิติการ ลา
ประจำปี 

 

๕ งานวินัยและการรักษาวินัย ตลอดปีการศึกษา 
 - วางแผนปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา 

วินัย ข้าราชการครูและบุคลากร 
 

 - จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริม อบรม แนะนำ ให้
ความรู้และพัฒนาข้าราชการครูและเกี่ยวกับ ข้อวินัย
ข้าราชการ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 

 

 - จัดทำคู่มือปฏิบัติงานงานวินัยและรักษาวินัย  
 - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
๖ งานการจัดทำทะเบียนประวัติ ตลอดปีการศึกษา 
 จัดทำทะเบียนประวัติครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ให้เป็นปัจจุบัน โดยในแฟ้มควรประกอบด้วย กพ.๗/
ก.ค.ศ.๑๖ สำเนาคำสั่งบรรจุ สำเนาสัญญาจ้าง สำเนา
คำสั่ง คำสั่ง จ้าง สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตร
ประชาชน สำเนา วุฒิการศึกษา สำเนาบัตรข้าราชการ 
สำเนาใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครู หรือผู้บริหาร 
สำเนาบัตรอนุญาต ประกอบวิชาชีพครูสำเนาบัตร
แสดง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำเนาคำสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือน สำเนา คำสั่งเลื่อนขั้นค่าตอบแทน สำเนาใบ
ทะเบียน สมรส(ถ้ามี) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้า
มี) สำเนา ใบทะเบียนหย่า (ถ้ามี) สำเนาแบบ สด.๙(ถ้า
มี) สำเนา แบบ สด.๔๓(ถ้ามี) สำเนาใบขับขี่(กรณีเป็น
พนักงาน ขับรถ) 

 



 
 

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวิทยาคม) 

 -ดำเนินการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้เป็นไป 
ตามระเบียบ 

 

 - การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
๗ งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (งาน

พัฒนาบุคลากร) 
ตลอดปีการศึกษา 

 -ดำเนินการวางแผน เสนองาน/โครงการ จัดทำ 
แผนปฏิบัติการ/ปฏิทิน ปฏิบัติงาน 

 

 -สำรวจความต้องการการพัฒนาของครู บุคลากร ทาง
การศึกษา 

 

 - ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องให้มีความรู้ 
และทักษะในการจัดการศึกษา 

 

 ส่งเสริมให้มีการผลิตคู่มือและเอกสารทางวิชาการ  
 - การประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาให้ได้รับ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดย 
การเข้ารับการอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน และ 
การศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี 

 

 - การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของครูและบุคลากร ทางการศึกษา 

 

 - จัดทำประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น  
 - ยกย่อง เชิดชูบุคลากรที่ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานเป็น 

แบบอย่างที่ดี 
 

   
**งานพัสดุ 
๑.สำรวจการสั่งซ้ือหนังสือเรียน ๑-๓๑ มีนาคม 
๒.รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๑-๓๐ ตุลาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวิทยาคม) 

ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 

ที ่ งาน/โครงการ ว/ด/ป 
๑ กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ 2 มิ.ย. 65 
๒ กิจกรรมวันไหว้ครู 9 มิ.ย. 65 
๓ กิจกรรมทำบุญวันอาสาฬหบูชา 12 ก.ค. 65 
๔ กิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

รชักาลที1่0 
27 ก.ค. 65 

๕ กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปี
หลวง 

11 ส.ค. 65 

 
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 
ที ่ งาน/โครงการ ระยะเวลา 
๑ ส่งเบิกเงินค่าสวัสดิการการศึกษาบุตร ค่า

รักษาพยาบาล 
วันที่ 5 และ 15 ของเดือน 

๒ ค่าตอบแทนลูกจ้างทุกโครงการ  ส่งภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน     
๓ รายงานเงินประเภทเงินคงเหลือ ทุกวันที่ 10 ของเดือน 
๔ รายงานค่าสาธารณูปโภค 

- ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.64)    
- ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. -มี.ค. 65) 
- ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.65) 
- ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 65)   

 
10 ม.ค.  65 
10 เม.ย. 65 
10 ก.ค. 65 
10 ต.ค. 65 

๕ ส่งแผนปฏิบัติการประจำปี  15 มิ.ย. 65 

 
บันทึกงานต่างๆ เพ่ิมเติม 
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ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์ิวิทยาคม) 
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