
 

--------------------------------------------------------ปฏิทินการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

ฝา่ยบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 

 

ปฏทิินการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนศรีแก้งคร้อ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 

 

 

 

วัน เดือน ปี รายการกิจกรรมท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ประเมิน/

ติดตาม 

17 พ.ค. 2565 เปิดภาคเรียนที่ 1 /2565 ครูทุกคน ฝ่ายบริหาร 

20 พ.ค. 2565 ส่งแผนการจัดประสบการณ์ฯ/แผนการจัดการเรียนรู้ 
- อนุบาล/ป.3-4 ส่ง รอง ผอ.ประยูร ศิริคุณ 
- ป.1-2  ส่ง รอง ผอ.จำรัส คูณแก้ว 
- ป.5-6 ส่ง รอง ผอ.ปรีชา นอ้ยปัญญา 

ครูทุกคน ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 

27 พ.ค. 2565 ส่งแผนการจัดประสบการณ์ฯ/แผนการจัดการเรียนรู้ 
- อนุบาล/ป.3-4 ส่ง รอง ผอ.ประยูร ศิริคุณ 
- ป.1-2  ส่ง รอง ผอ.จำรัส คูณแก้ว 
- ป.5-6 ส่ง รอง ผอ.ปรีชา นอ้ยปัญญา 

ครูทุกคน ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 

30 พ.ค. - 2 มิ.ย.

2565 

ดำเนินการเยี่ยมชั้นเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 –  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ครูทุกคน ฝ่ายบริหาร 

 

31 พ.ค. 2565 ส่ง ปพ.5 ให้ผู้อำนวยการลงนาม (เวลาเรียน 11 วัน) ครูประจำชั้น ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 

** หมายเหตุ** 
    วันหยุดราชการ      4 - วันฉัตรมงคล 

15 - วันวิสาขบูชา 

16 - วันหยุดชดเชยวันวสิาขบูชา    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดือน พฤษภาคม  2565 
 



 

--------------------------------------------------------ปฏิทินการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

ฝา่ยบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 

 

 
 

วัน เดือน ปี รายการกิจกรรมท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ประเมิน/

ติดตาม 

9 มิ.ย. 2565 จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู กิจการนักเรียน ฝ่ายบริหาร 

10 มิ.ย. 2565 ส่งแผนการจัดประสบการณ์ฯ/แผนการจัดการเรียนรู้ 
- อนุบาล/ป.3-4 ส่ง รอง ผอ.ประยูร ศิริคุณ 
- ป.1-2  ส่ง รอง ผอ.จำรัส คูณแก้ว 
- ป.5-6 ส่ง รอง ผอ.ปรีชา นอ้ยปัญญา 

ครูทุกคน ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 

17 มิ.ย. 2565 ส่งแผนการจัดประสบการณ์ฯ/แผนการจัดการเรียนรู้ 
- อนุบาล/ป.3-4 ส่ง รอง ผอ.ประยูร ศิริคุณ 
- ป.1-2  ส่ง รอง ผอ.จำรัส คูณแก้ว 
- ป.5-6 ส่ง รอง ผอ.ปรีชา นอ้ยปัญญา 

ครูทุกคน ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 

 20 - 24 มิ.ย. 2565 นิเทศเอกสารประจำชั้นเรียน ครูทุกคน ฝ่ายบริหาร 
หัวหน้าสายชั้น 

24 มิ.ย. 2565 จัดกจิกรรมวันสุนทรภู่ กลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย 

ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 

ส่งแผนการจัดประสบการณ์ฯ/แผนการจัดการเรียนรู้ 
- อนุบาล/ป.3-4 ส่ง รอง ผอ.ประยูร ศิริคุณ 
- ป.1-2  ส่ง รอง ผอ.จำรัส คูณแก้ว 
- ป.5-6 ส่ง รอง ผอ.ปรีชา นอ้ยปัญญา 

ครูทุกคน ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 

30 มิ.ย. 2565 ส่ง ปพ.5 ให้ผู้อำนวยการลงนาม (เวลาเรียน 21วัน) ครูประจำชั้น ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 

** หมายเหตุ** 
    วันหยุดราชการ     3 - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดือน มิถุนายน 2565 
 



 

--------------------------------------------------------ปฏิทินการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

ฝา่ยบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 

 

 
 

 

วัน เดือน ปี รายการกิจกรรมท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ประเมิน/

ติดตาม 

1 ก.ค. 2565 ส่งแผนการจัดประสบการณ์ฯ/แผนการจัดการเรียนรู้ 
- อนุบาล/ป.3-4 ส่ง รอง ผอ.ประยูร ศิริคุณ 
- ป.1-2  ส่ง รอง ผอ.จำรัส คูณแก้ว 
- ป.5-6 ส่ง รอง ผอ.ปรีชา นอ้ยปัญญา 

ครูทุกคน ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 

8 ก.ค. 2565 ส่งแผนการจัดประสบการณ์ฯ/แผนการจัดการเรียนรู้ 
- อนุบาล/ป.3-4 ส่ง รอง ผอ.ประยูร ศิริคุณ 
- ป.1-2  ส่ง รอง ผอ.จำรัส คูณแก้ว 
- ป.5-6 ส่ง รอง ผอ.ปรีชา นอ้ยปัญญา 

ครูทุกคน ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 

12 ก.ค. 2565 จัดกิจกรรมวันอาสาหบูชา/วันเข้าพรรษา กิจการนักเรียน ฝ่ายบริหาร 

15 ก.ค. 2565 ส่งแผนการจัดประสบการณ์ฯ/แผนการจัดการเรียนรู้ 
- อนุบาล/ป.3-4 ส่ง รอง ผอ.ประยูร ศิริคุณ 
- ป.1-2  ส่ง รอง ผอ.จำรัส คูณแก้ว 
- ป.5-6 ส่ง รอง ผอ.ปรีชา นอ้ยปัญญา 

ครูทุกคน ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 

22 ก.ค. 2565 ส่งแผนการจัดประสบการณ์ฯ/แผนการจัดการเรียนรู้ 
- อนุบาล/ป.3-4 ส่ง รอง ผอ.ประยูร ศิริคุณ 
- ป.1-2  ส่ง รอง ผอ.จำรัส คูณแก้ว 
- ป.5-6 ส่ง รอง ผอ.ปรีชา นอ้ยปัญญา 

ครูทุกคน ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 

29 ก.ค. 2565 จัดกิจกรรมวันภาษาไทย กลุ่มสาระฯ

ภาษาไทย 

ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 

30 ก.ค. - 3 ส.ค. 

2565 

ดำเนินการสังเกตการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 –  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ครั้งที่ 2 

ครูทุกคน ฝ่ายบริหาร 
หัวหน้าสายชั้น 

30 ก.ค. 2565 ส่ง ปพ.5 ให้ผู้อำนวยการลงนาม (เวลาเรียน 18 วัน) ครูประจำชั้น ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 

** หมายเหตุ** 
   วันหยุดราชการ     13 - วันอาสาฬหบูชา 

14 - วันเข้าพรรษา 

28 - วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ร.10 

                 

เดือน กรกฎาคม 2565 
 



 

--------------------------------------------------------ปฏิทินการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

ฝา่ยบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 

 

 

 

 

วัน เดือน ปี รายการกิจกรรมท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ประเมิน/

ติดตาม 

5 ส.ค. 2565 ส่งแผนการจัดประสบการณ์ฯ/แผนการจัดการเรียนรู้ 
- อนุบาล/ป.3-4 ส่ง รอง ผอ.ประยูร ศิริคุณ 
- ป.1-2  ส่ง รอง ผอ.จำรัส คูณแก้ว 
- ป.5-6 ส่ง รอง ผอ.ปรีชา นอ้ยปัญญา 

ครูทุกคน ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 

11 ส.ค. 2565 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจการนักเรียน ฝ่ายบริหาร 

19 ส.ค. 2565 ส่งแผนการจัดประสบการณ์ฯ/แผนการจัดการเรียนรู้ 
- อนุบาล/ป.3-4 ส่ง รอง ผอ.ประยูร ศิริคุณ 
- ป.1-2  ส่ง รอง ผอ.จำรัส คูณแก้ว 
- ป.5-6 ส่ง รอง ผอ.ปรีชา นอ้ยปัญญา 

ครูทุกคน ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 

26 ส.ค. 2565 ส่งแผนการจัดประสบการณ์ฯ/แผนการจัดการเรียนรู้ 
- อนุบาล/ป.3-4 ส่ง รอง ผอ.ประยูร ศิริคุณ 
- ป.1-2  ส่ง รอง ผอ.จำรัส คูณแก้ว 
- ป.5-6 ส่ง รอง ผอ.ปรีชา นอ้ยปัญญา 

ครูทุกคน ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 

31 ส.ค. 2565 ส่ง ปพ.5 ให้ผู้อำนวยการลงนาม (เวลาเรียน 22 วัน) ครูทุกคน ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 

** หมายเหตุ** 
    วันหยุดราชการ     12 - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดือน สิงหาคม 2565 
 



 

--------------------------------------------------------ปฏิทินการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

ฝา่ยบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 

 

 

 

 

วัน เดือน ปี รายการกิจกรรมท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ประเมิน/

ติดตาม 

2 ก.ย. 2565 ส่งแผนการจัดประสบการณ์ฯ/แผนการจัดการเรียนรู้ 
- อนุบาล/ป.3-4 ส่ง รอง ผอ.ประยูร ศิริคุณ 
- ป.1-2  ส่ง รอง ผอ.จำรัส คูณแก้ว 
- ป.5-6 ส่ง รอง ผอ.ปรีชา นอ้ยปัญญา 

ครูทุกคน ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 

9 ก.ย. 2565 ส่งแผนการจัดประสบการณ์ฯ/แผนการจัดการเรียนรู้ 
- อนุบาล/ป.3-4 ส่ง รอง ผอ.ประยูร ศิริคุณ 
- ป.1-2  ส่ง รอง ผอ.จำรัส คูณแก้ว 
- ป.5-6 ส่ง รอง ผอ.ปรีชา นอ้ยปัญญา 

ครูทุกคน ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 

16 ก.ย. 2565 ส่งแผนการจัดประสบการณ์ฯ/แผนการจัดการเรียนรู้ 
- อนุบาล/ป.3-4 ส่ง รอง ผอ.ประยูร ศิริคุณ 
- ป.1-2  ส่ง รอง ผอ.จำรัส คูณแก้ว 
- ป.5-6 ส่ง รอง ผอ.ปรีชา นอ้ยปัญญา 

ครูทุกคน ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 

23 ก.ย. 2565 ส่งแผนการจัดประสบการณ์ฯ/แผนการจัดการเรียนรู้ 
- อนุบาล/ป.3-4 ส่ง รอง ผอ.ประยูร ศิริคุณ 
- ป.1-2  ส่ง รอง ผอ.จำรัส คูณแก้ว 
- ป.5-6 ส่ง รอง ผอ.ปรีชา นอ้ยปัญญา 

ครูทุกคน ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 

26 - 30 ก.ย. 2565 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ครูทุกคน ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 

30 ก.ย. 2565 ส่ง ปพ.5 ให้ผู้อำนวยการลงนาม (เวลาเรียน 22 วัน) ครูทุกคน ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 

** หมายเหตุ** 
     วันหยุดราชการ      -  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดือน กันยายน 2565 
 



 

--------------------------------------------------------ปฏิทินการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

ฝา่ยบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 

 

 

 

 

วัน เดือน ปี รายการกิจกรรมท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ประเมิน/

ติดตาม 

5 - 7 ต.ค. 2565 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ครูทุกคน ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 

11 ต.ค. 2565 ปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ครูทุกคน ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 

14 ต.ค. 2565 ครูประจำวิชาส่งคะแนนให้ครูประจำชั้น ครูทุกคน ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 

21 ต.ค. 2565 ครูประจำชั้นส่งคะแนนให้ฝ่ายวัดผลประเมินผล ครูประจำชั้น ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 

28 ต.ค. 2565 ประกาศผลสอบ ฝ่ายวัดผลฯ ฝ่ายบริหาร 

- ส่งเอกสารทางวิชาการ  
     -ปพ.5  (เวลาเรียน 6 วัน) 
     -ปพ.6 (เวลาเรียน 100 วนั) 
- ส่งรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์/ 
การประเมินสมรรถนะผู้เรียน/การประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียน  

ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร 

** หมายเหตุ** 
    วันหยุดราชการ     13 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 

23 วันปิยมหาราช 
 
 
 
 
 
 

เดือน ตุลาคม 2565 
 


