
 
ปฏิทินวิชาการโรงเรียนหว1านใหญ4วิทยา (ภาคเรียนท่ี 1/2565) 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

สัปดาหO วัน/เดือน/ปQ กิจกรรม/โครงการ/งาน ผู1รับผิดชอบ 

* 9-13 เม.ย. 65 รับสมัครนักเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4 ครูชาริณีย? 

 11 พ.ค. 65 สAงหลักสูตรกลุAมสาระเปGนเลAม 1 เลAมและเปGนไฟล? ครูกรณัฏฐ? 

* 11 พ.ค. 65 ลงเวลาปฏิบัติหนMาท่ีราชการ/ประชุมครู/ ครูทุกคน 

 

 

 

* 

17 พ.ค. 65 เปRดภาคเรียนท่ี 1/2565 ครูทุกคน 

11-17 พ.ค. 65  การจัดช้ันเรียน ปฐมนิเทศ ช้ัน ม.1 และ ม.4 กลุAมวิชาการ 

1-11พ.ค. 65 แกM 0 , ร ม.1-ม. 6 ท่ีไมAจบ/เตรียมเอกสารลงทะเบียน/     

ปฏิทินกลุAมวิชาการ/ประชุมวิชาการ 

กลุAมวิชาการ 

1-11 พ.ค. 65 จัดตารางเรียน/ตารางสอน/คำส่ังมอบหมายคาบสอน/ ครูอมรรัตน? 

11-12 พ.ค. 65 สAงแบบสำรวจคAาเป\าหมาย/การแบAงคะแนน/แนวปฏิบัติ ครูชาริณีย? 

 

 

 

 

1-2 

17 พ.ค. 65 - เปRดภาคเรียนท่ี 1/2565  

- ตารางสอน/ ใบลงทะเบียนเรียน 

- ครูท่ีปรึกษาแจMงผลการเรียน ปพ.6/นักเรียนรับตารางเรียน/

เลือกชุมนุม 

- ลงทะเบียนเรียน ม.1–ม. 6 

- ปฐมนิเทศ ช้ัน ม.1 และ ม.4 

กลุAมวิชาการ/ครู/

นักเรียน ม.1-6 

25 พ.ค. 65 - ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีเรียนกิจกรรมชุมนุม ม.1-ม. 6 ครูอมรรัตน? 

3 30 พ.ค. 65 -สAงแผนการจัดการเรียนรูM/โครงการสอน 

-สAงวิจัยในช้ันเรียน 1 เร่ือง / ภาคเรียน (หัวขMอวิจัย) 

ครูวชิดา 

3-4 

31 พ.ค. 65 -ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีติด 0, ร คร้ังท่ี 1 ครูชาริณีย? 

10 มิ.ย. 65 -ครูสAงผลการแกMไขผลการเรียนรูMของนักเรียนคร้ังท่ี 1 

-ยืนยันขMอมูล DMC 

ครูชาริณีย? 

ครูธรรมพล 

5 17 มิ.ย. 65 -ประกาศผลการแกM 0, ร คร้ังท่ี 1 ครูชาริณีย? 

6 20 มิ.ย. 65 -ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีติด 0, ร คร้ังท่ี 2 ครูชาริณีย? 

7 27 มิ.ย. 65 -สAง ปพ.5 คร้ังท่ี 1 (รายช่ือ/เวลาเรียน/คะแนนกAอนกลางภาค) 

-รายช่ือชุมนุม/เวลาเรียน 

- SGS           

หัวหนMากลุAมฯ 

ครูทุกทAาน/ 

ครูชาริณีย? 

8-9 4 ก.ค. 65 

11-12 ก.ค. 65 

-สAงขMอสAงขMอสอบตMนฉบับสอบกลางภาคทุกรายวิชา 

-สAงขMอสอบกลางภาค (บรรจุซอง) 1/2565 

ครูทุกทAาน 

ครูประจำรายวิชา 



สัปดาหO วัน/เดือน/ปQ กิจกรรม/โครงการ/งาน ผู1รับผิดชอบ 

 11-12 ก.ค. 65 นิเทศการจัดการเรียนรูMของครูคร้ังท่ี 1 กลุAมงานวิชาการ/

หัวหนMากลุAมสาระ 

10 20-22 ก.ค. 65 สอบกลางภาคเรียนท่ี 1/2565 ครูประจำรายวิชา 

13 8-11 ส.ค. 65 -สAง ปพ. คร้ังท่ี 2 (เวลาเรียน/คะแนนกAอนกลางภาค/คะแนน

กลางภาค) SGS 

-สAงแบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผูMเรียน คร้ังท่ี 2  

ครูทุกทAาน 

8-11 ส.ค. 65 นิเทศการจัดการเรียนรูMของครูคร้ังท่ี 2 กลุAมงานวิชาการ/

หัวหนMากลุAมสาระ 

16 31 ส.ค. 65 ครูสAงรายช่ือนักเรียนท่ีไมAมีสิทธ์ิสอบปลายภาคเรียนท่ี 1/2565 ครูทุกทAาน 

1-2 ก.ย. 65 ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีไมAมีสิทธ์ิสอบปลายภาคเรียนท่ี 

1/2565 

ครูทุกทAาน 

/งานวัดผล 

17-19 5 ก.ย. 65 สAงขMอสอบตMนฉบับปลายภาค 1/2565 งานวัดผล 

13 ก.ย. 65 สAงขMอสอบปลายภาคเรียน (บรรจุซอง) ภาคเรียนท่ี 1/2565 ครูทุกทAาน 

 19-21 ก.ย. 65 สอบปลายภาคเรียน 1/2565 ครู/นักเรียน 

20 30 ก.ย. 65 -สAง ปพ.5 ผลการเรียนภาคเรียนท่ี 1/2565 

-สAง SGS ผลการเรียนภาคเรียนท่ี 1/2565 

-สAงแบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผูMเรียน คร้ังท่ี 3 

ครูทุกทAาน 

21 3 ต.ค. 65 -ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนท่ี 1/2565 

 

งานวัดผล 

/ งานทะเบียน 

 ** รายงานผลการปฏิบัติหนMาท่ี SAR ตามคำส่ัง 

 ** งานประกันคุณภาพการศึกษา ครูสัมพันธ? 

* 19-31 ต.ค. 65 ปRดภาคเรียนท่ี 1/2565  

รวม 107 วัน   

 

กลุ4มบริหารงานวิชาการ 9 พฤษภาคม 2565 

โรงเรียนหว1านใหญ4วิทยา อำเภอหว1านใหญ4 จังหวัดมุกดาหาร 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

 


