
 

 

 

ปฏทินิการศึกษาโรงเรยีนหวา้นใหญว่ทิยา (ภาคเรยีนที่ 1/2564) 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษามกุดาหาร 

สปัดาห ์ วนั/เดอืน/ป ี กจิกรรม/โครงการ/งาน ผูร้บัผดิชอบ 

* 24-29 เม.ย. 64 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ครูชาริณีย์ 

* 17 พ.ค. 64 ลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ/ประชุมครู/ ครูทุกคน 

 

 

 

1-2 

1-11 มิ.ย. 64 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ On-Line ครูทุกคน 

9-11 มิ.ย. 64 การจัดชั้นเรียน รายงานตัว มอบตัว ช้ัน ม.1 และ ม.4 กลุ่มวิชาการ 

1-11 มิ.ย. 64 แก้ 0 , ร ม.1-ม. 6 ที่ไม่จบ/เตรียมเอกสารลงทะเบียน/

ปฏิทินกลุ่มวิชาการ  

กลุ่มวิชาการ 

10 มิ.ย. 64 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 คณะผู้บริหาร 

1-11 มิ.ย. 64 จัดตารางเรียน/ตารางสอน/คำสั่งมอบหมายคาบสอน/ ครูอมรรัตน ์

11 มิ.ย. 64 ส่งแบบสำรวจค่าเป้าหมาย/การแบ่งคะแนน/แนวปฏิบัติ ครูชาริณีย์ 
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11-14 มิ.ย. 64 ส่งหลักสูตรกลุ่มสาระเป็นเล่ม 1 เล่มและเป็นไฟล์ ครูกรณัฏฐ์ 

14 มิ.ย. 64 -เปิดภาคเรียนที่ 1/2564  

-ตารางสอน/ ใบลงทะเบียนเรียน 

-ครูที่ปรึกษาแจ้งผลการเรยีน ปพ.6/นักเรียนรับตาราง

เรียน/เลือกชุมนุม 

-ลงทะเบียนเรียน ม.1–ม. 6 

กลุ่มวิชาการ/

ครู/นักเรียน  

ม.1-6 

15 มิ.ย. 64 -สอบนักเรียนเพื่อคักเลือกทุนการศึกษา ม.1 ม.4 งานวัดผล 

18 มิ.ย. 64 -ประกาศรายช่ือนักเรียนที่เรียนกิจกรรมชุมนุม ม.1-ม. 6 ครูอมรรัตน ์

19 มิ.ย. 64 สอนชดเชย Online ครูทุกคน 

14-25 มิ.ย. 64 -ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ตดิ 0, ร ครั้งที่ 1 ครูชาริณีย์ 
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21 มิ.ย. 64 -ส่งแผนการจัดการเรียนรู้/โครงการสอน 

-ส่งวิจัยในชั้นเรียน 1 เรื่อง / ภาคเรียน (หัวข้อวิจัย) 

ครูวชิดา 

25 มิ.ย. 64 -ครูส่งผลการแก้ไขผลการเรียนรู้ของนักเรียนครั้งที่ 1 

-ประกาศผลการแก้ 0, ร ครั้งที่ 1 

ครูชาริณีย์ 

26 มิ.ย. 64 สอนชดเชย Online ครูทุกคน 

5 3 ก.ค. 64 สอนชดเชย Online ครูทุกคน 

6 5 ก.ค. 64 -ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ตดิ 0, ร ครั้งที่ 2 ครูชาริณีย์ 

10 ก.ค. 64 สอนชดเชย Online ครูทุกคน 



 

 

 

สปัดาห ์ วนั/เดอืน/ป ี กจิกรรม/โครงการ/งาน ผูร้บัผดิชอบ 
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12 ก.ค. 64 -ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1 (รายชื่อ/เวลาเรียน/คะแนนก่อนกลางภาค) 

-รายชื่อชุมนุม/เวลาเรียน 

- SGS           

หัวหน้ากลุ่มฯ 

ครูทุกท่าน/ 

ครูชาริณีย์ 

17 ก.ค. 64 สอนชดเชย Online ครูทุกคน 

 

 

8 

 

19 ก.ค. 64 -ครูส่งผลการแก้ไขผลการเรียนรู้ของนักเรียนครั้งที่ 2 

-ประกาศผลการแก้ 0, ร ครั้งที่ 2 

ครูชาริณีย์ 

19-23 ก.ค. 64 นิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูครั้งที่ 1 กลุ่มงาน

วิชาการ/หัวหน้า

กลุ่มสาระ 

24 ก.ค. 64 สอนชดเชย Online ครูทุกคน 

8-9 19 ก.ค. 64 

29 ก.ค. 64 

-ส่งข้อส่งข้อสอบต้นฉบับสอบกลางภาคทุกรายวิชา 

-ส่งข้อสอบกลางภาค (บรรจุซอง) 1/2564 

ครูทุกท่าน 

ครูประจำ

รายวิชา 

31 ก.ค. 64 สอนชดเชย Online ครูทุกคน 

10 2-4 ส.ค. 64 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2564 ครูประจำ

รายวิชา 

7 ส.ค. 64 สอนชดเชย Online ครูทุกคน 

12 16 ส.ค. 64 -ส่ง ปพ. ครั้งที่ 2 (เวลาเรียน/คะแนนก่อนกลางภาค/

คะแนนกลางภาค) SGS 

-ส่งแบบประเมินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน ครั้งที่ 2  

ครูทุกท่าน 

21 ส.ค. 64 สอนชดเชย Online ครูทุกคน 

13 23-27 ส.ค. 64 นิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูครั้งที่ 2 กลุ่มงาน

วิชาการ/หัวหน้า

กลุ่มสาระ 

28 ส.ค. 64 สอนชดเชย Online ครูทุกคน 

15 6 ก.ย. 64 ครูส่งรายช่ือนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 

1/2564 

ครูทุกท่าน 

4 ก.ย. 64 สอนชดเชย Online ครูทุกคน 

2 ต.ค. 64 สอนชดเชย Online ครูทุกคน 

 

 



 

 

 

สปัดาห ์ วนั/เดอืน/ป ี กจิกรรม/โครงการ/งาน ผูร้บัผดิชอบ 

16 10 ก.ย. 64 ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 

1/2564 

ครูทุกท่าน 

/งานวัดผล 

18 ก.ย. 64 สอนชดเชย Online ครูทุกคน 

18 27 ก.ย. 64 ส่งข้อสอบต้นฉบับปลายภาค 1/2564 งานวัดผล 

19 

 

4 ต.ค. 64 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียน (บรรจุซอง) ภาคเรียนที่ 1/2564 ครูทุกท่าน 

6-8 ต.ค. 64 สอบปลายภาคเรียน 1/2564 ครู/นักเรียน 

20 15 ต.ค. 64 -ส่ง ปพ.5 ผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 

-ส่ง SGS ผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 

-ส่งแบบประเมินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน ครั้งที่ 3 

ครูทุกท่าน 

21 18 ต.ค. 64 -ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 

 

งานวัดผล 

/ งานทะเบียน 

 ** รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ SAR ตามคำส่ัง 

 ** งานประกนัคุณภาพการศึกษา ครูสัมพันธ์ 

* 19-31 ต.ค. 64 ปิดภาคเรียนที่ 1/2564  

รวมวนัเรยีนภาคเรียนที ่1/2564  จำนวน 107 วนั 

 

โรงเรยีนหว้านใหญว่ทิยา อำเภอหวา้นใหญ ่จงัหวดัมุกดาหาร 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษามกุดาหาร 

11 มิถนุายน 2564 


