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ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดขะจาว 

 

 

         
ก ำหนดกำร เปิด – ปดิภำคเรียน ประจ ำปกีำรศกึษำ 2561 

 
 

ภำคเรียนท่ี 1   ** เปิดภาคเรียนวันที่  16  พฤษภาคม  2561 ** 
   วันที่  1  พฤษภาคม  2561  : ประชุมผู้ปกครองทุกระดับช้ัน 
   วันที่  16  พฤษภาคม  2561  : เปิดภาคเรียนที่ 1/2561 
   วันที่  1 - 5 ตุลาคม 2561 : สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2561 
   วันที่  11  ตุลาคม  2561   : ปิดภาคเรียนที่ 1/2561 
 

ภำคเรียนท่ี 2   ** เปิดภาคเรียนวันที่  1  พฤศจิกายน  2561 ** 
วันที่  20 - 22 มีนาคม  2562   : สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2561 
วันที่  1 เมษายน  2562  : ปิดภาคเรียน 2/2561 
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ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดขะจาว 

 

 

 

ปฏิทินกำรปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2561 

โรงเรียนวัดขะจำว  อ ำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศึกษำเชยีงใหม่ เขต 1 

 
 
 
 

วัน เดือน ปี รำยกำรกิจกรรมท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน/ติดตำม 
1 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจ าปี

การศึกษา 2561 
คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ฝ่ายบริหาร 

2 พ.ค. 61 วันสุดท้าย ในการ Booking หลกัสูตรอบรม
คูปอง 

คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ฝ่ายวิชาการ 

14 พ.ค. 61 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ฝ่ายบริหาร 
15 พ.ค. 61 - ส่งแผนการจัดการเรียนรูทุ้กรายวิชา  

  ครั้งที่ 1 
- ส่ง ID Plan 1/2561 
- ส่งวิเคราะหม์าตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

งานวัดผล/ครูประจ าวิชา/
งานประกัน 

ฝ่ายวิชาการ 

16 พ.ค. 61 
 

- เปิดภาคเรียนที่ 1 /2561 
- เริม่ลงทะเบียนข้อมลู DMC  1/2561 

คณะครูและบุคลากรทุกท่าน 
งานทะเบียน/วัดผล 

ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายวิชาการ 

28 พ.ค.-3 มิ.ย. 
61 

ครูท าการยืนยันหรอืเลือกหลกัสูตรทีส่นใจ 
Shopping ในการอบรมคูปอง 

คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ฝ่ายวิชาการ 

31 พ.ค. 61 วันงดสูบบุหรี่โลก โครงการวันส าคัญ ฝ่ายวิชาการ 
** วันหยุดราชการ    อ. 1 พ.ค. 61 วันแรงงาน 

     จ. 14 พ.ค. 61 วันพืชมงคล 
ศ. 29 พ.ค. 61 วันวิสาขบูชา 
 
 
 
 
 

ปฏิทินวิชำกำรประจ ำเดือน พฤษภำคม 2561 
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ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดขะจาว 

 

 

 
 
 
 

วัน เดือน ปี รำยกำรกิจกรรมท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน / ติดตำม 
10 มิ.ย. 61 - ยืนยันข้อมูล DMC  งานทะเบียน ฝ่ายบริหาร 
14 มิ.ย. 61 กิจกรรมไหว้คร ู งานกิจการนักเรียน/

สภานักเรียน 

ฝ่ายบุคคลและกิจการฯ 

26 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันสุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

ฝ่ายบริหาร 

25-29 มิ.ย 61 English Camp ครูรุ่งกานต์ ฝ่ายกิจการ 
 

 
 

วัน เดือน ปี รำยกำรกิจกรรมท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน / ติดตำม 
3 ก.ค. 61 - กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายกิจการ 

12-13 ก.ค.61 - จัดค่ายคุณธรรม คณะครูทุกท่าน ฝ่ายบริหาร 
21 ก.ค.61 แข่งทักษะวิชาการระดบัเขตพื้นที่เด็กปกต ิ คณะครูทุกท่าน ฝ่ายวิชาการ 
23 ก.ค.61 แข่งทักษะวิชาการระดบัเขตพื้นที่เด็กพิเศษ คณะครูทุกท่าน ฝ่ายวิชาการ 

23–26 ก.ค. 61 - นิเทศภายในการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที ่1 
- ค่ายภาษาจีน 9.00-11.00 น. 

คณะกรรมการตามค าสั่ง ฝ่ายบริหาร 

26 ก.ค. 61 - ถวายเทียนพรรษา 
- ถวายพระพร ร.10 

คณะกรรมการตามค าสั่ง ฝ่ายบริหาร 

 
** วันหยุดราชการ    ศ. 27 ก.ค. 61 วันอาสาฬหบูชา 
    ส. 28 ก.ค. 61  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 

     จ. 30 ก.ค. 61  วันหยุดชดเชยเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 
 
 

ปฏิทินวิชำกำรประจ ำเดือน มิถุนำยน 2561 
 

ปฏิทินวิชำกำรประจ ำเดือน กรกฎำคม 2561 
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ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดขะจาว 

 

 

 
 

 
วัน เดือน ปี รำยกำรกิจกรรมท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน / ติดตำม 
10 ส.ค. 61 - ตักบาตร 

- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
คณะครูทุกท่าน 
คณะครูทุกท่าน 

ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหาร 

17 ส.ค. 61 - กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริหาร 
 
** วันหยุดราชการ    อา. 12 ส.ค. 60 วันแม่แห่งชาติ 

     จ.  13 ส.ค. 60 หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ 
 
 
 
 
 

วัน เดือน ปี รำยกำรกิจกรรมท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน / ติดตำม 
6-7 ก.ย. 61 - ส ารวจข้อมูลการสอบปลายภาค 

- จัดตารางสอบ 
- ส ารวจรายช่ือนักเรียนทีม่ีเวลาเรียนไม่ถึง 80% 

- งานวัดผล 
- งานวัดผล 
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/งานวัดผล 

ฝ่ายวิชาการ 

24 ก.ย. 61 ประกาศรายช่ือนักเรียนทีม่ีเวลาเรียนไม่ถงึ 80% 
/ให้ยื่นค าร้องขอมีสทิธ์ิสอบ/ติดต่อครูประจ าวิชา 

งานวัดผล/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ฝ่ายวิชาการ 

25 ก.ย. 61 ส่งต้นฉบบัข้อสอบปลายภาค 1/2560 ครูประจ าวิชา งานวัดผล 
27 ก.ย. 61 บรรจุ/ส่งซองข้อสอบปลายภาค 1/2561 ครูประจ าวิชา งานวัดผล 
28 ก.ย. 61 ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ไมม่ีสทิธ์ิสอบปลายภาค งานวัดผล ฝ่ายวิชาการ 

 

ปฏิทินวิชำกำรประจ ำเดือน สิงหำคม 2561 
 

ปฏิทินวิชำกำรประจ ำเดือน กนัยำยน 2561 
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ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดขะจาว 

 

 

 
 
 

วัน เดือน ปี รำยกำรกิจกรรมท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน / ติดตำม 
1-5 ต.ค.61 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2561 กรรมการตามค าสั่งฯ ฝ่ายวิชาการ 

5-10 ต.ค. 61 บันทึกคะแนน/เวลาเรียน หลงักลางภาค      
คะแนนสอบปลายภาค คุณลักษณะฯ อ่าน
เขียนฯ  

ครูประจ าวิชา งานวัดผล/ 
ฝ่ายวิชาการ 

8-10 ต.ค.61 กีฬาสีโรงเรียน ครูและบุคลากรทุกท่าน ฝ่ายกิจการ 
10 ต.ค. 61 - ส่ง ปพ.5 ที่วิชาการ 

- ส่งสรปุและประเมินผลการจัดกจิกรรม 
  พัฒนาผู้เรียน 

- ครูประจ าช้ัน 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

งานวัดผล/ 
งานกิจกรรมพฒันา
ผู้เรียน/ ฝ่ายวิชาการ 

11-31 ต.ค. 61 ปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ครูและบุคลากรทุกท่าน ฝ่ายบริหาร 
23 ต.ค. 61 ครูลงเวลาปฏิบัติราชการ / ร่วมพิธีวันปิย

มหาราช 
ครูและบุคลากรทุกท่าน ฝ่ายบริหาร 

24-26 ต.ค. 61 นักเรียนยื่นค าร้อง ด าเนินการสอบแก้ตัว
และ ส่งผลการสอบแก้ตัว 

งานวัดผล/ครูประจ าวิชา ฝ่ายวิชาการ 

31 ต.ค. 61 - ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ทุกรายวิชา  
  ครั้งที่ 2 
- ส่ง ID Plan 2/2561 

งานวัดผล/ครูประจ าวิชา 
 

ครูทุกท่าน/งานประกันฯ 

ฝ่ายวิชาการ 
 

งานประกันฯ 
 
** วันหยุดราชการ    ส. 13 ต.ค. 60 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 

     อ. 23 ต.ค. 60  วันปิยมหาราช (ครูลงเวลาเข้าร่วมพิธี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิทินวิชำกำรประจ ำเดือน ตุลำคม 2561 
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ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดขะจาว 

 

 

 

ปฏิทินกำรปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 

โรงเรียนวัดขะจำว  อ ำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศึกษำเชยีงใหม่ เขต 1 

 
 
 
 
 

 

วัน เดือน ปี รำยกำรกิจกรรมท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน / ติดตำม 
1 พ.ย. 61 เปิดภาคเรียนที่ 2/2561 คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ฝ่ายบริหาร 
23 พ.ย. 61 - กิจกรรมวันลอยกระทง งานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหาร 
26 พ.ย.61 กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 

(25 พ.ย.61) 
งานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหาร 

 
 
 
 
 

วัน เดือน ปี รำยกำรกิจกรรมท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน / ติดตำม 
5 ธ.ค. 61 วันพ่อแห่งชาติ คณะครูทุกท่าน ฝ่ายกิจการ 
29 ธ.ค.61 กิจกรรมสง่ท้ายปเีก่าต้อนรับปีใหม่ คณะครูทุกท่าน ฝ่ายกิจการ 

** วันหยุดราชการ    พ. 5 ธ.ค. 61 วันพ่อแห่งชาติ 
     จ. 10 ธ.ค. 61 วันรัฐธรรมนญู 
     จ. 31 ธ.ค. 61 วันสิ้นป ี

เดือน พฤศจิกำยน 2561 
 

เดือน ธนัวำคม 2561 
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ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดขะจาว 

 

 

 
 
 

วัน เดือน ปี รำยกำรกิจกรรมท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน / ติดตำม 
16 ม.ค. 62 ร่วมกิจกรรมวันคร ู ครูและบุคลากรทุกท่าน ฝ่ายบริหาร 

21-25 ม.ค. 62 นิเทศภายในการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 คณะกรรมการตามค าสั่ง ฝ่ายบริหาร 
 
** วันหยุดราชการ    อ. 1 ม.ค. 62 วันข้ึนปีใหม ่
 

     
 
 

วัน เดือน ปี รำยกำรกิจกรรมท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน / ติดตำม 
2 ก.พ. 62 สอบ o-net ป.6 ปีการศึกษา 2562 ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ 
… ก.พ. 62 สอบ การอ่าน ป.1  ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ 
… ก.พ. 62 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลกูเสือ-เนตรนาร ี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายกิจการ 

 
 
 
 

วัน เดือน ปี รำยกำรกิจกรรมท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน / ติดตำม 
....ม.ีค.62 สอบ NT ป.3 ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร 
7 มี.ค.62 ส ารวจรายช่ือนักเรียนทีม่ีเวลาเรียนไม่ถงึ 80% งานวัดผล/ครูประจ าวิชา ฝ่ายวิชาการ 
8 มี.ค.62 - ประกาศรายช่ือนักเรียนทีม่ีเวลาเรียนไม่ถึง 80% /

ให้ยื่นค าร้องขอมีสทิธ์ิสอบ/ติดต่อครูประจ าวิชา 
งานวัดผล/ครูประจ าวิชา 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 

18 มี.ค.62 ส่งต้นฉบบัข้อสอบปลายภาค 2/2561 ครูประจ าวิชา งานวัดผล 
19 มี.ค.62 - บรรจุ/ส่งซองข้อสอบปลายภาค 2/2561 

- ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ไมม่ีสทิธ์ิสอบปลายภาค 
ครูประจ าวิชา 
งานวัดผล 

งานวัดผล 
ฝ่ายวิชาการ 

20-22 มี.ค.62 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2561 กรรมการตามค าสั่งฯ ฝ่ายวิชาการ 
25 มี.ค.62 - นักเรียนยื่นค าร้อง ด าเนินการสอบแก้ตัวและ  

  ส่งผลการสอบแก้ตัว 
- ประกาศผบสอบ O-net 62 

งานวัดผล/ครูประจ าวิชา ฝ่ายวิชาการ 

28 มี.ค. 62 ปัจฉิมนเิทศนักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2561 งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ 
30 มี.ค. – พ.ค

62 
รับสมัครนกัเรียน อ.2 , ป.1 ปีการศึกษา 2562 งานรับนกัเรียน ฝ่ายวิชาการ 

 

เดือน มกรำคม 2562 
 

เดือน กุมภำพนัธ์ 2562 
 

เดือน มีนำคม 2562 
 



8 

ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดขะจาว 

 

 

 
 
 

วัน เดือน ปี รำยกำรกิจกรรมท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน / ติดตำม 
1 เม.ย. 62 ปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ครูและบุคลากรทุกท่าน ฝ่ายบริหาร 

1-24 เม.ย.62 บันทึกคะแนน/เวลาเรียน หลงักลางภาค      
คะแนนสอบปลายภาค คุณลักษณะฯ อ่านเขียนฯ  

ครูประจ าวิชา งานวัดผล/ 
ฝ่ายวิชาการ 

25 เม.ย.62 - ส่ง ปพ.5 ที่วิชาการ 
- ส่งสรปุ SAR ตนเอง 
- ส่งสรปุ SAR โรงเรียน 
- ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที 2/2560  

- ครูประจ าวิชา/ หัวหน้า
กลุ่มสาระฯ 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานวัดผล 

งานวัดผล/ 
งานกิจกรรมพฒันา
ผู้เรียน/ ฝ่ายวิชาการ 

** วันหยุดราชการ    ศ. 6 เม.ย. 62 วันจักร ี
    ส. 13 เม.ย. 62 วันสงกรานต ์
    อา. 14 เม.ย. 62 วันสงกรานต ์
    จ. 15 เม.ย. 62  วันสงกรานต ์
    อ. 16 เม.ย. 62 หยุดชดเชยวันสงกรานต ์
    พ. 17 เม.ย. 62 หยุดชดเชยวันสงกรานต ์
 
 
 
 
 
 

วัน เดือน ปี รำยกำรกิจกรรมท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผู้ประเมิน / ติดตำม 
1 พ.ค.62 - ประชุมผูป้กครองนักเรียน พรอ้มรบัอปุกรณ์การ 

  เรียน และเครือ่งแบบ 
- ประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที 2/2561 

- ครูประจ าวิชา 
- งานวัดผล 

งานวัดผล/ 
ฝ่ายวิชาการ 

13 พ.ค.62 ประชุมเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ครูและบุคลากรทุกท่าน ฝ่ายบริหาร 
16 พ.ค.62 เปิดภาคเรียน 1/2562 ครูและบุคลากรทุกท่าน ฝ่ายบริหาร 

 

** หมายเหตุ ก าหนดการตามปฏิทินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

เดือน เมษำยน 2562 
 

เดือน พฤษภำคม 2562 
 



1 

ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดขะจาว 

 

 

ปฏิทินวิชำกำร 200 วัน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 โรงเรียนวัดขะจำว ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 
 

เดือน/ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 เปิด รวม 
พฤษภาคม ปิดเรียนภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561 1 2 3 ส อ 4 5 6 7 8 ส อ 9 ปิด 10 11 11 11 
มิถุนายน 12 ส อ 13 14 15 16 17 ส อ 18 19 20 21 22 ส อ 23 24 25 26 27 ส อ 28 29 30 31 32 ส ))) 21 32 
กรกฎาคม อ 33 34 35 36 37 ส อ 38 39 40 41 42 ส อ 43 44 45 46 47 ส อ 48 49 50 51 ปิด ส อ ปิด 52 20 52 
สิงหาคม 53 54 55 ส อ 56 57 58 59 60 ส อ ปิด 61 62 63 64 ส อ 65 66 67 68 69 ส อ 70 71 72 73 74 22 74 
กันยายน ส อ 75 76 77 78 79 ส อ 80 81 82 83 84 ส อ 85 86 87 88 89 ส อ 90 91 92 93 94 ส อ ))) 20 94 
ตุลาคม 95 96 97 98 99 ส อ 100 101 102 ปิดเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศกึษา  2561 8 102 

พฤศจิกายน 1 2 ส อ 3 4 5 6 7 ส อ 8 9 10 11 12 ส อ 13 14 15 16 17 ส อ 18 19 20 21 22 ))) 22 22 
ธันวาคม ส อ 23 24 ปิด 25 26 ส อ ปิด 27 28 29 30 ส อ 31 32 33 34 35 ส อ 36 37 38 39 40 ส อ ปิด 18 40 
มกราคม ปิด 41 42 43 ส อ 44 45 46 47 48 ส อ 49 50 51 ปิด 52 ส อ 53 54 55 53 57 ส อ 58 59 60 61 21 61 

กุมภาพันธ์ 62 ส อ 63 64 65 66 67 ส อ 68 69 70 71 72 ส อ 73 ปิด 74 75 76 อ ส 77 78 79 80 ))) ))) ))) 19 85 
มีนาคม 81 ส อ 82 83 84 85 86 ส อ 87 88 89 90 91 ส อ 92 93 94 95 96 ส อ 97 98 ปิดภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2561 18 200 
เมษายน ปิดเรียนภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561 - 98 

 

29 พ.ค.61  วันวิสาขบูชสา  27 ม.ค.61 ปิดวันอาสาฬหบูชา   28 ก.ค.61 ชดเชยวันเฉลิม ร.10 
12 ส.ค.61  วันแม่แห่งชาติ  5 ธ.ค.61   วันพ้อแห่งชาติ    10 ธ.ค.62    วันรัฐธรรมนญู 
31 ธ.ค.61     วันสิ้นป ี   1 ม.ค.62   วันต้อนรับปีใหม ่    16 ม.ค.61   วันครู        
19 มี.ค.61  วันมาฆบูชา 

  
 

 


