คำนำ
โรงเรียนหอวังตระหนักถึงบทบาทและภารกิจในการทำงานของบุคลากรทุกหน่วยงานจึงได้กำหนด
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคู่มือในการดำเนินงานของ
โรงเรียนตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด รวมทั้งเป็นข้อมูลในการกำกับติดตามและประเมิ นผลการดำเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพื่อให้การบริหารงานภายในโรงเรียนเป็นไป
อย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนหอวัง ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ และเป็นแนวทางในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนหอวังได้
เป็นอย่างดียิ่ง

(นายประวัติ สุทธิประภา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง

สารบัญ
หน้า
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ปฏิทิน 2564 – 2565
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2564
เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2564
เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2564
เดือนมกราคม
พ.ศ. 2565
เดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2565
เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2565
เดือนเมษายน
พ.ศ. 2565
เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2565
เดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2565
เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2565
เดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2565
เดือนกันยายน
พ.ศ. 2565
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีปฏิบัติงานเป็นช่วงระยะยาว
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ปฏิทินปี พ.ศ. 2564

ปฏิทินปี พ.ศ. 2565

วันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2564
วันศุกร์ที่ 1 ม.ค. 64
วันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 64
วันศุกร์ที่ 26 ก.พ. 64
วันอังคารที่ 6 เม.ย. 64
วันจันทร์ที่ 12 เม.ย. 64
วันอังคารที่ 13 เม.ย. 64
วันพุธที่ 14 เม.ย. 64
วันพฤหัสบดีที่ 15 เม.ย. 64
วันอังคารที่ 4 พ.ค. 64
วันพุธที่ 26 พ.ค. 64
วันพฤหัสบดีที่ 3 มิ.ย. 64
วันจันทร์ที่ 26 ก.ค. 64
วันอังคารที่ 27 ก.ค. 64
วันพุธที่ 28 ก.ค. 64

วันขึ้นปีใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 12 ส.ค. 64 วันแม่แห่งชาติ
วันตรุษจีน(วันหยุดพิเศษ)
วันศุกร์ที่ 24 ก.ย. 64
วันมหิดล (วันหยุดเพิ่มพิเศษ)
วันมาฆบูชา
วันพุธที่ 13 ต.ค. 64
วันคล้ายวันสวรรคต
วันจักรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันสงกรานต์
ในรัชกาลที่ 9
วันสงกรานต์
วันพฤหัสบดีที่ 21 ต.ค. 64 วันออกพรรษา
วันสงกรานต์
วันศุกร์ที่ 22 ต.ค. 64
วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
วันสงกรานต์
วันจันทร์ที่ 6 ธ.ค. 64
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวัน
วันฉัตรมงคล
พระบรมราชสมภพ
วันวิสาขบูชา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
ในรัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันศุกร์ที่ 10 ธ.ค. 64
วันรัฐธรรมนูญ
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันศุกร์ที่ 31 ธ.ค. 64
วันสิ้นปี
วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2565
วันเสาร์ที่ 1 ม.ค. 65
วันจันทร์ที่ 3 ม.ค. 65
วันพุธที่ 16 ก.พ. 65
วันพุธที่ 6 เม.ย. 65
วันพุธที่ 13 เม.ย. 65
วันพฤหัสบดีที่ 14 เม.ย. 65
วันศุกร์ที่ 15 เม.ย. 65
วันพุธที่ 4 พ.ค. 65
วันจันทร์ที่ 16 พ.ค. 65
วันศุกร์ที่ 3 มิ.ย. 65
วันพุธที่ 13 ก.ค. 65
วันพฤหัสบดีที่ 14 ก.ค. 65
วันศุกร์ที่ 15 ก.ค. 65
วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ค. 65

วันขึ้นปีใหม่
วันศุกร์ที่ 29 ก.ค. 65
วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
วันศุกร์ที่ 12 ส.ค. 65
วันแม่แห่งชาติ
วันมาฆบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 13 ต.ค. 65 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท
วันจักรี
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
วันสงกรานต์
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
วันสงกรานต์
บรมนาถบพิตร
วันสงกรานต์
วันศุกร์ที่ 14 ต.ค. 65
วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
วันฉัตรมงคล
วันจันทร์ที่ 24 ต.ค. 65
วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
วันจันทร์ที่ 5 ธ.ค. 65
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
รัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติ
วันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์ที่ 12 ธ.ค. 65
วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
วันเข้าพรรษา
วันศุกร์ที่ 30 ธ.ค. 65
วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ปฏิทินการประชุม โรงเรียนหอวัง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สถานที่

จันทร์ที่ 1 ของเดือน

การประชุมครูโรงเรียนหอวัง

จันทร์ที่ 2 ของเดือน
จันทร์ที่ 3 ของเดือน

การประชุมครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้
การประชุมคณะสี/ระดับชั้น

โรงเรียนหอวัง
โรงเรียนหอวัง

จันทร์ที่ 4 ของเดือน

การประชุมคณะกรรมการงานอื่น ๆ
ที่ได้รับมอบหมาย
การประชุมหัวหน้างาน
กลุ่มบริหารงบประมาณ

โรงเรียนหอวัง

1-15 ของเดือน

ทุกวันศุกร์

รายงานงบเดือนงบเปรียบเทียบยอดเงิน
ฝากธนาคาร ส่ง สตง. และ สพม.กท. 2
รับเงินค่าเช่าร้าน ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
การประชุมคณะกรรมการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กิจกรรม “ตักบาตร เติมบุญ”

ศุกร์ คาบที่ 5

การอบรมนักเรียนประจำสัปดาห์
“กิจกรรมคนดีศรีหอวัง”
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

พุธ คาบที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

พฤหัสบดี คาบที่ 8

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

จันทร์ คาบที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

จันทร์ คาบที่ 9

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

จันทร์ คาบที่ 7
ทุกเช้า
เวลา 08.00 – 08.30 น.

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การประชุมแม่บ้าน – นักการภารโรง

1-10 ของเดือน
ทุกวันอังคาร

หอประชุม

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหาร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองฯกลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้าคณะสี
หัวหน้าระดับชั้น
กลุ่มบริหาร /หัวหน้างาน

ห้องสำนักงาน
กลุ่มบริหาร
งบประมาณ
ห้องการเงิน

กลุ่มบริหารงบประมาณ

ห้องการเงิน
ห้องวชิรุณหิศ

มยุรี อินทรโชติ
กลุ่มบริหารวิชาการ

เวทีลานเรียนรู้

ปานรดา ชัยชญานันท์
และคณะ

สุมินตรา เทียมนาขา

หอประชุม

กลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้าระดับชั้น ม.1 - 6

ห้อง 516

กลุ่มบริหารทั่วไป
กุศล มีศิริ
รจนาพร ผ่องใส

ปฏิทินปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
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โรงเรียนหอวัง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม 2564
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

ศุกร์ 1 – อาทิตย์ 17
ต.ค 64

การฝึกซ้อมการประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน
ธนาคารออมสินประจำปี 2564

ศุกร์ 1 – เสาร์ 30
ต.ค. 64

การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564
การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน
ประจำปี 2564

อาทิตย์ 10 ต.ค. 64

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 3 (เข็มที่ 1)
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 4 – 6 (เข็มที่ 1)

อังคาร 12 ต.ค. 64

พุธ 13 ต.ค. 64
พฤหัสบดี 14 ต.ค. พุธ 10 พ.ย. 64
ศุกร์ 15 - จันทร์ 25
ต.ค. 64
พุธ 20 ต.ค. 64

พฤหัสบดีที่ 21
ต.ค. 64
ศุกร์ 22 ต.ค. 64

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

โรงเรียนหอวัง

ประยุทธ ชาญอักษร
นพดล โถวิเชียร
ธนกฤต ด้วงคงมนศรี
โรงเรียนหอวัง อวิกา อึ่งสกุล และคณะ
ธนาคารออมสิน ประยุทธ ชาญอักษร
สำนักงานใหญ่ นพดล โถวิเชียร
กรุงเทพมหานคร ธนกฤต ด้วงคงมนศรี
โรงเรียนหอวัง แก่นแก้ว สุขลิ้ม
และคณะ
หน่วยความร่วมมือ แก่นแก้ว สุขลิ้ม
บริการฉีดวัคซีน และคณะ
COVID-19
(เซ็นทรัลลาดพร้าว
อาคารจอดรถ
ชั้น 3)

วันหยุดราชการเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระบบ Data
โรงเรียนหอวัง
Management Center (DMC) ปีการศึกษา 2564
รอบที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์
http://portal.bopp-obec.info/obec64/
การรายงานค่าสาธารณูปโภค
ห้องการเงิน
(ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563)
การรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 1
ห้องการเงิน
ปีการศึกษา 2563
การเข้าร่วมการแข่งขัน International Youth Music อาคารอเนกประสงค์
Competitions (Online)
โยธวาทิต

พชรเมธี มณีกรรณ์
และคณะ
สุมินตรา เทียมนาขา
สุมินตรา เทียมนาขา
ประยุทธ ชาญอักษร
และคณะ

วันหยุดราชการเนื่องในวันออกพรรษา

วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
(เลื่อนจากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี 29 ธ.ค. 63)
อังคาร 26 ต.ค. 64 การประชุมครูโรงเรียนหอวัง
Online
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรลงเวลาปฏิบัติหน้าที่

Online
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โรงเรียนหอวัง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม 2564 (ต่อ)
วัน/เดือน/ปี
เสาร์ 30 ต.ค. 64
อาทิตย์ 31 ต.ค. 64

กิจกรรม

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

การแจกเอกสารประกอบการเรียน นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
การแจกเอกสารประกอบการเรียน นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนหอวัง

จรรยาภรณ์ โชคชัยฐานนันท์
และคณะ
จรรยาภรณ์ โชคชัยฐานนันท์
และคณะ

โรงเรียนหอวัง

เดือนพฤศจิกายน 2564
วัน/เดือน/ปี
จันทร์ 1 พ.ย. 64

กิจกรรม
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

จันทร์ 1 – ศุกร์ 12
พ.ย. 64

- ประกาศผลการเรียนทุกระดับชัน้ ประจำภาคเรียนที่
1/2564 ทางเว็บไซต์โรงเรียนหอวัง
- ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นรับเอกสารผลการเรียน
รายบุคคล (ปพ.6) ที่งานทะเบียนวัดผล
การรับเงินค่าเรียนเสริมเข้มวันเสาร์
ภาคเรียนที่ 2/ 2564
การรับเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564

โรงเรียนหอวัง

ปัทมาสน์ บุญทรง
และคณะ

ห้องการเงิน

มยุรี อินทรโชติ

ห้องการเงิน

มยุรี อินทรโชติ

การทำเรื่องขอทำลายเอกสาร ที่มีอายุเกิน 10 ปี
- การสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 (ครูผู้สอนนัดหมาย
กับนักเรียนสอบแก้ตัวโดยตรง)
- ครูประจำวิชาส่งผลสอบแก้ตัวให้กับงานทะเบียน
วัดผล วันศุกร์ที่ 19 พ.ย. 64
สำรวจรายการที่โรงเรียนน้องต้องการรับการสนับสนุน

ห้องการเงิน
Online

สุมินตรา เทียมนาขา
ครูประจำวิชา

โรงเรียนหอวัง

การซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานทุกหน่วยงาน

โรงเรียนหอวัง

มัณฑิกา วิชัยดิษฐ
และคณะ
อวิกา อึ่งสกุล และคณะ

ห้องพัสดุ

อวิกา อึ่งสกุล และคณะ

จันทร์ 1 - จันทร์ 15
พ.ย. 64

จันทร์ 1 – ศุกร์ 19
พ.ย. 64

จันทร์ 1 – อังคาร 30
พ.ย. 64

การจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
อังคาร 2 พ.ย. 64

สถานที่
โรงเรียนหอวัง

ผู้รับผิดชอบ

การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทางโรงเรียน โรงเรียนหอวัง ปุณยนุช ปัญญาดิลก
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
หน่วยความร่วมมือ แก่นแก้ว สุขลิ้ม
ปีที่ 4 – 6 (เข็มที่ 2)
บริการฉีดวัคซีน และคณะ
COVID-19
(เซ็นทรัลลาดพร้าว
อาคารจอดรถ
ชั้น 3)

ปฏิทินปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
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โรงเรียนหอวัง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนพฤศจิกายน 2564 (ต่อ)
วัน/เดือน/ปี
อังคาร 2 พ.ย. 64
เสาร์ 6 พ.ย. 64
จันทร์ 8 พ.ย 64

กิจกรรม
การแจกเอกสารประกอบการเรียน ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 3 (เข็มที่ 2)
สรุปงานตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้เงิน
ประจำเดือนตุลาคม

จันทร์ 22 พ.ย. 64 การเปิดเรียนแบบ Onsite ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2564

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

โรงเรียนหอวัง

จรรยาภรณ์ โชคชัยฐานนันท์
และคณะ
แก่นแก้ว สุขลิ้ม
และคณะ
วัฒนพงศ์ วรคุณวิศิษฏ์

โรงเรียนหอวัง
ห้องแผนงาน

โรงเรียนหอวัง

การรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
โรงเรียนหอวัง
อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จันทร์ 22 – ศุกร์
งานทะเบียนวัดผลแก้ไขผลสอบแก้ตัวในโปรแกรม
ห้องทะเบียนวัดผล
26 พ.ย. 64
School ICT
Online/Onsite
จันทร์ 22 – อังคาร
กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มความรูเ้ พื่อยกระดับ
Online
30 พ.ย. 64
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (O-NET)
สำหรับนักเรียนทีส่ มัครใจ
กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มความรูม้ ุ่งสู่มหาวิทยาลัย
Online
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อรองรับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET) GAT/PAT
และวิชาสามัญ
อังคาร 23 พ.ย. 64
การรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
โรงเรียนหอวัง
อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
พุธ 24 พ.ย. 64
การรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
โรงเรียนหอวัง
อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
พฤหัสบดี 25 พ.ย. 64 การรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
โรงเรียนหอวัง
อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
- สวนลุมพินี
- โรงเรียนหอวัง
- พระบรมรูป ร.6
ศุกร์ 26 พ.ย. 64
การรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
โรงเรียนหอวัง
อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ปฏิทินปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

ครูที่ปรึกษา
งานทะเบียนวัดผล
ระดับชั้น
มัณฑิกา วิชัยดิษฐ
และคณะ
มัณฑิกา วิชัยดิษฐ
และคณะ
ครูที่ปรึกษา
ครูที่ปรึกษา
ครูที่ปรึกษา
เพิ่มเสียง อัคฮาด
และคณะ
ครูที่ปรึกษา

หน้า | 4

โรงเรียนหอวัง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนพฤศจิกายน 2564 (ต่อ)
วัน/เดือน/ปี
เสาร์ 27 พ.ย. 64

อาทิตย์ 28 - อังคาร
30 พ.ย. 64
จันทร์ 29 พ.ย. 64

กิจกรรม

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

เข้าร่วมการประกวดดนตรีสากลสมัยนิยม
ผสมเครื่องเป่า ประจำปี 2564 ในโครงการ The
Power ในรูปแบบ Live Streaming จัดโดย วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คิงเพาเวอร์
ไทยเพาเวอร์ พลังคนไทย
กิจกรรมวันเอดส์โลก

Online

ประยุทธ ชาญอักษร
และคณะ

การรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หอประชุม
โรงเรียนหอวัง

ศิรยา ยิ้มกระจ่าง
และคณะ
ครูที่ปรึกษา

เดือนธันวาคม 2564
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

พุธ 1 – พฤหัส 2 ธ.ค. กิจกรรมสัปดาห์วันเอดส์โลก
64
พุธ 1 – พฤหัส 30
การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทางโรงเรียน
ธ.ค. 64
การฝึกซ้อม – พิธีเปิดกีฬาคณะนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2564
กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มความรูเ้ พื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (O-NET)
สำหรับนักเรียนทีส่ มัครใจ
กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มความรูม้ ุ่งสู่มหาวิทยาลัย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อรองรับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET) GAT/PAT
และวิชาสามัญ
พุธ 1 ธ.ค. 64 - เสาร์ การรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบ
15 ม.ค. 65
ความสามารถทางด้านปฏิบัติดนตรี ขับร้อง
Horwang Music Academy: MUSIC PRE-TEST
ศุกร์ 3 ธ.ค. 64
กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ

จันทร์ 6 ธ.ค. 64

สถานที่
โรงเรียนหอวัง
โรงเรียนหอวัง
โรงเรียนหอวัง
Online

ผู้รับผิดชอบ
ศิรยา ยิ้มกระจ่าง
และคณะ
ปุณยนุช ปัญญาดิลก
ประยุทธ ชาญอักษร
และคณะ
มัณฑิกา วิชัยดิษฐ
และคณะ

Online

มัณฑิกา วิชัยดิษฐ
และคณะ

Online

ประยุทธ ชาญอักษร
และคณะ

เวทีลานเรียนรู้

ปานรดา ชัยชญานันท์
และคณะ

วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)

ปฏิทินปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
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โรงเรียนหอวัง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนธันวาคม 2564 (ต่อ)
วัน/เดือน/ปี
จันทร์ 6 – ศุกร์ 17
ธ.ค. 64

พุธ 8 ธ.ค. 64

ศุกร์ 10 ธ.ค. 64

กิจกรรม

สถานที่

- สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
(ครูผสู้ อนนัดหมายกับนักเรียนสอบแก้ตัวโดยตรง)
- ครูประจำวิชาส่งผลสอบแก้ตัวให้กับ
งานทะเบียนวัดผล วันศุกร์ที่ 17 ธ.ค.64
สรุปงานตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้เงิน
ประจำเดือนพฤศจิกายน

Online

ห้องแผนงาน

การขออนุมัติซื้อใบ ปพ.1 ปพ.2 และ ปพ.3

จันทร์ 13 - ศุกร์ 17
ธ.ค. 64

- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ส่งรายวิชาที่เปิดสอน
เพื่อลงทะเบียน
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ส่งรายชื่อนักเรียนรายวิชาเลือก
เสรีและวิชาเลือกตามแผนการเรียน
การถ่ายรูปนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนหอวัง
สำหรับทำเอกสารจบการศึกษา
การฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมการแสดงดนตรีงาน
โรงเรียนหอวัง
Thailand International Jazz Conference 2022
งานทะเบียนวัดผลแก้ไขผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
ห้องทะเบียนวัดผล
ในโปรแกรม School ICT
Online/Onsite
งานวัดผลระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ลงทะเบียน ห้องทะเบียนวัดผล
รายวิชาภาคเรียนที่ 2/2564
Online/Onsite
กิจกรรมวันคริสต์มาส
Online

ศุกร์ 24, อังคาร
28, พฤหัสบดี 30
ธ.ค. 64

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศุกร์ 24 ธ.ค. 64 อังคาร 18 ม.ค. 65

รับสมัครและส่งผลงานกิจกรรม “HORWANG
SINGING CONTEST 2022”

ศุกร์ 27, พุธ 29
ธ.ค. 64

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ศุกร์ 31 ธ.ค. 64

ครูประจำวิชา

วัฒนพงศ์ วรคุณวิศิษฏ์

วันหยุดราชการเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

จันทร์ 13 ธ.ค. 64

พฤหัส 16 – พุธ 22
ธ.ค. 64
พฤหัส 16 – จันทร์
27 ธ.ค. 64
อังคาร 18 – ศุกร์
21 ธ.ค. 64
จันทร์ 20 – ศุกร์ 24
ธ.ค. 64
พฤหัสบดี 23 ธ.ค. 64

ผู้รับผิดชอบ

ห้องทะเบียนวัดผล ปัทมาสน์ บุญทรง
และคณะ
Online/Onsite - หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
- งานทะเบียนวัดผล
ระดับชั้น
ปัทมาสน์ บุญทรง
และคณะ
ประยุทธ ชาญอักษร
และคณะ
งานทะเบียนวัดผล
ระดับชั้น
งานทะเบียนวัดผล
ระดับชั้น
ปัณณภัสร์ สวัสดิ์ภสั ร์
และคณะ

โรงเรียนหอวัง รองฯ วิลาวัลย์ อันมาก
Online/onsite และคณะกรรมการ
ตามคำสั่ง
Online

สรัญญา สมันตรัฐ
และคณะ

โรงเรียนหอวัง รองฯ วิลาวัลย์ อันมาก
Online/Onsite และคณะกรรมการ
ตามคำสั่ง
วันหยุดราชการเนื่องในวันสิ้นปี

ปฏิทินปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
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โรงเรียนหอวัง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนมกราคม 2565
วัน/เดือน/ปี
จันทร์ 3 ม.ค. 65

กิจกรรม

เสาร์ 1 ม.ค. – จันทร์
31 ม.ค.65
อังคาร 4 - อังคาร
11 ม.ค. 65

การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทางโรงเรียน

อังคาร 4 – ศุกร์ 14
ม.ค. 65

อังคาร 4 - จันทร์ 31
ม.ค. 65

พฤหัส 6 - จันทร์ 31
ม.ค. 65
จันทร์ 7 ม.ค. 65

สถานที่
วันหยุดชดเชยเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
โรงเรียนหอวัง

- เปิดระบบโปรแกรม School ICT ให้ครูประจำวิชา
Online/Onsite
กรอกคะแนนสอบกลางภาค (กรณีจัดการเรียน
การสอนรูปแบบออนไลน์)
- ปิดระบบโปรแกรม School ICT วันอังคารที่ 11
ม.ค. 65
- งานทะเบียนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ห้องทะเบียนวัดผล
ตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลประวัตินักเรียนเพื่อ
Onsite
เตรียมเอกสารการจบการศึกษา
- สอบแก้ตัวครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 (ครูผู้สอนนัดหมาย
Online
กับนักเรียนสอบแก้ตัวโดยตรง)
- ครูประจำวิชาส่งผลสอบแก้ตัวให้กับงานทะเบียนวัดผล
วันศุกร์ที่ 14 ม.ค. 65
กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มความรูเ้ พื่อยกระดับ
Online
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (O-NET)
สำหรับนักเรียนทีส่ มัครใจ
กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มความรูม้ ุ่งสู่มหาวิทยาลัย
Online
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อรองรับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET) GAT/PAT
และวิชาสามัญ
การฝึกซ้อมเพื่อเตรียมการประกวดการประกวด
อาคารอเนกประสงค์
Valaya Alongkorn Music Competition 2021
โยธวาทิต
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนหอวัง ครบรอบ
โรงเรียนหอวัง
56 ปี และกิจกรรม Horwang Open House 2022
Online
“เปิดโลกการศึกษาวิถีใหม่ พัฒนาเด็กไทยยุคดิจิทลั ”

สรุปงานตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้เงิน
ห้องแผนงาน
ประจำเดือนธันวาคม
จันทร์ 10 ม.ค. - ศุกร์ กิจกรรมสอนเสริมความรู้แบบเข้ม ด้วยระบบออนไลน์
Online
25 ก.พ. 65
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี (Gifted)
พุธ 12 - ศุกร์ 14
งานทะเบียนวัดผลประมวลผลคะแนนกลางภาคทุก
ห้องทะเบียนวัดผล
ม.ค. 65
ระดับชั้นรูปแบบออนไลน์
Online/Onsite
ปฏิทินปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

ผู้รับผิดชอบ
ปุณยนุช ปัญญาดิลก
ปัทมาสน์ บุญทรง
ครูประจำวิชา

ปัทมาสน์ บุญทรง
และคณะ
ครูประจำวิชา

มัณฑิกา วิชัยดิษฐ
และคณะ
มัณฑิกา วิชัยดิษฐ
และคณะ
ประยุทธ ชาญอักษร
และคณะ
จรรยาภรณ์ โชคชัยฐานนันท์

และคณะ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ งานแนะแนว
วัฒนพงศ์ วรคุณวิศิษฏ์
ศุภชัย ซื่อตรง
และคณะ
ปัทมาสน์ บุญทรง
และคณะ
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โรงเรียนหอวัง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนมกราคม 2565 (ต่อ)
วัน/เดือน/ปี
ศุกร์ 14 ม.ค. 65

กิจกรรม
งาน “ศุภฤกษ์ปีใหม่ สุขฤทัยหอวัง”

สถานที่
Online

เสาร์ 15 ม.ค. 65

กิจกรรมค่ายวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาไทย
Online
ปีการศึกษา 2564
กิจกรรม “เส้นทางการศึกษา เส้นทางอาชีพ
Online
เส้นทางชีวิต”
เสาร์ 15 - อังคาร 25 การรายงานค่าสาธารณูปโภค
ห้องการเงิน
ม.ค. 65
(ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564)
จันทร์ 17 – ศุกร์
งานทะเบียนวัดผลแก้ไขผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 3
ห้องทะเบียนวัดผล
21 ม.ค. 65
ในโปรแกรม School ICT
Online/Onsite
จันทร์ 17 – ศุกร์
ประกาศคะแนนวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2564
Online
28 ม.ค.65
ทุกระดับชั้น
พุธ 19 - พฤหัสบดี 20 การตัดสินกิจกรรม “HORWANG SINGING
Online
ม.ค. 65
CONTEST 2022”
พฤหัส 20 – พุธ 26 กิจกรรมการแสดงดนตรีงาน Thailand
มหาวิทยาลัยมหิดล
ม.ค. 65
International Jazz Conference 2022
ศาลายา จ.นครปฐม
ศุกร์ 21 ม.ค. 65
ประกาศผลกิจกรรม “HORWANG SINGING
Online
CONTEST 2022”
เสาร์ 22 – อาทิตย์
การมอบเกียรติบตั รคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
หอประชุม
23 ม.ค. 65
การตัดสินผลงานกิจกรรมการทดสอบความสามารถ
โรงเรียนหอวัง
ทางด้านปฏิบัติดนตรี ขับร้อง Horwang Music
Academy: MUSIC PRE-TEST
จันทร์ 24 ม.ค. –
- งานทะเบียนวัดผลจัดเตรียมเอกสาร สำหรับใช้
โรงเรียนหอวัง
ศุกร์ 4 ก.พ. 65
ตรวจทานผลการเรียนย้อนหลัง 5 ภาคเรียน
Online/Onsite
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 (ปพ.1, ปพ.5)
- ครู ม.1- 6 ตรวจทานการผลการเรียน ย้อนหลัง 5
ภาคเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
อังคาร 25 ม.ค. 65
การประกาศผลการตัดสินกิจกรรมการทดสอบ
Online
ความสามารถทางด้านปฏิบัติดนตรี ขับร้อง Horwang
Music Academy: MUSIC PRE-TEST
จันทร์ 31 ม.ค. - ศุกร์ การตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยชุดตรวจ Antigen
โรงเรียนหอวัง
4 ก.พ. 65
Test Kit

ปฏิทินปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

ผู้รับผิดชอบ
รองฯ อาชวินี ไชยสุนทร
และคณะ
ปิยะพร สมบุญ
และคณะ
จุลาภา ศรีละเวช
และคณะ
สุมินตรา เทียมนาขา
งานทะเบียนวัดผล
ระดับชั้น
ปัทมาสน์ บุญทรง
และคณะ
สรัญญา สมันตรัฐ
และคณะ
ประยุทธ ชาญอักษร
และคณะ
สรัญญา สมันตรัฐ
และคณะ
ธัญญลักษณ์ ชะริโต
และคณะ
ประยุทธ ชาญอักษร
และคณะ
ครูปัทมาสน์ บุญทรง
และคณะ
ครูที่ปรึกษา
ประยุทธ ชาญอักษร
และคณะ
แก่นแก้ว สุขลิ้ม และคณะ
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โรงเรียนหอวัง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนกุมภาพันธ์ 2565
วัน/เดือน/ปี
อังคาร 1 - ศุกร์ 11
ก.พ. 65

กิจกรรม

กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มความรูเ้ พื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (O-NET)
สำหรับนักเรียนทีส่ มัครใจ
อังคาร 1 – ศุกร์ 18 จัดทำแบบประเมินเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
ก.พ 65
โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2564 (วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก แบบ STEP และวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในแบบ 2S 4M) เพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนหอวัง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 – 2568
อังคาร 1 - ศุกร์ 25
กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มความรูม้ ุ่งสู่มหาวิทยาลัย
ก.พ. 65
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อรองรับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET) GAT/PAT
และวิชาสามัญ
อังคาร 1 – จันทร์ 28 การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทางโรงเรียน
ก.พ. 65
การสรรหาผู้ให้บริการประกันอุบัตเิ หตุ

สถานที่
Online
ห้องแผนงาน

Online

โรงเรียนหอวัง

พฤหัสบดี 3 ก.พ 65

การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพม.กท 2 ระดับ 3 ดาว ห้องวชิรุณหิศ
ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2
พฤหัสบดี 3 – จันทร์ การฝึกซ้อมประกวด TIWEC (Thailand International โรงเรียนหอวัง
28 ก.พ 65
Wind Ensemble Competition 2022 )
อาทิตย์ 6 ก.พ. 65
กิจกรรมฝึกสมองประลองปัญญาเพื่อเตรียมเข้า
โรงเรียนหอวัง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
จันทร์ 7 ก.พ. 65
งานทะเบียนวัดผลเปิดระบบโปรแกรมschool ICT
ห้องทะเบียนวัดผล
ให้ครูประจำวิชาลงคะแนนสอบเก็บก่อนกลางภาคและ Online/Onsite
คะแนนเก็บหลังกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
พุธ 9 ก.พ. - เสาร์ 30 รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระบบ Data
โรงเรียนหอวัง
เม.ย. 65
Management Center (DMC) ปีการศึกษา 2564
รอบที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์
http://portal.bopp-obec.info/obec64/
ศุกร์ 11 ก.พ. - พฤหัส ดำเนินการการจัดทำรายงานเป็นการปฏิบัติงาน
โรงเรียนหอวัง
31 มี.ค. 65
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
อาทิตย์ 13 ก.พ. 65 การสอบ O - NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนหอวัง
ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนที่สมัครใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทร์ 14 - ศุกร์ 18 เข้าร่วมการประกวด Valaya Alongkorn Music
วไลยอลงกรณ์
ก.พ. 65
Competition 2021
ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
ปฏิทินปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

ผู้รับผิดชอบ
มัณฑิกา วิชัยดิษฐ
และคณะ
เกศแก้ว แก้วบัวรบัติ
และคณะ

มัณฑิกา วิชัยดิษฐ
และคณะ

ปุณยนุช ปัญญาดิลก
เบญจมาศ จักษุศรี
และคณะ
ปานรดา ชัยชญานันท์
และคณะ
ประยุทธ ชาญอักษร
และคณะ
จรรยาภรณ์ โชคชัยฐานนันท์

และคณะ
ปัทมาสน์ บุญทรง
และครูประจำวิชา
พชรเมธี มณีกรรณ์
และคณะ
วัฒนพงศ์ วรคุณวิศิษฏ์
รองฯ วิลาวัลย์ อันมาก
และคณะ
ประยุทธ ชาญอักษร
และคณะ
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โรงเรียนหอวัง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ต่อ)
วัน/เดือน/ปี
พุธ 16 ก.พ. 65
ศุกร์ 18 ก.พ. 65

เสาร์ 19 - พุธ 23
ก.พ. 65

จันทร์ 21 ก.พ.65
จันทร์ 21 - ศุกร์ 25
ก.พ. 65

จันทร์ 21 - ศุกร์ 25
ก.พ. 65

กิจกรรม
สถานที่
วันหยุดราชการเนื่องในวันมาฆบูชา
กิจกรรมอำลานักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนหอวัง
- ครูประจำวิชาส่งบันทึกขออนุมัติผล การเรียน “มส” Online/Onsite
สำหรับนักเรียนที่มี เวลาเรียนไม่ครบ 80% ทุกระดับชั้น
(สำรวจเวลาเรียนถึงวันพฤหัสบดีที่ 17 ก.พ. 65)
- ครูประจำวิชาส่งบันทึกขออนุมัติผล การเรียน “ร”
(ภายในเวลา16.00 น.)
- การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
Online
และ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted)
และประเภทห้องเรียนพิเศษดนตรี
- การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
ภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP)
- การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) และห้องเรียน
พิเศษนวัตกรรมดิจิทลั (Digital Innovation
Program : DIP)
หัวหน้าระดับชั้นรับปกเอกสารการ
ห้องทะเบียนวัดผล
ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
- ครูที่ปรึกษารับปกเอกสารการประเมิน
สมรรถนะสำคัญของผูเ้ รียน ที่หัวหน้าระดับชั้น
- ครูที่ปรึกษาประเมินสมรรถสำคัญของผู้เรียน
และส่งหัวหน้าระดับภายในวันพฤหัสที่ 24 ก.พ. 65
- หัวหน้าระดับชั้นทำเอกสารสรุปการประเมิน
สมรรถนะสำคัญของผูเ้ รียนและนำส่งงานทะเบียนวัดผล
ภายในวันศุกร์ที่ 25 ก.พ. 65
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) โรงเรียน
หอวังเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนหอวัง

Online

ปฏิทินปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

ผู้รับผิดชอบ
อนพัทย์ ปิ่นป้อง และคณะ
ปัทมาสน์ บุญทรง
และคณะ
ครูประจำวิชา
มัณฑนา พรมรักษ์ และ
คณะกรรมการตามคำสั่ง

ปัทมาสน์ บุญทรง
และคณะ
หัวหน้าระดับชั้น
ปัทมาสน์ บุญทรง
และคณะ
หัวหน้าระดับชั้น
ครูที่ปรึกษา

จุลาภา ศรีละเวช
และคณะ
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โรงเรียนหอวัง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ต่อ)
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

จันทร์ 21 ก.พ. จันทร์ 28 เม.ย. 65

ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่ายภายใน
โรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานภายนอกใกล้โรงเรียน
ทำแบบประเมินเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2564 เพื่อจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาโรงเรียนหอวัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 –
2568 ที่ลิงค์ https://bit.ly/hwSWOT
อังคาร 22 ก.พ. 65
ครูประจำวิชาส่งบันทึกอนุมัติถอนรายชื่อนักเรียนที่
เสนอขอผลการเรียน “ร” ทุกระดับชั้น
(ภายในเวลา 14.00 น. )
อังคาร 22 ก.พ. 65
ครูประจำวิชาส่งบันทึกอนุมัติยกเลิก รายชื่อนักเรียนที่
- จันทร์ 1 มี.ค. 65
เสนอขอผลการเรียน “ร” ทุกระดับชั้น
(ภายในเวลา 16.00 น.)
พุธ 23 ก.พ. 65
เสนอขออนุมัติ “มส” สำหรับนักเรียนที่มีเวลาเรียน
ไม่ครบ 80% และผลการเรียน “ร” ทุกระดับชั้น
และประกาศรายชื่อนักเรียนเมื่อผูอ้ ำนวยการอนุมัติ
ผลการเรียน
พฤหัสบดี 24 ก.พ. 65 สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา
เสาร์ 26, อาทิตย์ 27 การสอบ O - NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ก.พ. 65
ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนที่สมัครใจ

จันทร์ 28 ก.พ., สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564
พุธ 2, ศุกร์ 4 มี.ค. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
65

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

Online

เกศแก้ว แก้วบัวรบัติ
และคณะ

Online/Onsite
Online/Onsite
Online/Onsite

ปัทมาสน์ บุญทรง
และคณะ
ครูประจำวิชา
ปัทมาสน์ บุญทรง
และคณะ
ครูประจำวิชา
ปัทมาสน์ บุญทรง
และคณะ
ครูที่ปรึกษา

เวทีลานเรียนรู้

ปานรดา ชัยชญานันท์

โรงเรียนหอวัง

รองฯวิลาวัลย์ อันมาก
และคณะ

โรงเรียนหอวัง รองฯวิลาวัลย์ อันมาก
Online/Onsite และคณะกรรมการ
ตามคำสั่ง

ปฏิทินปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
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โรงเรียนหอวัง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนมีนาคม 2565
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
อังคาร1, พฤหัสบดี สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564
3 มี.ค.65
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
อังคาร 1 - พฤหัส 31 การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทางโรงเรียน
มี.ค. 65
ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย
ภายในโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานภายนอกใกล้
โรงเรียน ทำแบบประเมินเพื่อวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2564
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนหอวัง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 ที่ลิงค์
https://bit.ly/hwSWOT
การคัดเลือกผู้ให้บริการประกันอุบตั ิเหตุ
พุธ 2 มี.ค. - พุธ 9
มี.ค. 65

พุธ 2 – พฤหัส 31
มี.ค. 65
อาทิตย์ 6 มี.ค. 65

จันทร์ 7 มี.ค. 65

สถานที่
ผู้รับผิดชอบ
โรงเรียนหอวัง รองฯวิลาวัลย์ อันมาก
Online/Onsite และคณะกรรมการ
ตามคำสั่ง
โรงเรียนหอวัง
Online

ปุณยนุช ปัญญาดิลก
เกศแก้ว แก้วบัวรบัติ
และคณะ

โรงเรียนหอวัง

เบญจมาศ จักษุศรี
และคณะ
- ครูประจำวิชา
- หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
- หัวหน้างานแนะแนว

- ครูประจำวิชากรอกคะแนนในโปรแกรม School
โรงเรียนหอวัง
ICT เพื่อจัดทำเอกสาร ปพ.5
Online/Onsite
- งานทะเบียนวัดผลปิดระบบโปรแกรม
School ICT เวลา 14.00 น.
**ครูผู้สอนที่ยังทำเอกสาร ปพ.5 ไม่เสร็จ ให้ทำบันทึก
ขอเปิดระบบที่ห้องทะเบียนวัดผลโดยตรง และจะต้อง
ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในวันพฤหัสที่ 10 มี.ค. 64
เวลา 12.00 น. (งานวัดผลเปิดระบบเฉพาะครู
ที่ทำบันทึกไว้)
การฝึกซ้อมประกวด TIWEC (Thailand International โรงเรียนหอวัง
Wind Ensemble Competition 2022 )
การสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนหอวัง
ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted),
ห้องเรียนพิเศษดนตรี และประเภทห้องเรียนพิเศษ
ภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP)
การสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนหอวัง
ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted),
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม (สสวท.), ห้องเรียนพิเศษดนตรี และ
ห้องเรียนพิเศษนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation
Program : DIP)

ปฏิทินปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

ประยุทธ ชาญอักษร
และคณะ
มัณฑนา พรมรักษ์ และ
คณะกรรมการตามคำสั่ง

มัณฑนา พรมรักษ์ และ
คณะกรรมการตามคำสั่ง
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โรงเรียนหอวัง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนมีนาคม 2565 (ต่อ)
วัน/เดือน/ปี
อังคาร 8 มี.ค. 65
พุธ 9 - พฤหัสบดี 10
มี.ค. 65
พุธ 9 - อาทิตย์ 13
มี.ค. 65

พฤหัส 10 มี.ค. 65

ศุกร์ 11 มี.ค. 65

เสาร์ 12 มี.ค. 65

กิจกรรม

สถานที่

สรุปงานตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้เงิน
ประจำเดือนกุมภาพันธ์
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทความสามารถพิเศษ

ห้องแผนงาน

วัฒนพงศ์ วรคุณวิศิษฏ์

Online

มัณฑนา พรมรักษ์ และ
คณะกรรมการตามคำสั่ง

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น
Online
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทในเขต ,
ทั่วไป และเงื่อนไขพิเศษ สำหรับห้องเรียนปกติ
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น
Online
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป
และเงื่อนไขพิเศษ สำหรับห้องเรียนปกติ (ถ้ามี)
- ครูประจำวิชา ส่ง ปพ.5
ห้องทะเบียนวัดผล
- กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
onsite
** กิจกรรมแนะแนว,
** กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ชุมนุม
** กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
รวบรวมสรุปผลประเมินส่งงานทะเบียนวัดผล
ภายในเวลา 16.00 น.
การประกาศผลสอบและการรายงานตัวนักเรียน
โรงเรียนหอวัง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565ประเภท
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (Gifted), ห้องเรียนพิเศษดนตรี และ
ประเภทห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Intensive
English Program : IEP)
การประกาศผลสอบและการรายงานตัวนักเรียน
โรงเรียนหอวัง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) โรงเรียนหอวังเข้าเรียนต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
การประกาศผลสอบและการรายงานตัวนักเรียน
โรงเรียนหอวัง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี (Gifted), ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.),
ห้องเรียนพิเศษดนตรี และห้องเรียนพิเศษนวัตกรรม
ดิจิทัล (Digital Innovation Program : DIP)

ปฏิทินปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

ผู้รับผิดชอบ

มัณฑนา พรมรักษ์ และ
คณะกรรมการตามคำสั่ง
มัณฑนา พรมรักษ์ และ
คณะกรรมการตามคำสั่ง
ครูประจำวิชา

มัณฑนา พรมรักษ์ และ
คณะกรรมการตามคำสั่ง

มัณฑนา พรมรักษ์ และ
คณะกรรมการตามคำสั่ง
มัณฑนา พรมรักษ์ และ
คณะกรรมการตามคำสั่ง
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โรงเรียนหอวัง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนมีนาคม 2565 (ต่อ)
วัน/เดือน/ปี
เสาร์ 12 มี.ค. 65

กิจกรรม

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

การรับมอบตัวตัวนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนหอวัง
ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted), ห้องเรียนพิเศษ
ดนตรี และประเภทห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
(Intensive English Program : IEP)
การรับมอบตัวตัวนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนหอวัง
ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted), ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
(สสวท.), ห้องเรียนพิเศษดนตรี และห้องเรียนพิเศษ
นวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Program : DIP)
งานทะเบียนวัดผลจัดทำเอกสารตรวจทานผลการเรียน ห้องทะเบียนวัดผล
(ต2ก) ทุกระดับชั้น
Onsite

มัณฑนา พรมรักษ์ และ
คณะกรรมการตามคำสั่ง

เสาร์ 12 - อังคาร 15
มี.ค. 65

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ GAT/PAT

รองฯวิลาวัลย์ อันมาก
และคณะ

พุธ 16 มี.ค. 65

- ตรวจทานผลการเรียน (ต2ก)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มผี ลการเรียน 0, ร, มส
และ มผ
- สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับ
นักเรียนทุกระดับชั้น (ครูผสู้ อนนัดหมายกับนักเรียน
สอบแก้ตัวโดยตรง และขอความอนุเคราะห์
ครูประจำวิชาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6ติดตามให้
นักเรียนเร่งดำเนินการสอบแก้ตัว เพื่อจบการศึกษา
พร้อมรุ่น)
- ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564
วันจันทร์ที่ 21 มี.ค. 65
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ 9 วิชาสามัญ
ปีการศึกษา 2564

อาทิตย์ 13 มี.ค. 65

ศุกร์ 11 – อังคาร
15 มี.ค. 65

พุธ 16 – จันทร์ 21
มี.ค. 65

เสาร์ 19 - อาทิตย์
20 มี.ค. 65
จันทร์ 21 มี.ค. 65

- สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับ
นักเรียนทุกระดับชั้น ภายในเวลา 12.00 น.
- งานทะเบียนวัดผลแก้ไขผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
ในระบบ School ICT
- ประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน
หอวัง

โรงเรียนในสังกัด
สพม.กท 2
โรงเรียนหอวัง
Online/Onsite

โรงเรียนหอวัง
Online/Onsite

ปฏิทินปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

มัณฑนา พรมรักษ์ และ
คณะกรรมการตามคำสั่ง

ปัทมาสน์ บุญทรง
และคณะ

ปัทมาสน์ บุญทรง
และคณะ
ครูที่ปรึกษา
ครูประจำวิชา

รองฯวิลาวัลย์ อันมาก
และคณะกรรมการตาม
คำสั่ง
ปัทมาสน์ บุญทรง
และงานวัดผลระดับชั้น
ครูประจำวิชา
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โรงเรียนหอวัง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนมีนาคม 2565 (ต่อ)
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

จันทร์ 21 – พฤหัสบดี การจัดทำแบบประเมินเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
31 มี.ค 65
กลุ่มบริหาร และกลุม่ สาระการเรียนรู้ ได้วิเคราะห์
สภาพกลุม่ งานตนเอง (วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกกลุ่มงานแบบ C-PEST และวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในกลุ่มงานแบบ 7S) ตามแนวคิด
ของ Mc Kensey
อังคาร 22 มี.ค. 65
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2565
การประเมินคุณภาพภายใน (กิจกรรมชื่นชมผลงาน)
ประจำปีการศึกษา 2564
อังคาร 22 - อังคาร
งานทะเบียนวัดผลทำเอกสารจบหลักสูตร
29 มี.ค. 65
(ปพ.1, ปพ.2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 รุ่นที่ 1
อังคาร 22 มี.ค. –
- สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับ
ศุกร์ 1 เม.ย. 65
นักเรียนทุกระดับชั้น (ครูผสู้ อนนัดหมายกับนักเรียน
สอบแก้ตัวโดยตรง และขอความอนุเคราะห์ ครูประจำ
วิชาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ติดตามให้นักเรียน
เร่งดำเนินการสอบแก้ตัว เพื่อจบการศึกษารุ่นที่ 2)
- ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564
วันศุกร์ที่ 1 เม.ย. 65
พุธ 23 มี.ค. 65
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2565
การประกาศผลสอบและการรายงานตัวนักเรียน
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประเภทความสามารถพิเศษ
ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นรับเอกสารผลการพัฒนา
ผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
พุธ 23 - ศุกร์ 25
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 รวบรวมสมุด
มี.ค. 65
ประจำตัวนักเรียนส่งผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม
อนุมัติจบหลักสูตร 31 มี.ค. 65
พฤหัสบดี 24 มี.ค. 65 การประกาศผลสอบและการรายงานตัวนักเรียน
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
ประเภทความสามารถพิเศษ
ศุกร์ 25 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผ่านเว็บไซต์ www.niets.or.th
เสาร์ 26 มี.ค. 65
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทในเขต , ทั่วไป และเงื่อนไข
พิเศษ สำหรับห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

สถานที่
ห้องแผนงาน

ผู้รับผิดชอบ
เกศแก้ว แก้วบัวรบัติ
และคณะ

โรงเรียนหอวัง

มัณฑนา พรมรักษ์ และ
คณะกรรมการตามคำสั่ง
ห้องวชิรุณหิศ ชัยพร มิตรพิทักษ์
และคณะ
ห้องทะเบียนวัดผล ปัทมาสน์ บุญทรง
และคณะ
Online/Onsite ปัทมาสน์ บุญทรง
และคณะ
ครูประจำวิชา

โรงเรียนหอวัง
โรงเรียนหอวัง

มัณฑนา พรมรักษ์ และ
คณะกรรมการตามคำสั่ง
มัณฑนา พรมรักษ์ และ
คณะกรรมการตามคำสั่ง

ห้องทะเบียนวัดผล ครูที่ปรึกษา
สำนักผู้อำนวยการ ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และ 6
โรงเรียนหอวัง

มัณฑนา พรมรักษ์ และ
คณะกรรมการตามคำสั่ง

Online

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
มัณฑนา พรมรักษ์ และ
คณะกรรมการตามคำสั่ง

โรงเรียนหอวัง

ปฏิทินปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
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โรงเรียนหอวัง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนมีนาคม 2565 (ต่อ)
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สถานที่

อาทิตย์ 27 มี.ค. 65

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น
โรงเรียนหอวัง
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป และเงื่อนไขพิเศษ
สำหรับห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 (ถ้ามี)
จันทร์ 28 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Online
ผ่านเว็บไซต์ www.niets.or.th
- ครูประจำวิชาส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่
Online/Onsite
2/2564 สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ภายในเวลา
12.00
- งานทะเบียนวัดผลแก้ไขผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
ในระบบ School ICT
จันทร์ 28 – อาทิตย์ 3 การสอบแก้ตัวครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับ
Online/Onsite
เม.ย. 65
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 (ขอความ
อนุเคราะห์ครูประจำวิชาติดตามให้นักเรียน
เร่งดำเนินการสอบแก้ตัว เพื่อจบการศึกษารุ่นที่ 3)
พุธ 30 มี.ค. 65
การประกาศผลและการรายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษา
โรงเรียนหอวัง
ต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประเภทในเขต, ทั่วไป และเงื่อนไขพิเศษ สำหรับ
ห้องเรียนปกติ
พุธ 30 มี.ค. – อังคาร งานทะเบียนวัดผลทำเอกสารจบหลักสูตร
โรงเรียนหอวัง
5 เม.ย. 65
(ปพ.1, ปพ.2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 รุ่นที่ 2
พฤหัสบดี 31 มี.ค. 65 การประกาศผลและการรายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษา
โรงเรียนหอวัง
ต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
ประเภททั่วไป และเงื่อนไขพิเศษ สำหรับห้องเรียนปกติ
(ถ้ามี)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 รับเอกสาร
โรงเรียนหอวัง
แสดงผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Online
ปีการศึกษา 2564
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ทีจ่ บการศึกษา
Online/Onsite
รุ่นที่ 1 รับเอกสารจบการศึกษา (ปพ.1 และ ปพ.2)

ปฏิทินปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

ผู้รับผิดชอบ
มัณฑนา พรมรักษ์ และ
คณะกรรมการตามคำสั่ง
สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
ปัทมาสน์ บุญทรง
และคณะ
งานวัดผลระดับชั้น
ครูประจำวิชา

มัณฑนา พรมรักษ์ และ
คณะกรรมการตามคำสั่ง
ปัทมาสน์ บุญทรง
และคณะ
มัณฑนา พรมรักษ์ และ
คณะกรรมการตามคำสั่ง
ครูที่ปรึกษา
เปรมฤดี จรรยานันทจิต
และคณะ
ปัทมาสน์ บุญทรง
และคณะ
ครูที่ปรึกษา
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โรงเรียนหอวัง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนเมษายน 2565
วัน/เดือน/ปี
ศุกร์ 1 เม.ย. 65

ศุกร์ 1 - พุธ 6 เม.ย
65
ศุกร์ 1 - อังคาร 12
เม.ย 65

ศุกร์ 1 – เสาร์ 30
เม.ย. 65

กิจกรรม

สถานที่

เริ่มคุม้ ครองและให้บริการประกันอุบัติเหตุ
สิ้นสุด 31 มีนาคม 66
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับเอกสารหลักฐานการ
จบการศึกษา
- ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
- ประกาศนียบัตร (ปพ.2)
- ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)
การประกวด TIWEC (Thailand International
Wind Ensemble Competition 2022 )

โรงเรียนหอวัง

ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่ายภายใน
โรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานภายนอกใกล้โรงเรียน
ทำแบบประเมินเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2564 เพื่อจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาโรงเรียนหอวัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 –
2568 ที่ลิงค์ https://bit.ly/hwSWOT
การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทางโรงเรียน
- ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือให้กลุ่มบริหาร
และกลุม่ สาระการเรียนรูไ้ ด้วิเคราะห์สภาพกลุ่มงาน
ตนเองโดยการวิเคราะห์ปัจจัยภายในได้แก่ จุดแข็ง
จุดอ่อน ใช้แบบ 7S และวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
(ภายในโรงเรียน) ได้แก่ โอกาส และอุปสรรค ใช้แบบ
C-PEST เพื่อใช้ประกอบเอกสารในการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนหอวังปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 – 2568
- โหลดแบบฟอร์มวิเคราะห์สภาพกลุ่มงานตนเองโดย
การสแกน QR Code หรือ ลิงค์
https://docs.google.com/document/d/1S32
VeteULzBnnjRV9stRbIiJmoHeIjq/edit?usp=
sharing&ouid=118133575194659287557&rtpof
=true&sd=true
- นำส่งข้อมูลเป็นไฟล์ word มาที่
planhorwang@gmail.com

โรงเรียนหอวัง

ผู้รับผิดชอบ
เบญจมาศ จักษุศรี
และคณะ
ปัทมาสน์ บุญทรง
และคณะ
ครูที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล ประยุทธ ชาญอักษร
ศาลายา จ.นครปฐม และคณะ
Online

เกศแก้ว แก้วบัวรบัติ
และคณะ

โรงเรียนหอวัง
Online

ปุณยนุช ปัญญาดิลก
เกศแก้ว แก้วบัวรบัติ
และคณะ

ปฏิทินปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

หน้า | 17

โรงเรียนหอวัง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนเมษายน 2565 (ต่อ)
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สถานที่

เสาร์ 2 เม.ย. 65

การรับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น
โรงเรียนหอวัง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทในเขต ,
ทั่วไป , ความสามารถพิเศษ และเงื่อนไขพิเศษ สำหรับ
ห้องเรียนปกติ
เสาร์ 2 - อังคาร 5
การรับสมัครการเรียนเตรียมความพร้อมนักเรียน
Online
เม.ย. 65
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
(กิจกรรมสอนเสริมปรับพื้นฐาน รูปแบบออนไลน์)
อาทิตย์ 3 เม.ย. 65 การรับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น
โรงเรียนหอวัง
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป,
ความสามารถพิเศษ, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(เดิม) โรงเรียนหอวัง และเงื่อนไขพิเศษ สำหรับ
ห้องเรียนปกติ (ถ้ามี)
จันทร์ 4 เม.ย. 65
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับเอกสารหลักฐานการ
โรงเรียนหอวัง
จบการศึกษา
- ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1), ประกาศนียบัตร (ปพ.2),
ผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนรายบุคคล (ปพ.6)
- ครูประจำวิชาส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่
Online/Onsite
2/2564 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
ภายในเวลา 12.00
- งานทะเบียนวัดผลแก้ไขผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 3
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในระบบ
School ICT
จันทร์ 4 - อังคาร 5 การถ่ายภาพหมู่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนหอวัง
เม.ย. 65
ปีการศึกษา 2564
อังคาร 5 – จันทร์ 11 ทำเอกสารจบหลักสูตร (ปพ.1, ปพ.2) ชั้นมัธยมศึกษา ห้องทะเบียนวัดผล
เม.ย. 65
ปีที่ 3 และ 6 รุ่นที่ 3

ผู้รับผิดชอบ
มัณฑนา พรมรักษ์ และ
คณะกรรมการตามคำสั่ง
จรรยาภรณ์ โชคชัยฐานนันท์
และคณะ

มัณฑนา พรมรักษ์ และ
คณะกรรมการตามคำสั่ง

ปัทมาสน์ บุญทรง
และคณะ
ครูที่ปรึกษา
ปัทมาสน์ บุญทรง
และคณะ
งานวัดผลระดับชั้น

เปรมฤดี จรรยานันทจิต
และคณะ
ปัทมาสน์ บุญทรง
และคณะ

พุธ 6 เม.ย. 65

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

พฤหัส 7 เม.ย. 65

การชำระเงินการเรียนเตรียมความพร้อมนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
(กิจกรรมสอนเสริมปรับพื้นฐาน รูปแบบออนไลน์)
การฝึกซ้อมเพื่อการประกวด Thailand JAZZ
Competition 2022
กิจกรรมรดน้ำดำหัว (เนื่องในวันสงกรานต์)

พฤหัส 7 – เสาร์ 30
เม.ย 65
ศุกร์ 8 เม.ย. 65

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ทีจ่ บการศึกษา
รุ่นที่ 2 รับเอกสารจบการศึกษา (ปพ.1 และ ปพ.2)

ห้องการเงิน

มยุรี อินทรโชติ

อาคารอเนกประสงค์ ประยุทธ ชาญอักษร
โยธวาทิต
และคณะ
โรงเรียนหอวัง ปานรดา ชัยชญานันท์
และคณะ
Online/Onsite ปัทมาสน์ บุญทรง
และคณะ

ปฏิทินปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
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โรงเรียนหอวัง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนเมษายน 2565 (ต่อ)
วัน/เดือน/ปี
พุธ 13 – ศุกร์ 15
เม.ย. 65

กิจกรรม

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

วันหยุดราชการเนื่องในวันสงกรานต์

อาทิตย์ 17 – จันทร์
25 เม.ย. 65

การรายงานค่าสาธารณูปโภค
ห้องการเงิน
(ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564)
การรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 2 ห้องการเงิน
ปีการศึกษา 2564
จันทร์ 18 เม.ย. 65 ประกาศผลสอบ GAT/PAT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Online
ปีการศึกษา 2565
จันทร์ 18 – เสาร์ 30 วิเคราะห์ข้อมูลที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ห้องแผนงาน
เม.ย. 65
นักเรียน ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่ายภายในโรงเรียน
ชุมชนและหน่วยงานภายนอกใกล้โรงเรียน
ทำแบบประเมินเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2564 (SWOT ANALYSIS)
พุธ 20 เม.ย. 65
ประกาศผลสอบวิชาสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Online
ปีการศึกษา 2564
พฤหัสบดี 21 - ศุกร์ จัดทำเอกสาร ปพ. 3 (แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
Online/Onsite
22 เม.ย. 65
ตามหลักสูตร) ส่งสพม.กท 2 และ สพฐ.
ศุกร์ 22 เม.ย. 65
การรับเอกสารประกอบการเรียนเตรียมความพร้อม
โรงเรียนหอวัง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
(กิจกรรมสอนเสริมปรับพื้นฐาน รูปแบบออนไลน์)
จันทร์ 25 – ศุกร์ 29 การเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Online
เม.ย. 65
ปีการศึกษา 2565 (กิจกรรมสอนเสริมปรับพื้นฐาน
รูปแบบออนไลน์)

ปฏิทินปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

สุมินตรา เทียมนาขา
สุมินตรา เทียมนาขา
ปัทมาสน์ บุญทรง
และคณะ
เกศแก้ว แก้วบัวรบัติ
และคณะ

ปัทมาสน์ บุญทรง
และคณะ
ปัทมาสน์ บุญทรง
และคณะ
จรรยาภรณ์ โชคชัยฐานนันท์
และคณะ
จรรยาภรณ์ โชคชัยฐานนันท์
และคณะ
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โรงเรียนหอวัง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนพฤษภาคม 2565
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สถานที่

อาทิตย์ 1 – อังคาร
17 พ.ค. 65

วิเคราะห์ข้อมูลที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ห้องแผนงาน
นักเรียน ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่ายภายในโรงเรียน
ชุมชนและหน่วยงานภายนอกใกล้โรงเรียน
ทำแบบประเมินเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2564 (SWOT ANALYSIS)
อาทิตย์ 1 – อังคาร การฝึกซ้อมนักเรียนใหม่วงโยธวาทิตในกิจกรรมพีส่ อน
โรงเรียนหอวัง
31 พ.ค. 65
น้องเตรียมความพร้อมวงโยธวาทิต
การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทางโรงเรียน โรงเรียนหอวัง
- ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือให้กลุ่มบริหาร
Online
และกลุม่ สาระการเรียนรูไ้ ด้วิเคราะห์สภาพกลุ่มงาน
ตนเองโดยการวิเคราะห์ปัจจัยภายในได้แก่ จุดแข็ง
จุดอ่อน ใช้แบบ 7S และวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
(ภายในโรงเรียน) ได้แก่ โอกาส และอุปสรรค ใช้แบบ
C-PEST เพื่อใช้ประกอบเอกสารในการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนหอวังปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 – 2568
- โหลดแบบฟอร์มวิเคราะห์สภาพกลุ่มงานตนเองโดย
การสแกน QR Code หรือ ลิงค์
https://docs.google.com/document/d/1S32
VeteULzBnnjRV9stRbIiJmoHeIjq/edit?usp=
sharing&ouid=118133575194659287557&rtpof
=true&sd=true
- นำส่งข้อมูลเป็นไฟล์ word มาที่
planhorwang@gmail.com
จันทร์ 2 – อังคาร 3 การเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Online
พ.ค. 65
ปีการศึกษา 2565 (กิจกรรมสอนเสริมปรับพื้นฐาน
รูปแบบออนไลน์)
จันทร์ 2 – ศุกร์ 6
- จัดทำเลื่อนชั้นนักเรียนในระบบโปรแกรม
ห้องทะเบียนวัดผล
พ.ค. 65
School ICT
- ตรวจสอบนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
จันทร์ 2 – อังคาร 31 จัดทำเอกสารมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ห้องทะเบียนวัดผล
พ.ค. 65
อังคาร 3 พ.ค. 65
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษา
หอประชุม
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

พุธ 4 พ.ค 65

ผู้รับผิดชอบ
เกศแก้ว แก้วบัวรบัติ
และคณะ

ประยุทธ ชาญอักษร
และคณะ
ปุณยนุช ปัญญาดิลก
เกศแก้ว แก้วบัวรบัติ
และคณะ

จรรยาภรณ์ โชคชัยฐานนันท์
และคณะ

ปัทมาสน์ บุญทรง
และคณะ
ปัทมาสน์ บุญทรง
และคณะ
จันทรา เหรียญทอง
และคณะ

วันหยุดราชการเนื่องในวันฉัตรมงคล

ปฏิทินปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
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โรงเรียนหอวัง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนพฤษภาคม 2565 (ต่อ)
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

พฤหัสบดี 5 พ.ค. 65

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
พฤหัสบดี 5 – ศุกร์ 6 การเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พ.ค. 65
ปีการศึกษา 2565 (กิจกรรมสอนเสริมปรับพื้นฐาน
รูปแบบออนไลน์)
ศุกร์ 6 พ.ค. 65
สรุปงานตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้เงิน
ประจำเดือนเมษายน
เสาร์ 7 - พุธ 11 พ.ค.
65
จันทร์ 9 – ศุกร์ 13
พ.ค. 65
พุธ 11 พ.ค. 65

เลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผูป้ กครอง
ระดับห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
การประกวด Thailand JAZZ Competition 2022

การประชุมครูและบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการ
เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
พฤหัสบดี 12 พ.ค. 65 การอบรมออนไลน์เชิงปฏิบตั ิการ "การสร้างสรรค์สื่อ
และนวัตกรรมการเรียนรูด้ ้วยแพลตฟอร์ม Canvafor
Education และ Google Apps for Education"
อาทิตย์ 15 พ.ค. –
การอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน
พุธ 31 ส.ค. 65

จันทร์ 16 พ.ค. 65
จันทร์ 16 – ศุกร์ 20
พ.ค. 65

จันทร์ 16 - ศุกร์ 10
มิ.ย. 65

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

หอประชุม

อัยลดา แสนอินทร์
และคณะ
จรรยาภรณ์ โชคชัยฐานนันท์
และคณะ

Online
ห้องแผนงาน
หอประชุม
ICONSIAM
กรุงเทพมหานคร
หอประชุม

วัฒนพงศ์ วรคุณวิศิษฏ์
ธัญญลักษณ์ ชะริโต
และคณะ
ประยุทธ ชาญอักษร
และคณะ

Online

วรรษชล บุญสิทธิ์กูล
และคณะ

ห้องพัสดุ

อวิกา อึ่งสกุล และคณะ

วันหยุดชดเชยเนื่องในวันวิสาขบูชา
- โอนข้อมูลนักเรียนใหม่เข้าระบบโปรแกรม
ห้องทะเบียนวัดผล
School ICT
- ออกเลขประจำตัวนักเรียนเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา
2565
- จัดทำรายชื่อนักเรียนทุกระดับชัน้
การบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ตรวจสอบ/แก้ไข
โรงเรียนหอวัง
ในระบบ Data Management Center
http://portal.bopp-obec.info/obec65

อังคาร 17 พ.ค. 65
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
อังคาร 17 - อังคาร การสอบแก้ตัวครั้งที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
โรงเรียนหอวัง
31 พ.ค. 65

ปฏิทินปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

ปัทมาสน์ บุญทรง
และคณะ

พชรเมธี มณีกรรณ์
และคณะ

ครูประจำวิชา
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โรงเรียนหอวัง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนพฤษภาคม 2565 (ต่อ)
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สถานที่

การจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่า
เครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6
การรับเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1 / 2565

โรงเรียนหอวัง

ครูที่ปรึกษา

ห้องการเงิน

มยุรี อินทรโชติ

เวทีลานเรียนรู้

ปานรดา ชัยชญานันท์

ศุกร์ 27 พ.ค. 65

กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
ค่ายสานสัมพันธ์คณะกรรมการสภานักเรียน

โรงเรียนหอวัง

อังคาร 31 พ.ค. 65

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

เวทีลานเรียนรู้

อนพัทย์ ปิ่นป้อง
และคณะ
ศิรยา ยิ้มกระจ่าง
และคณะ

พุธ 18 พ.ค. 65

จันทร์ 23 พ.ค. จันทร์ 6 มิ.ย. 65
พุธ 25 พ.ค. 65

ผู้รับผิดชอบ

เดือนมิถุนายน 2565
วัน/เดือน/ปี
พุธ 1 มิ.ย 65

พุธ 1 - พฤหัสบดี 30
มิ.ย 65

กิจกรรม

สถานที่

การจัดซื้อเครื่องพิมพ์และการจัดซือ้ หมึกพิมพ์
โรงเรียนหอวัง
ครูประจำวิชาส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 3
ห้องทะเบียนวัดผล
ภาคเรียนที่ 2/2564
ครูประจำวิชาส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 3
ห้องทะเบียนวัดผล
ภาคเรียนที่ 2/2564
ประกวดแข่งขันวาดภาพดิจิทัล "ลูกหอวังหัวใจสุจริต"
Online
สำรวจสภาพเศรษฐกิจของนักเรียนและประชาสัมพันธ์
โรงเรียนหอวัง
การขอทุนการศึกษาโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์ผู้กู้ยืม กยศ.รายใหม่
โรงเรียนหอวัง
การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทางโรงเรียน

โรงเรียนหอวัง

ปฏิทินปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

ผู้รับผิดชอบ
อนพัทย์ ปิ่นป้อง
ปัทมาสน์ บุญทรง
ครูประจำวิชา
ปัทมาสน์ บุญทรง
ครูประจำวิชา
ปริณดา แป้นแก้ว
จุลาภา ศรีละเวช
และคณะ
จุลาภา ศรีละเวช
และคณะ
ปุณยนุช ปัญญาดิลก
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โรงเรียนหอวัง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนมิถุนายน 2565 (ต่อ)
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สถานที่

พุธ 1 – พฤหัสบดี 30 - สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนหอวัง ห้องแผนงาน
มิ.ย. 65
(SWOT ANALYSIS) นำเสนอคณะผู้บริหาร
- จัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนหอวัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 และ
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พฤหัสบดี 2 มิ.ย. 65 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
เวทีลานเรียนรู้
พระบรมราชินี
งานทะเบียนวัดผลแก้ไขผลการสอบ
ห้องทะเบียนวัดผล
แก้ตัวครั้งที่ 3 ในระบบ School ICT

ศุกร์ 3 มิ.ย. 65
เสาร์ 4 มิ.ย. 65
จันทร์ 6 มิ.ย. 65
จันทร์ 6 – ศุกร์ 10
มิ.ย. 65
จันทร์ 6 - พฤหัส 30
มิ.ย. 65
อังคาร 7 มิ.ย. 65
ศุกร์ 10 มิ.ย. 65

ผู้รับผิดชอบ
เกศแก้ว แก้วบัวรบัติ
และคณะ

ปานรดา ชัยชญานันท์
ปัทมาสน์ บุญทรง
และงานวัดผลระดับชั้น

วันหยุดราชการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
การเดินเทิดพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
การเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ระดับชั้น และระดับโรงเรียน
ประชุมครูโรงเรียนหอวัง
รับเงินค่ากิจกรรมเรียนเสริมเติมเต็มความรู้
หลังเลิกเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
กิจกรรม สนุกอ่าน สำราญเขียน
ตรวจสอบข้อมูลและกรอกประวัตนิ ักเรียนใหม่
เข้าระบบโปรแกรม ICT
สรุปงานตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้เงิน
ประจำเดือนพฤษภาคม
การยืนยันข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียน
โดยเจ้าหน้าที่/บุคลากรระดับโรงเรียน
การรับรองข้อมูลการมีตัวตนของนักเรียน
โดยผู้อำนวยการโรงเรียน
พิธีประดับเข็มบัวพระเกี้ยวนักเรียนหอวัง รุ่น 53
และนักเรียนหอวัง รุ่น 54

มณฑลพิธี
ท้องสนามหลวง
หอประชุม
หอประชุม
ห้องการเงิน

ประยุทธ ชาญอักษร
และคณะ
ธัญญลักษณ์ ชะริโต
และคณะ
มยุรี อินทรโชติ

ศูนย์ฯภาษาไทย ปิยะพร สมบุญ
ห้องทะเบียนวัดผล ปัทมาสน์ บุญทรง
และคณะ
ห้องแผนงาน
วัฒนพงศ์ วรคุณวิศิษฏ์
โรงเรียนหอวัง

พชรเมธี มณีกรรณ์
และคณะ
โรงเรียนหอวัง พชรเมธี มณีกรรณ์
และคณะ
จันทร์ 13 - อังคาร
หอประชุม
อัยลดา แสนอินทร์
14 มิ.ย. 65
นันทชัย กลิ่นฟุ้ง
และคณะ
จันทร์ 13 - พฤหัส
การจัดทำเอกสาร ปพ.3 (แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ห้องทะเบียนวัดผล ปัทมาสน์ บุญทรง
30 มิ.ย. 65
ตามหลักสูตร) ส่ง สพม.กท 2 และ สพฐ.
จันทร์ 13 - พฤหัสบดี กิจกรรมเรียนเสริมเติมเต็มความรูห้ ลังเลิกเรียนสำหรับ
โรงเรียนหอวัง จรรยาภรณ์ โชคชัยฐานนันท์
30 มิ.ย. 65
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ภาคเรียนที่ 1/2565
อังคาร 14 มิ.ย. 65 กิจกรรม English Day by Day
เวทีลานเรียนรู้ ปัณณภัสร์ สวัสดิ์ภสั ร์
และคณะ
ปฏิทินปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
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โรงเรียนหอวัง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนมิถุนายน 2565 (ต่อ)
วัน/เดือน/ปี
พุธ 15 มิ.ย. 65

กิจกรรม
กิจกรรมการประกวดพานไหว้ครู

สถานที่
ศูนย์อาหาร

พฤหัสบดี 16 มิ.ย. 65 กิจกรรมวันไหว้ครู

เวทีลานเรียนรู้

เสาร์ 18 มิ.ย. 65

โรงเรียนหอวัง

เสาร์ 18 - พฤหัสบดี
30 มิ.ย. 65
อาทิตย์ 19 มิ.ย. 65
จันทร์ 20 – ศุกร์ 24
มิ.ย. 65
จันทร์ 20 มิ.ย. 65 –
ศุกร์ 29 ก.ค. 65
อังคาร 21 มิ.ย. 65

โครงการสื่อสัมพันธ์บ้าน - โรงเรียน และเลือกตั้ง
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
การฝึกซ้อมเพื่อเตรียมการประกวดดนตรี WAMSB
World Championship 2022
โครงการสื่อสัมพันธ์บ้าน - โรงเรียน และเลือกตั้ง
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5
กิจกรรม สนุกอ่าน สำราญเขียน
การตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
การศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนการคัดกรอง
นักเรียนและการส่งต่อนักเรียน
กิจกรรม English Day by Day

พุธ 22 มิ.ย. – อังคาร กิจกรรมสอนเสริมความรู้แบบเข้ม ก่อนการสอบกลาง
12 ก.ค. 65
ภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี (Gifted)
พฤหัสบดี 23 มิ.ย. 65 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ศุกร์ 24 มิ.ย. 65

กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ศุกร์ 24 มิ.ย. - ศุกร์
15 ก.ค. 65
เสาร์ 25 มิ.ย. 65
จันทร์ 27 มิ.ย. 65

กิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา
2565
โครงการสื่อสัมพันธ์บ้าน - โรงเรียน และเลือกตั้ง
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
การพัฒนาครูในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(คาบ PLC)

ผู้รับผิดชอบ
อนพัทย์ ปิ่นป้อง
และคณะ
ปานรดา ชัยชญานันท์
และคณะ
ชัชญานิช สุวรรณแข
และคณะ

อาคารอเนกประสงค์ ประยุทธ ชาญอักษร
โยธวาทิต
และคณะ
โรงเรียนหอวัง ชัชญานิช สุวรรณแข
และคณะ
ศูนย์ฯภาษาไทย
หอประชุม
โรงเรียนหอวัง
เวทีลานเรียนรู้
โรงเรียนหอวัง

ปิยะพร สมบุญ
ประภาสินี เล็กพิมาย
และคณะ
ชัชญานิช สุวรรณแข
ปัณณภัสร์ สวัสดิ์ภสั ร์
และคณะ
ศุภชัย ซื่อตรง
และคณะ

เวทีลานเรียนรู้

ศิรยา ยิ้มกระจ่าง
และคณะ
เวทีลานเรียนรู้และ ปิยะพร สมบุญ
ชั้นล่างศูนย์อาหาร และคณะ
เวทีลานเรียนรู้ เด่นพงศ์ ศรีพัฒนะพิพัฒน์
และคณะ
ชั้นล่างศูนย์อาหาร เด่นพงศ์ ศรีพัฒนะพิพัฒน์
และคณะ

โรงเรียนหอวัง

ชัชญานิช สุวรรณแข
และคณะ

หอประชุม

ชัชญานิช สุวรรณแข

ปฏิทินปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
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โรงเรียนหอวัง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนมิถุนายน 2565 (ต่อ)
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

จันทร์ 27 มิ.ย. - ศุกร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งรายวิชาที่เปิดสอน
1 ก.ค. 65
เพือ่ ลงทะเบียน
อังคาร 28 มิ.ย. 65

กิจกรรม English Day by Day

พุธ 29 - พฤหัสบดี
30 มิ.ย. 65

การอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร Communicative
English for Education Professionals
กับครูชาวต่างประเทศ
กิจกรรม “Thursday’s Arts for All”

พฤหัสบดี 30
มิ.ย. 65

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

ห้องทะเบียนวัดผล ปัทมาสน์ บุญทรง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
และงานวัดผลระดับชั้น
เวทีลานเรียนรู้ ปัณณภัสร์ สวัสดิ์ภสั ร์
และคณะ
Online
ปัณณภัสร์ สวัสดิ์ภสั ร์
และคณะ
เวทีลานเรียนรู้

สรัญญา สมันตรัฐ
และคณะ

เดือนกรกฎาคม 2565
วัน/เดือน/ปี
ศุกร์ 1 ก.ค. 65

ศุกร์ 1 – พุธ 6 ก.ค.
65
ศุกร์ 1 – ศุกร์ 8 ก.ค.
65
ศุกร์ 1 – อาทิตย์ 10
ก.ค. 65
ศุกร์ 1 – อังคาร 12
ก.ค. 65

กิจกรรม
พิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประธานนักเรียน
ระดับชั้นและ คณะกรรมการสภานักเรียน
กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา
การเรียนเสริมความรู้แบบเข้ม (ก่อนกลางภาค)
สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted
การฝึกซ้อมเพื่อเตรียมการประกวดดนตรี WAMSB
World Championship 2022
นักเรียนส่งใบสมัครและสัมภาษณ์นักเรียนที่สมัคร
ขอรับทุนการศึกษาโรงเรียน
การยื่นคำขอกู้และคัดเลือกผูม้ ีสิทธิ์กู้ยืม กยศ.

ศุกร์ 1 – พุธ 20 ก.ค. การฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิต
65
ดรัมไลน์และทีมคัลเลอร์การ์ดนักเรียน นักศึกษา
ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2565
ศุกร์ 1 – พฤหัสบดี ประชุมคณะกรรมการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ
21 ก.ค. 65
เป้าประสงค์ และกลยุทธ เพื่อจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาโรงเรียนหอวัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2568

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

โรงเรียนหอวัง

เพิ่มเสียง อัคฮาด
และคณะ
เวทีลานเรียนรู้ อนพัทย์ ปิ่นป้อง
และคณะ
เวทีลานเรียนรู้ ปานรดา ชัยชญานันท์
และคณะ
โรงเรียนหอวัง ศุภชัย ซื่อตรง
และคณะ
อาคารอเนกประสงค์ ประยุทธ ชาญอักษร
โยธวาทิต
และคณะ
โรงเรียนหอวัง จุลาภา ศรีละเวช
และคณะ
โรงเรียนหอวัง อัจฉราพร สิงห์เจริญกิจ
และคณะ
โรงเรียนหอวัง ประยุทธ ชาญอักษร
และคณะ
โรงเรียนหอวัง

ปฏิทินปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

เกศแก้ว แก้วบัวรบัติ
และคณะ
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โรงเรียนหอวัง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนกรกฎาคม 2565 (ต่อ)
วัน/เดือน/ปี
ศุกร์ 1 – ศุกร์ 29
ก.ค. 65
ศุกร์ 1 – เสาร์ 30
ก.ค. 65

กิจกรรม

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมเรียนเสริมเติมเต็มความรูห้ ลังเลิกเรียนสำหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ภาคเรียนที่ 1/2565
การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทางโรงเรียน
การประกวดภาพยนตร์สั้นโครงการ Jenesy

โรงเรียนหอวัง

จรรยาภรณ์ โชคชัยฐานนันท์
และคณะ

โรงเรียนหอวัง

ปุณยนุช ปัญญาดิลก

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ นักเรียนแกนนำ
ศุกร์ 1 – อาทิตย์ 31
ก.ค. 65
เสาร์ 2 ก.ค. 65
จันทร์ 4 - ศุกร์ 8
ก.ค. 65

จันทร์ 4 – ศุกร์ 29
ก.ค. 65
อังคาร 5 ก.ค. 65
พุธ 6 - พฤหัสบดี 7
ก.ค. 65
พฤหัสบดี 7 ก.ค. 65

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
การเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ระดับชั้น และระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2565
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรือครูประจำวิชา ส่ง
รายชื่อนักเรียนรายวิชาเลือกเสรี
กิจกรรม สนุกอ่าน สำราญเขียน
กิจกรรม “ตักบาตร เติมบุญ”
กิจกรรม English Day by Day
การอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร Communicative
English for Education Professionals กับครูชาว
ต่างประเทศ
สรุปงานตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้เงิน
ประจำเดือนมิถุนายน
กิจกรรม สนุกอ่าน สำราญเขียน
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

ศุกร์ 8 ก.ค. 65
จันทร์ 11 - เสาร์ 16
ก.ค. 65
จันทร์ 11 - พุธ 20
ก.ค. 65
อังคาร 12 ก.ค. 65

พิธีมอบและประดับเข็มเกียรติยศคณะกรรมการสภา
นักเรียน ปีการศึกษา 2565
การเข้าร่วมการประกวดดนตรี WAMSB World
Championship 2022
งานวัดผลระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ลงทะเบียน
รายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2565
กิจกรรม International Festivals

สถานทูตญี่ปุ่น
หอประชุม

ปิตุพงศ์ ฤทธิ์หมุน
ศิรยา ยิ้มกระจ่าง
และคณะ
นอกสถานที่
ชัชญานิช สุวรรณแข
หรือออนไลน์
และคณะ
หอประชุม
ธัญญลักษณ์ ชะริโต
และคณะ
ห้องทะเบียนวัดผล ปัทมาสน์ บุญทรง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
และงานวัดผลระดับชั้น
ศูนย์ฯภาษาไทย ปิยะพร สมบุญ
เวทีลานเรียนรู้ ปานรดา ชัยชญานันท์
และคณะ
เวทีลานเรียนรู้ ปัณณภัสร์ สวัสดิ์ภสั ร์
และคณะ
Online
ปัณณภัสร์ สวัสดิ์ภสั ร์
และคณะ
ห้องแผนงาน

วัฒนพงศ์ วรคุณวิศิษฏ์

ศูนย์ฯภาษาไทย

ปิยะพร สมบุญ
เวทีลานเรียนรู้ ปานรดา ชัยชญานันท์
และคณะ
เวทีลานเรียนรู้ อนพัทย์ ปิ่นป้อง
และคณะ
ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง ประยุทธ ชาญอักษร
ประเทศไทย
และคณะ
ห้องทะเบียนวัดผล ปัทมาสน์ บุญทรง
และงานวัดผลระดับชั้น
เวทีลานเรียนรู้ ปัณณภัสร์ สวัสดิ์ภสั ร์
และคณะ

ปฏิทินปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
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โรงเรียนหอวัง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนกรกฎาคม 2565 (ต่อ)
วัน/เดือน/ปี
พุธ 13 ก.ค. 65
พฤหัสบดี 14 ก.ค.
65
ศุกร์ 15 ก.ค. 65
ศุกร์ 15 – จันทร์ 25
ก.ค. 65
จันทร์ 18 , พุธ 20
และศุกร์ 22 ก.ค. 65
อังคาร 19 และ
พฤหัสบดี 21 ก.ค. 65
พุธ 20 - จันทร์ 25
ก.ค. 65
พฤหัสบดี 21 ก.ค.
65
พฤหัสบดี 21- ศุกร์
22 ก.ค. 65
พฤหัสบดี 21 - ศุกร์
29 ก.ค. 65

กิจกรรม
สถานที่
วันหยุดราชการเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

ผู้รับผิดชอบ

วันหยุดราชการเนื่องในวันเข้าพรรษา
วันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
การรายงานค่าสาธารณูปโภค
(ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565)
การสอบกลางภาคภาคเรียนที่ 1/2565
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การสอบกลางภาคภาคเรียนที่ 1/2565
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
งานทะเบียนวัดผลโอนคะแนนปรนัยของการสอบ
กลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565
กิจกรรม “Thursday’s Arts for All”

กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
- งานทะเบียนวัดผลเปิดระบบโปรแกรม School ICT
- ครูประจำวิชาทุกรายวิชาลงคะแนนสอบกลางภาค
ประจำภาคเรียนที่ 1/2565
ศุกร์ 22 ก.ค 65
- ส่งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ และ
แบบฟอร์มเพื่อจัดทำแผนปฏิบตั ิการและปฏิทิน
ปฏิบัติงาน ให้กับทุกหน่วยงาน โดยโหลดแบบฟอร์ม
การจัดทำแผนปฏิบตั ิการและปฏิทินปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ผง.11-15) ที่
https://www.horwang.ac.th/budgets/newpage-2.html กลุ่มบริหารงบประมาณ หัวข้อ
แบบฟอร์ม หรือสแกน QR Code
- จัดทำแผนปฏิบตั ิการและปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ผง.11 -15)
- จัดทำแผนปฏิบตั ิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2567 - 2568 เฉพาะผง.11และ 14 เท่านั้น เพื่อนำไป
เป็นข้อมูลจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนหอวัง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568
เสาร์ 23 – อาทิตย์ 24 ค่ายนักคิด สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted
ก.ค. 65
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ห้องการเงิน

สุมินตรา เทียมนาขา

โรงเรียนหอวัง

รองฯ วิลาวัลย์ อันมาก
และคณะ
โรงเรียนหอวัง รองฯ วิลาวัลย์ อันมาก
และคณะ
ห้องทะเบียนวัดผล ปัทมาสน์ บุญทรง
กรรมการตรวจข้อสอบ
เวทีลานเรียนรู้ สรัญญา สมันตรัฐ
และคณะ
เวทีลานเรียนรู้ ปานรดา ชัยชญานันท์
ห้องทะเบียนวัดผล ปัทมาสน์ บุญทรง
โรงเรียนหอวัง ครูประจำวิชา
โรงเรียนหอวัง

เกศแก้ว แก้วบัวรบัติ
และคณะ

โรงเรียนหอวัง

ศุภชัย ซื่อตรง
และคณะ

ปฏิทินปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
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โรงเรียนหอวัง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนกรกฎาคม 2565 (ต่อ)
วัน/เดือน/ปี
อาทิตย์ 24 –
ศุกร์ 29 ก.ค. 65

กิจกรรม

สถานที่

การประกวดวงโยธวาทิต ดรัมไลน์ และทีมคัลเลอร์
การ์ดนักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ
ครั้งที่ 40 ประจำปี 2565
กิจกรรม สนุกอ่าน สำราญเขียน

จันทร์ 25 - พุธ 27
ก.ค. 65
จันทร์ 25 ก.ค. - ศุกร์ กิจกรรมกีฬาห่างไกลยาเสพติด เอดส์ และอบายมุข
5 ส.ค. 65
อังคาร 26 ก.ค. 65 กิจกรรมวันภาษาไทย
การตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
(สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้รับการตรวจสุขภาพครั้งที่ 1)
พุธ 27 ก.ค. 65
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ ัว

พฤหัสบดี 28 ก.ค.
65

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี

ประยุทธ ชาญอักษร
และคณะ

ศูนย์ฯภาษาไทย

ปิยะพร สมบุญ

สนามฟุตซอล
เวทีลานเรียนรู้
หอประชุม
เวทีลานเรียนรู้

ศิรยา ยิ้มกระจ่าง
และคณะ
ปิยะพร สมบุญ และคณะ
ประภาสินี เล็กพิมาย
และคณะ
ปานรดา ชัยชญานันท์
และคณะ

วันหยุดราชการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
การเดินเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มณฑลพิธี
ท้องสนามหลวง

ประยุทธ ชาญอักษร
และคณะ

วันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี
ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

ศุกร์ 29 ก.ค. 65
เสาร์ 30 ก.ค. 65

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมสานสัมพันธ์สภานักเรียน

เวทีลานเรียนรู้

อนพัทย์ ปิ่นป้อง
และคณะ

เดือนสิงหาคม 2565
วัน/เดือน/ปี
จันทร์ 1 ส.ค. 65
จันทร์ 1 – ศุกร์ 5
ส.ค. 65

จันทร์ 1 - ศุกร์ 19
ส.ค. 65

กิจกรรม
งานทะเบียนวัดผลปิดระบบโปรแกรม School ICT
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
นิทรรศการผลงานทัศนศิลป์
การถ่ายรูปนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
สำหรับทำเอกสารจบการศึกษา
การทำสัญญาและลงทะเบียนผู้กู้ยมื กยศ.

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

ห้องทะเบียนวัดผล ปัทมาสน์ บุญทรง
ห้องสมุด
อาคาร 3 - 4
โรงเรียนหอวัง
โรงเรียนหอวัง

ปฏิทินปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

เสาวนีย์ อินทร์จักร์
วิชา จันทราวิสุทธิ์
ปัทมาสน์ บุญทรง
และคณะ
อัจฉราพร สิงห์เจริญกิจ
และคณะ
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โรงเรียนหอวัง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนสิงหาคม 2565 (ต่อ)
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

จันทร์ 1 – อังคาร 30 การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทางโรงเรียน
ส.ค. 65
จันทร์ 1 – พุธ 31
การแข่งขันคณิตศาสตร์ภายในโรงเรียน
ส.ค. 65
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
กิจกรรม “ตักบาตร เติมบุญ”
กิจกรรมเรียนเสริมเติมเต็มความรูห้ ลังเลิกเรียนสำหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ภาคเรียนที่ 1/2565
กีฬาห่างไกลยาเสพติด เอดส์ และอบายมุข
อังคาร 2 ส.ค. 65

กิจกรรม English Day by Day

พุธ 3 - พฤหัสบดี 4
ส.ค. 65

การอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร Communicative
English for Education Professionals
กับครูชาวต่างประเทศ
กิจกรรม “Thursday’s Arts for All”

พฤหัสบดี 4 ส.ค. 65
ศุกร์ 5 ส.ค 65

เสาร์ 6 ส.ค. 65
เสาร์ 6 - อาทิตย์ 7
ส.ค. 65
จันทร์ 8 ส.ค. 65

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

โรงเรียนหอวัง

ปุณยนุช ปัญญาดิลก

ศูนย์การเรียนรู้
คณิตศาสตร์
นอกสถานที่
หรือออนไลน์
เวทีลานเรียนรู้

เพ็ญศรี การเที่ยง
และคณะ
ชัชญานิช สุวรรณแข
และคณะ
ปานรดา ชัยชญานันท์
และคณะ
จรรยาภรณ์ โชคชัยฐานนันท์
และคณะ

โรงเรียนหอวัง
สนามฟุตซอล
โรงเรียนหอวัง
เวทีลานเรียนรู้
Online
เวทีลานเรียนรู้

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/หัวหน้างานส่งข้อมูล ดังนี้
1. ส่งเอกสารที่หัวหน้าสำนักงานต้นสังกัด
2. ส่งข้อมูลเป็นไฟล์ word มาที่
planhorwang@gmail.com
ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียน
ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ (ค่ายคณิตคิดสนุก)
ค่ายนักคิด สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมอาเซียน

ห้องสำนักงาน
4 กลุ่มบริหาร

หัวหน้าสำนักงานกลุม่ บริหาร 4 กลุ่ม ส่งข้อมูลทุก
หน่วยงาน ที่ห้องแผนงานดังนี้
1. แบบสรุปกลุ่มบริหารที่ขออนุมัติงบประมาณใน
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568
2. เอกสารของหน่วยงานที่สังกัด

ห้องแผนงาน

หอประชุม
ห้องเรียน
เวทีลานเรียนรู้

ปฏิทินปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

ศิรยา ยิ้มกระจ่าง
และคณะ
ปัณณภัสร์ สวัสดิ์ภสั ร์
และคณะ
ปัณณภัสร์ สวัสดิ์ภสั ร์
และคณะ
สรัญญา สมันตรัฐ
และคณะ
หัวหน้าสำนักงาน
4 กลุ่มบริหาร
พีรพล ศิริเมืองมณีย์
และคณะ
ศุภชัย ซื่อตรง และคณะ
อนพัทย์ ปิ่นป้อง
และคณะ
เกศแก้ว แก้วบัวรบัติ
และคณะ
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โรงเรียนหอวัง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนสิงหาคม 2565 (ต่อ)
วัน/เดือน/ปี
จันทร์ 8 - พฤหัสบดี
11 ส.ค. 65
จันทร์ 8 - ศุกร์ 19
ส.ค. 65
อังคาร 9 ส.ค. 65

กิจกรรม
งานทะเบียนวัดผลประมวลผลและจัดพิมพ์คะแนน
กลางภาคทุกระดับชั้น
- ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2565
- กิจกรรม สนุกอ่าน สำราญเขียน
กิจกรรม English Day by Day

พุธ 10 - พฤหัสบดี
11 ส.ค. 65

การอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร Communicative
English for Education Professionals
กับครูชาวต่างประเทศ
พฤหัสบดี 11 ส.ค. 65 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวง

ศุกร์ 12 ส.ค. 65

ผู้รับผิดชอบ

ห้องทะเบียนวัดผล ปัทมาสน์ บุญทรง
และคณะ
- Website
ปัทมาสน์ บุญทรง
โรงเรียนหอวัง
และคณะ
- ศูนย์ฯภาษาไทย ปิยะพร สมบุญ
เวทีลานเรียนรู้ ปัณณภัสร์ สวัสดิ์ภสั ร์
และคณะ
Online
ปัณณภัสร์ สวัสดิ์ภสั ร์
และคณะ
เวทีลานเรียนรู้

ปานรดา ชัยชญานันท์
และคณะ

วันหยุดราชการเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เสาร์ 13 ส.ค. 65

กิจกรรมจิตอาสาดนตรีบำบัด

จันทร์ 15 ส.ค. 65

ครูที่ปรึกษารับเอกสารผลคะแนนสอบ
กลางภาคเพื่อแจ้งนักเรียน
กิจกรรม English Day by Day
ครูที่ปรึกษารับเอกสารผลคะแนนสอบกลางภาค
เพื่อแจ้งนักเรียน
กิจกรรมเสริมทักษะชีวิตนักเรียน

จันทร์ 15 - ศุกร์ 19
ส.ค. 65
จันทร์ 15 - พุธ 31
ส.ค. 65
อังคาร 16 - พฤหัส
18 ส.ค 65
พุธ 17 - พฤหัสบดี
18 ส.ค. 65

สถานที่

อาคารศูนย์
การแพทย์จุฬาภรณ์
เฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาล
จุฬาภรณ์ หลักสี่
โรงเรียนหอวัง
เวทีลานเรียนรู้
โรงเรียนหอวัง
โรงเรียนหอวัง

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

อาคาร 4

การเรียนเสริมความรู้แบบเข้ม (หลังกลางภาค)
สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted
การประชุมหลอมแผนปฏิบตั ิการปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566
การอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร Communicative
English for Education Professionals
กับครูชาวต่างประเทศ

ห้องเรียน
ห้องนวัตกรรม
Online

ปฏิทินปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

เกศแก้ว แก้วบัวรบัติ
ประยุทธ ชาญอักษร
นพดล โถวิเชียร
ธนกฤต ด้วงคงมนศรี
ปัทมาสน์ บุญทรง
และครูที่ปรึกษา
ปัณณภัสร์ สวัสดิ์ภสั ร์
และคณะ
ปัทมาสน์ บุญทรง
และครูที่ปรึกษา
จุลาภา ศรีละเวช
และคณะ
วัลภา พูลสุข และ
คณะกรรมการตามคำสั่ง
ศุภชัย ซื่อตรง และคณะ
เกศแก้ว แก้วบัวรบัติ
และคณะ
ปัณณภัสร์ สวัสดิ์ภสั ร์
และคณะ
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โรงเรียนหอวัง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนสิงหาคม 2565 (ต่อ)
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

พฤหัสบดี 18 ส.ค. 65 พิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ศุกร์ 19 ส.ค. 65

เสาร์ 20 ส.ค. 65

จันทร์ 22 ส.ค. 65

จันทร์ 22 - พุธ 24
ส.ค. 65
จันทร์ 22 ส.ค. –
ศุกร์ 30 ก.ย. 65
อังคาร 23 ส.ค 65

อังคาร 23 - พุธ 31
ส.ค 65
พุธ 24 ส.ค. 65

พุธ 24 - พฤหัสบดี
25 ส.ค. 65

เวทีลานเรียนรู้และ วัลภา พูลสุข
หอประชุม
และคณะ
จุลาภา ศรีละเวช
การดำเนินการซ้อมพิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนหอวัง โรงเรียนหอวัง
และคณะ
คณะกรรมการแผนงานโรงเรียนแจ้งงบประมาณ
โรงเรียนหอวัง เกศแก้ว แก้วบัวรบัติ
ที่ได้รับจัดสรรจากการหลอมแผนให้ทุกหน่วยงานเพื่อ
และคณะ
จัดทำเอกสารและข้อมูลส่งหน่วยงานต้นสังกัดอีกครั้ง
การจัดอบรมพื้นฐานไมโครบิตและการประยุกต์ใช้
โรงเรียนหอวัง ผกามาศ สุขเมือง
สำหรับโครงงานวิทยาศาสตร์ STEM & Robotics
และคณะ
Camp โดย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล
พิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนหอวัง
โรงเรียนหอวัง จุลาภา ศรีละเวช และคณะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้างานส่งข้อมูล
ห้องสำนักงาน หัวหน้าสำนักงาน
ดังนี้
กลุ่มบริหาร
4 กลุ่มบริหาร
1. เอกสารที่หัวหน้าสำนักงานต้นสังกัด
2. ส่งข้อมูลเป็นไฟล์ word มาที่
planhorwang@gmail.com
กิจกรรม สนุกอ่าน สำราญเขียน
ศูนย์ฯภาษาไทย ปิยะพร สมบุญ
และคณะ
การจัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบตั ิงาน ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนหอวัง วัฒนพงศ์ วรคุณวิศิษฏ์
ปีการศึกษา 2565 ของงานตรวจสอบติดตามและ
รายงานการใช้เงิน
หัวหน้าสำนักงานกลุม่ บริหาร 4 กลุ่ม ส่งข้อมูลทุก
ห้องแผนงาน
เกศแก้ว แก้วบัวรบัติ
หน่วยงาน ที่ห้องแผนงานดังนี้
และคณะ
1. แบบสรุปกลุ่มบริหารที่ขออนุมัติงบประมาณใน
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568
2. เอกสารของหน่วยงานที่สังกัด
การจัดทำรูปเล่มแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนหอวัง
ห้องแผนงาน
เกศแก้ว แก้วบัวรบัติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 (ฉบับร่าง) และ
และคณะ
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับร่าง)
นิทรรศการเรียนรู้ทำได้ขายเป็น ครั้งที่ 21
เวทีลานเรียนรู้ นพรัตน์ รอบคอบ
และคณะ
การแสดงผลงานศึกษาค้นคว้าอิสระ
เวทีลานเรียนรู้ เสาวนีย์ อินทร์จักร์
และครูผสู้ อน
การอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร Communicative
Online
ปัณณภัสร์ สวัสดิ์ภสั ร์
English for Education Professionals
และคณะ
กับครูชาวต่างประเทศ

ปฏิทินปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
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โรงเรียนหอวัง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนสิงหาคม 2565 (ต่อ)
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

พฤหัสบดี 25 ส.ค. 65 กิจกรรม “Thursday’s Arts for All”

อังคาร 30 ส.ค. 65

พุธ 31 ส.ค. พฤหัสบดี 1 ก.ย. 65

สถานที่
เวทีลานเรียนรู้

กิจกรรมเชิดชูเกียรติเพชรหอวัง

โรงเรียนหอวัง

กิจกรรมมุทิตาจิต

โรงเรียนหอวัง

กิจกรรม English Day by Day

เวทีลานเรียนรู้

การอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร Communicative
English for Education Professionals
กับครูชาวต่างประเทศ

Online

ผู้รับผิดชอบ
สรัญญา สมันตรัฐ
และคณะ
สำนักงานกลุ่มบริหาร
วิชาการ
อนพัทย์ ปิ่นป้อง
และคณะ
ปัณณภัสร์ สวัสดิ์ภสั ร์
และคณะ
ปัณณภัสร์ สวัสดิ์ภสั ร์
และคณะ

เดือนกันยายน 2565
วัน/เดือน/ปี
พฤหัสบดี 1 ก.ย. 65

กิจกรรม
กิจกรรม “Thursday’s Arts for All”

พฤหัสบดี 1 – พุธ 7
ก.ย. 65

กิจกรรมเรียนเสริมเติมเต็มความรูห้ ลังเลิกเรียนสำหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ภาคเรียนที่ 1/2565
พฤหัสบดี 1 – ศุกร์ 9 การเรียนเสริมความรู้แบบเข้ม (หลังกลางภาค)
ก.ย. 65
สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted
พฤหัส 1 – อังคาร
การจัดทำรูปเล่มแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนหอวัง
20 ก.ย 65
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 (ฉบับร่าง) และ
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับร่าง)
พฤหัส 1 – ศุกร์ 30 การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทางโรงเรียน
ก.ย. 65
การวิเคราะห์และจัดทำแบบประเมินการควบคุม
ภายในตนเองของทุกกลุ่มบริหาร ( CSA)
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
กิจกรรม “ตักบาตร เติมบุญ”
ศุกร์ 2 ก.ย. 65

ปิดระบบ School ICT ในการตัดงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ยกเว้น
หน่วยงานที่มีกิจกรรมการเบิกจ่ายในเดือนกันยายน
และแจ้งกันงบประมาณไว้ล่วงหน้า)

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

ห้องเรียน

สรัญญา สมันตรัฐ
และคณะ
จรรยาภรณ์ โชคชัยฐานนันท์
และคณะ

โรงเรียนหอวัง
ห้องเรียน
ห้องแผนงาน

ศุภชัย ซื่อตรง
และคณะ
เกศแก้ว แก้วบัวรบัติ
และคณะ

โรงเรียนหอวัง
โรงเรียนหอวัง

ปุณยนุช ปัญญาดิลก
เฉลิม อยูส่ ุข

นอกสถานที่
หรือออนไลน์
เวทีลานเรียนรู้

ชัชญานิช สุวรรณแข
และคณะ
ปานรดา ชัยชญานันท์
และคณะ
เกศแก้ว แก้วบัวรบัติ
และคณะ

ห้องแผนงาน

ปฏิทินปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
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โรงเรียนหอวัง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนกันยายน 2565
วัน/เดือน/ปี
ศุกร์ 2 – ศุกร์ 30
ก.ย. 65
เสาร์ 3 - อาทิตย์ 4
ก.ย. 65
จันทร์ 5 ก.ย. 65

อังคาร 6 ก.ย. 65
พุธ 7 - พฤหัสบดี 8
ก.ย. 65

กิจกรรม
การฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมการประกวดของนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษดนตรีและวงโยธวาทิตในภาคเรียนที่
2/2565
การอบรมพัฒนาครูด้านความรู้ความสามารถ
เฉพาะทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สรุปงานตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้เงิน
ประจำเดือนตุลาคม
- งานทะเบียนวัดผลเปิดระบบโปรแกรม school ICT
ให้ครูประจำวิชาลงคะแนนสอบเก็บก่อนกลางภาคและ
คะแนนเก็บหลังกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 1/2565
- ครูที่ปรึกษารับเอกสารการประเมินสมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียน
กิจกรรม English Day by Day

พฤหัสบดี 8 ก.ย. 65

การอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร Communicative
English for Education Professionals กับครู
ชาวต่างประเทศ
กิจกรรม “Thursday’s Arts for All”

ศุกร์ 9 ก.ย. 65

กิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน
พิธีมุทติ าจิต อำลาผู้เกษียณอายุราชการ

จันทร์ 12 ก.ย. 65
จันทร์ 12 - พุธ 28
ก.ย. 65

- ส่งบันทึกขออนุมัติผลการเรียนของนักเรียนที่มี
เวลาเรียนไม่ครบ 80% (มส) ทุกระดับชั้น
(สำรวจเวลาเรียนถึงวันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ย. 2565)
- ส่งบันทึกขออนุมัติผลการเรียน“ร” และ “มส”
(ภายในเวลา 16.00 น.)
ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นส่งเอกสารประเมินสมรรถนะ
สำคัญของผูเ้ รียนที่หัวหน้าระดับชั้น
หัวหน้าระดับชั้นสรุปเอกสารการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และประเมินสมรรถนะของผู้เรียน
ครูประจำวิชาส่งบันทึกอนุมัติถอนรายชื่อนักเรียน
ที่เสนอขอผลการเรียน “ร” และ “มส” ทุกระดับชั้น
(ภายในเวลา 16.00 น.)

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

โรงเรียนหอวัง

ประยุทธ ชาญอักษร
และคณะ

อาคาร HWMA,
ห้อง 413, 511,
621 และ 622
ห้องแผนงาน

สรัญญา สมันตรัฐ
และคณะ

โรงเรียนหอวัง

ปัทมาสน์ บุญทรง
ครูประจำวิชา
ครูที่ปรึกษา

เวทีใหญ่
Online

วัฒนพงศ์ วรคุณวิศิษฏ์

ปัณณภัสร์ สวัสดิ์ภสั ร์
และคณะ
ปัณณภัสร์ สวัสดิ์ภสั ร์
และคณะ

เวทีลานเรียนรู้

สรัญญา สมันตรัฐ
และคณะ
หอประชุมโรงเรียน ชัชญานิช สุวรรณแข
และคณะ
เวทีลานเรียนรู้ นายอนพัทย์ ปิ่นป้อง
และคณะ
ห้องทะเบียนวัดผล ปัทมาสน์ บุญทรง
และครูประจำวิชา

ห้องทะเบียนวัดผล ครูที่ปรึกษา
หัวหน้าระดับชั้น
ห้องทะเบียนวัดผล หัวหน้าระดับชั้น
ห้องทะเบียนวัดผล ปัทมาสน์ บุญทรง
และคณะ
ครูประจำวิชา

ปฏิทินปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
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โรงเรียนหอวัง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนกันยายน 2565 (ต่อ)
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

พุธ 14 ก.ย. 65

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะมีผลการเรียน “ร”
และ “มส”

โรงเรียนหอวัง

ศุกร์ 16 , อังคาร
20 พฤหัส 22
ก.ย. 65

การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนหอวัง รองฯ วิลาวัลย์ อันมาก
และคณะกรรมการตาม
คำสั่ง

ศุกร์ 16 - พุธ 28
ก.ย. 65

ครูประจำวิชากรอกคะแนนในโปรแกรม School ICT
เพื่อจัดทำเอกสาร ปพ.5

ห้องทะเบียนวัดผล ครูประจำวิชา

ปัทมาสน์ บุญทรง
และครูที่ปรึกษา

จันทร์ 19, พุธ
การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565
21 , ศุกร์ 23 ก.ย. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
65

โรงเรียนหอวัง รองฯ วิลาวัลย์ อันมาก
และคณะกรรมการตาม
คำสั่ง

อังคาร 20 - ศุกร์ 23
ก.ย. 65
พุธ 21 ก.ย. 65

ห้องทะเบียนวัดผล ปัทมาสน์ บุญทรง
กรรมการตรวจข้อสอบ
โรงเรียนหอวัง เกศแก้ว แก้วบัวรบัติ
และคณะ

จันทร์ 26 – อังคาร
27 ก.ย. 65
พุธ 28 - พฤหัส 29
ก.ย. 65

งานทะเบียนวัดผลโอนคะแนนปรนัยของการสอบ
ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565
ส่งรูปเล่มแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนหอวัง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 (ฉบับร่าง) และ
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับร่าง)
ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนหอวังพิจารณาก่อนการประชุม
การศึกษาดูงานครูเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ

จังหวัดระยอง

พิธมี ุทติ าจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
- พิธีสักการะสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ของโรงเรียน
หอประชุม
- พิธีแสดงกตเวทิตาจิต
ลานเรียนรู้
พุธ 28 – 30 ศุกร์ ก.ย การประชุมนำเสนอแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียน
หอประชุม
65
หอวัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 (ฉบับร่าง)
และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ฉบับร่าง) ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนหอวังเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
พฤหัส 29 ก.ย. 65
งานทะเบียนวัดผลปิดระบบ โปรแกรม School ICT
ห้องทะเบียนวัดผล
เวลา 14.00 น.
**ครูผู้สอนที่ยังทำเอกสาร ปพ.5 ไม่เสร็จ ให้ทำบันทึก
ขอเปิดระบบที่ห้องทะเบียนวัดผลโดยตรง และจะต้อง
ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 30 ก.ย. 65 เวลา
12.00 น. (งานวัดผลเปิดระบบเฉพาะครูที่ทำบันทึกไว้)
***ครูประจำวิชา ส่ง ปพ.5 ถึงเวลา 16.30 น.
ศุกร์ 30 ก.ย. - จันทร์ ประมวลผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น
ห้องทะเบียนวัดผล
3 ต.ค. 65

ปฏิทินปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

วรวรรณ แซ่ซิ้ม
พีรพล ศิริเมืองมณีย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เกศแก้ว แก้วบัวรบัติ
และคณะ

ปัทมาสน์ บุญทรง
และคณะ
ครูประจำวิชา

ปัทมาสน์ บุญทรง
และคณะ
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โรงเรียนหอวัง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนตุลาคม 2565
วัน/เดือน/ปี
จันทร์ 3 – ศุกร์ 7
ต.ค. 65
อังคาร 4 ต.ค. 65
อังคาร 4 ถึง
พฤหัสบดี 6 ต.ค. 65
ศุกร์ 7 ต.ค. 65

กิจกรรม

สถานที่

ค่ายวิชาการสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted

ห้องเรียน

การประชุมเพื่อหลอมปฏิทินปฏิบตั ิงานประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- งานทะเบียนวัดผลจัดทำสรุปผลการเรียน (ต2ก)
ทุกระดับชั้น
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มผี ลการเรียน 0, ร, มส
และ มผ
การตรวจทานผลการเรียน (ต2ก) ทุกระดับชั้น

ห้องนวัตกรรม

การจัดทำเอกสารผลการเรียนรายบุคคล (ปพ.6) ฉบับ
ก่อนสอบแก้ตัว
จันทร์ 10 ต.ค. - ศุกร์ การสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1
4 พ.ย. 65
ปีการศึกษา 2565 โดยครูประจำวิชานัดหมาย
การสอบแก้ตัวกับนักเรียนโดยตรง

อังคาร 11 ต.ค. 65
วันพฤหัสบดีที่ 13
ต.ค. 65
วันศุกร์ที่ 14 ต.ค.
65
อาทิตย์ 23 ต.ค. 65

ผู้รับผิดชอบ
ศุภชัย ซื่อตรง และคณะ

เกศแก้ว แก้วบัวรบัติ
และคณะ
ห้องทะเบียนวัดผล ปัทมาสน์ บุญทรง
และคณะ
โรงเรียนหอวัง

ปัทมาสน์ บุญทรง
ครูที่ปรึกษา
ห้องทะเบียนวัดผล ปัทมาสน์ บุญทรง
และคณะ
โรงเรียนหอวัง ปัทมาสน์ บุญทรง
และครูประจำวิชา

ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันหยุดเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
พิธีวางพวงมาลา ร.5 เนื่องในวันปิยะมหาราช

วันจันทร์ที่ 24
ต.ค. 65

ลานพระบรม
รูปทรงม้า

เพิ่มเสียง อัคฮาด

วันหยุดชดเชยเนื่องในวันปิยมหาราช

เดือนพฤศจิกายน 2565
วัน/เดือน/ปี
อังคาร 1 พ.ย. 65

กิจกรรม

สถานที่
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

ผู้รับผิดชอบ
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โรงเรียนหอวัง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระยะยาว)
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ
ประยุทธ ชาญอักษร
นพดล โถวิเชียร
และคณะ
อวิกา อึ่งสกุล และคณะ

ศุกร์ 1 ต.ค. 64 อังคาร 31 พ.ค. 65

กิจกรรมพีส่ อนน้องเตรียมความพร้อมวงโยธวาทิต

โรงเรียนหอวัง

ศุกร์ 1 ต.ค.64 –
เสาร์ 30 ส.ค.65
ศุกร์ 1 ต.ค. 64 –
พฤหัส 15 ก.ย 65

การซ่อมแซมอุปกรณ์ในสำนักงาน

โรงเรียนหอวัง

การจัดซื้อ/ซ่อมวัสดุอุปกรณ์เครื่องดนตรี

โรงเรียนหอวัง

กิจกรรมค่ายอนุรักษ์พลังงาน

โรงเรียนหอวัง

สิริวลี มาเนียม

กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว

โรงเรียนหอวัง

สิริวลี มาเนียม

กิจกรรมกลุ่มพลังสีเขียวกรุงเทพมหานคร
การจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนหอวัง
การจัดทำเอกสารการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนหอวัง
การติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนหอวังตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ประธาน
การลงทะเบียนรับหนังสือราชการและเอกสารเข้า ออกสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน
การบันทึกภาพและข้อมูลการปฏิบัติงานของ
ผู้อำนวยการและจัดเก็บให้เป็นระบบ
การจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนหอวัง
โรงเรียนหอวัง

สิริวลี มาเนียม
มัณฑิกา วิชัยดิษฐ

โรงเรียนหอวัง

มัณฑิกา วิชัยดิษฐ

โรงเรียนหอวัง

มัณฑิกา วิชัยดิษฐ

สำนัก ผอ.

ณัฎฐพัฒน์ ทองศรี
และคณะ
ณัฎฐพัฒน์ ทองศรี
และคณะ
ณัฎฐพัฒน์ ทองศรี
และคณะ
ณัฎฐพัฒน์ ทองศรี
และคณะ
รจนาพร ผ่องใส
รจนาพร ผ่องใส

ประยุทธ ชาญอักษร
นพดล โถวิเชียร
และคณะ
ศุกร์ 1 ต.ค. 64 –
กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ วงโยธวาทิต
หน่วยงานภายนอก ประยุทธ ชาญอักษร
พฤหัส 15 ก.ย 65
นพดล โถวิเชียร
และคณะ
ศุกร์ 1 ต.ค. 64 - ศุกร์ การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทางโรงเรียน โรงเรียนหอวัง ปุณยนุช ปัญญาดิลก
30 ก.ย. 65
การส่งเสริมพัฒนาครูมีความรูด้ ้านงบประมาณฯ
โรงเรียนหอวัง มยุรี อินทรโชติ

สำนัก ผอ.
สำนัก ผอ.

การจัดการประชุมสหวิทยาเขตรัชโยธิน

สำนัก ผอ.

การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน
การปรับปรุงดูแลระบบลิฟท์

อาคารเรียน
อาคาร 10
อาคารวงโย

ปฏิทินปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
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โรงเรียนหอวัง
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระยะยาว)
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

ศุกร์ 1 ต.ค. 64 - ศุกร์ การจัดจ้างพนักงานดูแลสวนหย่อม
30 ก.ย. 65
การปรับปรุงระบบสุขาภิบาล

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

โรงเรียนหอวัง

รจนาพร ผ่องใส

โรงเรียนหอวัง

กุศล มีศิริ

การดูแล/ปรับปรุงระบบน้ำดื่ม

โรงเรียนหอวัง

รจนาพร ผ่องใส

การซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ

โรงเรียนหอวัง

รจนาพร ผ่องใส

การซ่อมบำรุงดับเพลิง

โรงเรียนหอวัง

รจนาพร ผ่องใส

การทากันซึมดาดฟ้าอาคาร 10

อาคาร 10

กุศล มีศิริ

การจัดซื้อโต๊ะหน้าขาว

หอประชุม

กุศล มีศิริ

การตัดแต่งต้นไม้ใหญ่พร้อมขนทิ้ง

โรงเรียนหอวัง

กุศล มีศิริ

การขนขยะเศษวัสดุ

โรงเรียนหอวัง

รจนาพร ผ่องใส

อาคาร 5
อาคาร 3,5,gifted,
สนามกีฬาอินทพันธ์
ห้องสัมพันธ์ชุมชน
โรงเรียนบ้านบ่อ
หยวกและโรงเรียน
บ้านขุนน้ำน่าน
จังหวัดน่าน

รจนาพร ผ่องใส
กุศล มีศิริ

การปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคาร 5
การซ่อมหลังคา
การประสานงานกับหน่วยงาน/ชุมชน/องค์กร
เสาร์ 1 ม.ค. – พฤหัส การดำเนินการส่งรายการสนับสนุนไปยังโรงเรียนน้อง
30 มิ.ย. 65

ปฏิทินปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

เรณู เบ้าวรรณ
มัณฑิกา วิชัยดิษฐ
และคณะ
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คณะกรรมการที่ปรึกษา
นายประวัติ
นางสุวลักษณ์
นางสาวปัณณธร
นางสาวอาชวินี
นางสาววิลาวัลย์

สุทธิประภา
พฤกษหิรัญ
วิจารณ์
ไชยสุนทร
อันมาก

ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

คณะผู้จัดทำ
นางเกศแก้ว
นางสาวชัชญานิศ
นางสาวอณิมา
นางสาวชมนภัส
นางสาวจิราพร

แก้วบัวรบัติ
สุวรรณแข
รอตเสียงล้ำ
แก่นจำปา
คำพุก

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

