ที่ ปส ๐๒๐๘/ว42

สํานักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา เขต ๘ วัดลําดวน
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
9 มิถุนายน ๒๕๖4

เรื่อง อนุทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖4 ฉบับที่ 3/2564
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๘ ทุกโรง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสํานักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8
ฉบับที่ 3/2564 เรื่อง อนุทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

จํานวน 1 ชุด

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่
ในประเทศไทยมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีจํานวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญ ศึก ษา ประกอบกั บประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง การเลื่อนเวลาเปิ ดภาคเรียนที่ 1 ประจํา ปี
การศึกษา 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เป็นวันที่ 1๔ มิถุนายน
2564 นั้น เพื่อให้การบริหารงานการดําเนินการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตาม
ประกาศมหาเถรสมาคม ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 7 กําหนดให้
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเปิด ปิดภาคเรียน อนุโลมตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
สํานักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8 จึงแจ้งมายังท่านทราบใน
แนวทางปฏิบัติงานของอนุทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และให้มีการสอนชดเชยเพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนครบตามหลักสูตรของสถานศึกษา การปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตลอดจนการจัดสอบกลางภาคเรียน การสอบปลายภาคเรียน หากมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานดังกล่าว
โปรดแจ้งมายังสํานักเขตการศึกษาฯ ทราบด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
เรียนมาด้วยความนับถือ
(พระโสภณพุทธิธาดา)
รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๘
กองอํานวยการ
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๒๔๖–๑๑๕๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ group_ps_8@hotmail.com

ประกาศสํานักเขตการศึกษาพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8
ฉบับที่ 3/2564
เรื่อง อนุทนิ การศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕64
โรงเรียนพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
*******************
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่
ในประเทศไทยมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีจํานวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญ ศึก ษา ประกอบกั บประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง การเลื่อนเวลาเปิ ดภาคเรียนที่ 1 ประจํา ปี
การศึกษา 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เป็นวันที่ 1๔ มิถุนายน
2564 นั้น
เพื่อให้การบริหารงานการดําเนินการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ตามประกาศมหาเถรสมาคม ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 7 กําหนดให้
โรงเรี ย นพระปริ ยั ติธรรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษาเปิ ด ปิ ด ภาคเรีย น อนุ โ ลมตามที่ก ระทรวงศึก ษาธิ ก ารกํา หนด
รักษาการประธานเขต จึงประกาศดังนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสํานักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8 ฉบับที่
2/2564 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.256๔ เรื่อง อนุทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256๔
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
ข้อ 2 ให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในสังกัดมีการสอนชดเชยเพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนครบตามหลักสูตรของสถานศึกษา และปฏิบัติงานตามอนุทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแนวทางเดียวกัน ตลอดจนการจัดสอบกลางภาคเรียน การสอบปลายภาคเรียน
ต้องดําเนินการสอบตามอนุทินการศึกษาแนบท้ายประกาศนี้
ทั้ ง นี้ โรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษาในสั ง กั ด ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามมาตรการของ
กระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดโดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖4

(พระโสภณพุทธิธาดา)
รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๘

อนุทินการศึกษาแนบท้ายประกาศสํานักเขตการศึกษาพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8 ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564
สัปดาห์ที่
1
2
3
4
5
6
7
*8
9
10
11
๑2
๑3
๑4
๑5
๑6

วัน-เดือน-ปี
14 มิ.ย. – 19 มิ.ย. ๒๕๖4
๒1 มิ.ย. – ๒6 มิ.ย. ๒๕๖4
28 มิ.ย. – 3 ก.ค. ๒๕๖4
5 ก.ค. – 10 ก.ค. ๒๕๖4
๑2 ก.ค. – 17 ก.ค. ๒๕๖4
19 ก.ค. – ๒3 ก.ค. ๒๕๖4
๒6 ก.ค. – 31 ก.ค. ๒๕๖4
2 ส.ค. – 7 ส.ค. ๒๕๖4
9 ส.ค. – ๑4 ส.ค. ๒๕๖4
16 ส.ค. – ๒1 ส.ค. ๒๕๖4
๒3 ส.ค. – 28 ส.ค. ๒๕๖4
30 ส.ค. – 4 ก.ย. ๒๕๖4
6 ก.ย. – ๑1 ก.ย. ๒๕๖4
๑3 ก.ย. – 18 ก.ย. ๒๕๖4
๒0 ก.ย. – ๒5 ก.ย. ๒๕๖4
27 ก.ย. – 2 ต.ค. ๒๕๖4

เวลาเรียน
6 วัน
6 วัน
6 วัน
6 วัน
6 วัน
5 วัน
3 วัน
6 วัน
5 วัน
6 วัน
6 วัน
6 วัน
6 วัน
6 วัน
5 วัน
6 วัน

*17

4 ต.ค. – 9 ต.ค. ๒๕๖4

6 วัน

รวม 17 สัปดาห์

กิจกรรม/วันหยุดเรียนกรณีพเิ ศษ

จํานวน

11 มิ.ย. วันปฐมนิเทศ
๑4 มิ.ย. เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2564

18 วัน

26 ก.ค. ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
27 ก.ค. (ตามมติ ครม. 29 ธ.ค.2563)
28 ก.ค. วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

20 วัน

2–7 ส.ค. สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2564
๑2 ส.ค. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

29 วัน

24 ก.ย. วันมหิดล วันหยุดราชการเพิ่มเติม
(ตามมติ ครม. 29 ธ.ค.2563)

23 วัน

4-9 ต.ค. สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2564

6 วัน

96 วัน

หมายเหตุ 1. การสอบธรรมสนามหลวง ประจําปี พ.ศ.2564 ของนักธรรมชั้นตรี ในวันที่ 15-18 ตุลาคม พ.ศ.2564 (ขึ้น 9-12 ค่ํา เดือน 11)
2. ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 11-31 ตุลาคม พ.ศ.2564

