
ปฏิทินปฏิบัติงานฝา่ยวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2565 
 

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัต ิ ผู้ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
1 11 พ.ค. 2565 

 
- บุคลากรลงเวลาปฏิบัตหิน้าที่ราชการ  บุคลากรทุกคน ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
- ครรูับตารางสอน ครูผูส้อนรับ ปพ. 5 
ประจำภาคเรียนที ่1/2565 

บุคลากรทุกคน ฝ่ายวิชาการ 

12 พ.ค. 2565 
 

- ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 บุคลากรทุกคน ฝ่ายวิชาการ 
- ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 บุคลากรทุกคน ฝ่ายวิชาการ 

16 พ.ค. 2565 - วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา บุคลากรทุกคน ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
17 พ.ค. 2565 - นักเรียนเปิดภาคเรียนและรับตารางเรียน นักเรียนและบุคลากร

ทุกคน 
ฝ่ายวิชาการ 

- นักเรียน ม.1-ม.6 เลือกวิชาเพิ่มเติม 
- นักเรียนเลือกวิชาซ่อมเสริม ม.1-ม.3 
- นักเรียนเลือกชุมนุม 

2 26 พ.ค. 2565 - ประกาศรายชือ่นักเรียนติด 0, ร, มส, มผ. งานวัดและ
ประเมินผลการเรียน 

ฝ่ายวิชาการ 

27 พ.ค. 2565 - การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
ระดับชั้น ม.1- ม.6 

บุคลากรทุกคน ฝ่ายกิจการนักเรียน 

3 
 

30 พ.ค. - 2 มิ.ย. 
2565 

- นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 งานวัดและ
ประเมินผลการเรียน

และครูที่ปรึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 
- นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที ่1 

 
2 ม.ิย. 2565 

- ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-20 (3R x 8C) ครูประจำวิชา ฝ่ายวิชาการ 
- ส่งโครงการสอน   
- ส่งการวิเคราะห์ตัวชี้วัดและมาตรฐานการ
เรียนรู้ 
- ส่งทะเบียนสื่อการเรียนรู้ 
- ส่งแผนการสอนที่สอดแทรกเศรษฐกิจ
พอเพียง จำนวน 1 แผน 
- ส่งแผนการสอนทีส่อดแทรกข้อสอบ PISA 
(ไทย, คณิตศาสตร,์ วทิย)์ จำนวน 1 แผน 

ส่งแผนการสอนที่สอดแทรกข้อสอบ O-NET 
จำนวน 1 แผน (ไทย, คณิตศาสตร์, วิทย์,
อังกฤษ, สังคม) 

3 ม.ิย. 2565 - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี บุคลากรทุกคน ฝ่ายบริหารงานบุคคล 



สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัต ิ ผู้ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
4  
 

6-30 มิ.ย. 2565 - กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ครูที่ปรึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน 
9 ม.ิย. 2565 

 
- ส่งวิเคราะห์ผู้เรียน (CAR1) ครูประจำวิชา ฝ่ายวิชาการ 
- ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1 ดังนี ้
  1. ข้อมูลทัว่ไป หน้าปก 
  2. ชื่อ เลขประจำตวันกัเรียน และบันทึก 
เวลาเรียนเป็นปัจจุบัน 
  3. ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ และคะแนนการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
  4. คำอธิบายรายวิชา 
  5. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

ครูประจำวิชา ฝ่ายวิชาการ 

- ส่ง ปพ. กิจกรรมชุมนุม, แนะแนว,        
ลูกเสือ-ยุวกาชาด, บำเพญ็ประโยชน์ ครั้งที ่1 

5 - 6 
 

13-24 ม.ิย. 2565 
 

- คณะกรรมการพัฒนาผลการจดัการเรียนรู้ 
ดำเนินการสอบแก้ตวั ครัง้ที่ 2 

งานวัดและ
ประเมินผลการเรียน 

ฝ่ายวิชาการ 

13 มิ.ย. 2565 
 

- รายงานข้อมูลนักเรียน DMC สพฐ. 
  

งานจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล 

ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

16 มิ.ย. 2565 - กิจกรรมวันไหว้คร ู บุคลากรทุกคน ฝ่ายกิจการนักเรียน 
7 27 มิ.ย. 2565 

 
- ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2   
แจ้งที่ปรึกษาเพื่อลงผลการสอบใน ปพ.6  
และแจ้งผู้ปกครองรับทราบ 

งานวัดและ
ประเมินผลการเรียน

และครูที่ปรึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 

27 มิ.ย. 2565 - กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพตดิ บุคลากรทุกคน กลุ่มสาระฯภาษาไทย 
และฝ่ายกิจการ

นักเรียน 
1 ก.ค. 2565 

 
- กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ งานกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
ฝ่ายวิชาการ 

8 4 - 8 ก.ค. 2565 
 

- ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% 
(ก่อนสอบกลางภาค) 

ครูประจำวิชา 
 

ฝ่ายวิชาการ 

7 ก.ค. 2565 
 

- ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2 ดังนี ้
1. บันทึกเวลาเรียนเป็นปัจจุบัน 
2. คะแนนก่อนสอบกลางภาค 

ครูประจำวิชา 
 

 

ฝ่ายวิชาการ 

 

 



สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัต ิ ผู้ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
8 (ต่อ) 7 ก.ค. 2565 - ส่ง ปพ. กิจกรรมชุมนุม, แนะแนว,        

ลูกเสือ-ยุวกาชาด, บำเพญ็ประโยชน์ ครั้งที ่2 
ครูประจำวิชา 

 
ฝ่ายวิชาการ 

9 11-15 ก.ค. 2565 - แจ้งตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 งานวัดและ
ประเมินผลการเรียน 

ฝ่ายวิชาการ 
- ส่งข้อสอบกลางภาคเรยีนที่ 1/2565 
- รายงานส่งข้อสอบกลางภาคที่ 1/2565 

13 ก.ค. 2565 - วันอาสาฬหบูชา บุคลากรทุกคน ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

14 ก.ค. 2565 - วันเข้าพรรษา บุคลากรทุกคน ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

28 ก.ค. 2565 - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์บดนทรเทพยวางกรู 

บุคลากรทุกคน ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

10 20-22 ก.ค. 2565  - สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 ครูประจำวิชา ฝ่ายวิชาการ 
11 25-29 ก.ค. 2565 - ครูแจ้งผลการสอบกลางภาคที่ 1/2565 

และดำเนินการสอบแก้กลางภาคที ่1/2565 
ครูประจำวิชา ฝ่ายวิชาการ 

25 ก.ค.- 5 ส.ค. 
2565 

- ครูประจำวชิากรอกคะแนนผลการเรียนก่อน
กลางภาคและคะแนนกลางภาคเรียนดว้ย
ระบบโปรแกรม SGS 

ครูประจำวิชา ฝ่ายวิชาการ 

12 4 ส.ค. 2565 - ครสู่ง ปพ.5 ครั้งที ่3 ดงันี ้
  1. บันทึกเวลาเรียนเป็นปัจจุบัน 
  2. คะแนนก่อนสอบกลางภาค 
  3. คะแนนกลางภาค 
  4. คะแนนซ่อมเสริมกลางภาค 

ครูประจำวิชา ฝ่ายวิชาการ 
 

- ครสู่ง ปพ. กิจกรรมชุมนุม, แนะแนว, 
ลูกเสือ-ยุวกาชาด, บำเพญ็ประโยชน์ ครั้งที ่3 

13 11 ส.ค. 2565 -  ส่งวิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค ครูประจำวิชา ฝ่ายวิชาการ 
12 ส.ค. 2565 - วันแม่แห่งชาต ิ บุคลากรทุกคน ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

14 16 ส.ค. 2565 - รายงานการส่งวิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค ครูประจำวิชา ฝ่ายวิชาการ 
15 22-26 ส.ค. 2565 

 
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งข้อมูล              
การจดัตารางสอนภาคเรยีนที่ 2/2565 

หัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ฝ่ายวิชาการ 

16 1 ก.ย. 2565 - ส่งวจิัยในชั้นเรียน 1 เรือ่ง ครูประจำวิชา ฝ่ายวิชาการ 
17 5 - 9 ก.ย. 2565 - ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% 

(ก่อนสอบปลายภาค) 
ครูประจำวิชา 

 
ฝ่ายวิชาการ 

 



สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัต ิ ผู้ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
18 12 ก.ย. 2565 - ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ 

ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 
งานวัดและ

ประเมินผลการเรียน 
ฝ่ายวิชาการ 

13 ก.ย. 2565 - นักเรียนยื่นคำร้องขอเรียนซ่อมเสริม      นักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์
สอบ 

ฝ่ายวิชาการ 

14 ก.ย.- 20 ก.ย. 
2565 

- นักเรียนเรียนซ่อมเสริมเพื่อขอมีสิทธิ์สอบ
ปลายภาคเรียนที่ 1/2565 

ครูประจำวิชา ฝ่ายวิชาการ 

15 ก.ย. 2565 - ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 4 ดังนี ้
  1. บันทึกเวลาเรียนเป็นปัจจุบัน 
  2. คะแนนหลังสอบกลางภาค 

ครูประจำวิชา ฝ่ายวิชาการ 

- ส่ง ปพ. กิจกรรมชุมนุม, แนะแนว,        
ลูกเสือ-ยุวกาชาด, บำเพญ็ประโยชน์ ครั้งที ่4 

19 19 - 23 ก.ย. 2565 - ครูประจำวชิาส่งรายชือ่นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ครูประจำวิชา ฝ่ายวิชาการ 
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบปลาย
ภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 
- ครสู่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค  
ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยผ่านการตรวจ 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ,รองผู้อำนวยการฯ และ
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

20 
 
 

26-30 ก.ย. 2565 - สอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ครูประจำวิชาและ
นักเรียนทุกคน 

ฝ่ายวิชาการ 

26 ก.ย. -12 ต.ค. 
2565 

- บันทึกคะแนนในระบบโปรแกรม SGS  
พร้อมพิมพ์เป็นรายงานเอกสารจำนวน 1 ชดุ  

ครูประจำวิชา ฝ่ายวิชาการ 

12 ต.ค. 2565 - ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 5 ดังนี ้
  1. สรุปเวลาเรียน 
  2. คะแนนสอบปลายภาคตัดสินผลการเรียน 
  3. สรุปผลการประเมินคุณลักษณะฯ 
  4. สรุปผลการประเมินการอา่นฯ 
  5. สรุปผลการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน 

ครูประจำวิชา ฝ่ายวิชาการ 

12 ต.ค. 2565 
 

- ส่ง ปพ. กิจกรรมชุมนุม, แนะแนว,        
ลูกเสือ-ยุวกาชาด, บำเพญ็ประโยชน์ ครั้งที ่5 

ครูประจำวิชา ฝ่ายวิชาการ 

 



สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัต ิ ผู้ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
20 (ต่อ) 13 ต.ค. 2565 

 
- วันคลา้ยวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 

บุคลากรทุกคน ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

14 ต.ค. 2565 - ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติผลการเรียน  
ม.1 – ม.6 

งานวัดและ
ประเมินผลการเรียน 

ฝ่ายวิชาการ 

18 ต.ค. 2565 - ประกาศผลการเรียนนักเรียน ม.1 – ม.6 งานวัดและ
ประเมินผลการเรียน 

ฝ่ายวิชาการ 

24 ต.ค. 2565 - หยุดชดเชยวันปิยมหาราช บุคลากรทุกคน ฝ่ายบริหารงาบุคคล 
11-31 ต.ค. 2565 - นักเรียนปิดภาคเรียนที ่1/2565 นักเรียนทุกระดับชั้น ฝ่ายวิชาการ 
18-31 ต.ค. 2565 - ครูปิดภาคเรียนที่ 1/2565 บุคลากรทุกคน 

1 พ.ย. 2565 - ครทูี่ปรึกษา ม.1 – ม.6 รับ ปพ.6 บุคลากรและ 
นักเรียนทุกระดับชั้น - เปิดภาคเรียนที่ 2/2565 

 
หมายเหตุ  ปฏิทินอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 


