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 ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 
เรื่อง  ปฏิทินกิจกรรมและการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565   

 
สัปดาห์

ท่ี 
วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มภารกิจรับผิดชอบ หมายเหต ุ

เดือนพฤศจิกายน 2565 

1 30 ต.ค. 65 
 

- ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
(ระดับมัธยมศึกษา) 
  โดยเวลา 08.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน 
             09.30 - 12.30 น. เริ่มประชุมผู้ปกครอง 
             13.30 - 16.30 น. นักเรียนเข้าหอพัก 
- แจ้งผลการเรียนตามแบบ ปพ.6 ให้ผู้ปกครองรบัทราบ 
- ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ทุกกลุ่มภารกิจ  

30 ต.ค. - 5 พ.ย.65 ช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษา งวดที่ 1 การเงิน  

31 ต.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 บริหารวิชาการ  

1 - 4 พ.ย. 65 ยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัวนกัเรียน ม.1 - ม.6 ครั้งที่ 1 บริหารวิชาการ  
ทะเบียนวัดผล 

 

2 6 พ.ย. 65 
 

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
(ระดับอนุบาลประถมศึกษา)  

อนุบาลและ
ประถมศึกษา 

 

7 พ.ย. 65 ติดตามการลงข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในระบบ    
I-School ครั้งที ่1 

ทะเบียนวัดผล  

7 - 11 พ.ย. 65 ยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัวนกัเรียน ม.1 - ม.6 ครั้งที่ 2 บริหารวิชาการ  
ทะเบียนวัดผล 

 

3 14 - 18 พ.ย. 65 ยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัวนกัเรียน ม.1 - ม.6 ครั้งที่ 3 บริหารวิชาการ  
ทะเบียนวัดผล 

 

4 21 พ.ย. 65 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่อนุญาตให้กลับบ้าน ทะเบียนวัดผล  

24 - 27 พ.ย. 65 สัปดาห์นักเรียนกลับบ้าน ครั้งที่ 1 (นักเรียนกลับบ้านได้
ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ของวันพุธ ที่ 23 พ.ย. 2565) 

บริหารหอพัก  

27 พ.ย. 65 ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าหอพัก                        
(ตั้งแต่เวลา 14.00 - 18.00 น.) 

บริหารหารหอพกั  

5 1 ธ.ค. 65 
 

ติดตามการลงข้อมูลงานลงเวลาเรียนของครูที่ปรกึษา 
ประจ าเดือน พฤศจกิายน 2565 

ทะเบียนวัดผล  
 
 

เดือนธันวาคม 2565 
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สัปดาห์
ท่ี 

วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มภารกิจรับผิดชอบ หมายเหต ุ

6 1- 5 ธ.ค. 65 ช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษา งวดที่ 2 การเงิน  

5 ธ.ค. 65 หยุดเรียนเน่ืองในวันพ่อแห่งชาติ บริหารบุคคล  

7 12 ธ.ค. 65 หยุดชดเชย เน่ืองในวันรฐัธรรมนูญ บริหารบุคคล  

8 19 - 23 ธ.ค. 65 จัดการเรียนการสอนปกติ บริหารวิชาการ  

9 
 

26 - 27 ธ.ค 65 ค่ายลูกเสือนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 อนุบาลประถมศึกษา  

26 - 28 ธ.ค. 65 ค่ายลูกเสือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

29 ธ.ค. 65 -         
1 ม.ค. 66 

สัปดาห์นักเรียนกลับบ้าน ครั้งที่ 2 (นักเรียนกลับบ้าน 
ได้ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ของวันพุธ ที ่28 ธ.ค. 2565) 

บริหารหอพัก  
 

เดือนมกราคม 2566 
10 1 - 5 ม.ค. 66 ช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษา งวดที่ 3 การเงิน  

2  ม.ค. 66 หยุดชดเชย เน่ืองในวันปีใหม่ บริหารบุคคล  

2  ม.ค. 66 ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าหอพัก                             
(ตั้งแต่เวลา 14.00 - 18.00 น.) 

บริหารหอพัก  

3  ม.ค. 66 ติดตามการลงข้อมูลงานลงเวลาเรียนของครูที่ปรกึษา 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2565 

ทะเบียนวัดผล  

11 9 - 13 ม.ค. 66 สัปดาห์การเก็บคะแนนกลางภาคเรียนนักเรียน
มัธยมศึกษาทกุระดับชั้น(จัดการเรียนการสอนปกติ) 

บริหารวิชาการ 
ทะเบียนวัดผล 

 

13 ม.ค 66 วันเด็กดีของอัลลอฮ ฺ อนุบาลและ
ประถมศึกษา 

 

12 16 ม.ค. 66 กิจกรรมวันคร ู บริหารวิชาการ  

13 23 ม.ค. 66 ติดตามการลงข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในระบบ   
I-School ครั้งที ่2 

ทะเบียนวัดผล  

23 - 25 ม.ค. 66 มหกรรมกีฬาสี “บานบุรเีกมส์”  ทุกกลุ่มภารกิจ  

26 - 29 ม.ค. 66 
 

สัปดาห์นักเรียนกลับบ้าน ครั้งที่ 3 (นักเรียนกลับบ้านได้
ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ของวันพุธ ที่ 25 ม.ค. 2566) 

บริหารหอพัก  

28 ม.ค. 66 
 

สอบ I-NET ระดับตอนตน้, ตอนกลาง และตอนปลาย
ประจ าปีการศกึษา 2565 

บริหารวิชาการ  

29 ม.ค. 66 ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าหอพัก  
(ตั้งแต่เวลา 14.00 - 18.00 น.) 

บริหารหอพัก  

เดือนกุมภาพันธ์ 2566 
14 30 - 31 ม.ค 66 

 
สอบประเมินทักษะนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 - 6      
ภาคเรียนที่ 2/2565 

ประถมศึกษา  

30ม.ค.- 3ก.พ. 66 จัดตวิส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บริหารวิชาการ  



 ปฏิทินกิจกรรม การปฏิบัติงาน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565   
 

 - 3 - 
 

สัปดาห์
ท่ี 

วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มภารกิจรับผิดชอบ หมายเหต ุ

1 - 5 ก.พ. 66 ช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษา งวดที่ 4 การเงิน  

3 ก.พ. 66 มหกรรมวิชาการ/HWKs Market ปีการศึกษา 2565 อนุบาลประถมศึกษา  

15 
 

6 - 10 ก.พ. 66 จัดตวิส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บริหารวิชาการ  

11 ก.พ. 66 สอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 ประจ าปีการศึกษา 2565 ประถมศึกษา  
12 ก.พ. 66 สอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 ประจ าปีการศึกษา 2565 บริหารวิชาการ  

16 13 - 17 ก.พ. 66 จัดตวิส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประถมศึกษา   

17 20 ก.พ. 66 สอบ RT ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษา  
20 - 22 ก.พ. 66 จัดการเรียนการสอน ส าหรับนักเรียนชั้น ม.1,2,4,5 บริหารวิชาการ  
20 - 22 ก.พ. 66 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ส าหรับนักเรียน ม.3 

และ ม.6 
บริหารวิชาการ 
ทะเบียนวัดผล 

 

22 ก.พ. 66 นักเรียน ม.3 และ ม.6 กลับบ้านได้หลังจากสอบเสร็จ 
(ตั้งแต่เวลา 13.30 - 18.00 น.) 

บริหารหอพัก  

23 - 26 ก.พ. 66 
 

สัปดาห์นักเรียนกลับบ้าน ครั้งที่ 4 (นักเรียนกลับบ้านได้
ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ของวันพุธ ที่ 22 ก.พ. 2566) 

บริหารหอพัก  

23 - 26 ก.พ. 66 ครูผู้สอนชั้น ม.3 และ ม.6 ลงข้อมูลผลการเรียนใน
ระบบ I-School ครั้งที่ 3 (แบบสมบูรณ์) 

ทะเบียนวัดผล  

26 ก.พ. 66 ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าหอพัก                        
(ตั้งแต่เวลา 14.00 - 18.00 น.) 

บริหารหอพัก  

26 ก.พ. 66 งานวัดผลประมวลผลการเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ทะเบียนวัดผล  
25 - 26 ก.พ. 66 สอบ O-NET ระดับชั้น ม.6 ประจ าปีการศึกษา 2565 บริหารวิชาการ  

เดือนมีนาคม 2566 
18 27 ก.พ. 66 

 
ประกาศผลการเรียนของนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6  
แบบออนไลน์ผ่านระบบ I-School 

ทะเบียนวัดผล  

28 ก.พ-3 มี.ค. 66 
 

สอบแก้ตัวนักเรียนชั้น ม.3 และม.6 และตรวจสอบผล
การเรียนตลอดหลักสูตร ครั้งที ่1 

ทะเบียนวัดผล  

1 มี.ค. 66 ติดตามการลงข้อมูลงานลงเวลาเรียนของครูที่ปรกึษา 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566 

ทะเบียนวัดผล  

1 - 5 ม.ีค. 66 ช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษา งวดที่ 4 การเงิน  
19 6 - 10 มี.ค. 66 สอบแก้ตัวนักเรียนชั้น ม.3 และม.6 และตรวจสอบผล

การเรียนตลอดหลักสูตร ครั้งที ่2 
ทะเบียนวัดผล  

20 13 - 16 มี.ค. 66 สอบปลายภาคเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6         
ภาคเรียนที่ 2/2565 

อนุบาลประถม  

14 มี.ค. 66 สอบ NT ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลประถม  
13 - 17 มี.ค. 66 

 
สอบปลายภาคนักเรียนชั้น ม.1,ม.2,ม.4 และ ม.5   
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2565 

บริหารวิชาการ 
ทะเบียนผล 

 

17 มี.ค. 66 นักเรียนชั้น ม.1,ม.2,ม.4 และ ม.5 กลับบ้านได้หลังจาก บริหารหอพัก  
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สัปดาห์
ท่ี 

วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มภารกิจรับผิดชอบ หมายเหต ุ

สอบเสร็จ (ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.30 น.) 
18 มี.ค. 66 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2565 ทุกกลุ่มภารกิจ  

21 20 - 22 มี.ค. 66 
 

ครูลงข้อมูลผลการเรียนในระบบ I-School ครั้งที ่3 
(แบบสมบูรณ์) 

ทะเบียนวัดผล  

23 มี.ค. 66 งานวัดผลประมวลผลการเรียนทั้งระบบ ทะเบียนวัดผล  
24 มี.ค. 66 

 
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
แบบออนไลน์ 

ทะเบียนวัดผล  

24 - 26 มี.ค. 66 ค่ายผลัดใบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กิจการนักเรียน  
22 27 ม.ีค. 66 อนุมัติจบหลักสูตรพร้อมรุ่น (นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6) ทะเบียนวัดผล  

30 มี.ค. 66 ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6  รับใบประกาศนียบัตรและ
ใบแสดงผลการเรียน 

ทุกกลุ่มภารกิจ   

1 เม.ย. 66 ติดตามการลงข้อมูลงานลงเวลาเรียนของครูที่ปรกึษา 
ประจ าเดือน มีนาคม 2566 

ทะเบียนวัดผล  
 

 

เดือนเมษายน 2566 
23 3 - 7  เม.ย. 66 

 
สอบแก้ตัวนักเรียนชั้น ม.3 และม.6 ส าหรับนักเรยีนจบ
ไม่พร้อมรุ่น 

บริหารวิชาการ 
ทะเบียนวัดผล  

 

24 10  เม.ย. 66 อนุมัติจบหลักสูตรไม่พรอ้มรุ่น  นักเรียนชั้น ม.3  และ  
ม.6 

ทะเบียนวัดผล  

25 15 พ.ค. 66 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ทุกกลุ่มภารกิจ  
 
หมายเหตุ    - ยังไม่รวมกิจกรรม และการเรียนการสอน ตามโปรแกรมพิเศษ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งจะมี 
การประกาศเฉพาะตามกิจกรรม 
  - ส าหรับการแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ให้แก้ไขผลการเรียนได้
ตลอดภาคเรียนที่ 2/2565   
  - การนับจ านวนวันเรียนให้อ้างอิงจากปฏิทินนับวันเปิด – ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ของ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  25  ตุลาคม  2565 
 
 

 
 

(นายยูซุฟ     แขกพงศ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 

 


