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ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 

เรื่อง  ปฏิทินกิจกรรม การปฏิบัติงาน ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 
 

เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากร และผู้บริหาร  ได้รับทราบปฏิทินกิจกรรม ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 
2564 โดยทั่วกันและสามารถเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนสามารถปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนได้ถูกต้อง  ทางโรงเรียน
หาดใหญ่วิทยาคาร จึงขอประกาศให้ทราบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้    

 

ที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มภารกิจรับผิดชอบ หมายเหต ุ

เดือนมีนาคม 2565 

1 1 - 4 มี.ค. 65 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564         
(มัธยมศึกษาปีท่ี 3,6)           

ทะเบียนวัดผล  

2 5 มี.ค. 65 ปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564                        
(มัธยมศึกษาปีท่ี 3, 6) 

ทะเบียนวัดผล  

3 1 – 30 มี.ค.65 ประกาศรับสมัครครูใหม่ ปีการศึกษา 2565 ส านักอ านวยการ  

4 14 – 15 มี .ค .
65 

สอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2564               
(ประถมศึกษาปีท่ี 1- 6 นักเรียนระบบ On-Site)                 

บริหารวิชาการ
(ประถมศึกษา) 

 

5 16 มี.ค.65 ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564                     
(ประถมศึกษาปีท่ี 1- 6 ส าหรับนักเรียน On-Site)                     

บริหารวิชาการ
(ประถมศึกษา) 

 

6 16 – 17 มี .ค .
65 

สอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2564               
(ประถมศึกษาปีท่ี 1- 6 นักเรียนระบบ On-Line )                  

บริหารวิชาการ
(ประถมศึกษา) 

 

7 18 มี.ค.65 ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564                     
(ประถมศึกษาปีท่ี 1- 6 ส าหรับนักเรียน On-Line )                                     

บริหารวิชาการ
(ประถมศึกษา) 

 

8 14 – 18 มี .ค .
65 

สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564               
(มัธยมศึกษาปีท่ี 1,2,4,5)                   

ทะเบียนวัดผล  

9 14 – 25 มี .ค .
65 

ยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัวนักเรียนชั้น ม.3,ม.6 และ
ตรวจสอบผลการเรียนตลอดหลักสูตร 

ทะเบียนวัดผล  

10 19 มี.ค.65 ปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564                     
(มัธยมศึกษาปีท่ี 1,2,4,5)  

ทะเบียนวัดผล  

11 21 มี.ค. 65 กิจกรรม ROBOT STATION  นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 

ประถมศึกษา  

12 22 มี.ค. 65 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ Lihub Billah ประจ าปี
การศึกษา 2564 (ชั้นอนุบาลปีท่ี 3 และประถมศึกษา
ปีท่ี 6) 

ประถมศึกษา  

13 21 - 23  มี .ค . 
65 

กิจกรรมทัศนศึกษาบานบุรีผลิดอก ครั้งท่ี 1                 
ประจ าปีการศึกษา 2564  (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6) 

ประถมศึกษา  

14 21 - 23  มี .ค . ครูลงข้อมูลผลการเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรใน ทะเบียนวัดผล  
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ที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มภารกิจรับผิดชอบ หมายเหต ุ

65 ระบบ I-School ครั้งท่ี 3 (แบบสมบูรณ์) ส าหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 (มัธยมศึกษา) 

15 29 - 31  มี .ค . 
65 

กิจกรรมค่ายบานบุรีผลัดใบ ครั้งท่ี 14  ประจ าปี
การศึกษา 2565 (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6) 

ตัรบียะห์  

16 21 - 23  มี .ค . 
65 

ส่งข้อมูลวิชาสอน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 บริหารวิชาการ  

17 24 - 25  มี .ค . 
65 

กิจกรรม HWKs on Tour ส าหรับครูบุคลากรและ
พนักงาน ปีการศึกษา 2564 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

18 27 มี.ค. 65 ประกาศผลการเรียนและผลการประเมินกิจกรรมเสริม
หลักสูตรท้ัง 3 ด้าน  ของนักเรียนทุกระดับชั้น ผ่าน
ระบบออนไลน์ หน้าเว็บไซต์โรงเรียน 
www.hwks.ac.th 

ทะเบียนวัดผล  

19 28 มี.ค. 65 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ศึกษาดูงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการ
นิเทศ 

ประกันคุณภาพ  

20 28 มี.ค. 65 ประชุมเตรียมความพร้อมค่ายปรับพื้นฐานนักเรียน
ใหม่ ปีการศึกษา 2565 

บริหารวิชาการ        
กิจการนักเรียน 

 

21 29 - 30  มี .ค . 
65 

กิจกรรมค่ายบานบุรีผลัดใบ ครั้งท่ี 14  ประจ าปี
การศึกษา 2564 

กิจการนักเรียน  

22 31 มี.ค. 65 อนุมัติจบหลักสูตรพร้อมรุ่น  นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.
6   

ทะเบียนวัดผล  

เดือนเมษายน 2565 

23 1 – 2 เม.ย. 65 รับใบแสดงผลการเรียน(ปพ.1) และประกาศนียบัตร
ส าหรับนักเรียนท่ีจบช่วงชั้นระดับอนุบาลปีท่ี 3, 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ,มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 

ทะเบียนวัดผล  

24 4 เม.ย. 65 อบรมระบบ iSchool และการเขียนโครงการสอน 
ส าหรับครูผู้สอน 

บริหารวิชาการ  

25 4 – 6 เม.ย. 65 จัดท าโครงการสอนและลงข้อมูลในระบบ iSchool บริหารวิชาการ  

26 4 – 10  เม .ย . 
65 

ปิดการปฏิบัติงานของครูหอพัก บริหารบุคคล  

27 4 – 25  เม .ย . 
65 

เปิดสอบแก้ไขผลการเรียนไม่พึงประสงค์ 0,ร และ 
มผ. นักเรียนทุกระดับชั้น 

บริหารวิชาการ  

28 7 เม.ย. 65 รายงานติดตามผลการลงข้อมูลระบบ  iSchool บริหารวิชาการ  

29 8 เม.ย. 65 สรุปผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2564 ตั้งค่าเป้าหมาย
ผลสัมฤทธ์ิ ปีการศึกษา 2565 

บริหารวิชาการ  

30 11 เม.ย. 65 อบรม PLC ส าหรับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ บริหารวิชาการ  

31 12 เม.ย. 65 อบรมแนวทางการวัดและประเมินผล บริหารวิชาการ  
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ที่ วัน/เดือน/ปี รายการ กลุ่มภารกิจรับผิดชอบ หมายเหต ุ

32 13 - 15 เม.ย. 
65 

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าโครงการ/กิจกรรม/
แผนปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565 

ส านักอ านวยการ  

33 18 - 20 เม.ย. 
65 

เตรียมความพร้อมค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่              
ปีการศึกษา 2565 (เอกสาร/อุปกรณ์ต่างๆ ) 

บริหารวิชาการ 
กิจการนักเรียน 

 

34 19 เม.ย. 65 ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
(GPAX)  6 ภาคเรียน ส าหรับนักเรียนชั้น ม.6 ปี
การศึกษา 2564 

ทะเบียนวัดผล  

35 22 – 26 เม.ย. 
65 

เอ๊ียะติกาฟฮฺครูและบุคลากรโรงเรียนหาดใหญ่วิทยา
คาร 

ตัรบียะห์  

36 26 เม.ย. ถึง       
8 พ.ค.65 

ปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  ส าหรับครูและ   
บุคลากร 

บริหารบุคคล  

เดือนพฤษภาคม  2565 

37 9 พ.ค.65 ครูเปดิท างานหลังจากปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2564 

บริหารบุคคล  

38 11 - 13 พ.ค.65 กิจกรรมค่ายปรับทักษะชีวิตและเรียนพื้นฐานวิชาการ
นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565  ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ,4 และนักเรียนย้ายเข้าชั้นอื่นๆ 

ทุกกลุ่มภารกิจ 

 
39 14 พ.ค.65 ประชุ มผู้ ปกครอ ง นั ก เ รี ยน  ภาค เ รี ยนที่  1                            

ปีการศึกษา 2565 รูปแบบออนไลน์ทางเพจ 
Hatyaiwittayakarn School 

ทุกกลุ่มภารกิจ  

40 15 พ.ค.65 และรับผลการเรียนของนักเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2564  และส่งนักเรียนเข้าหอพักตั้งแต่
เวลา 13.30-16.00 น. 

กลุ่มงานหอพัก  

41 
 
 

16 พ.ค.65 เปิดการเรียนการสอนพร้อมกับปฐมนิเทศนักเรียน        
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ทุกกลุ่มภารกิจ  

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ซึ่งทางโรงเรียนจะได้
ประกาศเป็นครั้งคราวไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  21  มีนาคม  2566 
            

 
 

 
(นายยูซุฟ  แขกพงศ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 

https://www.facebook.com/HWKs.ISsquare
https://hwks.ac.th/uploads/Schedule_NewStd_Camp65.pdf

