
ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 

ประจ าภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565  

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
9-12 พฤษภาคม 2565 ปฐมนิเทศนักเรยีน  ม.1 , ม.4 ครูที่ปรึกษา ม.1 , ม.4 , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

, กลุ่มบริหารงานบุคคล 
17 พฤษภาคม 2565 เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2565  ครูที่ปรึกษา , ครูประจ าวิชา 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 
23 พฤษภาคม 2565 - 
10 มิถุนายน 2565 

สอบซ่อมครั้งท่ี 1 งานทะเบียนวัดผล/ประเมินผล 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

8 มิถุนายน 2565 พิธีเข้าประจ าหมู่ยุวกาชาด  ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมยุวกาชาด/กลุ่มบริหารวิชาการ 
12 มิถุนายน 2565 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนช้ัน ม.1 , ม.4 ครูที่ปรึกษา , กลุ่มบริหารงานบุคคล 
13 มิถุนายน 2565 ส่งผลสอบซ่อมครั้งท่ี 1 งานทะเบียนวัดผล/ประเมินผล 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 
18 มิถุนายน 2565 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนช้ัน ม.2 , ม.5 ครูที่ปรึกษา , กลุ่มบริหารงานบุคคล 
19 มิถุนายน 2565 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนช้ัน ม.3 , ม.6 ครูที่ปรึกษา , กลุ่มบริหารงานบุคคล 
23 มิถุนายน 2565 พิธีไหว้คร ู ครูที่ปรึกษา , กิจกรรมพัฒนาผูเ้รยีน 
24 มิถุนายน 2565 กิจกรรมวันสุนทรภู ่

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพตดิ 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

27 มิถุนายน 2565 ถึง 
19 กรกฎาคม 2565 

สอบซ่อมครั้งท่ี 2 งานทะเบียนวัดผล/ประเมินผล 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

1 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
ฉีดวัคซีน COVID -19 ม.1 - ม.3 

กิจกรรมเนตรนารี , งานอนามัย 
กลุ่มบรหิารงานท่ัวไป 

1 กรกฎาคม 2565 ถึง  
29 กรกฎาคม 2565 

งานนิทรรศการ “Succees story Symposium 
SESA Chan Trat NEXT NORMAL : S-S-S-S 2022” 

ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

6 กรกฎาคม 2565 พิธีเข้าประจ าหมู่เนตรนารี ปีการศกึษา 2565 กิจกรรมเนตรนาร ี
7 กรกฎาคม 2565 ฉีดวัคซีน COVID -19 ม.4 - ม.6 งานอนามัย , กลุ่มบรหิารงานท่ัวไป 
11 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา กิจกรรมนอกหลักสตูร  

 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
13-14 กรกฎาคม 2565 หยุดวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  
21 กรกฎาคม 2565 ส่งผลสอบซ่อมครั้งท่ี 2 งานทะเบียนวัดผล/ประเมินผล 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 
21-22 , 25-27 กรกฎาคม 
2565 

สอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 งานทะเบียนวัดผล/ประเมินผล 
ครูประจ าวิชา , กลุ่มบรหิารวิชาการ 

28 กรกฎาคม 2565 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

 

30 กรกฎาคม 2565 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทีม่ีผลการเรยีนไมผ่่าน (ติด 
0,ร,มส,มผ) 

งานทะเบียนวัดผล/ประเมินผล 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

1 สิงหาคม 2565 จัดท าคะแนน Bookmark  50 %  
ส่งคะแนน 50 % 

งานทะเบียนวัดผล/ประเมินผล 
ครูประจ าวิชา , กลุ่มบรหิารวิชาการ 



6 สิงหาคม 2565 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน กิจกรรม
ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss 
Recovery) คณิต , สังคมฯ , การงานอาชีพ 

กลุ่มบรหิารวิชาการ , งานทะเบียนวัดผล/
ประเมินผล , ครูประจ าวิชา , ครูทีป่รึกษา 
 

8 สิงหาคม 2565 เตรียมความพร้อม TCAS’66 งานแนะแนว , กลุ่มบริหารวิชาการ 
10 สิงหาคม 2565 กิจกรรมท าบญุตักบาตร วันแม่แหง่ชาติ กิจกรรมนอกหลักสตูร  

 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
11 สิงหาคม 2565 กิจกรรมน้อมร าลึกพระคณุแม ่ กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาฯ 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

 

-2-  

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
12 สิงหาคม 2565 หยุดวันแม่แห่งชาต ิ  
13 สิงหาคม 2565 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน กิจกรรม

ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss 
Recovery) ภาษาต่างประเทศ ,ศลิปะ ,สุขศึกษา 

กลุ่มบรหิารวิชาการ , งานทะเบียนวัดผล/
ประเมินผล , ครูประจ าวิชา, ครูทีป่รึกษา 
 

18 สิงหาคม 2565 สัปดาห์วิทยาศาสตร ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี , กลุ่มบริหารวิชาการ 

25-27 สิงหาคม 2565 เข้าค่ายยุวกาชาด (วัดคมบาง) กิจกรรมยุวกาชาด , กลุ่มบริหารวิชาการ 
27 สิงหาคม 2565 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน กิจกรรม

ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss 
Recovery) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี, ภาษาไทย 

กลุ่มบรหิารวิชาการ , งานทะเบียนวัดผล/
ประเมินผล , ครูประจ าวิชา, ครูทีป่รึกษา 

28 สิงหาคม 2565 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินต าแหน่ง
และเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู ตามขอ้ตกลงในการพัฒนา
งาน (PA) “เรียนรู้ PA พาคิด พาท า น าสู่การปฏบิัติ
จริง” 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

5-9 กันยายน 2565 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มสีทิธิ์สอบ (มส) งานทะเบียนวัดผล/ประเมินผล 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

9 – 11 กันยายน 2565 ศึกษาดูงาน โรงเรยีนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบรุ ี กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
26 – 30 กันยายน 2565 สอบปลายภาค ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 งานทะเบียนวัดผล/ประเมินผล 

ครูประจ าวิชา , กลุ่มบรหิารวิชาการ 
6 ตุลาคม 2565  ส่งคะแนน Bookmark ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2565  
 

งานทะเบียนวัดผล/ประเมินผล 
ครูประจ าวิชา , กลุ่มบรหิารวิชาการ 

10 ตุลาคม 2565  ประกาศผลการเรยีน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 งานทะเบียนวัดผล/ประเมินผล 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

25 ตุลาคม 2565 เปิดภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2565 ครูประจ าวิชา, ครูที่ปรึกษา 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

10-12 ,17 ธันวาคม 2565 สอบ TGAT /TPAT  
17 ธันวาคม 2565 สอบ TPAT 1 กสพท 66  



18-20 ธันวาคม 2565 สอบ A - Level  
12 กุมภาพันธ์ 2566 สอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มบรหิารวิชาการ 
25-26 กุมภาพันธ์ 2566 สอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มบรหิารวิชาการ 

         

        กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนศรียานุสรณ์ 


