
โรงเรียนราชด าริ : ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

เดือนเมษายน พ.ศ. 2565

วัน วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ศ 1 เมษายน 2565 ออกค าส่ังการด าเนินการจัดตารางสอน 1/2565และเสนอเซ็นต์ งานจัดตารางสอน/วิชาการ

ส 2-5 เมษายน 2565 ย่ืนความจ านงนักเรียนม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 รอบ 2 งานรับนักเรียน/วิชาการ

ส 2 เมษายน 2565 มอบตัวนักเรียนม.1 ปรการศึกษา 2565 (ท่ัวไป) งานรับนักเรียน/วิชาการ

อา 3 เมษายน 2565 มอบตัวนักเรียนม.4 ปรการศึกษา 2565 (ท่ัวไป) งานรับนักเรียน/วิชาการ

จ 4 เมษายน 2565 ประกาศค าส่ังการด าเนินการจัดตารางสอน 1/2565 งานจัดตารางสอน/วิชาการ

อ 5 เมษายน 2565 ทุกกลุ่มสาระฯส่งอัตราก าลังท่ีครูวิโรจน์ ทาวัน หรือส่งท่ีครูสุชาวดี เกตชนก งานจัดตารางสอน/วิชาการ

ศ 8 เมษายน 2565 ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 2 งานรับนักเรียน/วิชาการ

น าอัตราก าลังทุกกลุ่มสาระฯส่งครูกมลชนก สิงห์ค า

เพ่ือจัดท ารายช่ือครูท่ีปรึกษา ม.1- ม.6
งานจัดตารางสอน/วิชาการ

ส 9 เมษายน 2565 มอบตัวนักเรียนม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 รอบ 2 งานรับนักเรียน/วิชาการ

อา 10-18 เมษายน 2022 รับแจ้งความจ านงนักเรียนม.1 (รอบ3) รูปแบบออนไลน์ งานรับนักเรียน/วิชาการ

จ 18 เมษายน 2565
ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสวิชา รายวิชา และจ านวนคาบ

ของครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระฯ
งานจัดตารางสอน/วิชาการ

พ 20 เมษายน 2565 ฝ่ายบริหารประชุมเพ่ือก าหนดข้อตกลงการล็อกคาบครูในฝ่ายงาน งานจัดตารางสอน/วิชาการ

พฤ 21 เมษายน 2565 ประกาศรายช่ือครูท่ีปรึกษา ปีการศึกษา 2565
งานครูท่ีปรึกษา/กลุ่มบริหารงาน
บุคคล

ศ 22 เมษายน 2565 ประกาศการจัดช้ันเรียน/เลขประจ าตัวนักเรียน/คุณครูท่ีปรึกษา ม.1 และ ม.4
งานรับนักเรียนและงานทะเบียน
นักเรียน/วิชาการ



เดือนเมษายน พ.ศ. 2565

จ 25 - 29 เมษายน 2565 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระหว่างปี (ม.2,3,5,6) งานทะเบียนนักเรียน/วิชาการ

กรอกข้อมูลนักเรียน ม.1 และ ม.4 ลงระบบ SGS
งานทะเบียนและงานวัดผล/
วิชาการ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯมารับกระดาษตารางสอนแผ่นใหญ่เพ่ือน าไป
วางแผนการจัดคาบเรียน

งานจัดตารางสอน/วิชาการ

จ 25 เมษายน 2565
กรรมการเข้าร่วมประชุมเพ่ือตกลงข้ันตอนในการจัดตารางสอน
ในรูปแบบออนไลน์ ทาง google meet

งานจัดตารางสอน/วิชาการ



โรงเรียนราชด าริ : ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565

วัน วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

จ 2-6 พฤษภาคม 2022

กรรมการด าเนินการจัดตารางสอนทุกท่านเข้าร่วมการจัดตารางสอน

ท่ีห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดโรงเรียนราชด าริ ในรูปแบบตารางสอนออนไลน์

และตารางสอนออนไซต์

งานจัดตารางสอน/วิชาการ

จ 9-10 พฤษภาคม 2022

กรรมการด าเนินการจัดตารางสอนทุกท่านเข้าร่วมการจัดตารางสอน

ท่ีห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดโรงเรียนราชด าริ ในรูปแบบตารางสอนออนไลน์
และตารางสอนออนไซต์

งานจัดตารางสอน/วิชาการ

จ 9-13 พฤษภาคม 2022 กิจกรรม MEP Intensive Course 2022 ปรับพ้ืนฐานรูปแบบ Online โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP

พ 4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล

พฤ 5 พฤษภาคม 2565 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1
งานวินัยและความประพฤติ

นักเรียน/กลุ่มบริหารงานบุคคล

ศ 6 พฤษภาคม 2565 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.4
งานวินัยและความประพฤติ
นักเรียน/กลุ่มบริหารงานบุคคล

อ 10 พฤษภาคม 2565 ครูและบุคลากรทางการศึกษาลงช่ือปฏิบัติงาน

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 งานประกันคุณภาพการศึกษา

ประชุมประจ าเดือนพฤษภาคม 2565



เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565

พ 11 พฤษภาคม 2565
พิมพ์ตารางสอนฉบับช่ัวคราวเพ่ือให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯตรวจสอบ

ความถูกต้องอีกคร้ัง
งานจัดตารางสอน/วิชาการ

อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งานพัฒนาบุคลากร

พฤ 12 พฤษภาคม 2565 อบรมวิจัยทางการศึกษา /อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
งานวิจัยทางการศึกษา/งาน
พัฒนาบุคลากร

12 พฤษภาคม 2565
พิมพ์ตารางสอนฉบับจริง เพ่ือเซ็นต์อนุมัติจากรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร
วิชาการและผู้อ านวยการ

งานจัดตารางสอน/วิชาการ

ศ 13 พฤษภาคม 2565
ประกาศใช้ตารางสอนและตารางเรียน ส าหรับครูผู้สอนและนักเรียน
ลงในเว็บไซต์โรงเรียนราชด าริ

งานจัดตารางสอน/วิชาการ

จ 16 พฤษภาคม 2565 วันวิสาขบูชา

อ 17 พฤษภาคม 2565 เปิดภาคเรียนท่ี 1/2565

กิจกรรมอ้อมกอดสุพรรณิการ์
คณะกรรมการบริหารนักเรียน/

กลุ่มบริหารงานบุคคล

อ
17 - 31 พฤษภาคม 

2565
นักเรียนซ่อมเสริมผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 2/2564 คร้ังท่ี 1 ครูประจ าวิชา

อ
17 - 20 พฤษภาคม 

2565
ส ารวจรายวิชา/ครูผู้สอน ภาคเรียนท่ี 1/2565

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
และครูผู้สอน

ครูผู้สอนกิจกรรมชุมนุมกรอกแบบเสนอจัดต้ังกิจกรรมชุมนุมผ่านรูปแบบ 

Google Form

งานชุมนุม กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน/วิชาการ

พ 18 พฤษภาคม 2565 เร่ิมโครงการเรียนร่วม งานเรียนร่วม/วิชาการ

18 พฤษภาคม 2565 ครูท่ีปรึกษา ม.1,2,4,5 ปีการศึกษา 2564 ส่งเล่ม ปพ.6 ท่ีห้องวิชาการ งานทะเบียนนักเรียน/วิชาการ

พฤ 19 พฤษภาคม 2565 เร่ิมโครงการพัฒนานักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ งานเรียนร่วม/วิชาการ

ศ 20 พฤษภาคม 2565 ครูท่ีปรึกษา ม.2,3,5,6 ปีการศึกษา 2565 รับเล่ม ปพ.6 ท่ีห้องวิชาการ งานทะเบียนนักเรียน/วิชาการ

ช้ีแจงการท ากิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ งานกิจกรรมเพ่ือสังคมฯ

นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-5 ทุกคน เลือกหัวข้อเร่ืองโครงงานบูรณา

การผ่านรูปแบบ Google Form
งานโครงงานบูรณาการ/วิชาการ

จ 23 พฤษภาคม 2565 ครูท่ีปรึกษา ม.1,4 ปีการศึกษา 2565 รับเล่ม ปพ.6 ท่ีห้องวิชาการ งานทะเบียนนักเรียน/วิชาการ

จ
23 - 27 พฤษภาคม 

2565
นักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุม ออนไลน์ ผ่านทางเว็ปไซต์โรงเรียน งานชุมนุม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พฤ 26 พฤษภาคม 2565 ท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 5 รูป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

ศ 27 พฤษภาคม 2565
ประชุมช้ีแจงการจัดกิจกรรมโครงงานบูรณาการปีการศึกษา 2565 ผ่านรูปแบบ

 Google Meet
งานโครงงานบูรณาการ/วิชาการ

จ 30 พฤษภาคม 2565 ส่งเอกสารข้อตกลง วPA ปีงบประมาณ 2565ให้ ผอ ลงนามรับรอง งานพัฒนาบุคลากร



โรงเรียนราชด าริ : ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

วัน วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

พ 1 มิถุนายน 2565
ครูผู้สอนส่งผลซ่อมเสริมผลการเรียนนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 2/2564 คร้ังท่ี 1
ท่ีห้องวิชาการ ภายในเวลา 12:00 น.

ครูผู้สอน

1 - 30 มิถุนายน 2565 เย่ียมบ้านนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

พฤ 2 มิถุนายน 2565 ท าบุญตักบาตร/ถวายภัตตาหาร พระสงฆ์ 5 รูป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี
งานส่งเสริมคุณธรรมฯ/กลุ่ม

บริหารงานบุคคล

2 - 3 มิถุนายน 2565
จัดท าใบรายงานผลการเรียน (ปพ.6) ภาคเรียนท่ี 2/2564
และใบค าร้องขอสอบแก้ตัว คร้ังท่ี 2 ส าหรับแจกในวันประชุมผู้ปกครอง

วิชาการ

ศ 3 มิถุนายน 2565 งานวันคล้ายวันเกิดพระครูเนกขัมมคุณาจารย์ เจ้าอาวาสวัดทุ่งลานนา งานสัมพันธ์ชุมชน / บริหารท่ัวไป

6 - 30 มิถุนายน 2565 นักเรียนซ่อมเสริมผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 2/2564 คร้ังท่ี 2 ครูผู้สอน

7 - 14 มิถุนายน 2565 ลงทะเบียนรายวิชา / ครูผู้สอนภาคเรียนท่ี 1/2565 ในระบบ SGS งานวัดผล/วิชาการ

พฤ 9 มิถุนายน 2565 ประชุมจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนราชด าริ งานแผนงานและโครงการ

ท าบุญตักบาตร พระสงฆ์ 5 รูป
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ศ 10 มิถุนายน 2565 นักเรียนเข้าเรียนกิจกรรมชุมนุม เป็นสัปดาห์แรก งานชุมนุม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ม.1
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม



เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

ส 11 มิถุนายน 2565
ประชุมผู้ปกครองและประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ช่วงเช้า ม.2 และ ม.5 ช่วง

บ่าย ม.3 และ ม.6
กลุ่มบริหารงานบุคคล

อ 12 มิถุนายน 2565 ประชุมผู้ปกครองและประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  ม.1 และ ม.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล

จ 13 มิถุนายน 2565 เร่ิมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน งานห้องสมุดฯ

13 - 16 มิถุนายน 2565 นักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุม รอบท่ี 2 งานชุมนุม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

14 - 15 มิถุนายน 2565 ส ารวจรายวิชาสอบกลางภาค 1/2565 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
และงานวัดผล

พ 15 มิถุนายน 2565 ครูผู้สอนตรวจสอบรายวิชาสอน 1/2565 ในระบบ SGS ครูผู้สอน

 15 - 16 มิถุนายน 2565 กิจกรรมประกวดพานไหว้ครูและพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2565
งานส่งเสริมคุณธรรมฯ กลุ่ม
บริหารงานบุคคล

พฤ  16 มิถุนายน 2565 พิธีประดับเข็มนักเรียนช้ัน ม.4 
งานวินัยและความประพฤติ

นักเรียน/กลุ่มบริหารงานบุคคล

ท าบุญตักบาตร พระสงฆ์ 5 รูป
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

16 - 17  มิถุนายน 2565 ร่างตารางสอบกลางภาค 1/2565 งานวัดผล

ศ 17 มิถุนายน 2565 ค่ายคณิตศาสตร์,กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ม.4
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์,สังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

20 - 24 มิถุนายน 2022 ส ารวจหัวข้อช่ือเร่ืองงานวิจัยทางการศึกษา ผ่าน Google Form งานวิจัยทางการศึกษา

อ 21 มิถุนายน 2565 ประชุมวิชาการ พิจารณาตารางสอบกลางภาค 1/2565 คณะกรรมการวิชาการ

22 -24 มิถุนายน 2565 ร่างค าส่ังด าเนินการจัดสอบกลางภาค  1/2565 งานวัดผล/วิชาการ

พฤ 23 มิถุนายน 2565 ท าบุญตักบาตร พระสงฆ์ 5 รูป,ประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.ต้น
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

ประชุมสรุปการจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนราชด าริ งานแผนงานและโครงการ

ศ 24 มิถุนายน 2565 กิจกรรมอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย : วันสุนทรภู่ กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

ประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.ปลาย
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

อ 28 มิถุนายน 2565 ประชุมวิชาการ พิจารณารค าส่ังด าเนินการจัดสอบกลางภาค 1/2565 วิชาการ

พ 29 มิถุนายน 2565 ประกาศรายช่ือเร่ืองการวิจัยทางการศึกษา งานวิจัยทางการศึกษา

29 มิถุนายน ถึง

5 กรกฎาคม 2565

งดส่งเอกสารโรเนียว

ครูผู้สอนส่งข้อสอบกลางภาค 1/2565
ครูผู้สอน

พฤ 30 มิถุนายน 2565 ท าบุญตักบาตร พระสงฆ์ 5 รูป
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม



โรงเรียนราชด าริ : ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

วัน วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ศ 1 กรกฎาคม 2565
ครูผู้สอนส่งผลซ่อมเสริมผลการเรียนนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 2/2564 คร้ังท่ี 2

ท่ีห้องวิชาการ ภายในเวลา 12:00 น.
ครูประจ าวิชา

พิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี 
“เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจ าปี 2565

งานกิจกรรมลูกเสือโรงเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พิธีหล่อเทียนจ าน าพรรษา
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

ประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.ปลาย
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

4  กรกฎาคม - 8 

สิงหาคม 2565
ส่งเล่มเย่ียมบ้าน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

6 - 12 กรกฎาคม 2565 เย็บและบรรจุซองข้อสอบกลางภาค 1/2565 ครูผู้สอน

พฤ 7 กรกฎาคม 2565 ท าบุญตักบาตร พระสงฆ์ 5 รูป
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

11  กรกฎาคม - 29 
สิงหาคม 2565

คัดกรองนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

อ 12 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมถวายเทียนจ าน าพรรษา และเวียนเทียน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

ศ 15 กรกฎาคม 2565 ตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อสอบ วิชาการ



เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

18 - 22 กรกฎาคม 

2565
สอบกลางภาคเรียน 1/2565 (งดจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ) วิชาการ

18 - 29 กรกฎาคม 
2565

ครูผู้สอนบันท าคะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค 30 คะแนน 
และคะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน ในระบบ SGS

ครูผู้สอน

18 กรกฎาคม - 11 

สิงหาคม 2565
แข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ

จ 25 กรกฎาคม 2565 RD Cup กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

อ 26 กรกฎาคม 2565 RD Cup กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

พ 27 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย : วันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

ท าบุญตักบาตร พระสงฆ์ 5 รูป
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูร

งานส่งเสริมคุณธรรมฯ กลุ่ม
บริหารงานบุคคล

พฤ 28 กรกฎาคม 2565
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง

กูร



โรงเรียนราชด าริ : ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

วัน วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

จ 1 - 3 สิงหาคม 2565 ส ารวจรายวิชาสอบปลายภาค 1/2565
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

และงานวัดผล

1 - 5 สิงหาคม 2565 ส่งเล่มคัดกรองนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

อ 2 สิงหาคม 2565 RD Cup กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

พ 3 สิงหาคม 2565 RD Cup กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

พ 3 - 11 สิงหาคม 2565 พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คร้ังท่ี 1/2565
งานพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน/

กลุ่มบริหารงานบุคคล

พฤ 4 - 8 สิงหาคม 2565 ร่างตารางสอบปลายภาค 1/2565 งานวัด/วิชาการ

1-5 สิงหาคม 2022 กิจกรรมสัปดาห์งานอาเซียน 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

จ 8 สิงหาคม 2565 RD Cup กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

8-10 สิงหาคม 2565 กิจกรรมทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ CEFR ปีการศึกษา 2565 MEP โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP

8-31 สิงหาคม 2565 ประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

อ 9 สิงหาคม 2565 ประชุมวิชาการ พิจารณาตารางสอบปลายภาค 1/2565 คณะกรรมการวิชาการ

พ 10 - 15 สิงหาคม 2565 ร่างค าส่ังด าเนินการจัดสอบปลายภาค 2/2565 งานวัดผล/วิชาการ

พฤ 11 สิงหาคม 2565 ท าบุญตักบาตร/ถวายภัตตาหาร พระสงฆ์ 5 รูป 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ
งานส่งเสริมคุณธรรมฯกลุ่ม
บริหารงานบุคคล



เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

ศ 12 สิงหาคม 2565
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

อ 16 สิงหาคม 2565 ประชุมวิชาการ พิจารณาค าส่ังด าเนินการจัดสอบปลายภาค 1/2565 คณะกรรมการวิชาการ

พฤ 18 สิงหาคม 2565 พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและงานวันวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ

18 สิงหาคม 2565 ท าบุญตักบาตร พระสงฆ์ 5 รูป
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ศ 19 สิงหาคม 2565 ส้ินสุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน งานห้องสมุดฯ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-5 น าเสนอหัวข้อเร่ืองโครงงานบูรณาการผ่าน
รูปแบบ Google Meet

งานโครงงานบูรณาการ/วิชาการ

22 สิงหาคม - 9 

กันยายน 2565
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับโรงเรียน คร้ังท่ี 1/2565

งานพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง

นักเรียน/กลุ่มบริหารงานบุคคล

25 - 26 สิงหาคม 2022 กิจกรรมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนราชด าริและกลุ่มสาระ

สังคมศึกษา

25 - 31 สิงหาคม 2565
งดส่งเอกสารโรเนียว
ครูผู้สอนส่งข้อสอบปลายภาค 1/2565

ครูผู้สอน

ศ 26 สิงหาคม 2565 ออกค าส่ังการด าเนินการจัดตารางสอน 2/2565และเสนอเซ็นต์ งานจัดตารางสอน/วิชาการ

จ 29 สิงหาคม 2565 ประกาศค าส่ังการด าเนินการจัดตารางสอน 2/2565 งานจัดตารางสอน/วิชาการ

อ 30 สิงหาคม 2565
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ประชุมภายในกลุ่มสาระฯ และด าเนินการ

จัดอัตราก าลัง 2/2565
งานจัดตารางสอน/วิชาการ



โรงเรียนราชด าริ : ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

วัน วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

พฤ 1 - 7 กันยายน 2565 ครูผู้สอนเย็บและบรรจุซองข้อสอบปลายภาค 2/2565 ครูผู้สอน

ครูท่ีปรึกษาส่งใบสรุปของห้อง
และเล่มรายงานกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของนักเรียน

งานกิจกรรมเพ่ือสังคมฯ

1 - 9 กันยายน 2565 ส่งเล่มประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

พฤ 1 กันยายน 2565 ท าบุญตักบาตร พระสงฆ์ 5 รูป
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ศ 2 กันยายน 2565 กิจกรรมเรียนรู้มารยาทบนโต๊ะอาหารแบบตะวันตก ม.4/1 ปีการศึกษา 2565 โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP

ส 3 กันยายน 2565 ทุกกลุ่มสาระฯส่งอัตราก าลัง 2/2565 ท่ีครูวิโรจน์ ทาวัน หรือส่งท่ีครูสุชาวดี เกตชนกงานจัดตารางสอน/วิชาการ

อา 4-7 กันยายน 2022 ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสวิชา รายวิชา และจ านวนคาบ ของครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระฯงานจัดตารางสอน/วิชาการ

จ 5 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารประชุมเพ่ือก าหนดข้อตกลงการล็อกคาบครูในฝ่ายงาน งานจัดตารางสอน/วิชาการ

พ 7 กันยายน 2565 กรรมการเข้าร่วมประชุมเพ่ือตกลงข้ันตอนในการจัดตารางสอนและล็อกคาบ งานจัดตารางสอน/วิชาการ

พฤ 8 - 9 กันยายน 2565 ตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อสอบ วิชาการ

ศ 9 กันยายน 3108 พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปีการศึกษา 2565
งานส่งเสริมคุณธรรมฯ กลุ่ม
บริหารงานบุคคล

ท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 5 รูป กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

จ 12 - 16 กันยายน 2565 สอบปลายภาค 1/2565 (งดกิจกรรมอ่ืน ๆ )



เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

จ 12 - 16 กันยายน 2565
กรรมการด าเนินการจัดตารางสอนทุกท่านเข้าร่วมการจัดตารางสอน
ท่ีห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดโรงเรียนราชด าริ ในรูปแบบตารางสอนออนไลน์
และตารางสอนออนไซต์

งานจัดตารางสอน/วิชาการ

จ 19 กันยายน 2565
พิมพ์ตารางสอนฉบับช่ัวคราวเพ่ือให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ตรวจสอบความถูกต้องอีกคร้ัง
งานจัดตารางสอน/วิชาการ

19 - 23  กันยายน 2565
ครูผู้สอนบันท าคะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค 30 คะแนน 
และคะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน ในระบบ SGS

ครูผู้สอน

พ 21 กันยายน 2565
พิมพ์ตารางสอนฉบับจริง เพ่ือเซ็นต์อนุมัติจากรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร
วิชาการ

และผู้อ านวยการ

งานจัดตารางสอน/วิชาการ

พฤ 22 กันยายน 2565
ประกาศใช้ตารางสอนและตารางเรียน ส าหรับครูผู้สอนและนักเรียน
ลงในเว็บไซต์โรงเรียนราชด าริ

งานจัดตารางสอน/วิชาการ

จ 26 - 30 กันยายน 2565 ซ่อมเสริมผลการเรียนนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 1/2565 คร้ังท่ี 1 ครูผู้สอน

งานมุทิตาจิตผู้เกษียณราชการ ประจ าปีการศึกษา 2565 กลุ่มบริหารท่ัวไป

27-30 กันยายน 2022 เจ้าหน้าท่ีพัสดุกลุ่มสาระ/กลุ่มงาน

ศ 30 กันยายน 2565 ครูผู้สอนส่งผลซ่อมเสริม ก่อนเวลา 16.30 น. ครูผู้สอน



โรงเรียนราชด าริ : ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

วัน วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

จ 3 - 7 ตุลาคม 2565 ซ่อมเสริมผลการเรียนนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 1/2565 คร้ังท่ี 2 ครูผู้สอน

อ 4-11 ตุลาคม 2022 ส่งบันทึกข้อความจ าหน่าย พร้อมพัสดุท่ีช ารุดประจ าปี 2565 ก่อนเวลา 16:30น. เจ้าหน้าท่ีพัสดุกลุ่มสาระ/กลุ่มงาน

ศ ครูผู้สอนส่งผลซ่อมเสริม ก่อนเวลา 16.30 น.   ครูผู้สอน

กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

จ 17-21ตุลาคม2022 งานทอดกฐินวัดทุ่งลานนา
งานสัมพันธ์ชุมชน/กลุ่มบริหาร
ท่ัวไป

ศ 21 ตุลาคม 2565 ประกาศรายช่ือนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ เพ่ือลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชา งานวัดผล/วิชาการ

24 - 28 ตุลาคม 2565 เรียนซ้ ารายวิชาส าหรับนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ครูผู้สอน/งานวัดผล

จ 31 ตุลาคม 2565 อบรมเชิงปฎิบัติการงานพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีการเรียนการสอน งานพัฒนาส่ือ นวัตกรรมฯ

7 ตุลาคม 2565


