
 
ปฏิทินฝ่ายวิชากร (ปรับใหม่ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565) 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  
ภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2565 

 
สัปดาห์ที่ วัน /เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

 เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน   
 20 ตุลาคม 2565   -ประกาศผลการเรียนนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
*งานวัดและ
ประเมินผล 
*งานทะเบียน 
*ฝ่ายวิชาการ 

 27 ตุลาคม 2565   -ประกาศผลการเรียนนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-5 

*งานวัดและ
ประเมินผล 
*งานทะเบียน 
*ฝ่ายวิชาการ 

 28 ตุลาคม  -30 พฤศจิกายน 2565 -นักเรียนดำเนินการแก้ไขผลการเรียน 0,ร,มส,มผ 
ครั้งที่ 1 
-อาจารย์ประจำวิชาส่งผลการสอบแก้ตัว      ของ
นักเรียนส่งงานทะเบียน 

*อาจารยป์ระจำวิชา 

*ฝ่ายวิชาการ 

 7-25 พฤศจิกายน 2565   อาจารย์ผู้สอนส่งแผนการจัดการเรียนรู้     
(แนบไฟล์บันทึกข้อความขออนุมัติใช้แผน           
และส่งไฟล์ลงในระบบ ครั้งที่ 1) 

*อาจารยป์ระจำวิชา 
*ฝ่ายวิชาการ 

 13  พฤศจิกายน 2565   -นักเรียนหอพักเข้าหอพัก และเตรียมพร้อมเปิด
ภาคเรียน 
-ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝ่ายมัธยม) 
-ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
-ประชุมโรงเรียน 
-ผู้บริหารพบผู้ปกครอง 

*ฝ่ายบริหาร  
*ฝ่ายกิจการพิเศษและ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
*ฝ่ายวิชาการ 



สัปดาห์ที่ วัน /เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
-อาจารย์ท่ีปรึกษาพบผู้ปกครอง “สนทนาเพ่ือลูก 
เพ่ือศิษย์” 

1 14  พฤศจิกายน 2565   เปิดภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2565 *บุคลากรทุกฝ่าย 
2-3 20  พฤศจิกายน 2565   -นักเรียน ม. 3 สอบ วมว.รอบแรก โครงการ วมว. 

 21-30  พฤศจิกายน 2565   นักเรียนลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียม 
ค่าอาหาร ค่าที่พัก (โดยไม่มีการชำระค่าปรับ) 

*ฝ่ายวิชาการ 
*งานการเงิน 

 21-25  พฤศจิกายน 2565   -ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ดำเนินการสอบแก้ตัว 0,
ร,มส,มผ ครั้งที่ 1 เรียบร้อย และอาจารย์ผู้สอน
พิมพ์ใบส่งเกรดส่ง 
-อาจารย์ประจำวิชาส่ง ปพ.5 (ภาคเรียนที่ 
1/2565) 

*อาจารยป์ระจำวิชา 
*งานทะเบียน 

 เดือนธันวาคม   
3-4 1-9  ธันวาคม  2565   นักเรียนลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียม 

ค่าอาหาร ค่าที่พัก (โดยมีการชำระค่าปรับ 300) 
*งานการเงิน 

 1 ธันวาคม 2565 – 3 ม.ค. 2566 การรับสมัครนักเรียน ม. 1 ม. 4 ใหม่ ประจำปี
การศึกษา 2566  (ผ่านระบบออนไลน์) 

*ฝ่ายบริหาร 
*ฝ่ายวิชาการ 
*ฝ่ายสารสนเทศ 

 2 ธันวาคม 2565 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ *กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาฯ 

 6-9 ธันวาคม 2565 -ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ดำเนินการสอบแก้ตัว 0,
ร,มส และ มผ ครั้งท่ี 2 เรียบร้อย และอาจารย์
ผู้สอนพิมพ์ใบส่งเกรดส่ง 

*อาจารยป์ระจำวิชา 
*งานทะเบียน 

 8-9 ธันวาคม 2565 สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 8  *ฝ่ายวิชาการ 
*หัวหน้ากลุ่มสาระ 

 10-17 ธันวาคม 2565 ช่วงการสอบ TGAT/ TPAT ของนักเรียน ม. 6 *ฝ่ายวิชาการ 
5-8 13 - 23 ธันวาคม 2565 โครงการทัศนศึกษาเรียนฟรี 15 ปี 

ม. 1 วันที่  15 ธันวาคม 2565 
ม. 2 วันที่  13 ธันวาคม 2565 
ม. 3 วันที่  16 ธันวาคม 2565 
ม. 4 วันที่    8 ธันวาคม 2565 
ม. 5 วันที่  14 ธันวาคม 2565 
ม. 6 วันที่  23 ธันวาคม 2565 

*ฝ่ายบริหาร 
*งานวินัยสายชั้น 

 16-18 ธันวาคม 2565 ค่ายสานฝัน ฉันอยากเรียนสาธิต *ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ 



สัปดาห์ที่ วัน /เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
 20 ธันวาคม 2565 ประกาศผลการสอบ วมว.รอบแรก *โครงการ วมว. 

*ฝ่ายวิชาการ 
 26 ธันวาคม 2565 -6 มกราคม 

2566 
อาจารย์ประจำวิชาส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค
เรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 /2565 และจัดซอง
ข้อสอบส่งกรรมการกลาง 

*อาจารยป์ระจำวิชา 
*ฝ่ายวิชาการ 

 เดือนมกราคม   
 5-6 มกราคม 2566 การรับสมัครนักเรียน ม. 1 ม. 4 ใหม่ ประจำปี

การศึกษา 2566  (ติดต่อสมัครด้วยตนเอง กรณี
ไม่ได้สมัครแบบออนไลน์) 

*ฝ่ายบริหาร 
*ฝ่ายวิชาการ 
*ฝ่ายสารสนเทศ 

9 9,11,13  มกราคม 2566 สอบกลางภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 /2565 
ในระดับ ม. 1-ม.5  (ม.6 ไม่มีการสอบกลางภาค) 

*อาจารยป์ระจำวิชา 
*ฝ่ายวิชาการ 

 9-20  มกราคม 2566 อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา สายช้ัน ม. 6      
ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคเรียน ประจำภาค
เรียนที่ 2 /2565 และจัดซองข้อสอบส่งกรรมการ
กลาง 

*อาจารยป์ระจำวิชา 
*ฝ่ายวิชาการ 

 12 มกราคม 2566 ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ นักเรียน ม. 1 
ม.4 ใหม่ ปีการศึกษา 2566 

*ฝ่ายบริหาร 
*ฝ่ายวิชาการ 
*ฝ่ายสารสนเทศ 

 14  มกราคม 2566 สอบเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1   นักเรียนใหม่          
ปีการศึกษา 2566 

*ฝ่ายบริหาร 
*ฝ่ายวิชาการ 
*บุคลากรทุกท่าน 

 15  มกราคม 2566 สอบเข้าศึกษา ชั้น ม.4 นักเรียนใหม่                 
ปีการศึกษา 2566 

*ฝ่ายบริหาร 
*ฝ่ายวิชาการ 
*บุคลากรทุกท่าน 

10-12 16-31  มกราคม 2566 -กิจกรรมเปิดชั้นเรียน บูรณาการ PLC การนิเทศ
การสอนเชิงรุกของอาจารย์ทุกกลุ่มสาระ ประจำ
ภาคเรียนที่ 2 /2565 
-อาจารย์ผู้สอนกรอกคะแนนในระบบ E-school 
(ลงเวลาเรียน คะแนนเก็บ ให้เป็นปัจจุบัน) 
-อาจารย์ประจำวิชาแจ้งคะแนนเก็บและติดตาม
การส่งงานของนักเรียน 

*อาจารยป์ระจำวิชา 
*ฝ่ายวิชาการ 

 21 มกราคม 2566 สอบโครงการ วมว.รอบท่ี 2 *โครงการ วมว. 
*ฝ่ายวิชาการ 



สัปดาห์ที่ วัน /เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
 23,25,27  มกราคม 2566 สอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 /2565 

ในระดับ ม. 6 
 

 31 มกราคม 2566 
 
31 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2566 

-ประกาศผลสอบ ม.1 และ ม. 4 นักเรียนใหม่                 
ปีการศึกษา 2566 
-อาจารย์สายชั้นประชุมคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหา
ในการเรียนและแจ้งข้อมูลเพื่อรายงานให้
ผู้ปกครองทราบ 

*ฝ่ายบริหาร 
*ฝ่ายวิชาการ 
*ฝ่ายสารสนเทศ 
*อาจารย์สายชั้น 

 เดือนกุมภาพันธ์ 2566   
13 1-6 กุมภาพันธ์ 2566 -ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ในระบบ ครั้งท่ี 2 

(บันทึกหลังการสอนให้เป็นปัจจุบัน) 
-อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา สายชั้น ม. 6 
ประมวลผลการเรียน 

*อาจารยป์ระจำวิชา 
*ฝ่ายวิชาการ 
*งานทะเบียน 

 1-10 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียน ม. 6 ดำเนินการปลดหนี้และย่ืนคำร้องขอ
สำเร็จการศึกษา 

*ฝ่ายวิชาการ 
*ฝ่ายสารสนเทศ 
*งานทะเบียน 
*งานการเงิน 

 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานตัวนักเรียน ม. 1 และ ม. 4 ใหม่ ประจำปี
การศึกษา 2566 

*ฝ่ายบริหาร 
*ฝ่ายวิชาการ 
*ฝ่ายสารสนเทศ 
*บุคลากรทุกท่าน 

 7-10 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา สายช้ัน ม. 6      
ส่งผลการเรียนที่หัวหน้ากลุ่มสาระ และส่งงาน
ทะเบียน 

*อาจารย์ผู้สอน/
หัวหน้ากลุ่มสาระ 
*งานทะเบียน 
*งานวัดและ
ประเมินผล 

 7-17 กุมภาพันธ์ 2566 ช่วงการเตรียมความพร้อม สอบเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา สำหรับนักเรียน ม. 6 

*งานแนะแนว 
*งานส่งเสริมวิชาการ 

 12 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนชั้น ม. 3 สอบ O -net *ฝ่ายวิชาการ 
14-15 13 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา สายช้ัน ม. 6 

ประชุมพิจารณาผลการเรียน     
*ฝ่ายวิชาการ 
*งานวัดและ
ประเมินผล 
*งานทะเบียน 

 15 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศผลการเรียนนักเรียนระดับชั้น ม. 6 *ฝ่ายวิชาการ 



สัปดาห์ที่ วัน /เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
*ฝ่ายสารสนเทศ 
*งานวัดและ
ประเมินผล 
*งานทะเบียน 

 16 กุมภาพันธ์ 2566 -พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน ม. 3 และ     
ม. 6 
-งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม. 3 และ ม. 6 

*ฝ่ายวิชาการ 
 
*ฝ่ายกิจการพิเศษ 

16 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนชั้น ม. 6 สอบ O -net *ฝ่ายวิชาการ 
 เดือนมีนาคม 2566   

17 1 มีนาคม 2566 ประกาศผลสอบ วมว.รอบ 2  
 

*โครงการ วมว. 
*ฝ่ายวิชาการ 

 1-6 มีนาคม 2566 -อาจารย์ประจำวิชาที่สอน ม. 1-ม.5 ส่งรายชื่อ
นักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 

*อาจารยป์ระจำวิชา 
*ฝ่ายวิชาการ 

 1-10 มีนาคม 2566 -นักเรียนชั้น ม. 6 ดำเนินการสอบแก้ 0,ร,มส และ 
มผ ครั้งสุดท้าย 
-อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา ม. 1- ม.5        
ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคเรียน ประจำภาค
เรียนที่ 2 /2565 และจัดซองข้อสอบส่งกรรมการ
กลาง 

*อาจารย์ผู้สอน 
*ฝ่ายทะเบียน 
*ฝ่ายวิชาการ 

 6- 18 มีนาคม 2566 นักเรียนชั้น ม. 3 ดำเนินการปลดหนี้และย่ืนขอ
สำเร็จการศึกษา 

*ฝ่ายวิชาการ 
*ฝ่ายสารสนเทศ 
*งานทะเบียน 
*งานการเงิน 

 6 มีนาคม 2566 ประกาศรายช่ือนนักเรียน ม. 1 และ ม. 4 ใหม่ 
ประจำปีการศึกษา 2566 

*ฝ่ายวิชาการ 
*ฝ่ายสารสนเทศ 
*งานทะเบียน 

18 13,15,17 มีนาคม 2566 สอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 /2565 
ในระดับ ม. 1- ม. 5 

*อาจารยป์ระจำวิชา 
*ฝ่ายทะเบียน 
*ฝ่ายวิชาการ 

 14 มีนาคม 2566 รายงานตัวและทำสัญญารับทุนนักเรียนใน
โครงการ วมว. 

*โครงการ วมว. 
*ฝ่ายวิชาการ 

19 18-22  มีนาคม 2565 อาจารย์ประจำวิชาที่สอนระดับชั้น  ม. 3 
ประมวลผลการเรียน และส่งผลการเรียน 

*อาจารยป์ระจำวิชา 



สัปดาห์ที่ วัน /เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
*งานวัดและ
ประเมินผล 
*งานทะเบียน 

 18- 27 มีนาคม 2566 อาจารย์ประจำวิชาที่สอนระดับชั้น ม. 1, ม.2, ม.4 
และ ม.5 ประมวลผลการเรียน และส่งผลการเรียน  

*อาจารยป์ระจำวิชา 
*งานวัดและ
ประเมินผล 
*งานทะเบียน 

 23 มีนาคม 2565 อาจารย์กลุ่มสาระประชุมพิจารณาผลการเรียน  
ม.3 

*อาจารยป์ระจำวิชา 
*ฝ่ายวิชาการ 
*งานวัดและ
ประเมินผล 
*งานทะเบียน 

 24 มีนาคม 2565 -อาจารย์สายชั้น ม. 3 ประชุมพิจารณาผล          
การเรียน 

*อาจารยป์ระจำวิชา 
*ฝ่ายวิชาการ 
*งานวัดและ
ประเมินผล 
*งานทะเบียน 

20 27 มีนาคม 2566 
 
 
 
 

-ประกาศผลการเรียนนักเรียนระดับชั้น ม. 3 
-อาจารย์กลุ่มสาระประชุมพิจารณาผลการเรียน 
ระดับชั้น  ม. 1,ม. 2, ม.4 และ ม.5 

*งานทะเบียน 
*ฝ่ายสารสนเทศ 
*หัวหน้ากลุ่มสาระ/
อาจารยป์ระจำวิชา 

 27-30  มีนาคม 2566 -นักเรียนชั้น ม. 3 ดำเนินการสอบแก้ 0,ร,มส และ 
มผ ครั้งสุดท้าย 

*อาจารยป์ระจำวิชา 
*ฝ่ายวิชาการ 
*งานวัดและ
ประเมินผล 
*งานทะเบียน 

 29 มีนาคม 2566 -อาจารยส์ายชั้นม. 1,ม. 2, ม.4 และ ม.5 ประชุม
พิจารณาผลการเรียน 
 
 
 
 

*หัวหน้ากลุ่มสาระ/*
อาจารย์ประจำวิชา 
*งานวัดและ
ประเมินผล 
*งานทะเบียน 
*งานวิชาการ 



สัปดาห์ที่ วัน /เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
-ประกาศผลสอบ O – net  ม.3  

 30 มีนาคม 2566 -วันสุดท้ายของการปรับแก้ไข้กรดในระบบ อาจารยป์ระจำวิชา 
*งานวัดและ
ประเมินผล 
*งานทะเบียน 

 31 มีนาคม 2566 -ประกาศผลสอบ O – net  ม.6 
-ประกาศรายช่ือนักเรียน ม. 3 และ ม. 6 ที่สำเร็จ
การศึกษา  
 

*งานวิชาการ 
อาจารยป์ระจำวิชา 
*งานวัดและ
ประเมินผล 
*งานทะเบียน 

 เดือนเมษายน -พฤษภาคม  2566   
 3 เมษายน 2566  -ประกาศผลการเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 1, ม.2, 

ม.4 และ ม.5 
*งานทะเบียน 
*ฝ่ายสารสนเทศ 

 10-17 เมษายน 2566  -อาจารย์ท่ีปรึกษา ม.3 และ ม. 6 จัดทำ ปพ.9  
ในระบบ สำหรับนักเรียนที่ต้องการใช้ 

*อาจารย์ท่ีปรึกษา 

 17-28 เมษายน 2566 -อาจารย์ประจำวิชาส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2 (ปริ้นส่ง
เป็นห้อง) 

*อาจารยป์ระจำวิชา 

 19,20,21 เมษายน 2566 -นักเรียนระดับชั้น ม. 1 ใหม่ ปีการศึกษา 2566
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม 

*ฝ่ายกิจการนักเรียน 

 24-12 พฤษภาคม 2566 -นักเรียนระดับชั้น ม. 1 ใหม่ ปีการศึกษา 2566 
เรียนเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ 
-นักเรียน ม. 1, ม.2, ม.4 และ ม.5 (ปีการศึกษา 
2565) ดำเนินการสอบแก้ 0,ร,มส และ มผ       
(ช่วงที่ 1) 

*ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ 

 12 พฤษภาคม 2566 -ประกาศตารางเรียน ตารางสอน                
ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2566 

*งานตารางเรียน 
ตารางสอน 
*ฝ่ายสารสนเทศ 

 21 พฤษภาคม 2566 -นักเรียนหอพักเข้าหอพัก และเตรียมพร้อมเปิด
ภาคเรียน 
-ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝ่ายมัธยม) 

*ฝ่ายบริหาร  
*ฝ่ายกิจการพิเศษและ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
*ฝ่ายวิชาการ 



สัปดาห์ที่ วัน /เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
-ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
-ประชุมโรงเรียน 
-ผู้บริหารพบผู้ปกครอง 
-อาจารย์ท่ีปรึกษาพบผู้ปกครอง “สนทนาเพ่ือลูก 
เพ่ือศิษย์” 
 

 22 พฤษภาคม 2566 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 *บุคลากรทุกฝ่าย 
 

***หมายเหตุ  ปฏิทินอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ตามสถานการณ์ สภาวะการณ์ในปัจจุบัน หรือ        
                   ตามมติคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 


