
 

 

ปฏิทินโรงเรียนมัธยมวัดบงึทองหลาง 
ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

เดือนเมษายน 
วัน/เดือน/ปี รายการ ผู้รับผิดชอบ 

๑ - ๗ เมษายน ๒๕๖๐ งานประจ าปีวัดบึงทองหลาง คณะครู 
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 

๒ เมษายน ๒๕๖๐ สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม. ๔ กลุ่มบริหารวิชาการ 
๓ - ๔ เมษายน ๒๕๖๐ การอบรมเพ่ือเสริมสร้างการปฏิบัติราชการของกลุ่ม

บริหารวิชาการ,งบประมาณ,งานบุคคล,บริหารทั่วไป 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

๖ เมษายน ๒๕๖๐ ประกาศผล รายงานตัว ม.๔ กลุ่มบริหารวิชาการ 
๘ เมษายน ๒๕๖๐ สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม. ๑ กลุ่มบริหารวิชาการ 
๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ประชุมกรรมการจัดรายชื่อห้องเรียน ม.๑ กลุ่มบริหารวิชาการ 
๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ประกาศผล รายงานตัว ม.๑ และ ม.๔ 

รับเอกสารมอบตัว 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ มอบตัวและช าระเงินการศึกษา ม.๑ กลุ่มบริหารวิชาการ 
๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ มอบตัวและช าระเงินการศึกษาม.๔ กลุ่มบริหารวิชาการ 
๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ พิจารณานักเรียนเข้าระหว่างปี ม.๒, ๓, ๔, ๕ กลุ่มบริหารวิชาการ 
๒๔-๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ จัดตารางสอน ภาคเรียน ๑/๒๕๖๐ กลุ่มบริหารวิชาการ 
๒๔-๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นม.๑ กลุ่มบริหารวิชาการ 
๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ค่ายคุณธรรมระดับชั้นม.๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นม.๔ กลุ่มบริหารวิชาการ 
๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ -ตรวจสุขภาพแม่ค้า 

-ส ารวจอาคารเรียนและสาธารณูปโภค 
กลุ่มบริหารทั่วไป 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

 

เดือนพฤษภาคม 
วัน/เดือน/ปี รายการ ผู้รับผิดชอบ 

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คุณครูลงชื่อปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๘-๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ อบรมคอมพิวเตอร์ครู (DLIT) กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประชุมกลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประชุมครู  (๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.) 

ประชุมกลุ่มสาระฯ  (๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.) 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ -เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 
-big cleaning day 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 



๒ 

 

 

วัน/เดือน/ปี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประชุมร้านค้าโรงอาหาร กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๑๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ค่ายต้นกล้าผู้น าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒     

ห้องเรียนมัธยมสังคมศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษาฯ 

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ส่งประมวลรายวิชา กลุ่มบริหารวิชาการ 
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมสร้างเสริมเติมบุญ ม.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษาฯ 
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นักเรียนยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒ ภาคเรยีนที่ ๒ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

๒๙ พฤษภาคม  -  
๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

นักเรียนสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒ /คุณครูส่งผลสอบแก้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ -ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 
-กิจกรรมสร้างเสริมเติมบุญ ม.๒ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษาฯ 

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ -กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก 
-ซ้อมหนีไฟ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

  

เดือนมิถุนายน 
วัน/เดือน/ปี รายการ ผู้รับผิดชอบ 

๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ค่ายคุณธรรมระดับชั้นม.๒ และม.๔ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประชุมผู้ปกครองและเลือกเครือข่ายผู้ปกครอง กลุ่มบริหารงบประมาณ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ กิจกรรมสร้างเสริมเติมบุญ ม.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษาฯ 
๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ค่ายคุณธรรมระดับชั้นม.๖ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ค่ายคุณธรรมระดับชั้นม.๓ และม.๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ -ตรวจสุขภาพครูและลูกจ้างประจ า 

-กิจกรรมสร้างเสริมเติมบุญ ม.๔ 
งานอนามัยโรงเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษาฯ 

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประกวดพานไหว้ครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ กิจกรรมไหว้ครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๑๙ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ สัปดาห์สดุดีกวีไทยและวันภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 



๓ 

 

 

วัน/เดือน/ปี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ กิจกรรมสร้างเสริมเติมบุญ ม.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษาฯ 
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประกาศผลสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ครั้งที๒่ กลุ่มบริหารวิชาการ 
๒๑-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตรวจสุขภาพนักเรียน งานอนามัย 
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประชุมครูประจ าเดือนมิถุนายน กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ -วันสดุดีกวีไทย 

-รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ กิจกรรมสร้างเสริมเติมบุญ ม.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษาฯ 

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ กลุ่มบริหารวิชาการ 
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ พิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้น ม.๔ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ -ส่งสมุด ปพ.๕(ตรวจปก/การลงเวลาเรียน/ตัวชี้วัด/    

ผลการเรียนรู้) 
-พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนา
ลูกเสือ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

เดือนกรกฎาคม  
วัน/เดือน/ปี รายการ ผู้รับผิดชอบ 

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ค่ายพัฒนาทักษะปฏิบัติการ STEM ศึกษา ม.ต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ -ประชุมผู้ปกครองนักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ า 
-พิธีเข้าประจ าหน่วยยุวกาชาด 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

๓-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ส าเนา / บรรจุข้อสอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ครูผู้สอน 
๓-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นักเรียนเรียนซ้ าทุกระดับชั้น/ครูส่งผลเรียนซ้ า กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นิเทศการสอนครั้งที่ ๑ งานนิเทศภายใน 
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมสร้างเสริมเติมบุญ ม.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษาฯ 
๖ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หล่อเทียนและแห่เทียนจ าน าพรรษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษาฯ 
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมสร้างเสริมเติมบุญ ม.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษาฯ 
๑๗-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ กลุ่มบริหารวิชาการ 



๔ 

 

 

วัน/เดือน/ปี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ประชุมครูประจ าเดือนกรกฎาคม กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๒๑-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ งานพิธีระลึกพระครูธรรมสมาจารย์/งานบ าเพ็ญกุศล

หลวงปู่พัก 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษาฯ 

๒๓–๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานโรงเรียน จ.ตราด กลุ่มบริหารงบประมาณ 
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 

ส่ง flash  drive (คะแนนก่อนกลางภาค + คะแนน
สอบกลางภาค = ๕๐ คะแนน ) 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

เดือนสิงหาคม 
วัน/เดือน/ปี รายการ ผู้รับผิดชอบ 

๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมสร้างเสริมเติมบุญ ม.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษาฯ 

๓ สิงหาคม  ๒๕๖๐ ประกาศผลเรียนซ้ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ กลุ่มบริหารวิชาการ 
๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ กลุ่มบริหารวิชาการ 
๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ค่ายวัฒนธรรม ๓ ภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาต่างประเทศ 
๗ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ สัปดาห์อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษาฯ 
๘ สิงหาคม  ๒๕๖๐ กิจกรรมวันอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษาฯ 
๑๐ สิงหาคม  ๒๕๖๐ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมสร้างเสริมเติมบุญ ม.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษาฯ 

๑๗ สิงหาคม  ๒๕๖๐ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

๒๑-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นิเทศการสอนครั้งที่ ๒ งานนิเทศภายใน 
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมสร้างเสริมเติมบุญ ม.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษาฯ 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประชุมครูประจ าเดือนสิงหาคม กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๒๙-๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๐ ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 



๕ 

 

 

เดือนกันยายน 
วัน/เดือน/ปี รายการ ผู้รับผิดชอบ 

๑ กันยายน ๒๕๖๐ ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๔ – ๖  กันยายน ๒๕๖๐ ส่งรายชื่อนักเรียนไม่ถึง ๖๐ เปอร์เซ็นต/์๘๐ เปอร์เซ็นต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๕ กันยายน ๒๕๖๐ กิจกรรมสร้างเสริมเติมบุญ ม.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษาฯ 
๘ กันยายน ๒๕๖๐ ประกาศรายชื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง ๖๐เปอร์เซ็นต์ 

และ ๘๐ เปอร์เซน็ต์ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

๑๑ – ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ นักเรียนยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

๑๑  กันยายน ๒๕๖๐ ประชุมควบคุมภายใน ประจ าปี ๒๕๕๙  
(๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น.) 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ -ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 
-นักเรียนแสดงมทิุตาจิตครูเกษียณ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ประชุมครูประจ าเดือนกันยายน กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๔ – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ส าเนา/บรรจุข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑๘-๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ กลุ่มบริหารวิชาการ 
๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ กิจกรรมพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ส่งสมุด ปพ.๕/ไดร์ฟ กลุ่มบริหารวิชาการ 
๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ -ตรวจทานสมุด ปพ.๕ 

-ส่งแผนการสอนฉบับสมบูรณ์ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ งานเกษียณครู กลุ่มบริหารงบประมาณ 
  

เดือนตุลาคม 
วัน/เดือน/ปี รายการ ผู้รับผิดชอบ 

๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประกาศผลสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๐ 
นักเรียนยืนค าร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑  
ภาคเรียนที่๑ /๒๕๖๐ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

๒-๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นักเรียนสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๖๐ 
ครูส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ครูผู้สอน 

 



๖ 

 

 

ปฏิทินโรงเรียนมัธยมวัดบงึทองหลาง 
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

เดือนตุลาคม 
วัน/เดือน/ปี รายการ ผู้รับผิดชอบ 

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประชุมครู กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ - เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 

- big cleaning day 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
เดือนพฤศจิกายน 

วัน/เดือน/ปี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กิจกรรมวันลอยกระทง และการประกวดนางนพมาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษาฯ 
๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประชุมผู้ปกครอง กลุ่มบริหารงบประมาณ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ กลุ่มบริหารวิชาการ 
๖ – ๑๗ พฤศจิกายน๒๕๖๐ นักเรียน/สอบแก้ตัวภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๐  ครั้งที่ ๒ 

ครูส่งผลสอบแก้ตัว 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กิจกรรมสร้างเสริมเติมบุญ ม.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษาฯ 

๙ - ๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ 

นักเรียนระดับชั้นม.๑ , ม.๔ และม.๕ สอบธรรมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษาฯ 

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กิจกรรมสร้างเสริมเติมบุญ ม.๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษาฯ 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ค่ายลูกเสือระดับชั้นม.๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ กลุ่มบริหารวิชาการ 
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประชุมครูประจ าเดือนพฤศจิกายน กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๒๙ – ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ 

แข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพละศึกษา 

๒๙พฤศจิกายน -๘ ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

บ ารุงรักษาปรับซ่อมยานพาหนะ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ส่งสมดุ ปพ.๕ (ตรวจปกการลงเวลาเรียน ตัวชี้วัด  
ผลการเรียนรู้)   

กลุ่มบริหารวิชาการ 

 



๗ 

 

 

เดือนธันวาคม 

วัน/เดือน/ปี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ค่ายลูกเสือระดับชั้น ม.๒ และม.๓ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ กลุ่มบริหารวิชาการ 
๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมจัดป้ายนิเทศส่งเสริมความรู้เรื่องการคุ้มครอง

ผู้บริโภค 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

๑๒ –๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ส าเนา / บรรจุข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๖๐ ครูผู้สอน 
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมสร้างเสริมเติมบุญ ม.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษาฯ 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประชุมครูประจ าเดือนธันวาคม กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมวันคริสต์มาส กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาต่างประเทศ 
๒๕-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ -สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 

-งานพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
เดือนมกราคม 

วัน/เดือน/ปี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
๓ มกราคม ๒๕๖๑ ส่งแฟลชไดรฟ์ (คะแนนก่อนกลางภาค + คะแนนสอบ

กลางภาค= ๕o คะแนน) 
ครูผู้สอน 

๘ มกราคม ๒๕๖๑ ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ กลุ่มบริหารวิชาการ 
๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ท าบุญตักบาตรปีใหม่และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนซ้ า  กลุ่มบริหารวิชาการ 
๑๕ -๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ -สัปดาห์การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ 

๑๕-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ นักเรียนเรียนซ้ าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ กลุ่มบริหารวิชาการ 
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ -กิจกรรมวันครู 

-เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ กิจกรรมสร้างเสริมเติมบุญ ม.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษาฯ 

๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ วันสถาปนายุวกาชาด งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ แนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียน ม.๓ และม.๖ งานแนะแนว 

 



๘ 

 

 

วัน/เดือน/ปี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
๒๙ มกราคม –  
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

คณะกรรมการนักเรียนหาเสียงเลือกตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ กิจกรรมสร้างเสริมเติมบุญ ม.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษาฯ 

๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ประชุมครูประจ าเดือนมกราคม กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

เดือนกุมภาพันธ ์

วัน/เดือน/ปี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่๒ /๒๕๖๐ กลุ่มบริหารวิชาการ 
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กิจกรรมสร้างเสริมเติมบุญ ม.๖ 

 
ประกาศผลเรียนซ้ าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษาฯ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง ๖๐% และ ๘๐% กลุ่มบริหารวิชาการ 
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง๖๐%/๘๐% 

-เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ -วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 
-รังสรรค์โครงงาน/Open house/งานวันวิชาการ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

๑๒ -๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นักเรียนยื่นค าร้องข้อมีสิทธิ์สอบปลายภาค  
ภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๖๐ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

๕-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ส าเนา /บรรจุข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ กลุ่มบริหารวิชาการ 
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กิจกรรมนักเรียนดีศรีบ.ล. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ -ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค 

ภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๖๐ 
-กิจกรรมตรุษจีนไหว้เจ้า ไชน่าทาวน์บึงทองหลาง 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ 

๑๙-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๖๐ กลุ่มบริหารวิชาการ 
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประชุมครูประจ าเดือนกุมภาพันธ์ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ส่งแฟลชไดรฟ์/สมุดปพ ๕ ครูผู้สอน 

 
 
 
 
 



๙ 

 

 

เดือนมีนาคม 

วัน/เดือน/ปี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ตรวจทานสมุดปพ. ๕ ครูผู้สอน 
๕ มีนาคม ๒๕๖๑ -ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๖๐ 

-งานปัจฉิมนักเรียนม.๓ และม.๖ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

๕-๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นักเรียนสอบแก้ตัว / ครูส่งผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๑  
ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๐ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 
เฉพาะนักเรียน ม.๓ ม.๖ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

๑๒–๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ นักเรียน ม.๓ ม.๖ สอบแก้ตัวครั้งที่ ๒ / ครูส่งผลสอบ
แก้ตัวครั้งที่ ๒ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

๑๒–๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ อบรมการสร้างเว็บไซด์ นักเรียน ม.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ประเมินภายในสถานศึกษา กลุ่มบริหารงบประมาณ 
๑๙-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ นักเรียนระดับชั้น ม. ๓ และ ม.๖ ลงทะเบียนเรียนซ้ า กลุ่มบริหารวิชาการ 
๒๑-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ค่ายนักเรียนผู้น า กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ประกาศผลส าเร็จการศึกษานักเรียน ม.๓ และ ม.๖ 

นักเรียน ม.๓ และ ม.๖ / ซ้อมรับประกาศนียบัตร 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ -นักเรียนระดับชั้น ม.๓และม.๖ รับประกาศนียบัตร 
-สรุปงานประจ าปีกลุ่มบริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 

 


