
๑ 

 

ปฏิทินโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑   

เดือน มีนาคม ๒๕๖๑ 
วนั-เดอืน-ปี รายการ ผู้รับผดิชอบ 

๙ มี.ค. ๒๕๖๑ คณะครูทุกคนส่งเอกสารรายงานประเมิน
ตนเองรายบุคคล( SAR) 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

๑๓-๒๑ มี.ค.
๒๕๖๑  

เรียนซ้้าของนักเรยีนช้ันม.๑-ม.๖ งานวัดผลประเมินผล 

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑ ครูผู้ช่วยครบ ๑-๒ ปี น้าเสนอผลงาน กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
๑๖ มี.ค. ๒๕๖๑ คณะครูทุกคนส่งID Plan กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
๑๙ มี.ค. ๒๕๖๑ ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

(๑๓.๐๐น.) 
งานประกันคุณภาพ 

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๑ -ประชุมครู ๐๙.๐๐ 
-ติดตามการใช้งบประมาณครั้งท่ี ๑ 
ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 
กลุ่มบรหิารงบประมาณ 
ครูทุกคน 

๒๑-๒๓ มี.ค. 
๒๕๖๑ 

ค่ายผู้น้า กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

๒๑-๒๗ มี.ค. 
๒๕๖๑ 

งานประจ้าปีวัดบึงทองหลาง กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
ครูทุกคน 

๒๕ – ๒๘ มี.ค. 
๒๕๖๑ 

รับสมคัร นักเรยีน ม.๑ และ ม.๔ งานรับสมัครนักเรยีน 

๒๗-๒๙ มี.ค. 
๒๕๖๑ 

จัดตารางสอน ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๑ รายงานตัวนักเรียนจบการศึกษาและซ้อม
รับประกาศนียบัตรม.๓ และ ม.๖ 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๑ พิธีมอบประกาศนียบตัร ม.๓ และม.๖ กลุ่มบรหิารวิชาการ 
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑ สอบคัดเลือกนักเรยีนช้ัน ม.๑ 

สอบปฏิบัติของแผนพลศึกษาม.๑ 
สอบปฏิบัติของแผนศิลปะ ม.๑ 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

 



๒ 

 

เดือน เมษายน ๒๕๖๑ 
วนั-เดอืน-ปี รายการ ผู้รับผดิชอบ 

๑ เม.ย. ๒๕๖๑ สอบคัดเลือกนักเรยีนช้ัน ม.๔ 
สอบปฏิบัติของแผนพลศึกษาม.๔ 
สอบปฏิบัติของแผนศิลปะ ม.๔ 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

๔ เม.ย. ๒๕๖๑ ประกาศผลสอบเข้า ม.๑ และรายงานตัว กลุ่มบรหิารวิชาการ 
๕ เม.ย. ๒๕๖๑ ประกาศผลสอบเข้า ม.๔ และรายงานตัว/

ม.๓ รับใบ ปพ.๑ 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

๗ เม.ย. ๒๕๖๑ มอบตัวนักเรียนช้ัน ม.๑ กลุ่มบรหิารวิชาการ/
กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

๘ เม.ย. ๒๕๖๑  มอบตัวนักเรียนช้ัน  ม.๔ กลุ่มบรหิารวิชาการ/
กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

๙-๑๑ เม.ย. 
๒๕๖๑ 

ยื่นความจ้านงขอเข้าเรียน ม.๑ รอบ ๒ กลุ่มบรหิารวิชาการ 

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๑ นักเรียนม.๖ รับใบ ปพ.๑ 
ประชุมกรรมการจัดรายชื่อห้องเรยีน ม.๑ 
กิจกรรมวันสงกรานต ์

กลุ่มบรหิารวิชาการ 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 

๑๘ เม.ย. ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.๑ รอบ ๒ 
สัมภาษณ์นักเรียนเข้ากลางป ี

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

๑๙ เม.ย. ๒๕๖๑ มอบตัวนักเรียน ม.๑ รอบ ๒ กลุ่มบรหิารวิชาการ 
เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

วนั-เดอืน-ปี รายการ ผู้รับผดิชอบ 

๕ พ.ค.๒๕๖๑ ศิษย์เก่าจัดกิจกรรมมุทิตาครูที่เกษยีณอายุ
ราชการแล้ว ณ อาคารอเนกประสงค์ 

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรยีน
มัธยมวัดบึงทองหลาง 

๗ พ.ค. ๒๕๖๑ 
 

ครูลงช่ือปฏิบัติงาน 
ประชุมครู  
เลือกหัวหน้าคณะสีของคุณคร ู
อบรมวินัยข้าราชการ  

กลุ่มบรหิารทั่วไป 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

๘ – ๙ พ.ค. 
๒๕๖๑ 

อบรมคอมพิวเตอร์ การสร้างสื่อการเรยีน
ของคณะคร ู

งานคอมพิวเตอร ์



๓ 

 

วนั-เดอืน-ปี รายการ ผู้รับผดิชอบ 

๑๐ พ.ค. ๒๕๖๑ ปฐมนิเทศนักเรยีนระดับชั้น ม.๑  กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
๑๑ พ.ค. ๒๕๖๑ ปฐมนิเทศนักเรยีนระดับชั้น ม.๔ กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
๑๕ พ.ค.๒๕๖๑ อบรมเพื่อเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ 

ประกวดและน้าเสนอผลงานท่ีเป็นเลิศของ
ทุกกลุ่มสาระ 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๑ ส่งประมวลรายวิชา 
เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
แจกเกียรติบัตรห้องเรียนสะอาด 
Big cleaning day(ช่วงเช้า๒คาบ) 
แจกอุปกรณ์การเรยีนนักเรยีนระดบัช้ัน 
ม.๑-ม.๖ 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 
กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

๒๑-๒๕ พ.ค.
๒๕๖๑ 

กิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชา กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๑ กิจกรรมสร้างเสรมิเตมิบุญ ม.๑ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
๒๓ พ.ค. ๒๕๖๑ กิจกรรมสวดมนต์ท้านองสรภัญญะ ครูทุกคน 
๒๕ พ.ค. ๒๕๖๑ พิธีมอบประกาศนียบตัรและทุนการศึกษา 

ธรรมศึกษาช้ันตรี โท เอก ประจา้ปี 
๒๕๖๐ 

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 

๒๘ พ.ค. – ๘ 
มิ.ย. ๒๕๖๑ 

นักเรียนยื่นค้าร้องและสอบแก้ตัวครั้งท่ี ๒  
ภาคเรยีนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

๒๙ พ.ค.๒๕๖๑  หยุดวันวิสาขบูชา 
คณะครูและนักเรยีนช่วยงาน 
วัดบึงทองหลาง 

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
งานสัมพันธ์ชุมชน 

๓๐ พ.ค. ๒๕๖๑ กิจกรรมสวดมนต์ท้านองสรภัญญะ ครูทุกคน 
๓๑ พ.ค. ๒๕๖๑ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก กลุ่มสาระฯสุขศึกษา

พละศึกษา 
 
 
 



๔ 

 

เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ 
วนั-เดอืน-ปี รายการ ผู้รับผดิชอบ 

๑ มิ.ย. ๒๕๖๑ ประชุมคร ู กลุ่มบรหิารทั่วไป 
๓ มิ.ย ๒๕๖๑ ประชุมผู้ปกครองและเลือกเครือขา่ย

ผู้ปกครองระดับห้องเรยีนและระดบัช้ัน
เรียน 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

๔-๗ มิ.ย ๒๕๖๑ ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน งานอนามัยโรงเรียน 
๕ มิ.ย ๒๕๖๑ กิจกรรมสร้างเสรมิเตมิบุญ ม.๒ 

ตรวจสุขภาพครูและบุคลากร(ข้าราชการ
ครูและลูกจ้างประจ้า) 

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
ครูประจ้าช้ัน 
งานอนามัยโรงเรียน 

๖ มิ.ย ๒๕๖๑ ประกวดพานไหว้คร ู กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
๗ มิ.ย ๒๕๖๑ กิจกรรมไหว้ครู ประจ้าปี ๒๕๖๑ กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
๘-๑๐ มิ.ย ๒๕๖๑ ค่ายคุณธรรมและทัศนศึกษา ระดบัม.๔ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 

หัวหน้าระดับ 
ครูประจ้าช้ัน 

๑๐ มิ.ย ๒๕๖๑ ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน 
และเลือกตั้งประธานเครือข่าย 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๑ ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งท่ี ๒  กลุ่มสาระการเรียนรู ้
๑๑ – ๑๕ มิ.ย.
๒๕๖๑ 

สัปดาห์แข่งขันทักษะคณิตศาสตร ์ กลุ่มสาระฯคณติศาสตร ์

๑๑-๑๓ มิ.ย 
๒๕๖๑ 

ทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ครัง้ที่๑ งานอนามัยโรงเรียน 

๑๓-๑๕ มิ.ย 
๒๕๖๑ 

ตรวจสุขภาพประจ้าปีของนักเรียน/ครู
อัตราจ้าง/เจ้าหน้าท่ีส้านักงาน/ลูกจ้าง
ช่ัวคราว/นักศึกษาฝึกสอน 

งานอนามัยโรงเรียน 

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๑ ประกาศผลสอบแก้ตัว ครั้งท่ี ๒  
ภาคเรยีนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

งานวัดผลประเมินผล 

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๑ ส่งสมดุ ปพ.๕ 
(ตรวจปก/การลงเวลาเรียน/ตัวช้ีวัด/ผล
การเรยีนรู้) 

งานวัดผลประเมินผล 



๕ 

 

วนั-เดอืน-ปี รายการ ผู้รับผดิชอบ 

๑๘ – ๒๒ มิ.ย. 
๒๕๖๑ 

สัปดาหส์ดดุีกวีไทยและวันภาษาไทย กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๑ กิจกรรมสร้างเสรมิเตมิบุญ ม.๓ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
ครูประจ้าช้ัน 

๒๐ มิ.ย ๒๕๖๑ กิจกรรมสวดมนต์ท้านองสรภัญญะ ครูทุกคน 
๒๑-๒๓ มิ.ย 
๒๕๖๑ 

ค่ายคุณธรรมและทัศนศึกษา ระดบัม.๑ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
หัวหน้าระดับ/ครูประจ้า
ช้ัน 

๒๒ มิ.ย ๒๕๖๑ อบรมตัวแทนนักเรียนกิจกรรมสคบ.น้อย งานโภชนาการ 
๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๑ ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาคภาคเรียนท่ี ๑ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ วันสดุดีกวีไทย“สุนทรภู่” 
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

กลุ่มสาระฯภาษาไทย 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

๒๗ มิ.ย ๒๕๖๑ กิจกรรมสวดมนต์ท้านองสรภัญญะ ครูทุกคน 
๒๗ มิ.ย. – ๑๑ 
ก.ค.๒๕๖๑ 

ส้าเนา/บรรจุข้อสอบกลาง 
ภาคเรยีนที่ ๑ ปีการศึกษา๒๕๖๑ 

งานวัดผลประเมินผล 

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๑ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
ซ้อมแผนอัคคีภยั  

งานพัฒนาผู้เรียน 
งานอนามัยโรงเรียน 

 
เดือน  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

วนั-เดอืน-ปี รายการ ผู้รับผดิชอบ 

๒ ก.ค. ๒๕๖๑ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน/ลงทะเบียน
เรียนซ้้า 

งานวัดผลประเมินผล 

๒ – ๑๓ ก.ค.  
๒๕๖๑ 

การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

๓ ก.ค. ๒๕๖๑ กิจกรรมสร้างเสรมิเตมิบุญ ม.๔ 
 

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
ครูประจ้าช้ัน 

๓ ก.ค. –   
๑๐ ส.ค. ๒๕๖๑ 

นักเรียนเรียนซ้้าทุกระดับชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู ้



๖ 

 

วนั-เดอืน-ปี รายการ ผู้รับผดิชอบ 

๔ ก.ค.๒๕๖๑ กิจกรรมสวดมนต์ท้านองสรภัญญะ 
ประชุมคร ู

ครูทุกคน 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

๗ ก.ค. ๒๕๖๑ ค่ายพัฒนาทักษะปฏิบัติการ STEM ศึกษา 
ม.ต้น 

กลุ่มสาระฯคณติศาสตร์  
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร ์

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑ กิจกรรมสร้างเสรมิเตมิบุญ ม.๕ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
ครูประจ้าช้ัน 

๑๑ ก.ค.๒๕๖๑ กิจกรรมสวดมนต์ท้านองสรภัญญะ ครูทุกคน 
๑๖ ก.ค. ๒๕๖๑ ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑ กลุ่มบรหิารวิชาการ 
๑๖ – ๒๐ ก.ค.
๒๕๖๑  

สอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
ทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ครัง้ที่ ๒ 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 
งานอนามัยโรงเรียน 

๒๓ – ๒๔ ก.ค.
๒๕๖๑ 

หล่อเทียนและแห่เทียนจ้าน้าพรรษา กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 

๒๓ ก.ค. – ๓๑ 
ส.ค. ๒๕๖๑ 

นิเทศการสอน ครั้งท่ี ๑ งานนิเทศการสอน 

๒๓ ก.ค. – ๑๖ 
ส.ค.๒๕๖๑ 

สัปดาห์วิทยาศาสตร ์ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร ์

๒๕ ก.ค. ๒๕๖๑ ค่ายคุณธรรมและทัศนศึกษา ระดบัม.๒ 
และ ม.๕ 

งานพัฒนาผู้เรียน 
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
หัวหน้าระดับ/ครูประจ้า
ช้ัน 

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๑ ส่งคะแนนเก็บและคะแนนสอบกลาง 
ภาคเรยีนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวรัชกาลที่ ๑๐ 

งานวัดผลประเมินผล 
 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

๒๗ ก.ค.๒๕๖๑ หยุดวันอาสาฬหบูชา 
คณะครูและนักเรยีนถวายเทียนจ้าน้า
พรรษาและช่วยงานวัดบึงทองหลาง 
 

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
งานสัมพันธ์ชุมชน 



๗ 

 

วนั-เดอืน-ปี รายการ ผู้รับผดิชอบ 

๒๘ ก.ค.๒๕๖๑ หยุดวันเข้าพรรษา และวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกรู 
คณะครูร่วมกจิกรรมถวายพระพร ณ วัด
พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 

เดือน  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
วนั-เดอืน-ปี รายการ ผู้รับผดิชอบ 

๑ ส.ค.๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการจัดท้าแผนปฏิบัติ
การ ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ค่ายคุณธรรมระดับชั้นม.๓และม.๖ 

งานจัดตั้งเสนอขอและ
จัดสรรงบประมาณ 
งานพัฒนาผู้เรียน 
หัวหน้าระดับ 
ครูประจ้าช้ัน 

๑-๓๑ ส.ค. 
๒๕๖๑ 

กลุ่มบรหิารงาน กลุม่สาระ/งาน 
ด้าเนินการเขียนโครงการและกิจกรรม 

งานจัดตั้งเสนอขอและ
จัดสรรงบประมาณ 

๒ ส.ค. ๒๕๖๑ ค่ายวิตามินภาษา กลุ่มสาระฯภาษาไทย 
๖ ส.ค.๒๕๖๑ ประชุมคร ู กลุ่มบรหิารทั่วไป 
๘ ส.ค.๒๕๖๑ กิจกรรมวันอาเซียน กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
๙ ส.ค.๒๕๖๑ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนีาถใน
รัชกาลที่๙ 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๑ สวดมาติกาพระครูธรรมสมาจารย ์ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
๑๒ ส.ค. ๒๕๖๑ คณะครูและนักเรยีนถวายภตัตาหารเพล 

และจัดท้าโรงทานวันหลวงปูุพัก 
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
งานสัมพันธ์ชุมชน 

๑๔ ส.ค. ๒๕๖๑ ครูส่งผลเรียนซ้้า 
กิจกรรมสร้างเสรมิเตมิบุญ ม.๖  

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
ครูประจ้าช้ัน 

๑๔-๑๗ ส.ค. 
๒๕๖๑ 

ทดสอบสารปนเปื้อนในอาหารครั้งที่ ๓ งานอนามัยโรงเรียน 



๘ 

 

วนั-เดอืน-ปี รายการ ผู้รับผดิชอบ 

๑๕ ส.ค.๒๕๖๑ กิจกรรมสวดมนต์ท้านองสรภัญญะ ครูทุกคน 
๑๖ ส.ค. ๒๕๖๑ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร ์
๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑ มอบเกียรติบัตรห้องเรียนสะอาด กลุ่มบรหิารทั่วไป 
๒๐ –๒๓ ส.ค. 
๒๕๖๑ 

สัปดาห์ห้องสมุด กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๑ กิจกรรมสร้างเสรมิเตมิบุญ ม.๑ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
ครูประจ้าช้ัน 

๒๒ ส.ค.๒๕๖๑ กิจกรรมสวดมนต์ท้านองสรภัญญะ ครูทุกคน 
๒๓ ส.ค. ๒๕๖๑ ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคเรยีนที่ ๑/

๒๕๖๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๑ เปิดโลกอาชีพ ม.๓ 
ค่ายวัฒนธรรม ๓ ภาษา 

งานแนะแนว 
กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

๒๗ ส.ค. –  
๑๒ ก.ย. ๒๕๖๑ 

ส้าเนา/บรรจุข้อสอบปลาย 
ภาคเรยีนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

๒๗-๓๑ ส.ค. 
๒๕๖๑ 

กลุ่มสาระ/งาน หลอมแผนปฏิบตักิาร งานจัดตั้งเสนอขอและ
จัดสรรงบประมาณ 

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๑ กิจกรรมสร้างเสรมิเตมิบุญ ม.๒ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
ครูประจ้าช้ัน 

๒๙ ส.ค.๒๕๖๑ กิจกรรมสวดมนต์ท้านองสรภัญญะ ครูทุกคน 
๓๑ส.ค.-๒ ก.ย. 
๒๕๖๑ 

คณะครูศึกษาดูงาน ณ จ.ชุมพร กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

 
เดือน  กันยายน  ๒๕๖๑ 

วนั-เดอืน-ปี รายการ ผู้รับผดิชอบ 

๓ ก.ย.๒๕๖๑ ครูส่งรายชื่อนักเรียนท่ีไม่มสีิทธ์ิสอบ 
๖๐,๘๐เปอรเ์ซ็นต ์

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

๔ ก.ย.๒๕๖๑ กิจกรรมสร้างเสรมิเตมิบุญ ม.๓ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
ครูประจ้าช้ัน 

๕ ก.ย.๒๕๖๑ กิจกรรมสวดมนต์ท้านองสรภัญญะ ครูทุกคน 
๖ ก.ย.๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีไม่มสีิทธ์ิสอบ งานวัดผลประเมินผล 
๗ ก.ย.๒๕๖๑ ส่งเอกสารนเิทศการสอน ครั้งท่ี๑ งานนิเทศการสอน 
๗-๑๑ ก.ย.๒๕๖๑ นักเรียนยื่นค้าร้องขอมีสิทธ์ิสอบปลายภาค งานวัดผลประเมินผล 
๑๐-๑๔ ก.ย.
๒๕๖๑ 

ทดสอบสารปนเปื้อนในอาหารครั้งที่ ๔ งานอนามัยโรงเรียน 

๑๑ ก.ย.๒๕๖๑ กิจกรรมสร้างเสรมิเตมิบุญ ม.๔ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
ครูประจ้าช้ัน 

๑๒ ก.ย.๒๕๖๑ กิจกรรมสวดมนต์ท้านองสรภัญญะ ครูทุกคน 
๑๓ ก.ย.๒๕๖๑ ตรวจคณุภาพอาหารครั้งที่ ๑ โดย

สาธารณสุข 
งานโภชนาการ 

๑๔ ก.ย.๒๕๖๑ ส้ารวจพัสดุประจ้าป ี
ประกาศผลรายชื่อนักเรียนท่ีไม่มสีทิธ์ิสอบ 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

๑๕-๑๖ ก.ย.
๒๕๖๑ 

หลอมแผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณ
๒๕๖๒ ลงสู่กลยุทธ์ ณ ไร่กฤษวรรณ 

งานจัดตั้งเสนอขอและ
จัดสรรงบประมาณ 

๑๘ ก.ย.๒๕๖๑ นักเรียนแสดงมุทิตาจติครเูกษียณอายุ
ราชการ 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

๑๙ ก.ย. ๒๕๖๑ ส่งแผนการเรียนรู้ ฉบับสมบูรณ ์ กลุ่มบรหิารวิชาการ 
๑๙ – ๒๕ ก.ย.  
๒๕๖๑ 

สอบปลายภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

งานวัดผลประเมินผล 

๒๗ ก.ย.๒๕๖๑ งานมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ กลุ่มบรหิารงบประมาณ 
๒๘ ก.ย. ๒๕๖๑ ส่ง ปพ.๕ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน งานวัดผลประเมินผล 

 



๑๐ 

 

 
ปฏิทินโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

เดือน  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 
วนั-เดอืน-ปี รายการ ผู้รับผดิชอบ 

๑ ต.ค. ๒๕๖๑ ตรวจทาน ปพ.๕ กลุ่มบรหิารวิชาการ 
๓ – ๔ ต.ค. 
๒๕๖๑ 

คณะครูอบรมคอมพิวเตอร์การสรา้งสื่อ
การเรยีนการสอน 

งานคอมพิวเตอร ์

๕ ต.ค. ๒๕๖๑ ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/
๒๕๖๑ 

งานวัดผลประเมินผล 

๕ – ๑๐ ต.ค. 
๒๕๖๑ 

สอบแก้ตัวครั้งท่ี ๑ ภาคเรยีนที่ ๑/๒๕๖๑ งานวัดผลประเมินผล 

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๑  ปิดภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะครูทุกกลุ่มสาระ 
๑๕ ต.ค. ๒๕๖๑ หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่๙  
๒๓ ต.ค. ๒๕๖๑ หยุดวันปิยมหาราช  
 ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๑ ครูลงช่ือปฏิบัตริาชการ เปดิภาคเรยีนที่ ๒ 

ประชุมคร ู
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

 ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๑ นักเรียน เปดิภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ 
ส่งประมวลรายวิชา 

งานหลักสูตรสถานศึกษา 

เดอืน  พฤศจกิายน  ๒๕๖๑ 

วนั-เดอืน-ปี รายการ ผู้รับผดิชอบ 

๔ พ.ย. ๒๕๖๑ ประชุมผู้ปกครอง กลุ่มบรหิารงบประมาณ 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

๕-๙ พ.ย. ๒๕๖๑ ช่ังน้้าหนัก/วัดส่วนสูงของนักเรยีน 
ช้ันม.๑-ม.๖ 

งานอนามัยโรงเรียน 

๗ – ๘ พ.ย. 
๒๕๖๑ 

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและ
พละศึกษา 

๑๒ – ๒๓ พ.ย.
๒๕๖๑ 

สอบแก้ตัวครั้งท่ี ๒ งานวัดผลประเมินผล 



๑๑ 

 

วนั-เดอืน-ปี รายการ ผู้รับผดิชอบ 

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๑ กิจกรรมสร้างเสรมิเตมิบุญ ม.๓ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
ครูประจ้าช้ัน 

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๑ กิจกรรมสวดมนต์ท้านองสรภัญญะ ครูทุกคน 
๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑ กิจกรรมสร้างเสรมิเตมิบุญ ม.๔ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 

ครูประจ้าช้ัน 
๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ กิจกรรมสวดมนต์ท้านองสรภัญญะ ครูทุกคน 
๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑ กิจกรรมวันลอยกระทง กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคม

ศึกษา 
๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑ กิจกรรมวันถวายราชสดุดี รัชกาลที่๖ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒๖ พ.ย. ๒๕๖๑ ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งท่ี ๒  

ภาคเรยีนที่ ๑/๒๕๖๑ 
งานวัดผลประเมินผล 

๒๖-๓๐ พ.ย. 
๒๕๖๑ 

ทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ครัง้ที่ ๕ งานโภชนาการ 

๒๗ พ.ย. ๒๕๖๑ กิจกรรมสร้างเสรมิเตมิบุญ ม.๕ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา/
ครูประจ้าช้ัน 

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๑ สอบธรรมศึกษาทุกช้ันปี กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
๒๙พ.ย-๑ ธ.ค.
๒๕๖๑ 

การอยู่ค่ายลูกเสือ ระดับ ม.๒ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ ส่ง ปพ.๕(ตรวจปก/การลงเวลาเรยีน/
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้) 
กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 

งานวัดผลประเมินผล 
 
งานอนามัยโรงเรียน 

 

เดอืน  ธันวาคม  ๒๕๖๑ 

วนั-เดอืน-ปี รายการ ผู้รับผดิชอบ 

๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค  
ภาคเรยีนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ กิจกรรมสร้างเสรมิเตมิบุญ ม.๖ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
ครูประจ้าช้ัน 

๖-๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ ค่ายลูกเสือม.๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 



๑๒ 

 

วนั-เดอืน-ปี รายการ ผู้รับผดิชอบ 

๖ – ๑๙ ธ.ค. 
๒๕๖๑ 

ส้าเนา บรรจุข้อสอบกลางภาค 
ภาคเรยีนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

งานวัดผลประเมินผล 
 

๗ ธ.ค. ๒๕๖๑ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนซ้้าทุก
รายวิชา 

งานวัดผลประเมินผล 

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ กิจกรรมสร้างเสรมิเตมิบุญ ม.๑ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
ครูประจ้าช้ัน 

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ –  
๑๑ ม.ค. ๒๕๖๒ 

เรียนซ้้าทุกรายวิชา งานวัดผลประเมินผล 
 

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๑  กิจกรรมสวดมนต์ท้านองสรภัญญะ ครูทุกคน 
๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ กิจกรรมสร้างเสรมิเตมิบุญ ม.๒ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 

ครูประจ้าช้ัน 
๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๑ กิจกรรมวันคริสต์มาส กลุ่มสาระฯ

ภาษาต่างประเทศ 
๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑  

ภาคเรยีนที่ ๒/๒๕๖๑ 
งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

๑๗-๒๑ ธ.ค. 
๒๕๖๑ 

สัปดาห์ทัศนศึกษา ค่ายวิชาการ ม.๕/ม.๖ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๒๔ – ๒๘ ธ.ค. 
๒๕๖๑ 

สอบกลางภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ งานวัดผลประเมินผล 

 

เดอืน  มกราคม ๒๕๖๒ 

วนั-เดอืน-ปี รายการ ผู้รับผดิชอบ 

๒ – ๓๑ ม.ค.
๒๕๖๒ 

นิเทศการสอน ภาคเรยีนที่ ๒/ ๒๕๖๑ งานนิเทศการสอน 

๓ ม.ค. ๒๕๖๒ ประชุมคร ู กลุ่มบรหิารงานทั่วไป 
๙ ม.ค. ๒๕๖๒  กิจกรรมสวดมนต์ท้านองสรภัญญะ ครูทุกคน 
๑๑ ม.ค. ๒๕๖๒ กิจกรรมท้าบุญตักบาตรวันข้ึนปีใหม่ 

กิจกรรมวันเด็ก 
กิจกรรมเลี้ยงปีใหม ่

กลุ่มบรหิารงานบุคคล/
กลุ่มบรหิารงาน
งบประมาณ 



๑๓ 

 

วนั-เดอืน-ปี รายการ ผู้รับผดิชอบ 

๑๕ ม.ค. ๒๕๖๑ กิจกรรมสร้างเสรมิเตมิบุญ ม.๓ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา/
ครูประจ้าช้ัน 

๑๘ ม.ค. ๒๕๖๒ กิจกรรมคา่ยลูกเสือ ม.๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒๑-๒๔ ม.ค. 
๒๕๖๒ 

งาน BL. Open House กลุ่มบรหิารวิชาการ 

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๒ สวนสนามวันสถาปนายุวกาชาด งานพัฒนาผู้เรียน 
๒๔ ม.ค. ๒๕๖๒ แนะแนวการศึกษาต่อ ม.๓ , ม.๖ 

ตรวจคณุภาพอาหารครั้งที่ ๒ โดย
สาธารณสุข 

งานแนะแนว 
งานโภชนาการ 

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๒ ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค  
ภาคเรยีนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

งานวัดผลประเมินผล 

๒๙ ม.ค. ๒๕๖๑ กิจกรรมสร้างเสรมิเตมิบุญ ม.๔ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
ครูประจ้าช้ัน 

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๒  กิจกรรมสวดมนต์ท้านองสรภัญญะ ครูทุกคน 
๓๐ ม.ค. –  
๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒ 

ส้าเนาบรรจุข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 
๑/๖๐ 

ครูประจ้าวิชา 

 

เดอืน  กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒ 

วนั-เดอืน-ปี รายการ ผู้รับผดิชอบ 

๑ ก.พ. ๒๕๖๒ ส่งรายชื่อนักเรยีนมีเวลาเรียนไม่ถงึ ๖๐%  
และ ๘๐% 

งานวัดผลประเมินผล 

๕ ก.พ. ๒๕๖๒ กิจกรรมตรุษจีนไหว้เจ้า ไชนาทาวน์  
บึงทองหลาง 

กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

๖ ก.พ. ๒๕๖๒ ประกาศรายชื่อนักเรียนมีเวลาเรยีนไม่ถึง 
๖๐%, ๘๐% 

ครูประจ้าวิชา 

๗ – ๑๑ ก.พ. 
๒๕๖๒ 

นักเรียนยื่นค้าร้องขอมีสิทธ์ิสอบปลายภาค 
๑/๖๐ 

งานวัดผลประเมินผล 

๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒ งานวันสถาปนาโรงเรียน กลุ่มบรหิารงานบุคคล
กลุ่มบรหิารงบประมาณ 



๑๔ 

 

วนั-เดอืน-ปี รายการ ผู้รับผดิชอบ 

๑๔ ก.พ. ๒๕๖๒ ประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีไม่มสีิทธ์ิสอบ งานวัดผลประเมินผล 
๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒ ส่งเอกสารนเิทศการสอน ครั้งท่ี๒ งานนิเทศการสอน 
๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒ ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนท่ี ๒ 

ฉบับสมบรูณ ์
งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

๑๘ – ๒๒ ก.พ.
๒๕๖๒ 

สอบปลายภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

งานวัดผลประเมินผล 

๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒ ส่งเอกสารนเิทศการสอนครั้งท่ี๒ 
-ส่งแผนการจดัการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ ์

งานนิเทศการสอน 
งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒ ส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ภาคเรยีนที่๒/
๒๕๖๑ 

งานวัดผลประเมินผล 

๒๗ ก.พ. ๒๕๖๒ ตรวจทาน ปพ.๕ ครูผูส้อน 
๒๘ ก.พ. ๒๕๖๒ ส่งงานวิจัยโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ งานวิจัยโรงเรยีน 
 

เดอืน  มนีาคม ๒๕๖๒ 

วนั-เดอืน-ปี รายการ ผู้รับผดิชอบ 

๔ มี.ค. ๒๕๖๒ ประกาศผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ภาค ๒/๒๕๖๑ 

งานวัดผลประเมินผล 

๔ – ๘ มี.ค. 
๒๕๖๒ 

สอบแก้ตัวครั้งท่ี ๑ ภาค ๒/๒๕๖๑ งานวัดผลประเมินผล 

๔ – ๘ มี.ค. 
๒๕๖๒ 

อบรมการสร้างเว็บไซต์ ส้าหรับนักเรียน ม.๑ งานคอมพิวเตอร ์

๑๑ – ๑๕ มี.ค. 
๒๕๖๒ 

สอบแก้ตัวครั้งท่ี ๒ ม.๓, ม.๖ ภาค ๒/
๒๕๖๑ 

งานวัดผลประเมินผล 

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๒ ส้ารวจพัสดุ ประจ้าปี ๒๕๖๒ กลุ่มบรหิารงบประมาณ 
๑๘ มี.ค. ๒๕๖๒ ม.๓, ม.๖ ลงทะเบียนเรียนซ้้า งานวัดผลประเมินผล 
๑๘ – ๒๒ มี.ค.
๒๕๖๒ 
 

นักเรียน ม.๓ , ม.๖ เรียนซ้้า  งานวัดผลประเมินผล 



๑๕ 

 

วนั-เดอืน-ปี รายการ ผู้รับผดิชอบ 

๑๘-๒๐ มี.ค.
๒๕๖๒ 

ประเมินภายในสถานศึกษา งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๒๑-๒๓ มี.ค. 
๒๕๖๒ 

ค่ายผู้น้า กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

๒๔-๒๗ มี.ค. 
๒๕๖๒ 

รับสมคัรนักเรียนช้ันม.๑และ ม.๔ กลุ่มบรหิารวิชาการ 

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๒ ส่งผลเรียนซ้้า งานวัดผลประเมินผล 
๒๘ มี.ค. ๒๕๖๒ ประกาศรายชื่อนักเรียนจบการศึกษา 

ภาคบังคับ (ม.๓) 
และนักเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(ม.๖) ซ้อมรับประกาศนยีบัตร 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒ พิธีมอบประกาศนียบตัร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มบรหิารวิชาการ 

 


