
 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ปฏิทินปฏิบัติงาน  

โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 



 
 
 

 
ปฏิทินการปฏิบัตงิาน โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 

ปีการศึกษา 2561  
ภาคเรียนที่ 1 

วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

9 - 10 พ.ค. 61 
อบรมพัฒนาบุคลากรเรื่องการวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนตามแนวการจัดการเรียนรู้แบบ Active  Learning 

ครูทุกท่าน 

15 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ครูและบุคลากรทุกท่าน 

16 - 26 พ.ค.61 ซ่อมครั้งพิเศษให้นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ถึง 1.00 ครูประจ าวิชา 
24 พ.ค.61 ลงทะเบียนซ่อมครั้งที่ 2 ของนักเรียน ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 วิชาการ 

31 พ.ค.61 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก กิจการนักเรียน 
3 มิ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครองเพ่ือระดมทรัพยากร ครูและบุคลากรทุกท่าน 

7 มิ.ย.61 กิจกรรมพัฒนาอบรมความรู้โรคเอดส์  วัณโรค และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 

กิจการนักเรียน 

9 มิ.ย. 61 อบรมครูบุคลากรกับร.ร.คู่พัฒนา (ร.ร.วัดราชโอรส) เรื่อง ว21 ครูทุกท่าน 

11 – 15 มิ.ย. 61 สัปดาห์รับสมัครดาวคนองพรีเมียร์ลีก กิจการนักเรียน 
11 – 29 มิ.ย. 61 รับสมัคร Daokhanong Got Talent กิจการนักเรียน 

14 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันไหว้ครู ครูและบุคลากรทุกท่าน 

18 - 19 มิ.ย.61 ศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนหลักสูตรเชี่ยมโยงฯ 
ครูพักตร์วิภา 
ครูตฤณเศรษฐ์ 

23 มิ.ย. 61 

ผู้อ านวยการ ครูวิชาการ และกลุ่มสาระฯ ทั้ง 8 กลุ่ม ประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบปลูกฝังคุณลักษณะอันพีงประสงค์ 
ด้วยกระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  ที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

กลุม่บริหารวิชาการ 

25 มิ.ย. 61 พิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด กิจการนักเรียน 

 กิจกรรมประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ กิจการนักเรียน 

26 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันสุนทรภู่ กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

28 - 29 มิ.ย.61 
ร่วมแสดงผลงานนักเรียนในงาน “ครบรอบ 1 ปี  
ปฏิรูปการศึกษาเดินหน้าอย่างมั่นคง”  

กลุ่มบริหารวิชาการ 



วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ 

29 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ (พิธีสวนสนาม) งานลูกเสือ - เนตรนารี 

 มอบรางวัลห้องเรียนสีขาวประจ าเดือนมิถุนายน กิจการนักเรียน 

6 ก.ค. 61 กรมแรงงานจัดกิจกรรมด้านอาชีพแก่นักเรียน งานแนะแนว 

13 ก.ค. 61 
สพฐ. เข้าตรวจเยี่ยมระบบงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

งานประกันคุณภาพฯ 

18 - 19 ก.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 บุคลากรตามค าสั่ง 

20 ก.ค. 61 พิธีหล่อเทียนจ าน าพรรษา ประจ าปี 2561 กิจการนักเรียน 

25 ก.ค. 61 กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนจ าน าพรรษา กิจการนักเรียน 
 การประกวด Daokhanong Got Talent กิจการนักเรียน 

26 ก.ค. 61 
พิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

กิจการนักเรียน 

3 ส.ค. 61 มอบรางวัลห้องเรียนสีขาวประจ าเดือนกรกฎาคม กิจการนักเรียน 

5 ส.ค. 61 พิธีทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

9 ส.ค. 61  กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน งานอนามัย 

10 ส.ค. 61 พิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระราชินีในรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมวัน
แม่แห่งชาติ 

ครูและบุคลากรทุกท่าน 

 ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 งานนโยบายและแผน 

17 – 18 ส.ค. 61 งานเกษียณกลุ่มโรงเรียนที่ 4 สพม.1 กลุ่มบริหารทั่วไป 

20 – 24 ส.ค. 61 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 
23 ส.ค. 61 กิจกรรมทัศนศึกษา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ เมืองทองธานี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

28 ส.ค. 61 วันตลาดนัดโครงงานอาชีพ  กิจกรรมออกร้านจ าหน่ายผลผลิต
ของนักเรียน 

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 

31 ส.ค.61 มอบรางวัลห้องเรียนสีขาวประจ าเดือนสิงหาคม กิจการนักเรียน 

1 – 2 ก.ย. 61 ค่ายผู้น า กิจการนักเรียน 

4 ก.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มบริหารทั่วไป 

7 ก.ย. 61 งานหัวใจสีแดง (งานเกษียณผู้บริหาร) กลุ่มบริหารทั่วไป 

14 ก.ย.61 มอบรางวัลห้องเรียนสีขาวประจ าเดือนกันยายน กิจการนักเรียน 

 รายงานระบบดูแลติดตามการใช้สารเสพติด  ภาคเรียนที่ 1 กิจการนักเรียน 

17 - 19 ก.ย. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 บุคลากรตามค าสั่ง 



วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
21 ก.ย. 61 งานเกษียณ สพม.1 ที่โรงเรียนโยธินบูรณะ กลุ่มบริหารทั่วไป 

22 – 24 ก.ย. 61 สัมมนาบุคลากร ครูและบุคลากรทุกท่าน 

27 ก.ย. 61 ประกาศผลสอบ และลงทะเบียนซ่อมครั้งที่ 1 บุคลากรตามค าสั่ง 
28 ก.ย. 61 กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณ ครูและบุคลากรทุกท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคเรียนที่ 2 

วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

29 ต.ค. 61 อบรมพัฒนาบุคลากรและประชุมเปิดภาคเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล 

30 ต.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ครูและบุคลากรทุกท่าน 
22 พ.ย. 61 วันลอยกระทง กิจการนักเรียน 

23 พ.ย. 61 กิจกรรมวันวชิราวุธ งานลูกเสือ – เนตรนารี 
26 - 30 พ.ย.61 สัปดาห์วันต่อต้านสิ่งเสพติด  เอดส์และอบายมุข ภาคเรียนที่ 2 กิจการนักเรียน 

 คัดกรองกลุ่มเสี่ยงภาคเรียนที่ 2 กิจการนักเรียน 

 ตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ภาคเรียนที่ 2 กิจการนักเรียน 

 มอบรางวัลห้องเรียนสีขาวประจ าเดือนพฤศจิกายน กิจการนักเรียน 

30 พ.ย. 61 กิจกรรมกีฬาสีภายใน กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 

4 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ / วันดินโลก กิจการนักเรียน 

17 - 18 ธ.ค. 61 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มบริหารวิชาการ 

19 - 21 ธ.ค. 61 ค่ายวิชาการนักเรียน ม.4 - ม.6  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1 - 3 งานลูกเสือ - เนตรนารี 
25 ธ.ค.61 กิจกรรม English Day กลุ่มสาระฯ

ภาษาต่างประเทศ 
28 ธ.ค. 61 กิจกรรมใส่บาตรเนื่องในเทศกาลปีใหม่  

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และกีฬาครู 
กิจการนักเรียน 

17 ม.ค. 62 เลือกตั้งประธานนักเรียน กิจการนักเรียน 

24 ม.ค. 62 ท าบุญวันสถาปนาโรงเรียน กิจการนักเรียน 

31 ม.ค..62 มอบรางวัลห้องเรียนสีขาวประจ าเดือนมกราคม กิจการนักเรียน 

8 ก.พ. 62 กิจกรรม Open  House ดาวคนองนิทรรศน์ กลุ่มบริหารวิชาการ 

15 ก.พ..62 มอบรางวัลห้องเรียนสีขาวประจ าเดือนกุมภาพันธ์ กิจการนักเรียน 

 รายงานระบบดูแลติดตามการใช้สารเสพติด ภาคเรียนที่ 2 กิจการนักเรียน 

18 ก.พ. 62 วันเกียรติยศ ประจ าปีการศึกษา 2561 กิจการนักเรียน 

21 - 22 ก.พ.62 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มบริหารวิชาการ 
22 ก.พ. 62 กิจกรรมพ่ีอ าลาน้อง กิจการนักเรียน 

หมายเหตุ ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 


