
 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ปฏิทินปฏิบัติงาน  

โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 



 
 
 

 
ปฏิทินการปฏิบัตงิาน โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 

ปีการศึกษา 2562  
ภาคเรียนที่ 1/2562 

วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

14 พ.ค.62 ปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1 และ ม.4  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 กิจกำรนักเรียน 

15 พ.ค.62 
ประชุมครูและบุคลำกร เพื่อเตรียมควำมพร้อมเปิดภำคเรียนภำค
เรียนที่ 1/2562 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 
ครูและบุคลำกรทุกท่ำน 

16 พ.ค.62 เปิดภำคเรียนที่ 1/2562 ครูและบุคลำกรทุกท่ำน 
27 พ.ค.62 ลงทะเบียนซ่อมครั้งที่ 2 ของนักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 ครูประจ ำวิชำ 

29 พ.ค.62 รับสมัครและรำยงำนตัวนักศึกษำวิชำทหำร  ชั้นปีที่ 1 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
30 พ.ค.62 นักเรียนลงทะเบียนเรียนชุมนุมบริเวณลำนโดม กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

31 พ.ค.62 นักเรียนลงทะเบียนเลือกกิจกรรม OIC บริเวณลำนโดม กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

 
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 

งำนป้องกันสิ่งเสพติดฯ 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระรำชินีสุทิดำ      
รำชินีในรัชกำลที่ 10 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

2 มิ.ย.62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เพ่ือระดมทรัพยำกร 
กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
ครูและบุคลำกรทุกท่ำน 

5 มิ.ย.62 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์ 

6 มิ.ย.62 รำยงำนตัวนักศึกษำวิชำทหำรชั้นปีที่ 2 และ 3 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
10 มิ.ย.62 ซ้อมพิธีไหว้ครู กิจกำรนักเรียน 

12 มิ.ย.62 ตัวแทนห้องท ำพำนไหว้ครู กิจกำรนักเรียน 

13 มิ.ย.62 พิธีไหว้คร ูประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 กิจกำรนักเรียน 

14 มิ.ย.62 
ครูประจ ำวิชำส่งผลซ่อมครั้งที่ 2 ของนักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5, 
ม.6 

ครูประจ ำวิชำ 

 กิจกรรมเยำวชนรักดนตรี ต้ำนสิ่งเสพติด  
งำนป้องกันสิ่งเสพติดฯ 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

20 มิ.ย.62 กิจกรรมเต็มใจตรวจ 
งำนป้องกันสิ่งเสพติดฯ 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 



วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
21 มิ.ย.62 นักเรียนลงทะเบียนเลือกกิจกรรม OIC ครั้งที่ 2 บริเวณลำนโดม กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

26 มิ.ย.62 
กิจกรรมวันต่อต้ำนยำเสพติดสำกล 
กิจกรรมประกำศนโยบำยโรงเรียนปลอดบุหรี่ 

งำนป้องกันสิ่งเสพติดฯ 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

 กิจกรรมวันสุนทรภู่ กลุ่มสำระฯ ภำษำไทย 

28 มิ.ย.62 กิจกรรมมอบรำงวัลห้องเรียนสีขำว ประจ ำเดือนมิถุนำยน 
งำนป้องกันสิ่งเสพติดฯ 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

 ประชุมครูและบุคลำกร ประจ ำเดือนมิถุนำยน  
กลุ่มบริหำรทั่วไป 

ครูและบุคลำกรทุกท่ำน 

1 – 15 ก.ค.62 สัปดำห์แห่งกำรเยี่ยมบ้ำน ครูที่ปรึกษำ 
1 ก.ค.62 กิจกรรมวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ (พิธีสวนสนำม) งำนลูกเสือเนตรนำรี 

5 ก.ค.62 
รับประเมินกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำจำก
คณะกรรมกำรภำยนอก 

งำนประกันคุณภำพฯ 
กลุ่มบริหำรงบประมำณ 

 ก ำหนดส่งข้อสอบกลำงภำควันสุดท้ำย ครูประจ ำวิชำ 

6 – 7 ก.ค.62 
อบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำครูและนักเรียนแกนน ำโรงเรียน
คุณธรรม 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

10 - 11 ก.ค.62 สอบกลำงภำคเรียนที่ 1/2562 กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

12 ก.ค.62 พิธีหล่อเทียนและแห่เทียนประจ ำปี 2562 กิจกำรนักเรียน 
13 - 14 ก.ค.62 ค่ำยอบรมเชิงปฏิบัติกำรหุ่นยนต์ Robot กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์ 

19 ก.ค.62 นักเรียนลงทะเบียนเลือกกิจกรรม OIC ครั้งที่ 3 บริเวณลำนโดม กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
22 ก.ค.62 ส่งคะแนนเก็บและคะแนนสอบกลำงภำคที่กลุ่มบริหำรวิชำกำร ครูประจ ำวิชำ 

 
ซ้อมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  
รัชกำลที่ 10 

กิจกำรนักเรียน 

25 ก.ค.62 ตรวจสุขภำพนักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 งำนอนำมัย 

26 ก.ค.62 
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  
รัชกำลที่ 10 

กิจกำรนักเรียน 

30 – 31 ก.ค.62, 
1 ส.ค.62 

รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบที่ 4 จำก สมศ. 
งำนประกันคุณภำพฯ 

กลุ่มบริหำรงบประมำณ 

1 ส.ค.62 วันตลำดนัดโครงงำนอำชีพ  กิจกรรมออกร้ำนจ ำหน่ำยผลผลิต
ของนักเรียน 

กลุ่มสำระฯ  
กำรงำนอำชีพฯ 

4 ส.ค.62 พิธีทอดผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 กลุ่มบริหำรทั่วไป 

8 ส.ค.62 กิจกรรมวันอำเซียน กลุ่มสำระฯ สังคมศึกษำฯ 
9 ส.ค.62 กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ กลุ่มสำระฯ สังคมศึกษำฯ 



วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
13 - 16 ส.ค.62 สัปดำห์วิทยำศำสตร์ กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์ 

20 ส.ค.62 ประชุมจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2562 งำนแผนงำน 

23 – 24 ส.ค.62  งำนเกษียณกลุ่มโรงเรียนที่ 4 สพม.1 กลุ่มบริหำรทั่วไป 
26 – 30 ส.ค.62 สัปดำห์ห้องสมุด งำนห้องสมุด 

30 ส.ค.62  กิจกรรมมอบรำงวัลห้องเรียนสีขำว ประจ ำเดือนสิงหำคม งำนป้องกันสิ่งเสพติดฯ 
31 ส.ค. 62 –  

1 ก.ย.62 
กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน ำ กิจกำรนักเรียน 

9 – 17 ก.ย.62 
ครูประจ ำวิชำส่งข้อสอบปลำยภำคเรียนที่ 1/2562 และบรรจุ
ข้อสอบ 

ครูประจ ำวิชำ 

11 ก.ย.62 
ครูประจ ำวิชำส่งรำยชื่อนักเรียนที่หมดสิทธิ์สอบ (มส)  
ปลำยภำคเรียนที่ 1/2562 

ครูประจ ำวิชำ 

12 ก.ย.62 
ประกำศรำยชื่อนักเรียนที่หมดสิทธิ์สอบ และนักเรียนยื่นค ำร้อง 
ขอมีสิทธิ์สอบ 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กลุ่มบริหำรทั่วไป 
17 ก.ย.62 กิจกรรมวันกตัญญูแด่ครูผู้เกษียณอำยุรำชกำร  กิจกำรนักเรียน 

18 – 19 ก.ย.62 สอบปลำยภำค ภำคเรียนที่ 1/2562 กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

20 ก.ย.62  กิจกรรมทัศนศึกษำ ณ จังหวัดรำชบุรี  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
23 – 25 ก.ย.62 โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกร กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

26 ก.ย.62 ส่งผลกำรเรียน 0, ร, มผ ครูประจ ำวิชำ 

27 ก.ย.62 นักเรียนฟังผล 0, ร, มผ และนักเรียนติดต่อครูผู้สอนเพ่ือแก้ไขผล กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
30 ก.ย.62 พิธีมุฑิตำคำรำวะ ครูผู้เกษียณอำยุรำชกำร ปี พ.ศ.2562 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

1 ต.ค.62 ครูประจ ำวิชำส่งผลกำรเรียนภำคเรียนที่ 1/2562  ครูประจ ำวิชำ 

3 ต.ค.62 
ประกำศผลกำรเรียนภำคเรียนที่ 1/2562  และนักเรียน
ลงทะเบียนซ่อมครั้งที่ 1 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

2 – 4 ต.ค.62 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย เข้ำค่ำยวิชำกำร กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
4 – 9 ต.ค.62 นักเรียนด ำเนินซ่อมครั้งที่ 1/2562 ครูประจ ำวิชำ 

9 ต.ค.62 หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ ทุกกลุ่ม รวบรวมสมุดประเมินผล 
หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ  
และครูประจ ำวิชำ 

11 ต.ค.62 ปิดภำคเรียนที่ 1/2562 ครูและบุคลำกรทุกท่ำน 

 
 
 



ภาคเรียนที่ 2/2562 
 

วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

28 ต.ค.62 
ประชุมครูและบุคลำกร เพื่อเตรียมควำมพร้อมเปิดภำคเรียนที่ 
2/2562 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 
ครูและบุคลำกรทุกท่ำน 

29 ต.ค.62 เปิดภำคเรียนที่ 2/2562 ครูและบุคลำกรทุกท่ำน 

3 พ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เพ่ือระดมทรัพยำกร 
กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
ครูและบุคลำกรทุกท่ำน 

4 - 22 พ.ย. 62 
งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ครั้งที่ 69 

ครูและบุคลำกรที่ส่ง
นักเรียนเข้ำแข่งขัน 

11 พ.ย. 62 กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกำรนักเรียน 

15 พ.ย. 62 นักเรียนลงทะเบียนซ่อมครั้งที่ 2 ภำคเรียนที่ 1/2562 กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

18 พ.ย. 62 กำรสอบธรรมศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
กลุ่มสำระฯ  

สังคมศึกษำฯ 

22 พ.ย. 62 ครูประจ ำวิชำส่งผลซ่อมครั้งที่ 2 ภำคเรียนที่ 1/2562 ครูประจ ำวิชำ 

25 พ.ย. 62 กิจกรรมวันวชิรำวุธ ปีกำรศึกษำ 2562 งำนลูกเสือเนตรนำรี 

29 พ.ย. 62 กิจกรรมมอบรำงวัลห้องเรียนสีขำว ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 
งำนป้องกันสิ่งเสพติดฯ 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

4 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันพ่อแห่งชำติ 
กลุ่มสำระฯ  

สังคมศึกษำฯ 
 กิจกรรมวันดินโลก กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์ 

11 – 18 ธ.ค. 62 ครูประจ ำวิชำส่งข้อสอบกลำงภำคเรียน  และบรรจุซองข้อสอบ ครูประจ ำวิชำ 

19 - 20 ธ.ค. 62 สอบกลำงภำคเรียนที่ 2/2562 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

25 ธ.ค. 62 กิจกรรม English Day  
กลุ่มสำระฯ 

ภำษำต่ำงประเทศ 
 ครูประจ ำวิชำส่งคะแนนเก็บและคะแนนสอบกลำงภำค 2/2562 ครูประจ ำวิชำ 

 
กิจกรรมมอบรำงวัลห้องเรียนสีขำว ประจ ำเดือนธันวำคม 

งำนป้องกันสิ่งเสพติดฯ 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

26 – 27 ธ.ค. 62 กิจกรรมกีฬำสีภำยใน ปีกำรศึกษำ 2562 
กลุ่มสำระฯ สุขศึกษำและ 

พลศึกษำ 

 กิจกรรมใส่บำตรเนื่องในเทศกำลปีใหม่  
กิจกรรมส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ และกีฬำครู 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

25 – 27 ธ.ค. 62 งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชำติ (ภูมิภำค) ครั้งท่ี 69 

ครูและนักเรียนที่เข้ำรอบ
ระดับชำติ 



วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
17 ม.ค.63 กิจกรรมเลือกตั้งประธำนนักเรียน กิจกำรนักเรียน 

24 ม.ค.63 พิธีท ำบุญเนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำโรงเรียน กลุ่มบริหำรทั่วไป 

31 ม.ค.63 กิจกรรมมอบรำงวัลห้องเรียนสีขำว ประจ ำเดือนมกรำคม กิจกำรนักเรียน 

ตลอดเดือน
มกรำคม 

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net ม.3, ม.6 กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 กิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำต่อระดับชั้น ม.1 ณ โรงเรียน
ประถมศึกษำ 

งำนแนะแนว 

 กิจกรรมฝึกภำคสนำมนักศึกษำวิชำทหำร (รด.) ปี 2-3 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

7 ก.พ. 63 กิจกรรม Open  House ดำวคนองนิทรรศน์’63 กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

13 ก.พ.63 
ครูประจ ำวิชำส่งรำยชื่อนักเรียนที่หมดสิทธิ์สอบ(มส) 
ปลำยภำคเรียนที่ 2/2562 

ครูประจ ำวิชำ 

14 ก.พ.63 
ประกำศรำยชื่อนักเรียนที่หมดสิทธิ์สอบ และนักเรียนยื่นค ำร้องขอ
มีสิทธิ์สอบ 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

17 – 21 ก.พ.63 
ครูประจ ำวิชำส่งข้อสอบปลำยภำคเรียนที่ 2/2562 และบรรจุ
ข้อสอบ 

ครูประจ ำวิชำ 

24 ก.พ.63 วันเกียรติยศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 กิจกำรนักเรียน 

26 ก.พ.63 ส่งผลกำรเรียน 0, ร, มผ ครูประจ ำวิชำ 
27 ก.พ.63 นักเรียนฟังผล 0, ร, มผ และนักเรียนติดต่อครูผู้สอนเพ่ือแก้ไขผล กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

26 - 28 ก.พ.63 สอบปลำยภำคเรียนที่ 2/2562 กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

28 ก.พ.63 กิจกรรมพ่ีอ ำลำน้อง Bye Bye Dao กิจกำรนักเรียน 

ตลอดเดือน
กุมภำพันธ์ 

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net ม.3, ม.6 กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

4 มี.ค.63 ครูประจ ำวิชำส่งผลกำรเรียนภำคเรียนที่ 2/2562 ครูประจ ำวิชำ 

6 มี.ค.63 
ประกำศผลกำรเรียนภำคเรียนที่ 2/2562  และนักเรียนทุก
ระดับชั้นลงทะเบียนซ่อมครั้งที่ 1  

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

4 – 6 มี.ค.63 ค่ำยพักแรมลูกเสือเนตรนำรี ม.1 – ม.3 งำนลูกเสือเนตรนำรี 
9 – 12 มี.ค.63 นักเรียน ม.1-ม.6 ด ำเนินกำรซ่อมครั้งที่ 1 ครูประจ ำวิชำ 

13 มี.ค.63 ม.3, ม.6 ฟังผลซ่อมครั้งที่ 1 และลงทะเบียนซ่อมครั้งที่ 2 กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

25 มี.ค.63 
ครูประจ ำวิชำส่งผลซ่อมครั้งที่ 2 ของนักเรียน ม.3, ม.6 และส่งผล
ซ่อมครั้งที่ 1 ของนักเรียน ม.1, ม.2, ม.4, ม.5 ภำคเรียนที่ 
2/2562 

ครูประจ ำวิชำ 

26 มี.ค.63 ฝึกซ้อมพิธีมอบประกำศนียบัตรนักเรียน ม.3, ม.6 กลุ่มบริหำรวิชำกำร 



วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
27 มี.ค.63 พิธีมอบประกำศนียบัตรนักเรียน ม.3, ม.6 กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

31 มี.ค.63 ปิดภำคเรียนที่ 2/2562 ครูและบุคลำกร 

 

หมายเหตุ ก ำหนดกำรนี้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสม 


