
 

ปฎิทินปฎิบัติงานระดับมัธยมศึกษา  ประจําปีการศึกษา  2 5 6 1  

วัน  เดือน  ปี กิจกรรม  /  ภาระหน้าที* ปฎิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

2 - 10  พ.ค 61 เรียนปรับพื+ นฐาน นักเรียนมัธยมศึกษาปีที&  1 วิชาการ  

11  พ.ค 61 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที&  1 สอบปรับพื) นฐาน  -  ครูประจําวิชาส่งแผนการสอน  วิชาการ  

15  พ.ค 61	 ปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที&  1 กิจการนักเรียน  

1 5   พ.ค 6 1 	 เปิดภาคเรียนที-  1   ประจําปีการศึกษา  2 5 6 1   (ลงทะเบียนเรียน 1 / 2 5 6 1 ) ครูประจําชั+ น 

15 -  31 พ.ค 61   เพิ$ มระยะเวลาการซ่อม ของรายวิชาปีการศึกษา 2560 ครูประจําวิชา 

21 - 25 พ.ค 61 จัดทําประวัตินักเรียนใหม่ มัธยมศึกษาปีที&  1-3 กิจการนักเรียน 

29  พ.ค 61 หยุดวันวิสาขบูชา วิชาการ 

30 พ.ค-1 มิ.ย 61 มัธยมศึกษาปีที&  1-3 เลือกกิจกรรมชุมนุม 

จัดทําระบบคัดกรองนักเรียน มัธยมศึกษาปีที&  1-3 

กิจการนักเรียน 

28 พ.ค-1 มิ.ย 61 ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาการ 

1 มิ.ย 61 เริ$มกิจกรรม รักการอ่าน- Dictation / Handwriting / 3 ช่องคล่องไหมเธอ 

เริ$ มกิจกรรม ฝึกทักษะการคิดคํานวณ – สนุกคิดวิทยาศาสตร์  

เริ$ มกิจกรรม บันทึกความดี รู้เก็บรู้ใช้ เรื$ องเล่าเร้าพลัง    

เริ$ มกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน – แข่งขันกีฬาห้อง 

ภาษาไทย / 

ต่างประเทศ 

คณิต / วิทยาศาสตร์ 

สังคมฯ 

สุขศึกษาฯ 

1 มิ.ย 61 เริ$ มเรียนเสริมทักษะทางวิชาการ ชั$วโมงที$  7 วิชาการ 

4  มิ.ย 61	 ส่งเอกสารสรุปผลการสอบซ่อมนักเรียน (1/2560)  

สมุดลงทะเบียน  ปีการศึกษา 2560  

งานวัดผล 

4 - 8 มิ.ย 61 สัปดาห์ส่งเสริมประชาธิปไตย / เลือกตั# งสภานักเรียน กิจการนักเรียน 

7 มิ.ย 61 พิธีโอนกองลูกเสือสามัญเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กิจการนักเรียน 

5 - 29 มิ.ย 61 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาห้อง ระดับมัธยมศึกษา สาระสุขศึกษา/ พละ 

11 มิ.ย 61	 ส่งสมุดประเมินรายวิชา  (ปพ.5)  ตรวจความเป็นปัจจุบัน งานวัดผล 

13 มิ.ย 61 ประกวดการจัดพานไหว้ครู การงานฯ 

14 มิ.ย 61 พิธีไหว้ครู ประจําปีการศึกษา  2561   กิจการนักเรียน 

17 มิ.ย 61 ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนมัธยมศึกษาปีที&  1 - 3  กิจการนักเรียน 

22 มิ.ย 61 ตรวจสุขภาพนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา กิจการนักเรียน 

25 - 29 มิ.ย 61 สัปดาห์ต้านยาเสพติดให้โทษ 

ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กิจการนักเรียน 

วิชาการ 

29 มิ.ย 61 พิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กิจการนักเรียน 

2 - 6 ก.ค 61 ส่งข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียน  1/2561   วิชาการ 

12 - 13 ก.ค. 61 ค่ายคุณธรรม ม.1 กิจการนักเรียน 

19 - 20 ก.ค. 61 สอบวัดผลกลางภาคเรียน  1/2561  มัธยมศึกษาปีที&  1-3 งานวัดผล	
26 ก.ค 61 ส่งสมุดประเมินรายวิชา  (ปพ.5)   ตรวจความเป็นปัจจุบัน  งานวัดผล 

31 ก.ค 61 ส่งวิเคราะห์ข้อสอบ กลางภาคเรียน  1/2561   วิชาการ 

31 ก.ค-3 ส.ค 61 ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาการ 

10 ส.ค. 61  พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯในรัชกาลที+9 

ประกวดวาดภาพวันแม่/กิจกรรมนาฎศิลป์ 

กิจการ /การงานฯ 



13 ส.ค. 61 หยุดชดเชย วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ ในรัชกาลที:  9  วิชาการ 

21 ส.ค 61 ส่งสมุดประเมินรายวิชา  (ปพ.5)   ตรวจความเป็นปัจจุบัน  งานวัดผล 

27 - 31 ส.ค 61 ส่งข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียน  1/2561   งานวัดผล 

7  ก.ย. 61 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.1 - ม.3 กิจการนักเรียน 

14 ก.ย 61 ส่งรายชื) อนักเรียนที' ไม่มีสิทธิ% สอบ  งานวัดผล 

24 - 28 ก.ย. 61 ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาการ 

27 - 28 ก.ย 61 สอบวัดผลปลายภาคเรียน  1/2561   งานวัดผล	
5 ต.ค 61 ส่งเอกสารประกาศผลการเรียน  ภาคเรียน  1/2561   งานวัดผล 

10 ต.ค 61 

10 ต.ค 61 

ส่งสมุดประเมินรายวิชา  (ปพ.5)   

ส่งวิเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียน  1/2561   

งานวัดผล 

วิชาการ 

11 - 31 ต.ค 61 ปิดภาคเรียน 1/2561 วิชาการ 

17 - 19 ต.ค 61 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื2 อพัฒนาวิชาชีพครู ครูระดับมัธยม 

1  พ.ย 6 1  เปิดภาคเรียนที-  2   ประจําปีการศึกษา  2 5 6 1   (ลงทะเบียนเรียน 2 / 2 5 6 1 )   ครูประจําชั+ น 

1 พ.ย–9 พ.ย 61 ระยะเวลาการสอบซ่อม (ภาคเรียน  1/2561) ครูประจําวิชา 

16 พ.ย 61  ส่งสมุดประเมินรายวิชา  (ปพ.5)   ตรวจความเป็นปัจจุบันของเทอม 2/2561  

ส่งสมุดลงทะเบียนเรียน ทุกระดับชั' น  

งานวัดผล 

18 พ.ย 61  กิจกรรม Classroom meeting   กิจการนักเรียน 

24 พ.ย 61  พิธีวันวชิราวุธ กิจการนักเรียน 

26 - 30 พ.ย. 61 ส่งข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียน  2/2561  ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ งานวัดผล 

4 ธ.ค 61 พิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที<  9 กิจการนักเรียน 

5 ธ.ค 61 หยุด วันพ่อแห่งชาติ วิชาการ 

7 - 9 ธ.ค 61 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ มัธยมศึกษาปีที:  1 – 3  กิจการนักเรียน 

10 ธ.ค 61 หยุด วันรัฐธรรมนูญ วิชาการ 

24 - 27 ธ.ค.61 ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาการ 

28 ธ.ค 61  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กิจการนักเรียน 

3 - 4 ม.ค 62 สอบวัดผลกลางภาคเรียน  2/2561   งานวัดผล 

11 ม.ค 62 กิจกรรมกีฬาภายใน สุขศึกษา พละฯ 

18 ม.ค 62 ส่งวิเคราะห์ข้อสอบ กลางภาคเรียน  2/2561  ส่งสมุดประเมินรายวิชา  (ปพ.5)   วิชาการ 

28 ม.ค- 1 ก.พ 62 ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาการ 

4 - 8 ก.พ 62  ส่งข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียน  2/2561   งานวัดผล 

25 ก.พ- 1 มีนา 62 ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาการ 

11-12 มี.ค 62 สอบวัดผลปลายภาคเรียน  2/2561   งานวัดผล 

18 มี.ค 62 ประกาศผลการเรียน  ภาคเรียน  2/2561   งานวัดผล 

18 – 22 มี.ค 62 ระยะเวลาการสอบซ่อม(ภาคเรียน2/2561) ส่งสมุดลงทะเบียนเรียนทุกระดับชั' น งานวัดผล 

29 มี.ค 62 รับเอกสารรายงานผลการเรียนนักเรียน ม.1–2  ส่งสมุดประเมินรายวิชา(ปพ.5)    

ส่งวิเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียน 2/2561   

งานวัดผล 

1 เม.ย 62 รับเอกสารรายงานผลการเรียน (ปพ.1)   นักเรียน ม.3  งานวัดผล 

 


