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ปฏิทินปฏิบัติงาน  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 

โรงเรียนกําแพง  

สัปดาห

ที ่ 
วัน วันที่ กิจกรรม 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

 อังคาร 5 หยุดวันฉัตรมงคล  

1 พุธ 6 

-ประชุมครู ครูรับตารางสอน 

-รับสมัครนักเรียนเขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 รอบที่ 

-รับมอบตัวมัธยมศึกษาปที่ 1 และ มัธยมศึกษาปที่ 4 รอบที่ 3 

 

ฝายวิชาการ 

 พฤหัสบดี 7 

-ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และพบที่ปรึกษารับตารางเรียน  

-ฝายวิชาการรับสมัครนักเรียนเขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  และ

มัธยมศึกษาปที่  4  รอบ  2 

ฝายวิชาการ 

 ศุกร 8 -ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม. 4 และพบที่ปรึกษารับตารางเรียน ฝายวิชาการ 

 
เสาร 

 

9 

 
-ประชุมรับนโยบายจากเขตพื้นที่การศึกษา  ฝายวิชาการ 

2 อาทิตย 10   

 จันทร 11 

-ดําเนินการเรียนการสอน นิเทศ กํากับ ติดตามการเรียนการสอนตาม

ระบบเรียนรู 

-ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม. 2,3,5,6 

ฝายวิชาการ 

 อังคาร 12 

-คายปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

-สงแผนการจัดการเรียนรูครัง้ท่ี 1 ที่กลุมสาระ (สงวิชาการ 11-12 

พ.ค) 

ฝายวิชาการ 

 

พุธ 
13 

 

-หยุดวันพืชมงคล ฝายวิชาการ 

 ประชุมคณะกรรมการงานขอมูลสารสนเทศโรงเรียนครั้งที่ 1 
งานขอมูล

สารสนเทศ 

 พิมพรางคําสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1/2558 งานสารบรรณ 

 พฤหัสบดี 14 -รับสมัครนักเรียนเขาชุมนุม 
งานกิจกรรม

นักเรียน 

 
ศุกร 15 

- จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน 
งานขอมูล

สารสนเทศ 

- กิจกรรมสวดมนตไหวพระ ม.ตน  ม.ปลาย  

เสาร 16   

 อาทิตย 17   
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ปฏิทินปฏิบัติงาน  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 

โรงเรียนกําแพง   

สัปดาห

ที ่ 
วัน วันที่ กิจกรรม 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

3 จันทร 18 
-ดําเนินการเรียนการสอน นิเทศ กํากับ ติดตามการเรียนการสอนตาม

ระบบเรียนรู 
ฝายวิชาการ 

 อังคาร 19 -จัดเก็บขอมูลเพื่อจัดทําสารสนเทศ งานสารสนเทศ 

 พุธ 20 -ประชุมวิชาการ (หัวหนากลุมสาระและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ฝายวิชาการ 

 พฤหัสบดี 21 
-นักเรียนเลือกชุมนุม 

-ดําเนินการประชุมครูที่ปรึกษา ม.3 และ ม.6 ในการสอนวิชา IS3 
ฝายวิชาการ 

 ศุกร 22 
- กิจกรรมสวดมนตไหวพระ ม.ตน  ม.ปลาย 

- ครูประจําชั้นสงแบบสํารวจการเขาแถว 

งานกิจการ

โรงเรียน 

 เสาร 23   

4 อาทิตย 24   

 จันทร 25 
- ดําเนินการเรียนการสอน นิเทศ กํากับ ติดตามการเรียนการสอนตาม

ระบบเรียนรู 
ฝายวิชาการ 

 อังคาร 26 - ประชุมแมบาน ชางไม นักการ ฝายบริหารทั่วไป 

 

พุธ 27 
-ประชุมวิชาการ (หัวหนากลุมสาระและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ฝายวิชาการ 

-รับเงินระดมทรัพยากร นักเรียน  งานการเงิน 

พฤหัสบดี 28 ประชุมฝายวางแผนและพัฒนา ฝายวางแผน 

ศุกร 29 

-กลุมสาระสงผลการวิเคราะหนักเรียน  การวิเคราะหตัวชี้วัด  การ

วิเคราะหขอสอบ  O-net  ทีฝ่ายวิชาการ 
ฝายวิชาการ 

- กิจกรรมสวดมนตไหวพระ ม.ตน  ม.ปลาย 

- ครูประจําชั้นสงแบบสํารวจการเขาแถว 

งานกิจการ

โรงเรียน 

เสาร 30   

5 อาทิตย 31   

 จันทร 1 
-ดําเนินการเรียนการสอน นิเทศ กํากับ ติดตามการเรียนการสอนตาม

ระบบเรียนรู 
ฝายวิชาการ 

 อังคาร 2 

-สงผลการวิเคราะหนักเรียน  การวิเคราะหตัวชี้วัด  การวิเคราะห

ขอสอบ O-net  ที ่สพม. 28 

-ลงทะเบียนสอบแกตัวครั้งที่ 1 สําหรับนักเรียนชั้น ม. 2,3,5,6 ภาคเรียน

ที่ 1 ปการศึกษา 2558 

 

ฝายวิชาการ 
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ปฏิทินปฏิบัติงาน  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 

โรงเรียนกําแพง   

สัปดาห

ที ่ 
วัน วันที่ กิจกรรม 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

                       เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558  

 พุธ 3 
-สํารวจวัสดุ สํานักงาน 

- ขออนุมัติงบประมาณการจัดซื้อวัสดุ  สํานักงาน 

ฝายงานกิจการ

โรงเรียน 

   -ประชุมวิชาการ (หัวหนากลุมสาระและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ฝายวิชาการ 

 พฤหัสบดี 4 
กรอกขอมูลนักเรียนรายบุคคลผานโปรแกรม DMC งานขอมูล

สารสนเทศ 

 ศุกร 
5 

 

- ประชุมผูปกครองนักเรียน หลบเรียน มาเรียนสาย งานกิจการ

โรงเรียน 

   ผูอํานวยการนิเทศติดตามการดําเนินงานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร 

   
- กิจกรรมสวดมนตไหวพระ ม.ตน  ม.ปลาย 

- ครูประจําชั้นสงแบบสํารวจการเขาแถว 

งานกิจการ

โรงเรียน 

 เสาร 6   

6 

อาทิตย 7   

จันทร 8 

- ดําเนินการเรียนการสอน นิเทศ กํากบั ติดตามการเรียนการสอนตาม

ระบบเรียนรู 

-นักเรียนที่ลงทะเบียนสอบแกตัวดําเนินการสอนแกตัวภาคเรียนที่ 1 ป

การศึกษา2558 

ฝายวิชาการ 

 

-หัวหนาระดับรับแบบติดตามการรวมกิจกรรมของนักเรียน  ใหครูที่

ปรึกษา 

งานกิจการ

โรงเรียน 

อังคาร 9 

-ผูอํานวยการนิเทศติดตามการดําเนินงานกลุมสาระ…………. ฝายวิชาการ 

-ผูอํานวยการนิเทศติดตามการดําเนินงานกลุมสาระฯคณิตศาสตร 
กลุมสาระฯ

คณิตศาสตร 

พุธ 10 -ประชุมวิชาการ (หัวหนากลุมสาระและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ฝายวิชาการ 

 
พฤหัสบดี 11 

-พิธีวันไหวครู แตงตั้งสารวัตรนักเรียน  
งานกิจการ

โรงเรียน 

 -มอบทุนการศึกษา งานแนะแนว 
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ปฏิทินปฏิบัติงาน  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 

โรงเรียนกําแพง   

สัปดาห

ที ่ 
วัน วันที่ กิจกรรม 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 

 
ศุกร 12 

- กิจกรรมสวดมนตไหวพระ ม.ตน  ม.ปลาย 

- ครูประจําชั้นสงแบบสํารวจการเขาแถว 

งานกิจการ

โรงเรียน 

 
  

ลงขอมูลภาษีเงินไดหัก ณ  ที่จายของขาราชการครู และ ลูกจางประจํา 

และครูอัตราจาง (เดือน พ.ค. 58 ) 
งานการเงิน 

 เสาร 13   

7 อาทิตย 14   

 จันทร 15 -กิจกรรมปองกันโรคไขเลือดออก งานอนามัย 

   -ดําเนินการเรียนการสอน นิเทศ กํากับ ติดตามการเรียนการสอนตาม

ระบบเรียนรู 
ฝายวิชาการ 

 
อังคาร 16 -ผูอํานวยการนิเทศติดตามการดําเนินงานกลุมสาระฯภาษาไทย 

กลุมสาระฯ

ภาษาไทย 

 พุธ 17 -ประชุมวิชาการ (หัวหนากลุมสาระและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ฝายวิชาการ 

 พฤหัสบดี 18 
-ดําเนินการสํารวจขอมูลและจัดเก็บขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน งานขอมูล

สารสนเทศ 

 
ศุกร 19 - กิจกรรมสวดมนตไหวพระ ม.ตน  ม.ปลาย 

- ครูประจําชั้นสงแบบสํารวจการเขาแถว 

งานกิจการ

โรงเรียน 

 - ประชุมเจาหนาที่กลุมบริหารทั่วไป ฝายบริหารทั่วไป 

 เสาร 20   

8 อาทิตย 21   

 

จันทร 22 -ดําเนินการเรียนการสอน นิเทศ กํากับ ติดตามการเรียนการสอนตาม

ระบบเรียนรู 

-นักเรียนที่ลงทะเบียนสอบแกตัวดําเนินการสอบแกตัวภาคเรียนที่ 

1/2558 (ตอ) 

-ผูอํานวยการนิเทศติดตามการดําเนินงานกลุมสาระ…………. 

ฝายวิชาการ 

 
อังคาร 23 -ผูอํานวยการนิเทศติดตามการดําเนินงานกลุมสาระฯภาษาตางประเทศ กลุมสาระฯ

ภาษาตางประเทศ 

 

พุธ 24 -สงแผนการจัดการเรียนรูที่กลุมสาระการเรียนรู 

 

กลุมสาระการ

เรียนรูทุกกลุม 
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ปฏิทินปฏิบัติงาน  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558  

โรงเรียนกําแพง   

สัปดาห

ที ่ 
วัน วันที่ กิจกรรม 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

 พฤหัสบดี 25 

- ประชุมวิชาการ(หัวหนากลุมสาระและกิจกรรมพัฒนาผูนักเรียน)   

-สง ปพ.5 

-สงแผนการจัดการเรียนรูครั้งที่2 ตามตารางที่ฝายวิชาการกําหนด 

ฝายวิชาการ 

   -จัดหา และควบคุมดูแลรักษา ซอมแซมวัสดุครุภัณฑ ฝายบริหารทั่วไป 

 ศุกร 26 -กิจกรรมวันสุนทรภู ฝายวิชาการ 

 
  - กิจกรรมสวดมนตไหวพระ ม.ตน  ม.ปลาย 

- ครูประจําชั้นสงแบบสํารวจการเขาแถว 

งานกิจการ

โรงเรียน 

 เสาร 27   

9 อาทิตย 28   

 จันทร 29 

-ดําเนินการเรียนการสอน นิเทศ กํากับ ติดตามการเรียนการสอนตาม

ระบบเรียนรู 

-ครูผูสอนสงผลสอบแกตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียน 1/2558 

-ผูอํานวยการนิเทศติดตามการดําเนินงานกลุมสาระ…………. 

ฝายวิชาการ 

   

- หัวหนาระดับรับสมุดบันทึกการสงงาน 

- สงแบบเชิญผูปกครองนักเรียนที่ขาดการเขารวมกิจกรรมติดตอกัน 3  

ครั้ง 

งานกิจการ

โรงเรียน 

 อังคาร 30 ผูอํานวยการนิเทศติดตามการดําเนินงานกลุมสาระฯสังคมศึกษาฯ 
กลุมสาระฯสังคม

ศึกษาฯ 

 พุธ 1 -ประชุมวิชาการ(หัวหนากลุมสาระและกิจกรรมพัฒนาผูนักเรียน) ฝายวิชาการ 

 พฤหัสบดี 2 
-พิมพและจัดทํารูปเลมขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน 

งานขอมูล

สารสนเทศ    

 

ศุกร 3 

- ประกาศผลสอบแกตัวครั้งที่ 1 ครูที่ปรึกษารับผลสอบแจงผลนักเรียน

ประจําชั้น 

- สงรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนต่ํากวารอยละ 80 ของเวลาเรียนจริง 

ครั้งที่ 1 (ประชุมหาแนวทางแกปญหารวมกับผูปกครอง) 

 

ฝายวิชาการ 

 
- กิจกรรมสวดมนตไหวพระ ม.ตน  ม.ปลาย 

- ครูประจําชั้นสงแบบสํารวจการเขาแถว 

งานกิจการ

โรงเรียน 
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   ปฏิทินปฏิบัติงาน  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558  

   โรงเรียนกําแพง    

สัปดาห

ที ่
วัน วันที ่ กิจกรรม 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

   เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558  

 เสาร 4   

10 อาทิตย 5   

 

จันทร 6 

-ดําเนินการเรียนการสอน นิเทศ กํากับ ติดตามการเรียนการสอนตาม

ระบบเรียนรู 

-ผูอํานวยการนิเทศติดตามการดําเนินงานกลุมสาระ…………. 

-ประกาศการลงทะเบียนสอบแกตัวครั้งที่ 2 สําหรับนักเรียนชั้น ม.

2,3,5,6 ลงทะเบียนและดําเนินการสอบแกตัวครั้งที่ 2ม.2,3,5,6 ป

การศึกษาที่1/2558 

-สงตนฉบับขอสอบระหวางภาค  จัดทําขอสอบระหวางภาค 

 

 
- สงแบบเชิญผูปกครองนักเรียนที่ขาดการเขารวมกิจกรรมติดตอกัน   3  

ครั้ง 

งานกิจการ

โรงเรียน 

 อังคาร 
7 -ผูอํานวยการนิเทศติดตามการดําเนินงานกลุมสาระฯสุขศึกษาฯ 

กลุมสาระฯ 

สุขศึกษาฯ   

 พุธ 8 
-ประชุมวิชาการ(หัวหนากลุมสาระและกิจกรรมพัฒนาผูนักเรียน) 

-กลุมสาระ สงสมุด ปพ.5 ตามตารางที่ฝายวิชาการกําหนด 
ฝายวิชาการ 

 
พฤหัสบดี 9 ดําเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑและมาตรฐานและวิธีการที่ 

สตง. กําหนด 

งานควบคุม

ภายใน 

 ศุกร 10 
- กิจกรรมสวดมนตไหวพระ ม.ตน  ม.ปลาย 

- ครูประจําชั้นสงแบบสํารวจการเขาแถว 

งานกิจการ

โรงเรียน 

 เสาร 11   

11 อาทิตย 12   

 จันทร 13 
- ดําเนินการเรียนการสอน นิเทศ กํากับ ติดตามการเรียนการสอนตาม

ระบบเรียนรู 
ฝายวิชาการ 

 อังคาร 14 นักเรียนที่ลงทะเบียนสอบแกตัวดําเนินการสอบแกตัว ครั้งที2่/2558  ฝายวิชาการ 

 พุธ 15 
-ดําเนินการสอบระหวางภาค ครั้งที่1 

(ครูรับกระดาษคําตอบไปตรวจและลงคะแนนในสมุด ปพ.5) 
ฝายวิชาการ 

 พฤหัสบดี 16 -สงรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา งานประกันฯ 

 ศุกร 17 
- กิจกรรมสวดมนตไหวพระ ม.ตน  ม.ปลาย 

- ครูประจําชั้นสงแบบสํารวจการเขาแถว 

งานกิจการ

โรงเรียน 
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ปฏิทินปฏิบัติงาน  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 

โรงเรียนกําแพง   

สัปดาห

ที ่ 
วัน วันที่ กิจกรรม 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

 เสาร 18   

12 อาทิตย 19   

 จันทร 20 - ดําเนินการเรียนการสอน นิเทศ กํากับ ติดตามการเรียนการสอนตาม

ระบบเรียนรู 

-ผูอํานวยการนิเทศติดตามการดําเนินงานกลุมสาระ…………. 

-นักเรียนที่ลงทะเบียนสอบแกตัวดําเนินการสอบแกตัว ครั้งที2่/2558 

(ตอ) 

ฝายวิชาการ 

 อังคาร 21 ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ 
งานประกัน

คุณภาพ 

 พุธ 22 -ประชุมวิชาการ(หัวหนากลุมสาระและกิจกรรมพัฒนาผูนักเรียน) ฝายวิชาการ 

   -สงแผนการจัดการเรียนรูที่กลุมสาระการเรียนรู 
กลุมสาระการ

เรียนรูทุกกลุม 

 พฤหัสบดี 23 ดําเนินการเผยแพรขอมูลสารสนเทศโรงเรียนและนําขอมูลสารสนเทศ

ของโรงเรียนลงเว็ปไซต 

งานขอมูล

สารสนเทศ    

 ศุกร 24 - สงแผนการจัดการเรียนรูครั้งที่ 2 ตารางที่ฝายวิชาการกําหนด ฝายวิชาการ 

   
- กิจกรรมสวดมนตไหวพระ ม.ตน  ม.ปลาย 

- ครูประจําชั้นสงแบบสํารวจการเขาแถว 

งานกิจการ

โรงเรียน 

 เสาร 25   

13 อาทิตย 26   

 

จันทร 

27 

-ดําเนินการเรียนการสอน นิเทศ กํากับ ติดตามการเรียนการสอนตาม

ระบบเรียนรู 

-ผูอํานวยการนิเทศติดตามการดําเนินงานกลุมสาระ…………. 

-นักเรียนที่ลงทะเบียนสอบแกตัวดําเนินการสอบแกตัว ครั้งที2่/2558 

(ตอ) 

-สงผลการสอบแกตวัครั้งที่2 

ฝายวิชาการ 

 
- สงแบบเชิญผูปกครองนักเรียนที่ขาดการเขารวมกิจกรรมติดตอกัน3  

ครั้ง 

งานกิจการ

โรงเรียน 

 อังคาร 28 ผูอํานวยการนิเทศติดตามการดําเนินงานกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
กลุมสาระ 

การเรียนรูศิลปะ 
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ปฏิทินปฏิบัติงาน  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 

โรงเรียนกําแพง   

สัปดาห

ที ่ 
วัน วันที่ กิจกรรม 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

   
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศและวิทยาศาสตร  สงสมุด  ปพ.5  

ที่กลุมบริหารงานวิชาการ 

ฝายวิชาการ 

   
สรุปรายงานประเภทเงินคงเหลือ เดือน มิ.ย. 58 สง (ผอ.ร.ร., สพม. 

เขต28 , สตง. ภูมิภาคที่ 5 จังหวัดอุบลราชธานี ) 

งานการเงิน 

 พุธ 29 
-ประชุมวิชาการ(หัวหนากลุมสาระและกิจกรรมพัฒนาผูนักเรียน) 

-สงแผนการจัดการเรียนรูครั้งที2่ ตารางที่ฝายวิชาการกําหนด 

ฝายวิชาการ 

   -หยุดวันอาสาฬหบูชา  

 พฤหัสบดี 30 สรุปรายงานสมุดเงินสด (เดือน ก.ค.58 สง รอง/ ผอ.ร.ร. ) งานงบประมาณ 

   
จายเงินปจจัยพื้นฐานเพื่อมอบเปนทุนอาหารกลางวัน งานจัดสรร

งบประมาณ 

   สรุปรายงานเงินคงเหลือประจําวัน (เดือน ก.ค.58 สง รอง/ ผอ.ร.ร. ) งานงบประมาณ 

   
ดําเนินการบันทึกขอเบิกจายเงินคากระแสไฟฟา – น้ําประปาของ

บานพักครูและผูที่เกี่ยวของ (เดือน มิ.ย.58) 

งานบริหาร

การเงิน 

   เบิก-จายเงินคาจางชั่วคราวโรงเรียนกําแพง (เดือน ก.ค.58 ) งานบริหารบัญชี 

   สงเงินภาษาหัก ณ ที่จายตามแบบ ภงด.3และ ภงด.53(เดือน ก.ค. 58 ) งานบริหารบัญชี 

   
สงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ลูกจางชั่วคราวที่จางดวยเงินรายได 

สถานศึกษา (เดือน ก.ค. 58) 

งานบริหารบัญชี 

 
  สงเงินรายไดแผนดิน ใหสพม.เขต28 (กรณีมีการรับเงิน) งานงบประมาณ 

ศุกร 31 หยุดวันเขาพรรษา  

เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2558 

 เสาร 1   

14 อาทิตย 2   

 จันทร 3 

-ดําเนินการเรียนการสอน นิเทศ กํากับ ติดตามการเรียนการสอนตาม

ระบบเรียนรู 

-ผูอํานวยการนิเทศติดตามการดําเนินงานกลุมสาระ…………. 

ฝายวิชาการ 

   

-ประกาศผลสอบแกตัวครั้งที่ 2 ครูที่ปรึกษารับผลสอบแจงผลนักเรียน

ประจําชั้น 
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ปฏิทินปฏิบัติงาน  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 

โรงเรียนกําแพง   

สัปดาห

ที ่ 
วัน วันที่ กิจกรรม 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 

   
- หัวหนาระดับรับแบบติดตามการรวมกิจกรรมของนักเรียน  ใหครูที่

ปรึกษา 

งานกิจการ

โรงเรียน 

 อังคาร 4 
- สงแบบเชิญผูปกครองนักเรียนที่ขาดการเขารวมกิจกรรมติดตอกัน3  

ครั้ง 

งานกิจการ

โรงเรียน 

 พุธ 5 -ประชุมวิชาการ(หัวหนากลุมสาระและกิจกรรมพัฒนาผูนักเรียน) ฝายวิชาการ 

 พฤหัสบดี 6 
สํารวจการนําขอมูลสารสนเทศไปใชในการพัฒนาสถานศึกษา งานขอมูล

สารสนเทศ 

   

-ประกาศลงทะเบียนเรียนซ้ํา นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ํา 

-ดําเนินการเรียนซ้ํา (6 สิหาคม-8กันยายน สงผลเรียนซ้ํา 9-12 

กันยายน) 

ฝายวิชาการ 

 ศุกร 7 
- กิจกรรมสวดมนตไหวพระ ม.ตน  ม.ปลาย 
- ครูประจําชั้นสงแบบสํารวจการเขาแถว 

งานกิจการ
โรงเรียน 

 เสาร 8   

15 อาทิตย 9   

 จันทร 10 

-ดําเนินการเรียนการสอน นิเทศ กํากับ ติดตามการเรียนการสอนตาม

ระบบเรียนรู 

-ผูอํานวยการนิเทศติดตามการดําเนินงานกลุมสาระ…………. 

 

ฝายวิชาการ 

 อังคาร 11 

-ประชุมหารือฝายบริหาร เพื่อวางแผนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

-พิจารณาแนวดําเนินการ/วิธีการ 

-พิจารณาปฏิทินปฏิบัติงานการทําแผนปฏิบัติการ 

 

 

- ฝายวางแผน

และพัฒนา 

 พุธ 12 -หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ฝายวิชาการ 

 พฤหัสบดี 13 ประชุมคณะกรรมการงานขอมูลสารสนเทศโรงเรียนครั้งที่ 2 
งานขอมูล
สารสนเทศ 

 ศุกร 14 
- กิจกรรมสวดมนตไหวพระ ม.ตน  ม.ปลาย 
- ครปูระจําชั้นสงแบบสํารวจการเขาแถว 

งานกิจการ
โรงเรียน 

 เสาร 15   

16 อาทิตย 16   
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ปฏิทินปฏิบัติงาน  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 

โรงเรียนกําแพง   

สัปดาห

ที ่ 
วัน วันที่ กิจกรรม 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 

16 จันทร 17 - หัวหนาระดับรับแบบติดตามการรวมกิจกรรมของนักเรียน  ใหครูที่ปรึกษา 
งานกิจการ
โรงเรียน 

   

-ดําเนินการเรียนการสอน นิเทศ กํากับ ติดตามการเรียนการสอนตามระบบ

เรียนรู 

-ผูอํานวยการนิเทศติดตามการดําเนินงานกลุมสาระ…………. 
ฝายวิชาการ 

 อังคาร 18 -กิจกรรมวันวิทยาศาสตร ฝายวิชาการ 

   
ประชุมสรุปงานป 2557/ พิจารณาจัดสรรงบประมาณป 2558 รอบที่ 1 หัวหนาฝาย/      

กลุมสาระฯ 

   ผูอํานวยการนิเทศติดตามการดําเนินงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
กลุมสาระฯ
ภาษาไทย 

 พุธ 19 -ประชุมวิชาการ(หัวหนากลุมสาระและกิจกรรมพัฒนาผูนักเรียน) ฝายวิชาการ 

 พฤหัสบดี 20 ประชุมคณะครู กลุมสงเสริมกิจการนักเรียน 
งานสงเสริม

กิจการนักเรียน 

   

-สงรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนต่ํากวารอยละ 80 ของเวลาเรียนจริง  
ครั้งที่2 
(ประชุมหาแนวทางแกปญหารวมกับผูปกครอง รับงานเพิ่มเติมจากครุ
ผูสอน) 

ฝายวิชาการ 

 ศุกร 21 
- กิจกรรมสวดมนตไหวพระ ม.ตน  ม.ปลาย 
- ครูประจําชั้นสงแบบสํารวจการเขาแถว 

งานกิจการ
โรงเรียน 

   

ประชุมผูมีสวนไดสวนเสียคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน / 
คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู / คณะกรรมการเครือขาย
ผูปกครองโรงเรียน/  คณะกรรมการนักเรียน 
 

ฝายวางแผน
และพัฒนา 

 

 เสาร 22   

17 อาทิตย 23   

 จันทร 24 - หัวหนาระดับรับแบบติดตามการรวมกิจกรรมของนักเรียน  ใหครูที่ปรึกษา 
งานกิจการ
โรงเรียน 

   ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจําป การศึกษา 

 2559  รอบที่ 2 

- ฝายบริหาร 

-คณะกรรมการ

พิจารณา 
   

 อังคาร  25 

ผูอํานวยการนิเทศติดตามการดําเนินงานกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

 

กลุมสาระฯ

ภาษาตางประเทศ 
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ปฏิทินปฏิบัติงาน  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 

โรงเรียนกําแพง   

สัปดาห

ที ่
วัน วันที่ กิจกรรม 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2558 

 พุธ 26 -ประชุมวิชาการ(หวัหนากลุมสาระและกิจกรรมพัฒนาผูนักเรียน) ฝายวิชาการ 

 พฤหัสบดี 27 

ทุกฝาย/กลุมสาระการเรียนรู/งาน สงโครงการงานที่พิมพเสร็จแลวพรอม

แผนดิสกใหงานนโยบายและแผนงาน 

- ทุกฝาย 

- ทุกกลุมสาระ

การเรียนรู 

 ศุกร 28 - กิจกรรมสวดมนตไหวพระ ม.ตน  ม.ปลาย 
- ครูประจําชั้นสงแบบสํารวจการเขาแถว 

งานกิจการ
โรงเรียน 

   -สงแบบสรุปการเยี่ยมบานนักเรียน 
งานกิจการ
โรงเรียน 

 เสาร 29     

18 อาทิตย 30   

 จันทร 31 

-ดําเนินการเรียนการสอน นิเทศ กํากับ ติดตามการเรียนการสอนตามระบบ

เรียนรู 

-ผูอํานวยการนิเทศติดตามการดําเนินงานกลุมสาระ…………. 

ฝายวิชาการ 

   เดือน กันยายน  พ.ศ. 2558  

 อังคาร 1   

 พุธ 2 
-ประชุมวิชาการ(หัวหนากลุมสาระและกิจกรรมพัฒนาผูนักเรียน) แจงคาบ

สอนรวม 1/2558 
ฝายวิชาการ 

   ผูอํานวยการนิเทศติดตามการดําเนินงานกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ 
กลุมสาระฯสังคม

ศึกษาฯ 

 พฤหัสบดี 3 รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ งานวางแผน 

 ศุกร 4 
-หัวหนากลุมสาระสงรายการจัดคาบการสอนของครู เพื่อจัดตารางสอน ภาค

เรียนที่ 1/2558 
ฝายวิชาการ 

   
- กิจกรรมสวดมนตไหวพระ ม.ตน  ม.ปลาย 
- ครูประจําชั้นสงแบบสํารวจการเขาแถว 
 

งานกิจการ
โรงเรียน 

 เสาร 5   

19 อาทิตย 6   

 จันทร 7 

-ดําเนินการเรียนการสอน นิเทศ กํากับ ติดตามการเรียนการสอนตามระบบ

เรียนรู 

-สงตนฉบับขอสอบปลายภาค และจัดทําขอสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 

ฝายวิชาการ 
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ปฏิทินปฏิบัติงาน  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 

                               โรงเรียนกําแพง   
 

สัปดาห

ที ่
วัน วันที่ กิจกรรม 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

   เดือน กันยายน  พ.ศ. 2558  

   - หัวหนาระดับรับแบบติดตามการรวมกิจกรรมของนักเรียน  ใหครูที่ปรึกษา 
งานกิจการ

โรงเรียน 

 อังคาร 8 ผูอํานวยการนิเทศติดตามการดําเนินงานกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ 
กลุมสาระฯ 

สุขศึกษาฯ 

 พุธ 9 
-ประชุมวิชาการ(หัวหนากลุมสาระและกิจกรรมพัฒนาผูนักเรียน) 

-คณะกรรมการดําเนินการจัดจัดตารางสอนภาคที่ 1/2558 
ฝายวิชาการ 

 พฤหัสบดี 10 สงแฟมมาตรฐานงานประกันคุณภาพ งานประกัน 

 ศุกร 11 สงรายชื่อนักเรียนที่มเีวลาเรียนต่ํากวารอยละ 80 (นับถึงวันที่ 11 กันยายน) ฝายวิชาการ 

 เสาร 12   

20 อาทิตย 13   

 จันทร 14 - หัวหนาระดับรับแบบติดตามการรวมกิจกรรมของนักเรียน  ใหครูที่ปรึกษา 
งานกิจการ

โรงเรียน 

   

--ดําเนินการเรียนการสอน นิเทศ กํากับ ติดตามการเรียนการสอนตามระบบ

เรียนรู 

-ผูอํานวยการนิเทศติดตามการดําเนินงานกลุมสาระ…………. 

-สงตนฉบับขอสอบปลายภาค และจัดทําขอสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 

ฝายวิชาการ 

   
ลงขอมูลภาษีเงินไดหัก ณ  ที่จายของขาราชการครู  ลูกจางประจํา  

และครูอัตราจาง (เดือน ส.ค. 58 ) 
งานการเงิน 

 อังคาร 15 ผูอํานวยการนิเทศติดตามการดําเนินงานกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ 
กลุมสาระฯ 

การงานอาชีพฯ 

     

 พุธ 16 

-ประชุมวิชาการ(หัวหนากลุมสาระและกิจกรรมพัฒนาผูนักเรียน) 

-หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสํารวจขอสอบแตละกลุมสาระการเรียนรู 

 

ฝายวิชาการ 

 พฤหัสบดี 17 
-พิมพรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนต่ํากวารอยละ080 เสนอรายชื่อตอ

ผูอํานวยการ 
ฝายวิชาการ 

 

ศุกร 18 

-ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนต่ํากวารอยละ 80 ฝายวิชาการ 

 

-นําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาอนุมัติแผนปฏิบัติการประจําป 2559 ฝายวางแผน

และพัฒนา 
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ปฏิทินปฏิบัติงาน  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 

โรงเรียนกําแพง   

สัปดาห

ที ่ 
วัน วันที่ กิจกรรม 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

เดือน กันยายน พ.ศ.2558 

   
- กิจกรรมสวดมนตไหวพระ ม.ตน  ม.ปลาย 
- ครูประจําชั้นสงแบบสํารวจการเขาแถว 
- ครูที่ปรึกษาสงแบบเช็คเวลาเขาแถวไมถึง 80 % 

งานกิจการ
โรงเรียน 

 เสาร 19   

20 อาทิตย 20   

 

จันทร 21 

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 

ครูผูสอนรับกระดาษคําตอบวิชาที่ทําการสอนไปตรวจ 
ฝายวิชาการ 

 
- หัวหนาระดับรับแบบติดตามการรวมกิจกรรมของนักเรียน  ใหครูที่

ปรึกษา 

งานกิจการ

โรงเรียน 

 อังคาร 22 - ดําเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2558   

 พุธ 23 - ดําเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2558    

 พฤหัสบดี 24 - ดําเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2558    

 ศุกร 25 
สรุปและประเมินผลการการเผยแพรรายงานสารสนเทศ เพื่อนําไปใชใน

การดําเนินการครั้งตอไป 

งานขอมูล

สารสนเทศ 

   - กิจกรรมสวดมนตไหวพระ ม.ตน  ม.ปลาย 
- ครูประจําชั้นสงแบบสํารวจการเขาแถว 

งานกิจการ
โรงเรียน 

 เสาร 26   

21 อาทิตย 27   

 จันทร 28 สงผลการเรียนชั้น ม.1-6  ที่หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
กลุมสาระการ

เรียนรูทุกกลุม 

   

ครูผูสอนลง  Bookmark  ผลการเรียน,คุณลักษณะอันพึงประสงค, 

ผลการอานวิเคราะหและเขียน 

-สงผลการเรียนที่กลุมบริหารวิชาการ( Bookmark  ผลการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค ผลการประเมินการอานคิดวิเคราะหและ1

เขียน) สงแบบ 1 ม. แบบ 2ม. ทุกระดับ 

ฝายวิชาการ 

   รายงานความเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารสิ้นเดือนตอธนาคารสาขา 
งานธนาคาร

โรงเรียน 

   

ดําเนินการบันทึกขอเบิกจายเงินคากระแสไฟฟา – น้ําประปาของบานพัก

ครูและผูที่เกี่ยวของ (เดือน ส.ค.57) 

 

งานการเงิน 
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ปฏิทินปฏิบัติงาน  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 

โรงเรียนกําแพง   

สัปดาหที่  วัน วันที่ กิจกรรม 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 

   เบิก-จายเงินคาจางชั่วคราวโรงเรียนกําแพง (เดือน ก.ย.57 ) งานบัญชี 

   สงเงินภาษาหัก ณ ที่จายตามแบบ ภงด.3 และภงด.53(เดือน ก.ย. 57 ) งานรบัญชี 

   
สงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ลูกจางชั่วคราวที่จางดวยเงินรายได 

สถานศึกษา (เดือน ก.ย. 57) 

งานบัญชี 

   สงเงินรายไดแผนดิน ใหสพม.เขต28 (กรณีมีการรับเงิน) งานการเงิน 

   
สรุปรายงานประเภทเงินคงเหลือ เดือน ส.ค. 57 สง (ผอ.ร.ร., สพม.

เขต28 , สตง. ภูมิภาคที่ 5 จังหวัดอุบลราชธานี ) 

งานการเงิน 

   
สรุปรายงานการรับ-จายเงินรายไดสถานศึกษา และ เงินอุดหนุนในการ 

จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน เดือน ส.ค. 57 สง (ผอ.ร.ร. ,สพม.28, สตง.อบุลราชธาน)ี 
งานการเงิน 

 อังคาร 29 
ฝาย/งาน/กลุมสาระ ประเมินสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการประจํา

ภาคเรียนที ่ 1/2558 

ฝายวางแผน

และพัฒนา 

   สงแผนการจัดการเรียนรูที่กลุมสาระการเรียนรู(รวมเลม) 
กลุมสาระการ

เรียนรูทุกกลุม 

 พุธ 30 
-ประชุมวิชาการ(หัวหนากลุมสาระและกิจกรรมพัฒนาผูนักเรียน) 

-หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสํารวจขอสอบแตละกลุมสาระการเรียนรู 
ฝายวิชาการ 

เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 

 พฤหัสบดี 1 

สง ปพ.5 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 สงผลการเรียนชั้น ม.1-6 สงแบบ 1ม. 

2 ม. ทุกระดับที่หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

-สงแบบ  1  ม.  และ  แบบ  2  ม.  ทุกระดับ 

ฝายวิชาการ 

   
-ครูประจําชั้นรับสําเนาผลการเรียนจัดทําสมุด  ปพ.6 

-ครูประจําชั้นสงผลการเรียนตอผูปกครองนักเรยีน 
ฝายวิชาการ 

   
งานวัดผลตรวจสอบความถูกตอง  รวบรวมผลการเรียน  ปพ.5  เสนอ

ตอผูอํานวยการโรงเรียน 
ฝายวิชาการ 

 ศุกร 2 -หัวหนากลุมสาระนําสงฝายวิชาการ ฝายวิชาการ 

 เสาร 3   

22 อาทิตย 4   

 จันทร 5 

-ครูสงแผนการจัดการเรียนรูที่กลุมสาระการเรียนรู (รวมเลม) 

-งานทะเบียนประมวลผลสําเนาผลการเรียน ม.1-ม.6 

 

ฝายวิชาการ 
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ปฏิทินปฏิบัติงาน  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 

โรงเรียนกําแพง   

สัปดาห

ที ่ 
วัน วันที่ กิจกรรม 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 

 อังคาร 6 
-งานวัดและประเมินผลตรวจสอบความถูกตอง รวบรวมผลการเรียน ปพ.5 

เสนอตอผูอํานวยการโรงเรียน 
ฝายวิชาการ 

 พุธ 7 -ครูประจําชั้นรับผลการเรียน / สําเนาผลการเรียนจัดทําสมุด ปพ. 6 ฝายวิชาการ 

 พฤหัสบดี 8 -ครูประจําชั้นแจกผลการเรียนนักเรียน (สมุด ปพ. 5) แจงผูปกครองทราบ ฝายวิชาการ 

 ศุกร 9 ปดภาคเรียนที่ 1  

         


