
ปฏิทินปฏบิัตงิานแผนงานและการประกนัคุณภาพการศกึษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

วัน เดือน ปี งานท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
17 สงิหาคม 2558 ประชุมหารือฝ่ายบรหิารเพื่อวางแผนการจัดท า

แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี ปีงบประมาณ 
2559-2562 ปฏิบัติการประจ าป ี2559 

หัวหน้ากลุ่มบริหาร  

24-29  สิงหาคม 2557 ก าหนดทิศทางการพฒันาโรงเรียน และ แนว
ทางการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี 
ประจ าปี 2559-2562 

- ฝ่ายบริหาร 
- หัวหน้ากลุ่มบรหิาร/
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้

  1 กันยายน 2558 ประชุมช้ีแจงแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

หัวหน้ากลุ่มบริหาร/      
กลุ่มสาระฯ/หัวหน้างาน 

19-20 กันยายน 2557 ทุกฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งานด าเนินการ
เขียนโครงการ/งานประจ าปี ใหส้อดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวบ่งช้ีมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา   แนวทางปฏิรูปการศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานและแผนปฏิบัตริาชการ 4 
ปี (ประจ าป ีพ.ศ. 2559 – 2562) 

คณะครูทุกท่าน 

ตุลาคม 2558 
  

ปิดบัญชีปงีบประมาณ 2558 
รายงานการใช้ใบเสรจ็รบัเงิน 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ทุกฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน ส่งโครงการ
งานที่พิมพเ์สรจ็แล้วพรอ้มส่งไฟล์ใหฝ้่าย
ยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพการศึกษา 
อย่างช้าภายในวันที่  10 ตุลาคม 2558 

- ทุกกลุ่มงาน 
- ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
- ทุกงาน 

น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาอนุมัติ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 

-งานแผนงาน 
-คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

สัมนาศึกษาดูงานทีจ่ังหวัดเชียงใหม ่ กลุ่มบุคลากร/วิชาการ 
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มบรหิารทั่วไป 
ปิดภาคเรียนที่ 1/2558  
เปิดภาคเรียนที่ 2/2558 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ประชุมครูเปิดภาคเรียน กลุ่มบรหิารทั่วไป 
 ประเมินระบบควบคุมภายใน กลุ่มยทุธศาสตร์ ฯ 

ปรับปรงุพื้นทีร่องรบักิจกรรมเวทีคนกล้า กลุ่มบรหิารทั่วไป 
อบรมพัฒนาครูวัดและประเมินผลด้วย
โปรแกรม  SGS 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

 อบรมพัฒนาบุคลากรการจัดการเรียนการสอน กลุ่มบรหิารบุคลากร/งาน



วัน เดือน ปี งานท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ทางไกลผ่านระบบ DLIT  ระบบสารสนเทศ 

พฤศจิกายน  2558 
 

ประชุมผู้ปกครองประจ าภาคเรียนที่ 2/2558 

 
งานกิจการนักเรียน 

แข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมระดบัเขตพื้นที่ กลุ่มบรหิารวิชาการ 
กิจกรรมประเพณีลอยกระทง กลุ่มสาระการเรียนรู้การ

งานอาชีพฯ 
พิธีถวายราชสดุดีรัชกาลที่ 6 กิจกรรมลูกเสอื-เนตรนาร ี
กิจกรรมค่ายคุณธรรม งานส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม 
10 พฤศจิกายน 2558 รายงานข้อมลูนักเรียน งานสารสนเทศ 

 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กลุ่มบรหิารบรหิารทั่วไป 
 เปิดกจิกรรม อ่านทกุวันสร้างสรรค์ปัญญา งานห้องสมุด 
 รายงานการตรวจสอบพัสดปุระจ าปี งานพัสด ุ

ธันวาคม 2558 
 
 
 

 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
 กิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา กลุ่มบรหิารทั่วไป 
 การแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด สระบุรเีกมส์ กลุ่มสาระฯสุขศึกษา พล

ศึกษา 
 แข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค จ.
อ่างทอง 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

กิจกรรมคริสตม์าส กจิกรรมปีใหม ่ กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

เริ่มกิจกรรมเวทีคนกล้า  ครั้งที่ 1 กลุ่มสาระฯศิลปะ 
นิเทศภายใน ครั้งที่ 1 กลุ่มบรหิารวิชาการ 
สอบธรรมศึกษา กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 

มกราคม 2559 กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนาร ี งานลูกเสือ-เนตรนาร ี
กิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร ์
กิจกรรมวันคร ู กลุ่มบรหิารบุคลากร 
สอบกลางภาคเรียน 2/2558 กลุ่มบรหิารวิชาการ 

 ติวโค้งสุดท้าย O-NET กลุ่มบรหิารวิชาการ 
กุมภาพันธ์ 2559 สอบ O-NET ม. 6 กลุ่มบรหิารวิชาการ 

กิจกรรมเปิดประตูสู่โลกกว้าง(ทัศนศึกษา) กิจกรรมนกัเรียน 
นิทรรศการหนึ่งหอ้งเรียนหนึ่งโครงงาน กลุ่มบรหิารวิชาการ 
สอบ O-NET ม. 3 กลุ่มบรหิารวิชาการ 

 จัดสรรเงินปัจจัยพื้นฐาน งานแนะแนว 
กุมภาพันธ์ 2559 นิเทศภายใน ครั้งที่ 2 กลุ่มบรหิารวิชาการ 

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 กลุ่มบรหิารวิชาการ 



วัน เดือน ปี งานท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
 จัดท าคุณลักษณะจัดซื้อหนังสือ 

และอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน 
กลุ่มบรหิารวิชาการ/ 
บรหิารทั่วไป 

   
มีนาคม 2559 กิจกรรมวันเกียรติยศ งานแนะแนว/วิชาการ 

จัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา 2558 กลุ่มยทุธศาสตร์ฯ 
ปิดโครงการก าจัดจุดออ่น กลุ่มบรหิารวิชาการ 
กิจกรรม OCOP ในเครือเตรียมพฒัน ์ กลุ่มบรหิารวิชาการ 
รับนักเรียนช้ันม.1 และ ม.4 งานสารสนเทศ 
อนุมัติผลการเรียน ปีการศึกษา 2558  
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มบรหิารบุคลากร 

เมษายน 2559 รับมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 กลุ่มบรหิารวิชาการ 
 ประชุมผู้ปกครอง ม.1 และ ม.4 กลุ่มบรหิารทั่วไป 

2 พฤษภาคม 2559 ประชุมครูเปิดภาคเรียน 1/2559 คณะครูทุกท่าน 
5-6 พฤษภาคม 2559 ค่ายปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 งานกิจการนักเรียน 
9-13 พฤษภาคม 2559 ค่ายปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 กลุ่มบรหิารวิชาการ 
16 พฤษภาคม 2559 เปิดภาคเรียนที่ 1/2559 กลุ่มบรหิารวิชาการ 

 รับสมัครชุมนมุ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 มอบหนังสือเรียน  กลุ่มบรหิารวิชาการ 
 จ่ายเงินค่าอปุกรณ์การเรียน เครื่องแบบ

นักเรียน 
กลุ่มบ่รหิารงบประมาณ 

มิถุนายน 2559 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กลุ่มบรหิารทั่วไป 
ประชุมผู้ปกครอง ระดมทรัพยากร กลุ่มบรหิารทั่วไป 
กิจกรรมไหว้ครูและพิธีประดับเข็มพระเกี้ยว งานกิจกรรมนักเรียน 
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
วันต่อต้านยาเสพติด 

กลุ่มสาระฯภาษาไทย/งาน
กิจการนักเรียน 

นิเทศภายในครั้งที่ 1 กลุ่มบรหิารวิชาการ 
กรกฎาคม 2559 พิธีสวนสนามเนื่องวันสถาปนาลูกเสือแหง่ชาติ ลกูเสือ-เนตรนาร ี

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 กุ่มบริหารวิชาการ 
อบรมผู้น านักเรียนเครือเตรียมพัฒน์ฯ งานกิจกรรมนักเรียน 
อบรมเตรียมพฒัน์ฯรักองค์กร กลุ่มบรหิารบุคลากร 
วันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

สิงหาคม 2559 วันแม่แห่งชาติ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา/ 
คณิตศาสตร์ 



วัน เดือน ปี งานท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ค่ายวิชาการ กลุ่มสาระฯต่างประเทศ 
สัปดาห์วิทยาศาสตร ์ กลุ่มสาระฯวิทยศาสตร ์
สัปดาหห์้องสมุด งานห้องสมุด 
กีฬาภายใน กลุ่มสาระฯสุขศึกษา 

พลศึกษา 
 จัดสรรเงินปัจจัยพื้นฐาน งานแนะแนว 
 นิเทศภายในครั้งที่ 2 กลุ่มบรหิารวิชาการ 

กันยายน 2559 เลือกตั้งประธานนักเรียน งานกิจกรรมนักเรียน 
 ประเมินประสิทธิภาพครูและบุคลากรครั้งที่ 2 กลุ่มบรหิารบุคลากร 
 แต่งตั้งคณะกรรมตรวจสอบพสัดุประจ าปี กลุ่มบรหิารงบประมาณ 
 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระบบควบคุม

ภายใน 
กลุ่มยทุธศาสตร์ฯ 

 แต่งตั้งคณะกรรมการท าแผนปฏิบัตริาชการ 
2560 

กลุ่มยทุธศาสตร์ฯ 

 สรปุโครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มยทุธศาสตร์ฯ 
 สรปุวันลาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
กลุ่มบรหิารบุคลากร 

 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 กลุ่มบรหิารวิชาการ 
  

 


