
 

ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554 

(ปฏิทินนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ดูปฏิทินที่เปลี่ยนแปลงได้ที่เวบไซด์ของโรงเรียน  (www.wt.ac.th) 

 

เดือนพฤษภาคม  2554 
 

สัปดาห์ท่ี อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ 

 1 2 3 4 5 6 7 

 8 9 10 11 12 13 14 

1 15 16 17 18 19 20 21 

2 22 23 24 25 26 27 28 

3 29 30 31     

16-17 พ.ค. วันวิสาขบูชา 
 

วัน เดือน ปี รายการ ผู้ปฏิบัติ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

3 การอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ม.1   และ ม.4 
ประจ าปีการศึกษา 2554 

ค าสั่งโรงเรียน   

9 - ครูลงเวลาปฏิบัติราชการ      
- ครูที่ปรึกษา รับตารางสอนและเอกสารประจ า
ห้องเรียน 
-  กลุ่มสาระ รับตารางสอน 

ครูทุกคน  

  - 9.00 น. ประชุมครูรวม ครูทุกคน ห้องโสตฯ 
10 - 08.10-09.20 น. นักเรียนพบครูที่ปรึกษา  

- คาบที่ 2-8     เรียนตามปกติ 
ครูทุกคน  

10-23 กลุ่มสาระตรวจสอบตารางสอน กลุ่มสาระ  
 ………. กิจกรรมวันวิสาขบูชา 

 
กลุ่มสาระสังคม

ศึกษาฯ 
 

http://www.wt.ac.th/


1 

 
วัน เดือน ปี รายการ ผู้ปฏิบัติ/

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

10 -13 สัปดาห์  “กิจกรรมชุมนุมพบผู้เรียน” กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 

13 นักเรียนสมัครชุมนุม ครูประจ าชุมนุม  
18 ส่งโครงสร้างรายวิชา ครูประจ าวิชา  
23 ครูที่ปรึกษาส่งใบรายชื่อนักเรียนที่แก้ไขถูกต้องแล้วที่

งานทะเบียน 
งานทะเบียน/ครูที่

ปรึกษา 
 

24 12.40 น.กลุ่มสาระ แจ้งสิ่งที่ต้องแก้ไขของตารางสอน กลุ่มสาระ/งาน
วิชาการ 

 

23-27 กิจกรรม  “วิชาการพบนักเรียน” 
-  โครงการสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ 
-    บันทึกการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
-  การจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน 

กลุ่มสาระ/งาน
วิชาการ 

 

23-27 สัปดาห์ห้องสมุด งานห้องสมุด  
31 พ.ค. –           
10 มิ.ย. 

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการสอน
เสริมพิเศษวันเสาร์ 

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

 

23,30 ม.1  ซ้อมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ กลุ่มสาระสังคมฯ/ 
ครูที่ปรึกษา 

 

........ การประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน ค าสั่งโรงเรียนที่  
...../2554 

 

........ การพัฒนาบุคลากรเร่ือง  “การจัดท าหน่วยการเรียน”   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
31 กลุ่มสาระฯ ส่งบันทึกการประชุมกลุ่มสาระฯ หัวหน้ากลุ่มสาระ  
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เดือนมิถุนายน    2554 
สัปดาห์ท่ี อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์  เสาร์  

3    1 2 3 4 

4 5 6 7 8 9 10 11 

5 12 13 14 15 16 17 18 

6 19 20 21 22 23 24 25 

7 26 27 28 29 30   

 
วัน เดือน ปี รายการ ผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
31 พ.ค. – 
10 มิ.ย. 

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
สอนเสริมพิเศษวันเสาร์ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

......... การประชุมผู้ปกครอง  รับผลการเรียน และ
ลงทะเบียนเรียน 

ค าสั่งโรงเรียนที่  ...../2554  

3 ส่งรายงานการปฏิบัติหน้าที่ประจ าเดือนพฤษภาคม
ที่หัวหน้ากลุ่มสาระ 

ครูทุกคน  

3 ส่ง ปพ.5  (เวลาเรียน)  ที่หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูทุกคน  
3 การซ้อมพิธีประจ าหมู่ ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ผู้ก ากับลูกเสือ/ เนตรนารี/

ยุวกาชาด 
 

3 ครูประจ าวิชาส่งแผนการสอนที่หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูประจ าวิชา/กลุ่มสาระ  
6 กลุ่มสาระส่งแผนการสอนที่หัวหน้ากลุ่ม

บริหารงานวิชาการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ/กลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 

 

6 พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  ของนักเรียนชั้น ม.1 กลุ่มสาระสังคมฯ/ ครูที่
ปรึกษา  ม.1 

 

6-10 สัปดาห์วิชาการคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
9 พิธีไหว้ครู กลุ่มบริหารงานกิจการ

นักเรียน 
 

10 พิธีประจ าหมู่ ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ผู้ก ากับลูกเสือ/ เนตรนารี/
ยุวกาชาด 

 

18 เร่ิมเรียนพิเศษวันเสาร์  (จ านวน 10 สัปดาห์) ค าสั่งโรงเรียน  
13 -17 สัปดาห์วิชาการภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 
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วัน เดือน ปี รายการ ผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
20 แจ้งรายวิชา รหัสวิชา และเวลาสอบกลางภาค/คร้ัง

ที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  

21-28 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค/คร้ังที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2554  ที่วัดผลกลุ่มสาระและวัดผลกลุ่ม
สาระรวบรวมส่งงานวัดผลวิชาการ 

ครูประจ าวิชา 
 ครูวัดผลกลุ่มสาระ  

 

20-24 สัปดาห์วิชาการภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

 

24 พิธีสดุดีกวีแห่งชาติ  “สุนทรภู่” กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

 

22 มิ.ย.-                  
4 ก.ค. 

โรเนียวและจัดท าข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2554/ 
คร้ังที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 

 กลุ่มบริหารงานวิชาการ
,กลุ่มสาระวิชา 

 

27 มิ.ย. -          
1 ก.ค. 

สัปดาห์วิชาการการงานอาชีพ  เทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพฯ 

 

23 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดข้อสอบใส่ซอง กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

 

24 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดข้อสอบใส่ซอง กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

 

27 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดข้อสอบใส่ซอง กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

 

28 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จัดข้อสอบใส่
ซอง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาฯ  

 

29 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดข้อสอบ
ใส่ซอง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 

30 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ จัดข้อสอบใส่ซอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาฯ  

 

    
    
    

.................. ..................... น.  ประชุมครูรวม ครูทุกคน  
30 กลุ่มสาระฯ ส่ง 

- บันทึกการประชุมกลุ่มสาระฯ 
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน  

หัวหน้ากลุ่มสาระ  
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เดือนกรกฎาคม   2554 
สัปดาห์ท่ี อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ 

7      1 2 

8 3 4 5 6 7 8 9 

9 10 11 12 13 14 15 16 

10 17   18 19 20 21 22 23 

11 24 25 26 27 28 29 30 

12 31        

15  ก.ค. วันอาสาฬหบูชา 
16  ก.ค. วันเข้าพรรษา 
18 ก.ค.       หยุดชดเชยวนัเข้าพรรษา 

วัน เดือน ปี รายการ ผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
22 มิ.ย.-                  
4 ก.ค. 

โรเนียวและจัดท าข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 
1/2554/ คร้ังที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 

 กลุ่มบริหารงานวิชาการ
,กลุ่มสาระวิชา 

 

27 มิ.ย. -          
1 ก.ค. 

สัปดาห์วิชาการการงานอาชีพ  เทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพฯ 

 

.............. โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี งานอนามัยโรงเรียน  
1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพจัดข้อสอบใส่

ซอง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การ

งานอาชีพ 
 

4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดข้อสอบใส่ซอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
4 ส่งรายงานการปฏิบัติหน้าที่ประจ าเดือนมิถุนายน

ที่หัวหน้ากลุ่มสาระ 
ครูทุกคน  

4-22 เตรียมงานวันสถาปนาโรงเรียน   
6 15.00 น. หัวหน้ากลุ่มสาระตรวจสอบความ

ถูกต้อง/ครบถ้วนของการจัดท าข้อสอบ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ  

8 ครูที่ปรึกษา ม.3,6 ส่งสมุดบันทึกการอ่านของ
นักเรียนที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ครูที่ปรึกษา  

8-15 สอบกลางภาค/คร้ังที่ 1  ปีการศึกษา 2554 ค าสั่งโรงเรียนที่ ......./2554  
15 ครูที่ปรึกษา ม.2,5 ส่งสมุดบันทึกการอ่านของ

นักเรียนที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ครูที่ปรึกษา  

15 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
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วัน เดือน ปี รายการ ผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
22 ครูที่ปรึกษา ม.1,4 ส่งสมุดบันทึกการอ่านของ

นักเรียนที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ครูที่ปรึกษา  

28 งานวันสถาปนาโรงเรียน   
................ ..................... น.  ประชุมครูรวม ครูทุกคน  
................ ทุกรายวิชา  ส่งแผ่นดิสก์ที่มีคะแนนก่อนสอบ

กลางภาค  คะแนนสอบกลางภาค 
ครูประจ าวิชา/วัดผล  

.............. ครูที่ปรึกษารับเอกสารแจ้งผลการสอบกลางภาค/
คร้ังที่ 1  ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและแจ้ง
ให้ผู้ปกครองทราบ 

ครูที่ปรึกษา/งานวัดผล  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

............. โครงการทัศนศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักเรียน 
ม.......) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

 

............. โครงการทัศนศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  (นักเรียน ม.......) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

 

29 กิกรรม    “วันภาษาไทยแห่งชาติ” กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

 

29 กลุ่มสาระฯ ส่ง 
- บันทึกการประชุมกลุ่มสาระฯ 
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน  
- ชื่องานวิจัย ปีการศึกษา 2554 

หัวหน้ากลุ่มสาระ  
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เดือนสิงหาคม   2554 
 

สัปดาห์ท่ี อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ 

12  1 2 3 4 5 6 

13 7 8 9 10 11 12 13 

14 14 15 16 17 18 19 20 

15 21 22 23 24 25 26 27 

16 28 29 30 31       
 

12 ส.ค.   วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
วัน เดือน ปี รายการ ผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
1 ส่งชื่อตัวแทนแม่ที่งานแนะแนว ครูที่ปรึกษา  
3 ส่งรายงานการปฏิบัติหน้าที่ประจ าเดือนกรกฎาคม

ที่หัวหน้ากลุ่มสาระ 
ครูทุกคน  

5 ครูที่ปรึกษารับหนังสือเชิญตัวแทนแม่ ครูที่ปรึกษา/งานแนะแนว  
............. การสอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   คณะกรรมการ  

8-12           สัปดาห์วิชาการสังคมฯ กลุ่มสาระสังคมฯ  
11 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ/เฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  

11 - ครูที่ปรึกษา ม.3,6 ส่งสมุดบันทึกการอ่านของ
นักเรียนที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ครูที่ปรึกษา  

11 ครูที่ปรึกษา ม.3,6  ส่งสรุปผลการอ่าน  ครูที่ปรึกษา  
15 แจ้งรายวิชา รหัสวิชา และเวลาสอบปลายภาค  /

กลางปี  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554   
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  

15-19 สัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์   กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
18 วันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คณะกรรมการ  
18 กิจกรรม  “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  

18-23 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค/กลางปี  ภาคเรียนที่ 
1  ปีการศึกษา 2554  ที่วัดผลกลุ่มสาระและวัดผล
กลุ่มสาระรวบรวมส่งงานวัดผลวิชาการ 

ครูประจ าวิชา 
 ครูวัดผลกลุ่มสาระ  

 

23 - 31 โรเนียวและจัดท าข้อสอบปลายภาค/กลางปี  ภาค
เรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554 

งานโรเนียว/ครูประจ าวิชา  
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วัน เดือน ปี รายการ ผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

22 -26 สัปดาห์วิชาการสุขศึกษา กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ  
26 - ครูประจ าวิชาส่งรายชื่อนักเรียน ม.1,2,4,5,6  ที่มี

เวลาเรียนไม่ครบ 60%  และ  80%  (เวลาเรียนนับ
ถึงวันที่  26  ส.ค.53) 

ครูประจ าวิชา  

19 ครูที่ปรึกษา ม.2,5 ส่งสมุดบันทึกการอ่าน และ 
สรุปผลการอ่าน ของนักเรียนที่กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

ครูที่ปรึกษา  

22 กลุ่มสาระส่งอัตราก าลัง/รายวิชาที่เปิดสอน  /
กรรมการจัดตารางสอน  ภาคเรียนที่ 2/2554 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  

25 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดข้อสอบใส่ซอง กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

 

26 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดข้อสอบใส่
ซอง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

 

28 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดข้อสอบใส่
ซอง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

 

29 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จัดข้อสอบใส่
ซอง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาฯ  

 

30 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดข้อสอบ
ใส่ซอง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 

31 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ จัดข้อสอบใส่ซอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาฯ  

 

29    ส.ค.-                       
2  ก.ย. 

สัปดาห์วิชาการศิลปะ กลุ่มสาระศิลปะ  

26 ครูที่ปรึกษา ม.1,4 ส่งสมุดบันทึกการอ่านและ 
สรุปผลการอ่าน ของนักเรียนที่กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

ครูที่ปรึกษา  

............... ..................... น.  ประชุมครูรวม ครูทุกคน  
...... ครูที่ปรึกษาส่งสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ 
ครูที่ปรึกษา  

............. โครงการทัศนศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  (นักเรียน ม.......) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
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วัน เดือน ปี รายการ ผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

............. โครงการทัศนศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  (นักเรียน ม.......) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

 

............. โครงการทัศนศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  (นักเรียน ม.......) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ   

 

............. โครงการทัศนศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษา และพลศึกษา  (นักเรียน ม.......) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษา และพลศึกษา   

 

............. โครงการทัศนศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ  ( นักเรียน ม.......) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    

............. โครงการทัศนศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี   (นักเรียน ม.......) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้งาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
31 กลุ่มสาระฯ ส่ง 

- บันทึกการประชุมกลุ่มสาระฯ 
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน  

หัวหน้ากลุ่มสาระ  
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เดือนกันยายน     2554 
สัปดาห์ท่ี อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ 

16     1 2 3 

17 4 5 6 7 8 9 10 

18 11 12 13 14 15 16 17 

19 18 19 20 21 22 23 24 

20 25 26 27 28 29 30  

 
วัน เดือน ปี รายการ ผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
29    ส.ค.-                       

2  ก.ย. 
สัปดาห์วิชาการศิลปะ กลุ่มสาระศิลปะ  

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพจัดข้อสอบใส่
ซอง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 

 

2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดข้อสอบใส่ซอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
2 ส่งผลการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม   และบันทึกการ

เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม  ครูพิราม 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

2 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค
เรียนที่ 1/2554 

งานทะเบียน/วัดผล  

2 ครูที่ปรึกษาส่งสรุปผลการประเมินแฟ้มสะสม
ผลงานของนักเรียน   

ครูที่ปรึกษา  

7 15.00  น. หวัหนา้กลุ่มสาระตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนของการจัดท าข้อสอบ 

หัวหน้ากลุ่มสาระ  

9 รายวิชา ที่ตรวจข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ส่ง
แผ่นดิสก์บันทึกการจัดท าคะแนน  เพื่อรับคะแนน
ปลายภาค 

ครูประจ าวิชา 
วัดผลกลุ่มสาระ 

 

9-16 การสอบกลางปี/ปลายภาค  ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2554   

ค าสั่งโรงเรียน  

..... ส่งแผ่นดิสก์ผลการสอบที่จัดท าผลการสอบที่
ถูกต้องเรียบร้อยทุกรายวิชาที่วัดผลวิชาการ 

ครูประจ าวิชา/งานวัดผล  

..... ประกาศผลการสอบนักเรียน ม.1,2,4,5,6   
และยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัวคร้ังที่ 1 

งานวัดผล  

..... การสอบแก้ตัวคร้ังที่ 1 ครูประจ าวิชา/งานวัดผล  
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วัน เดือน ปี รายการ ผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
..... ส่งผลการสอบแก้ตัวคร้ังที่ 1  ทุกรายวิชา   กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
..... การสอบแก้ตัวคร้ังที่ 2 ครูประจ าวิชา/งานวัดผล  

22 ก.ย.-7 ต.ค. การจัดท าตารางสอนภาคเรียนที่ 2 /2554 ค าสั่งโรงเรียน ที่..../2554  
..... นักเรียน ม.1  ห้องเรียนพิเศษ  ICT  ศึกษาดูงาน

ด้าน  ICT    ณ  ประเทศ........................ 
  

..... นักเรียน ม.2  ห้องเรียนพิเศษ  ICT  ศึกษาดูงาน
ด้านภาษาจีน    ณ  ประเทศ........................ 

  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

30 -ส่งสมุดนิเทศกลุ่มสาระและสรุปผลการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือน 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  

 -ส่งสมุดบันทึกการสอนแทน   
 -ส่งสมุดบันทึกการไปประชุมอบรมสัมมนา   
 -สรุปผลการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ

ของกลุ่มสาระ  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2554 
  

 - หัวข้อเร่ืองการอ่าน ม.1-6  ภาคเรียนที่2/2554   
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เดือนตุลาคม  2554 
สัปดาห์ท่ี อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ 

       1 

 2 3 4 5 6 7 8 

 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 

 23 24 25 26 27 28 29 

 30 31      

23 วันปิยมหาราช  24  ชดเชยวันปิยมหาราช 
 

วัน เดือน ปี รายการ ผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
23 ก.ย.-7 ต.ค. การจัดท าตารางสอนภาคเรียนที่ 2 /2554 ค าสั่งโรงเรียน ที่..../2554  

3 ส่งรายงานการปฏิบัติหน้าที่ประจ าเดือนกันยายน
ที่หัวหน้ากลุ่มสาระ 

ครูทุกคน  

........... ส่งแผ่นดิสก์ผลการสอบ    ที่จัดท าผลการสอบที่
ถูกต้องเรียบร้อยทุกรายวิชาที่วัดผลวิชาการ 

  

3 กลุ่มสาระฯ ส่ง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  
 - การสังเกตการสอน  ปีการศึกษา 2554   
 - บันทึกการพัฒนาบุคลากร รายบุคคล  (ปี

การศึกษา 2554) 
  

 - บันทึกการสอนแทน   
 รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระ ภาคเรียน

ที่  1/2554 
หัวหน้ากลุ่มสาระ  

 - ส่งบันทึกผลการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน หัวหน้ากลุ่มสาระ  
........... นักเรียน ม.3  ห้องเรียนพิเศษ  ICT  เข้าค่าย

ภาษาอังกฤษ  ณ  .................................................. 
  

11 ปิดภาคเรียนที่  1/2554   
................ การพัฒนาบุคลากร    

    
    

 


