
ฝ่ายนโยบายแผนงานและงบประมาณ 

โรงเรียนก าแพง อ าเภออุทุมพรพสัิย 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิทินปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2563 



ปฏิทินปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
โรงเรียนก าแพง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
 

 
วัน เดือน ปี 

 
กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงาน/กลุ่มงาน 

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 
23 ต.ค. 62 ร่วมงานวันปิยะมหาราช คณะครูและบุคลากรทุกคน ฝ่ายบุคคล 

30 ต.ค. 62 กิจกรรมการจัดซื้อหนังสือพิมพ์  วารสาร 
นิตยสาร 

นางสาวสุวรรณี  แก้วบัวเคน งานห้องสมุด 

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
1 พ.ย. 62 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานสาธารณูปโภค นายสุรเดช   สิงห์โท ฝ่ายบริหารทั่วไป 

5 พ.ย. 62 กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย นายอภิชาติ  เนตรจันทร์ ฝ่ายกิจการพัฒนา
นักเรียน 

11 พ.ย. 62 กิจกรรมจิตอาสาเสภาสู่ชุมชน นางสาวนันทิยา  จิตตะโคตร ฝ่ายนโยบายแผนงานฯ 

14-15 พ.ย. 62 กิจกรรมกีฬา กรีฑาภายในโรงเรียน นายวัฒนา  ศรีจักร กลุ่มสาระสุขศกึษาฯ 

19  พ.ย. 62 การคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับการประเมิน
นักเรียน เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

นางสาวนันทิยา  จิตตะโคตร ฝ่ายนโยบายแผนงานฯ 

19  พ.ย. 62 กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณฝ่ายนโยบาย
แผนงานและงบประมาณ 

นางสาวนันทิยา  จิตตะโคตร ฝ่ายนโยบายแผนงานฯ 

20 พ.ย. 62 กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
(เข้าเล่ม) 

นางรัชนีกร  ปุณณาวรรธน์ ฝ่ายนโยบายแผนงานฯ 

22 พ.ย. 62 กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนปรับอากาศ นายเดชา  นวลรักษา ฝ่ายบริหารทั่วไป 

22 พ.ย. 62 กิจกรรมตรวจสภาพและซ่อมแซมอาคาร
เรียน 

นายเดชา  นวลรักษา ฝ่ายบริหารทั่วไป 

22 พ.ย. 62 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าห้องส้วม นายเดชา  นวลรักษา ฝ่ายบริหารทั่วไป 

22 พ.ย. 62 กิจกรรมรักษาความสะอาด นายเดชา  นวลรักษา ฝ่ายบริหารทั่วไป 

22 พ.ย. 62 กิจกรรมปรับปรุงห้องน้ าโรงเรียน นายสุรเดช  สิงห์โท ฝ่ายบริหารทั่วไป 

23 พ.ย. 62 กิจกรรมพัฒนางานแนะแนว นางยุพิน  ศรีภักดิ์ งานแนะแนว 

23 พ.ย. 62 กิจกรรมการจัดซื้อหนังสือพิมพ์  วารสาร 
นิตยสาร 

นางสาวสุวรรณี  แก้วบัวเคน งานห้องสมุด 



 
วัน เดือน ปี 

 
กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงาน/กลุ่มงาน 

25 พ.ย. 62 กิจกรรมวันมหาวชิราวุธ นายบัญชา  พิมสังกุล งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

25 พ.ย. 62 กิจกรรมพัฒนาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการ
ท าเอกสารการเรียนการสอน 

นางสาวรุ่งรัตน์  ใจเต็ม ฝ่ายวืชาการ 

25 พ.ย. 62 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 

นางสุภาวดี   วุฒิยาสาร กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 

25 พ.ย. 62 กิจกรรม morning speaking day นางพรพรรณ  สกุลวัฒนาชีพ กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

26  พ.ย. 62 กิจกรรมฝึกประสบการณ์จริงของ
เจ้าหน้าที่งานธนาคารโรงเรียน 

นางสาวสุดาวรรณ  กันทะมา งานธนาคารโรงเรียน 

27 พ.ย. 62 กิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนด้านสุนทรียภาพดนตรีไทยและ
พ้ืนเมืองอีสาน 

นายยศสรัล มัยไธสง 
 
 

กลุม่สาระฯศิลปะ 

27 พ.ย. 62 กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรยีน นางสุดารัตน์   พิมณุวงศ์ ฝ่ายวิชาการ 

30 พ.ย. 62 กิจกรรมจิตอาสา Make it up for you นายปรัชญากร  อินทร์วัน         งานชุมชน 

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
1-8 ธ.ค. 62 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์ 
นางสุภาดี   วุฒิยาสาร กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 

4 ธ.ค. 62 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ 

นางสาวชนนิกานต์  เชื้อทอง กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 

5 ธ.ค. 62 ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ คณะครูและบุคลากรทุกคน ฝ่ายบุคคล 

ธ.ค. 62 กิจกรรมพัฒนาการวิจัยทางการศึกษา นายทศวัฒน์  โพธิ์ชัย ฝ่ายวิชาการ 
10 ธ.ค. 62 หยุดวันรัฐธรรมนูญ คณะครูและบุคลากรทุกคน ฝ่ายบุคคล 

12-14 ธ.ค. 62 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คณะครูและบุคลากรทุกคน  

23 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันคริสต์มาส นางเพชรี  โสดา กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

25 ธ.ค. 62 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
ภาษาต่างประเทศ 

นางสาวจันจิรา  รินทร  กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

ธ.ค. 62 กิจกรรมเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE 
NUMBER ONE 

นายเมธาวี  สิงห์นาค 
ฝ่ายกิจการพัฒนา

นักเรียน 
ธ.ค. 62 กิจกรรมขจัดมลพิษพิทกัษ์สิ่งแวดล้อม นายเดชา   นวลรักษา ฝ่ายบริหารทั่วไป 

26 ธ.ค. 62 กิจกรรมพัฒนาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการ
ท าเอกสารการเรียนการสอน 

นางสาวรุ่งรัตน์  ใจเต็ม ฝ่ายวิชาการ 



 
วัน เดือน ปี 

 
กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงาน/กลุ่มงาน 

ธ.ค. 62 กิจกรรมปรับปรุงและซ่อมแซมห้องเรียน
ดนตรี 

นางพัชรี   รจนัย กลุ่มสาระฯศิลปะ 

31 ธ.ค. 62 หยุดวันสิ้นปี คณะครูและบุคลากรทุกคน ฝ่ายบุคคล 

เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 
1 ม.ค. 63 หยุดวันขึ้นปีใหม่ คณะครูและบุคลากรทุกคน ฝ่ายบุคคล 

1-30 ม.ค. 63 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย 

นางอุบลวรรณ  พวงอก กลุ่มสารฯภาษาไทย 

3-8 ม.ค. 63 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 

นางสุภาดี   วุฒิยาสาร กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 

9 -17 ม.ค. 63 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 
นางสาวนลินี  พานะรมย์ 

งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

15 ม.ค.63 กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณฝ่ายบุคคล นางสุวรรณี  กระจาย ฝ่ายบุคคล 

25  ม.ค. 63 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

นางสาวชนนิกานต์  เชื้อทอง   ฝ่ายวิชาการ 

17 ม.ค. 63 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นางสุดารัตน์   พิมณุวงศ์ ฝ่ายวิชาการ 

15-31 ม.ค.63 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน น.ส.พิมพิไล  ฤกษใ์หญ่ ฝ่ายกจิการพัฒนา
นักเรียน 

17-19 ม.ค. 63 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม นายโกสัลล์ จุลเหลา ฝ่ายกจิการพัฒนา
นักเรียน 

23 ม.ค. 63 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ นางยุพิน  ศรีภักดิ์ งานแนะแนว 

ม.ค. 63 
กิจกรรมพัฒนาครูผู้น าสู่การเรียนการสอน
แบบบูรณาการ 

นายทศวัฒน์ โพธิ์ชัย ฝ่ายวิชาการ 

ม.ค. 63 กิจกรรมสร้างฐานการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นายสุริยศักดิ์  ขันนาเลา 
 

งานเศรษฐกิจพอเพียง 

ม.ค. 63 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสุข
ศึกษาและพละศึกษา 

นายสุรวุฒิ  มีบุญ กลุ่มสาระฯสุขศึกษา 

ม.ค. 63 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

นางสาวสมหมาย  ศรีสมพร งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

24 ม.ค.63 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรายวิชาศิลปะ นายอภิชาติ เนตรจันทร์ กลุ่มสาระฯศิลปะ 

27 ม.ค.63 กิจกรรมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
ศิลปะ ทัศนศิลป์ 

นายภูมินทร์  สุวรรณศรี กลุม่สาระฯศิลปะ 

25 ม.ค. 63 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจ าภาค
เรียน 

นายสุรวุฒิ  มีบุญ ฝ่ายกจิการพัฒนา
นักเรียน 



 
วัน เดือน ปี 

 
กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงาน/กลุ่มงาน 

25 ม.ค. 63 กิจกรรมมอบทุนการศึกษา นางอุมาภรณ์  เชื้อนัก งานประกันอุบัติเหตุ 

27 ม.ค. 63 กิจกรรมวันสถาปนายุวกาชาด นางสมพร  นวลรักษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

27 ม.ค.63 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรายวิชา
นาฏศิลป์ 

นายเมธาวี  สิงห์นาค กลุ่มสาระฯศิลปะ 

27  ม.ค. 63 กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

นางสาวจับจิต  พิมพร ฝ่ายบริหารทั่วไป 

28 ม.ค. 63 กิจกรรมพัฒนางานอนามัย นางสาวธัญทิพย์  ศรีนวล งานอนามัยโรงเรียน 

28 ม.ค. 63 กิจกรรมจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา นางสาวธัญทิพย์  ศรีนวล งานอนามัยโรงเรียน 

29 ม.ค.63 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนงานคห
กรรม 

นายนนทวัฒน์ ชนะบุตร กลุ่มสาระฯการงาน
อาชีพ 

27-30 ม.ค.63 
กิจกรรมจัดเวทีน าเสนอผลงานนักเรยีน
วิชา IS 

น.ส.ศิริรัตน์ กาลพฤกษ์ ฝ่ายวิชาการ 

30 ม.ค.63 กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

นางสาวสุดาวรรณ  กันทะมา ฝ่ายบุคคล 

30-31 ม.ค.63 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนและพ้ืนทีศ่ึกษา 

นางภฤดา  เลียบสูงเนิน งานสวนพฤกษศาสตร์ 

31 ม.ค.63 กิจกรรมพัฒนางานคหกรรมสู่อาชีพ นายนนทวัฒน์ ชนะบุตร กลุ่มสาระฯการงาน
อาชีพฯ 

31 ม.ค.63 กิจกรรมคลินิกเสมารักษ์   นายนนทวัฒน์  ชนะบุตร ฝ่ายกจิการพัฒนา
นักเรียน 

31 ม.ค.63 กิจกรรมซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เครือข่าย นายกาลอธิบ  จิตต์ตานุภาพ กลุ่มสาระฯการงาน
อาชีพฯ 

31 ม.ค.63 กิจกรรมสร้างเสริมวิชาชีพเครื่องปั้นดินเผา
และเซรามิก 

นายภูมินทร์ สุวรรณศรี กลุ่มสาระฯศิลปะ 

31 ม.ค.63 กิจกรรม 3 ภาษา Talent น.ส.วาทินี  ชินบุตร กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

เดือน กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
3 ก.พ. 63 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านดารา

ศาสตร์ 
น.ส.ธีราพร ค าโสภา กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 

11 ก.พ. 63 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
สังคมศึกษา 

นายชัยวัฒน์   พรหมล ิ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 

10-14 ก.พ. 63 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สู่อาชีพใน
ศตวรรษ 21 

นางสาวธีราพร  ค าโสภา ฝ่ายวิชาการ 

14 ก.พ. 63 กิจกรรมเปิดบ้านม่วงเหลือง นางสุดารัตน์   พิมณุวงศ์ ฝ่ายวิชาการ 



 
วัน เดือน ปี 

 
กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงาน/กลุ่มงาน 

7-8 ก.พ. 63 กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี,ยุวกาชาด นายสุริยศักดิ์ ขันนาเลา งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

7-8 ก.พ. 63 กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น นายโกสัลล์ จุลเหลา ฝ่ายกจิการพัฒนา
นักเรียน 

7-8 ก.พ. 63 กิจกรรมน านวัตกรรมท้องถิ่นสู่โรงเรียน  นายโกสัลล์ จุลเหลา 
 

ฝ่ายกจิการพัฒนา
นักเรียน 

 7 ก.พ. 63 กิจกรรมวันส าคัญ นายนาวิกร ี ศรีนามะ ฝ่ายกจิการพัฒนา
นักเรียน 

ก.พ. 63 งานเลขาคณะกรรมการสถานศกึษาขั้น
พ้ืนฐาน 

นางสาวณฐพร  ศรีบูรณ์ งานเลขาคณะ
กรรมการฯ 

ก.พ. 63 กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณโรงเรียน นางสาวประไพรัตน์  บุญไทย งานสารบรรณโรงเรียน 

ก.พ. 63 กิจกรรมค่ายสภานักเรียน นายวิทธิพงษ ์ วันทา ฝ่ายกจิการพัฒนา
นักเรียน 

ก.พ. 63 กิจกรรมพัฒนาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือการ
ท าเอกสารการเรียนการสอน 

นางสาวรุ่งรัตน์  ใจเต็ม ฝ่ายวิชาการ 

ก.พ. 63 กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ นายนิติศาสตร์  ส าราญ งานพัสดุ 

21 ก.พ. 63 กิจกรรมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
ศิลปะ ทัศนศิลป์ 

นายภูมินทร์  สุวรรณศรี กลุ่มสาระฯศิลปะ 

24 ก.พ. 63 พัฒนาห้องเรียนดนตรีคุณภาพ
มาตรฐานสากล 

นายอภิชาติ  เนตรจันทร์ กลุ่มสาระฯศิลปะ 

24 ก.พ. 63 กิจกรรมฝึกทักษะพื้นฐานช่างเชื่อมไฟฟ้า
และงานปูนเพ่ือพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

นายสมยศ   พิมณุวงศ์ กลุ่มสาระฯการงาน
อาชีพฯ 

ก.พ. 63 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการพัฒนาชุมชนวิชาชีพ (PLC) 

นายทศวัฒน์  โพธิ์ชัย 
ฝ่ายวิชาการ 

25  ก.พ. 63 การจัดแสดงผลการด าเนินการ ตาม
นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น 

นางปาริสา  อร่ามเรือง ฝ่ายนโยบายแผนงานฯ 

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
2  มี.ค. 63 กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณฝ่ายกิจการ

พัฒนานักเรียน 
นางสาวจันจิรา  รินทร ฝ่ายกจิการพัฒนา

นักเรียน 
9 มี.ค. 63 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระ

ต่างประเทศ 
น.ส.พิมพิไล ฤกษ์ใหญ่ กลุ่มสาระฯ

ภาษาต่างประเทศ 
มี.ค. 62 พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ นายสิทธิชัย  สีราช งานโสตทัศนศึกษา 

มี.ค. 62 กิจกรรมพัฒนางานประชาสมัพันธ์โรงเรียน นายสมคิด   แสงอรุณ งานประชาสัมพันธ์ 



 
วัน เดือน ปี 

 
กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงาน/กลุ่มงาน 

16 มี.ค. 63 อบรมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา(OD) 

นางอรุณ   อึ้งไชยพร ฝ่ายบุคคล 

18-22  มี.ค. 63 การศึกษาดูงานเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

นางอรุณ   อ้ึงไชยพร ฝ่ายบุคคล 

มี.ค. 63 กิจกรรมอบรมพัฒนาการใช้สื่อการสอน 
นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา 

นายกาลอธิป จิตต์ตานุภาพ กลุ่มสารฯการงานอาชีพ
ฯ 

มี.ค. 63 อบรมพัฒนาครูและนักเรียนแกนน าเพ่ือ
ยกระดับการจัดกระบวน 
การเรียนรู้ในยุค 4.0 

นายทศวัฒน์  โพธิ์ชัย ฝ่ายวิชาการ 

มี.ค. 63 การอบรมบริหารระบบสนบัสนุนการ
บริหารจัดการสถานศึกษา smss 

นายกาลอธิป  จิตต์ตานุภาพ กลุ่มสาระฯการงาน
อาชีพฯ 

มี.ค. 63 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ด้านงานโครงสร้าง
เหล็กและไม้ เพื่องานอาชีพ 

นายสมยศ   พิมณุวงศ์ กลุ่มสาระฯการงาน
อาชีพฯ 

มี.ค. 63 กิจกรรมจัดหา ซ่อมบ ารุงวัสดุ ครุภัณฑ์
งานการเงิน 

นางมุจรินทร์  ทองอินทร์ งานการเงิน 

มี.ค. 63 กิจกรรมดูแลความเรียบร้อย นางธันยมัย  มลัยไธสง ฝ่ายกจิการพัฒนนา
นักเรียน 

มี.ค. 63 กิจกรรมพัฒนางานประกันอุบัติเหตุ นางอุมาภรณ์   เชื้อนัก งานประกันอุบัติเหตุ 

31 มี.ค. 63 กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

นางนงลักษณ ์ สีหาบุตร งานประกันคุณภาพ 

31 มี.ค. 63 กิจกรรมมอบใบประกาศณียบัตร นางสมพร  กสิพันธ์ ฝ่ายวิชาการ 

เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
7-8 เม.ย 63 กิจกรรมรับนักเรียนใหม่มอบตัวปฐมนิเทศ นางสุดารัตน์  พิมณุวงศ์ ฝ่ายวิชาการ 

เม.ย 63 กิจกรรมปรับปรุงสนามกีฬา นายเดชา  นวลรักษา ฝ่ายบริหารทั่วไป 

เม.ย 63 พัฒนาปรับปรุงห้องซ้อมดนตรีเก็บเสียง นายอภิชาติ  เนตรจันทร์ กลุ่มสาระฯศิลปะ 

เม.ย 63 กิจกรรมห้องเรียนมัลติมีเดีย นายเดชา  นวลรักษา ฝ่ายบริหารทั่วไป 

เม.ย 63 กิจกรรมลดพลังงานหาร 2 นายเดชา  นวลรักษา ฝ่ายบริหารทั่วไป 

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
8 พ.ค. 63 กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  นางกฤษณา  คุณมาศ ฝ่ายวิชาการ 

8-16 พ.ค. 63 กิจกรรมน้องใหม่ก้าวแรกสู่รั้วม่วงเหลือง  นางสมพร  กสิพันธ์ ฝ่ายวิชาการ 

พ.ค. 63 กิจกรรมโรงเรียนสีขาว นายสุรวุฒิ  มีบุญ ฝ่ายกจิการพัฒนา
นักเรียน 



 
วัน เดือน ปี 

 
กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงาน/กลุ่มงาน 

11 พ.ค. 63 กิจกรรมพัฒนางานส านักงานผู้อ านวยการ นางสาวอุไรวรรณ  ช านิกุล งานเลขาฯ 

11 พ.ค. 63 กิจกรรมงานสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ นางภฤดา   เลี่ยบสูงเนิน ฝ่ายบุคคล 

11-12 พ.ค. 63 กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา นางสุดารัตน์  พิมณุวงศ์ ฝ่ายวิชาการ 

16  พ.ค. 63 กิจกรรมแผนพัฒนางานรายบุคคล (ID-
Plan) 

นางเพ็ญศิริ  ธุลีจันทร์ ฝ่ายบุคคล 

16  พ.ค. 63 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนงาน
เกษตร 

นายปรัชญากร อินทร์วัน กลุ่มสาระฯการงาน
อาชีพฯ 

16  พ.ค. 63 กิจกรรมพัฒนาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการ
ท าเอกสารการเรียนการสอน 

นางสาวรุ่งรัตน์  ใจเต็ม ฝ่ายวิชาการ 

พ.ค. 63 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการพัฒนาชุมชนวิชาชีพ (PLC) 

นายทศวัฒน์  โพธิ์ชัย ฝ่ายวิชาการ 

18 พ.ค.63 พัฒนาศักยภาพครูด้วยการส่งครูเข้าร่วม
อบรมในระดับต่างๆ 

นางอรุณ   อึ้งไชยพร ฝ่ายบุคคล 

พ.ค.63 พัฒนาการเรียนรู้ห้องเรียนนิติศาสตร์-
รัฐศาสตร์ 

นายชัยวัฒน์  พรหมลิ 
 

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 

พ.ค.63 กิจกรรมสร้างพ้ืนที่เพ่ือการเรียนรู้ 
“ศาสตร์แห่งพระราชา” 

นายสุริยศักดิ์   ขันนาเลา งานเศรษฐกิจพอเพียง 

20 พ.ค. 63 กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณฝ่ายวิชาการ นางสมพร  นวลรักษา ฝ่ายวิชาการ 

16—30 พ.ค. 63 กิจกรรมพัฒนางานทะเบียน นางสาวจตุพร  พันธ์งาม ฝ่ายวิชาการ 

พ.ค.63 กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในอาคาร
เรียน 

นายเดชา  นวลรักษา ฝ่ายบริหารทั่วไป 

29  พ.ค.63 กิจกรรมมารยาทงามตามวิถีไทย น.ส.บุญญาเนตร  หนองยาง กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 

25  พ.ค. 63 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
ภาษาต่างประเทศ 

นางสาวจันจิรา  รินทร  กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

25  พ.ค. 63 กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณฝ่ายนโยบาย
แผนงานและงบประมาณ 

นางสาวนันทิยา  จิตตะโคตร ฝ่ายนโยบายแผนงานฯ 

30 พ.ค. 63 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านชีววิทยาสู่ความ
เป็นเลิศ 

นางอรุณ   อึ้งไชยพร กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 
1-5 มิ.ย. 63 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์ 
นางสุภาดี   วุฒิยาสาร กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 

1-5 มิ.ย. 63 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 

นางสุภาวดี   วุฒิยาสาร กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 



 
วัน เดือน ปี 

 
กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงาน/กลุ่มงาน 

1-26 มิ.ย. 63 กิจกรรมแก้ปัญหานักเรียนอ่าน ไม่คล่อง 
เขียนไม่คล่อง 

น.ส.อุไรวรรณ ช านิกุล กลุม่สาระฯภาษาไทย 

10 มิ.ย. 63 พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ นางกนษิฐา  วงศ์ค า ฝ่ายกิจการพัฒนาฯ 

11 มิ.ย. 63 กิจกรรมวันไหว้ครู นายนาวิกร ี ศรีนามะ ฝ่ายกจิการพัฒนา
นักเรียน 

มิ.ย. 63 กิจกรรมพิธีประจ ากองของลูกเสือเนตร
นารี 

นายบัญชา  พิมสังกุล งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

1-19 มิ.ย. 63 กิจกรรมค่ายบูรณาการความเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์ 

นางรัชนีกร   ปุณณาวรรธน์ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 

1-20 มิ.ย. 63 กิจกรรมพิธีประจ าหมู่ยุวกาชาด นางสมพร  นวลรักษา งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

1-20 มิ.ย. 63 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย 

นางอุบลวรรณ  พวงอก กลุ่มสารฯภาษาไทย 

20 มิ.ย. 63 กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  นางกฤษณา คุณมาศ ฝ่ายวิชาการ 

1-26 มิ.ย. 63 กิจกรรมพัฒนาหนังสือเล่มเล็กให้มี
คุณภาพ 

นางสมพร นวลรักษา กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

24 มิ.ย. 63 กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคม
ศึกษาฯ  

นายโกสัลล์  จุลเหลา กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 

26 มิ.ย. 63 กิจกรรมวันสุนทรภู่เชิดชูภาษาไทย น.ส.ธิดาเทพ  ลายันต์ กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

มิ.ย. 63 กิจกรรมบอร์ดความรู้  นายเดชา  นวลรักษา ฝ่ายบริหารทั่วไป 

มิ.ย. 63 กิจกรรมพัฒนางานห้องสมุด นางสาวดานุวัลย์  ชุนหวงศ์สนิท งานห้องสมดุ 

มิ.ย. 63 กิจกรรมเกษตรกรรมตามวิถีหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

นายปรัชญากร อินทร์วัน กลุ่มสาระฯการงาน
อาชีพ 

มิ.ย. 63 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
สังคมศึกษา 

นายชัยวัฒน์   พรหมล ิ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 

มิ.ย. 63 กิจกรรมพัฒนาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการ
ท าเอกสารการเรียนการสอน 

นางสาวรุ่งรัตน์  ใจเต็ม ฝ่ายวิชาการ 

มิ.ย. 63 กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณโรงเรียน นางสาวประไพรัตน์  บุญไทย งานสารบรรณโรงเรียน 

มิ.ย. 63 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน น.ส.พิมพิไล  ฤกษใ์หญ่ ฝ่ายกจิการพัฒนา
นักเรยีน 

มิ.ย. 63 กิจกรรมพัฒนางานโภชนาการ นายนนท์วัฒน์ ชนะบุตร งานโภชนาการ 

22 มิ.ย. 63 กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณฝ่ายกิจการ
พัฒนานักเรียน 

นางสาวจันจิรา  รินทร ฝ่ายกจิการพัฒนา
นักเรียน 



 
วัน เดือน ปี 

 
กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงาน/กลุ่มงาน 

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
1 ก.ค.63 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ

แห่งชาติ 
นายบัญชา  พิมสังกุล งานกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
1-30 ก.ค.63 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางการ

อ่านร้อยแก้ว-ร้องกรองสู่ความเป็นเลิศ 
น.ส.นันทิยา  จิตตโคตร ์ กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

1-5 ก.ค. 63 กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ 

นางปุณยนุช  พิมพานราธร กลุม่สาระฯวิทยาศาสตร์ 

1-30 ก.ค. 63 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษภาษาไทย 

นางสมพร นวลรักษา กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

1-30 ก.ค. 63 กิจกรรมพัฒนาฐานการเรียนรู้ภาษาไทย นางสมพร นวลรักษา กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

15 ก.ค. 63 กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ 

นางไพรวัลย์ นิลโชติ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 

15 ก.ค. 63 กิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์ 

กิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 

10-15 ก.ค. 63 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นางสุภาวดี  วุฒิยาสาร ฝ่ายกจิการพัฒนา
นักเรียน 

ก.ค. 63 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม เพื่อพัฒนานักเรียนในโรงเรียน 

นายยศสรัล  มลัยไธสง 
 

ฝ่ายกจิการพัฒนา
นักเรียน 

24  ก.ค.63 กิจกรรมค่ายชีววิทยา นางอรุณ  อ้ึงไชยพร กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 

ก.ค.63 กิจกรรมชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร นายสุรเดช   สิงห์โท งานกจิกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

25  ก.ค. 63 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ 

นางสาวชนนิกานต์  เชื้อทอง กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 

ก.ค.63 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรายวิชาศิลปะ นายอภิชาติ เนตรจันทร์ กลุ่มสาระฯศิลปะ 

ก.ค.63 กิจกรรมกีฬา กรีฑา สพม.28 นายสุรวุฒิ  มีบุญ กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 

ก.ค.63 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจ าภาค
เรียน 

นายสุรวุฒิ  มีบุญ ฝ่ายกจิการพัฒนา
นักเรียน 

ก.ค.63 กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

นางสาวจับจิต  พิมพร ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ก.ค.63 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

นางสาวสมหมาย  ศรีสมพร งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

6-24  ก.ค. 63 กิจกรรมพัฒนาการเรยีนการสอน
เทคโนโลยี 

นางศุภานัน  บ ารุงธนรัชต์ กลุ่มสาระฯการงาน
อาชีพฯ 

 



 
วัน เดือน ปี 

 
กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงาน/กลุ่มงาน 

ก.ค.63 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสุข
ศึกษาและพละศึกษา 

นายสุรวุฒิ  มีบุญ กลุ่มสาระฯสุขศึกษา 

31ก.ค.63 กิจกรรมพัฒนางานควบคุมภายใน นางสาวพันธ์เครือ  เจริญ งานควบคุมภายใน 

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
7 ส.ค. 63 กิจกรรมวันอาเซียน  นางสาวปนิตา  นาจ าปา กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 

10 ส.ค. 63 กิจกรรมซ่อมบ ารุงวัสดุ ครุภัณฑ์งาน
วิชาการ 

นางสุดารัตน์ พิมณุวงศ์ ฝ่ายวิชาการ 

12 ส.ค. 63 ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ คณะครูและบุคลากรทุกคน ฝ่ายบุคคล 

ส.ค. 63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 

นายสกุลสุข  นึกชอบ กลุม่สาระฯสังคมศึกษาฯ 

ส.ค. 63 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด น.ส.ดานุวัลย์ ชุณหวงศ์สนิท งานห้องสมุด 

18 ส.ค. 63 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ นายธนกฤต  ศรีทัศน์ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 

18 ส.ค. 63 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ นางกฤษณา คุณมาศ กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

ส.ค. 63 กิจกรรมกีฬานักเรียนจ.ศรีสะเกษ นายสุรวุฒิ  มีบุญ กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 

ส.ค. 63 กิจกรรมพัฒนาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการ
ท าเอกสารการเรียนการสอน 

นางสาวรุ่งรัตน์  ใจเต็ม ฝ่ายวิชาการ 

ส.ค. 63 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางฟิสิกส์สู่ความ
เป็นเลิศ 

นางสาวจตุรพร  พันธ์งาม กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 

ส.ค. 63 กิจกรรมกีฬานักเรียนจ.ศรีสะเกษ นายสุรวุฒิ  มีบุญ กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 

26-28 ส.ค. 63 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

นางรัชนีกร  ปุณณาวรรธน์ ฝ่ายนโยบายแผนงานฯ 

26-28 ส.ค. 63 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

นางรัชนีกร  ปุณณาวรรธน์ ฝ่ายนโยบายแผนงานฯ 

เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
7-9 ก.ย. 63 เหลียวหลังแลหน้ามุ่งสู่การพัฒนาโรงเรียน

ก าแพง 
นางรัชนีกร   ปุณณาวรรธน์ ฝ่ายนโยบายแผนงานฯ 

14 ก.ย. 63 กิจกรรมพัฒนางานออกจากราชการ นางสุวรรณ๊  กระจาย ฝ่ายบุคคล 

16 ก.ย. 63 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นางสาวพิมพิไล   ฤกษ์ใหญ่ กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

1-10 ก.ย. 63 กิจกรรมการสร้างเครืองมือวัดผล
หลากหลายและมีคุณภาพ 

นางสาวสุดารัตน์  พิมณุวงศ์ ฝ่ายวิชาการ 



 
      ***** โครงการ/กิจกรรมทีด่ าเนินการทุกเดือน 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งาน/ฝ่าย 
1 กิจกรรมฝึกประสบการณ์จริงของ

เจ้าหน้าที่งานธนาคารโรงเรียน 
นางสาวสุดาวรรณ  กันทะมา งานธนาคารโรงเรียน 

2 กิจกรรมการจัดซื้อหนังสือพิมพ์  
วารสาร นิตยสาร 

นางสาวสุวรรณี  แก้วบัวเคน งานห้องสมุด 

3 กิจกรรมเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต นายกาลอธิบ  จิตต์ตานุภาพ กลุ่มสาระฯการงานฯ 
4 กิจกรรมเช่าอุปกรณ์เครือข่าย นายกาลอธิบ  จิตต์ตานุภาพ กลุ่มสาระฯการงานฯ 
5 กิจกรรมเช่าระบบเครือข่ายบริหาร

จัดการในสถานศึกษา 
นายกาลอธิบ  จิตต์ตานุภาพ กลุ่มสาระฯการงานฯ 

6 กิจกรรมเช่า Host และจด Domain 
Name 

นายกาลอธิบ  จิตต์ตานุภาพ กลุ่มสาระฯการงานฯ 

7 ค่าสาธารณูปโภค นางมุจรินทร์   ทองอินทร์ งานการเงิน 
8 ค่าจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา นางมุจรินทร์   ทองอินทร์ งานการเงิน 
9 กิจกรรมพัฒนางานยานพาหนะ นายสุรเดช  สิงห์โท งานยานพาหนะ 
10 กิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชน 
นายสถิต  พงษาปาน งานชุมชนสัมพันธ์ 

11 กิจกรรมฮักแพงแบ่งปัน นายสถิต  พงษาปาน งานชุมชนสัมพันธ์ 
12 การจัดท าโปรแกรมระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
นางสาวจารุพร  พิมพา ฝ่ายกิจการพัฒนา

นักเรียน 
13 กิจกรรมนิเทศภายใน นางสาวชนนิกานต์  เชื้อทอง ฝ่ายวิชาการ 
14 พัฒนาศักยภาพครูด้วยการส่งครูเข้า

ร่วมอบรมในระดับต่างๆ 
นางอรุณ   อึ้งไชยพร ฝ่ายบุคคล 

 
 
 
 


