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ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จ าท าขึ้นโดยวัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนได้ทราบ และด าเนินการตามปฏิทินปฏิบัติงาน ในกิจกรรมต่างๆ ท่ีได้
จัดท าขึ้นในแต่ละภาคเรียน ตลอดปีการศึกษา 2562 โดยการรวบรวมกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละกลุ่มบริหารงาน
โรงเรียน ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารท่ัวไป และกลุ่มบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็น
ก าหนดการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

ในการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานในครั้งนี้ งานแนนงาน กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล ขอขอบคุณ
นู้บริหารและคณะครูทุกท่าน ท่ีให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลครั้งนี้เป็นอย่างดี 
 
 
                                   งานแนนงานโรงเรียน  
                                                                                 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
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 ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สวนกุหลำบวิทยำลัย ปทุมธำนี  

ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 
วัน เดือน ป ี กิจกรรม/งำน ผู้รับผิดชอบ/ผู้เก่ียวข้อง 

               เดือนเมษำยน 2562 
เม.ย. 62 อบรมหลักสูตรนวมินทราชินีศึกษา กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

ฯ/คณะครู/คณะกรรมการงาน

กลุ่มโรงเรียนฯ 

2 เม.ย. 62 เริ่มใช้แนนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 กลุ่มบริหารงบประมาณและ
บุคคล 

8 เม.ย. 62 ประชุมนู้ปกครองนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

9 เม.ย. 62 ประชุมนู้ปกครองนักเรียนใหม่ ชั้น ม.4 งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

28 – 29 เม.ย. 62 ค่ายเตรียมงานปฐมนิเทศประจ าปีการศึกษา 2562 งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

30 เม.ย. 62 สรุปวันลา มาสาย ประจ าเดือน เม.ย. 62 ครูรจนา และคณะ 

30 เม.ย. – 1 พ.ค. 62 ค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.4 ปีการศึกษา 2562 งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

30 เม.ย. – 2 พ.ค. 62 ค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 ปีการศึกษา 2562 งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

               เดือนพฤษภำคม 2562 
พ.ค. 62 - เม.ย. 63 กิจกรรมส่งเสริมรักการออม 

- เปิดบัญชีใหม่ 
- รับฝาก-ถอนเงิน 
- ท าสมุดบัญชีใหม่เน่ืองจากหาย 
- น าส่งเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาล าไทร ทุกวันพุธ 
- สรุปท ารายงานบัญชีการฝาก-ถอน 
- ติดต่อประสานงานธนาคารออมสิน 

สพม. 4/ 
คณะนู้บริหาร ครู นักเรียน 
บุคคลากรโรงเรียน 

พ.ค. 62 - เม.ย. 63 
 

- ประกาศ บริการติดต่อสอบถาม 
- จัดเสียงตามสาย 
- ป้ายนิเทศ 
- จดหมายข่าวรายเดือน   
- แน่นพับ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  
- ลงเว็ปไซด์โรงเรียนwww: skp.ac.th 
- Face book : ประชาสัมพันธ์ 
- พิธีกร งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 
- วารสาร กุหลาบปทุม (ต่อเทอม) 

สพม.4  
ชุมชน  
คณะนู้บริหาร ครู นักเรียน 
บุคลากรโรงเรียน  
นู้ปกครอง และ นู้ที่มาติดต่อ 
คณะกรรมการงาน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
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วัน เดือน ป ี กิจกรรม/งำน ผู้รับผิดชอบ/ผู้เก่ียวข้อง 

           เดือนพฤษภำคม 2562 (ต่อ) 

9 – 11 พ.ค.62 การประชุมสัมมนาวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูเครือสวนกุหลาบ

วิทยาลัย สู่ครูมืออาชีพ ประจ าปี 2562 

ครูสุภนิดา และคณะ 

10 – 13 พ.ค. 62 ตรวจสุขภาพแม่ค้า ตามคลินิก/รพ./  
นางกุลวดี  กุลสุวรรณ 

12 พ.ค. 62 ประชุมนู้ปกครอง /มอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.2 และ ม.3 ครูประจ าชั้น/งานกิจการ
นักเรียน 

13 พ.ค. 62 ประชุมนู้ปกครอง /มอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.5 และ ม.6 ครูประจ าชั้น/งานกิจการ
นักเรียน 

13 พ.ค. 62 ล้างโรงอาหาร แม่ค้า แมบ่้าน รถน้ าอบต.พืช

อุดม 

15 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ครูทุกท่าน 
20 พ.ค. 62 หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา บุคลากรทุกท่าน 
21 พ.ค. 62 ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล กลุ่มบริหารงบประมาณ 

และบุคคล 

26 พ.ค. 62 
ประชุมนู้ปกครอง /ประสานสัมพันธ์นู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้น  
ม.1 และ ม.4 

ครูประจ าชั้น/งานกิจการ
นักเรียน 

28 พ.ค. 62 ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล กลุ่มบริหารงบประมาณ 
และบุคคล 

29 พ.ค. 62 - 

ก.พ. 63 

ประชุมสัญจรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตฯิ/

คณะนู้บริหาร ครู/คณะกรรมการ

งานกลุ่มโรงเรียนฯ 

29 พ.ค. 62 

 

บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระราชินีฯ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตฯิ/

คณะนู้บริหาร /ครู/

คณะกรรมการงานกลุ่มโรงเรียนฯ 

29 พ.ค. 62 สมัครนักศึกษาวิชาทหาร งานรักษาดินแดน 

31 พ.ค. 62 
พิธีถวายพระพร เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

นู้บริหาร/ครูทุกท่าน/ 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

31 พ.ค. 62 สรุปวันลา มาสาย ประจ าเดือน พ.ค. 62 ครูรจนา และคณะ 

               เดือนมิถุนำยน 2562 
มิ.ย. 62 ปฐมนิเทศครูใหม่และบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายบริหาร 

มิ.ย. 62 ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูนู้ช่วย ครูเรือนค า และคณะ 

3 มิ.ย. 62 วันเฉลิมพระชนมพรรษา  

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

นู้บริหาร/ครูทุกท่าน/ 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

4 มิ.ย. 62 ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล กลุ่มบริหารงบประมาณ 
และบุคคล 
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วัน เดือน ป ี กิจกรรม/งำน ผู้รับผิดชอบ/ผู้เก่ียวข้อง 
           เดือนมิถุนำยน 2562 (ต่อ) 

7 มิ.ย. 62 มอบรางวัลนักเรียนเรียนดี “กุหลาบเพชร” งานวัดนล กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

11 มิ.ย. 62 ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล กลุ่มบริหารงบประมาณ 

และบุคคล 

11 – 12 มิ.ย. 62 ประชุมชี้แจงจ าหน่ายอาหารในเวลาท่ีก าหนด แม่ค้า/คณะกรรมการงาน

โภชนาการ 

18 มิ.ย. 62 ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล กลุ่มบริหารงบประมาณและ

บุคคล 

20 มิ.ย. 62 พิธีไหว้ครู ครูทุกท่าน 

24 มิ.ย. 62  กิจกรรมวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง งานส่งเสริมประชาธิปไตยฯ 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

24 – 28 มิ.ย. 62 สัปดาห์วันสุนทรภู่/กิจกรรมวันสุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

24 – 28 มิ.ย. 62 ประเมินศูนย์นู้ประนอมรุ่นเยาว์ในโรงเรียน งานศูนย์นู้ประนอมรุ่นเยาว์ฯ 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

25 มิ.ย. 62 ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล กลุ่มบริหารงบประมาณและ
บุคคล 

27 มิ.ย. 62 บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

ฯ/คณะนู้บริหาร และครู/

คณะกรรมการงานกลุ่ม

โรงเรียนฯ  

28 มิ.ย. 62 
กิจกรรมวันสุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด งานกิจการนักเรียน 

28 มิ.ย. 62 สรุปวันลา มาสาย ประจ าเดือน มิ.ย. 62 ครูรจนา และคณะ 

30 มิ.ย. 62 ประชุมนู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน งานประสานและพัฒนา

เครือข่ายนู้ปกครอง 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

               เดือนกรกฎำคม 2562 
ก.ค. – พ.ย. 62 จัดซื้ออุปกรณ์ส านักงาน คณะกรรมการงานเลขานุการ

และแนนงาน 

1 ก.ค. 62 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ งานลูกเสือ / ระดับชั้นม.ต้น 

2 ก.ค. 62 
ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล กลุ่มบริหารงบประมาณ 

และบุคคล 

4 ก.ค. 62 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 โรงพยาบาลสายไหม/งาน

ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

4, 11 ก.ค.62 
 

ตรวจสุขภาพนักเรียนประจ าปี 
 

งานอนามัยโรงเรียน 
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วัน เดือน ป ี กิจกรรม/งำน ผู้รับผิดชอบ/ผู้เก่ียวข้อง 

                เดือนกรกฎำคม 2562 (ต่อ) 

8 – 10 ก.ค. 62 
 

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 
 

งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

8 - 12 ก.ค.62 
- ส่งส าเนาข้อสอบกลางภาค 1/2562 น่านหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
- สอบนอกตาราง กลางภาคเรียนที่ 1/2562 

- ครูนู้สอน 
- ครูนู้สอน/งานวัดนล 

9 ก.ค. 62 
ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล กลุ่มบริหารงบประมาณ 

และบุคคล 

10 – 14 ก.ค. 62 ประชุมหัวข้อปัญหาอุปสรรคเก่ียวกับการด าเนินงานสุขาภิบาลอาหาร 

และการรักษาความสะอาดบริเวณโรงอาหาร 

แม่ค้าในโรงอาหาร/

คณะกรรมการงานโภชนาการ/

แม่บ้าน 

11 ก.ค. 62 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 โรงพยาบาลสายไหม/งาน

ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

12 ก.ค. 62 
 

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาฯ 

19, 22 – 25 ก.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 ครูนู้สอน/งานวัดนล 

21 ก.ค. 62 
 
 

ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี สมาคมนู้ปกครองและครู 
 
 

งานประสานและพัฒนา
เครือข่ายนู้ปกครอง 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

23 ก.ค. 62 
 

ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณและ
บุคคล 

26 ก.ค.62 
พิธีถวายพระพร เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

ครูทุกท่าน 

26 ก.ค. 62 Big Cleaning Day คณะกรรมการงานรักษาความ
สะอาด แม่บ้าน นักการ 

29 ก.ค. – 2 ส.ค.62 
 
 
 

- สัปดาห์แข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาต่างประเทศ 
- ส่งคะแนน(แบบใบรายชื่อ)ทีมีคะแนนกลางภาคและคะแนนก่อนสอบ
กลางภาค (ต้องมีคะแนนเต็มอยู่ในช่วง 40 – 60 คะแนน) 
 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
- ครูนู้สอน/งานวัดนล 
 

30 ก.ค. 62 สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

30 ก.ค. 62 
 

ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณและ
บุคคล 

31 ก.ค. 62 สรุปวันลา มาสาย ประจ าเดือน ก.ค. 62 ครูรจนา และคณะ 

                เดือนสิงหำคม 2562 
ส.ค. 62 กิจกรรมถวายพระพร เน่ืองในวันแม่แห่งชาติ 

 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

ฯ/คณะนู้บริหารและครู/

คณะกรรมการงานกลุ่ม

โรงเรียนฯ 
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วัน เดือน ป ี
 

กิจกรรม/งำน 
 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้เก่ียวข้อง 
                 

                  เดือนสิงหำคม 2562 (ต่อ) 
ส.ค. 62 ติว O net กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตฯิ/

คณะนู้บริหาร คร ู

คณะกรรมการงานกลุ่มโรงเรียนฯ 

ส.ค. 62 - นักเรียนระดับชั้น ม.1 ทัศนศึกษาตึกยาว 
- นักเรียนระดับชั้น ม.2 ทัศนศึกษา 
- นักเรียนระดับชั้น ม.3 ทัศนศึกษา  
- นักเรียนระดับชั้น ม.4 ทัศนศึกษา  
- นักเรียนระดับชั้น ม.5 ทัศนศึกษา 
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 ทัศนศึกษา  

- หัวหน้าระดับชั้น ม.1 
- หัวหน้าระดับชั้น ม.2  
- หัวหน้าระดับชั้น ม.3  
- หัวหน้าระดับชั้น ม.4  
- หัวหน้าระดับชั้น ม.5  
- หัวหน้าระดับชั้น ม.6  

1 -10 ส.ค. 62 บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

1 - 31 ส.ค. 62 รับสมัครคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563 งานส่งเสริมประชาธิปไตยฯ 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

3 – 4 ส.ค. 62 นักเรียนเข้าค่ายคอมพิวเตอร์ งานคอมพิวเตอร์ 

4 - 8  ส.ค. 62 รับน้าไตรพระราชทานและ 

บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

ฯ/คณะนู้บริหารและครู/

คณะกรรมการงานกลุ่ม

โรงเรียนฯ 

5 - 9 ส.ค. 62 กิจกรรมสัปดาห์รักการออม คณะนู้บริหาร ครู นักเรียน 

บุคคลากรโรงเรียน/

คณะกรรมการงานธนาคาร

โรงเรียน นักเรียนจิตอาสา 

5 – 9 ส.ค. 62 สัปดาห์ห้องสมุด  งานห้องสมุด 

6 ส.ค. 62 
 

ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณและ
บุคคล 

7 ส.ค. 62 กิจกรรมห้องสมุด งานห้องสมุด 

8 ส.ค. 62 กิจกรรมวันอาเซียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาฯ 

8 ส.ค. 62 
 

แข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาฯ 

9 ส.ค. 62 
 
 

พิธีถวายพระพรเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง /  
วันแม่แห่งชาติ 

งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน/ 
ครูทุกท่าน 

13 ส.ค. 62 
 

ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณและ
บุคคล 
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วัน เดือน ป ี กิจกรรม/งำน ผู้รับผิดชอบ/ผู้เก่ียวข้อง 
               เดือนสิงหำคม 2562 (ต่อ) 

14 – 22 ส.ค. 62 
 
 
 
 

- สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
- แข่งขันทักษะทางวิชาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
- แข่งขันทักษะทางวิชาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

20 – 24 ส.ค. 62 รวบรวมปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข คณะกรรมการงานโภชนาการ 

20 ส.ค. 62 
ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล กลุ่มบริหารงบประมาณและ

บุคคล 

22 ส.ค. 62 
 

นิทรรศการวิทยาศาสตร์ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

23 ส.ค. 62 
 
 
 

- กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์ ม.ต้น ณ เมืองทองธานี 
- กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นม.4 
 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
- หัวหน้าระดับชั้นและคุณครู
ประจ าชั้น 

26 - 30 ส.ค. 62 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นม.1, ม.3, ม.5, ม.6  
หัวหน้าระดับชั้นและคุณครู
ประจ าชั้น 

27 ส.ค. 62 
ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล กลุ่มบริหารงบประมาณและ

บุคคล 

28 - 30 ส.ค. 62   พัฒนาบุคลากร 

  (เกษียณอายุราชการ)   

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

ฯ/คณะนู้บริหาร ครู  

30 ส.ค. 62 สรุปวันลา มาสาย ประจ าเดือน ส.ค. 62 ครูรจนา และคณะ 

                เดือนกันยำยน 2562 
ก.ย. 62 สัมมนาทางวิชาการ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตฯิ/

คณะนู้บริหาร ครู/คณะกรรมการ

งานกลุ่มโรงเรียนฯ 

ก.ย. 62 ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูนู้ช่วย ครูเรือนค า และคณะ 

 ก.ย. 62 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธินลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา (1 ต.ค. 62) 

ครูจงกลนี และคณะ 

 ก.ย. 62 ประชุมพิจารณากลั่นกรองนลการปฏิบัติงานฯ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ 

2 – 5 ก.ย.62 
 
 
 
 
 

- ส่งรายชื่อนักเรียนคาดว่าติด “ร” 
- ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 
- ส่งรายชื่อนักเรียนคะแนนเก็บไม่ถึงร้อยละ 70 ของคะแนน 
  ระหว่างภาค 
- ส่งส าเนาข้อสอบปลายภาค 1/2562 น่านหัวหน้ากลุ่มสาระฯ  
  (พร้อมฝนเฉลยข้อสอบลงบนกระดาษค าตอบ) 
 

ครูนู้สอน/งานวัดนล 
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วัน เดือน ป ี กิจกรรม/งำน ผู้รับผิดชอบ/ผู้เก่ียวข้อง 
               เดือนกันยำยน 2562 (ต่อ) 

3 ก.ย. 62 
 

ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณและ
บุคคล 

5 ก.ย. 62 
 
 

กิจกรรมละครบูรณาการภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.5 
 
 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

9 ก.ย. 62 
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 
- ประกาศรายชื่อนักเรียนคาดว่าติด “ร ” 
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนเก็บไม่ถึงร้อยละ 70 

งานวัดนล 
 
 

10 ก.ย. 62 ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล กลุ่มบริหารงบประมาณและ

บุคคล 

11 ก.ย. 62 เลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563 งานส่งเสริมประชาธิปไตยฯ 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

11 – 15 ก.ย. 62 สรุปนลการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงการท างาน คณะกรรมการงานโภชนาการ 

12 ก.ย. 62 
- ประชุมนู้ปกครองนักเรียนที่มีปัญหาคาดว่าจะติด 0 ,ร ,มส 
- นักเรียนย่ืนค าร้องขอมีสิทธ์ิสอบปลายภาค 1/2562 

ครูนู้สอน/งานวัดนล 

16 – 20 ก.ย. 62 - สอบนอกตารางปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ครูนู้สอน/งานวัดนล 

17 ก.ย. 62 ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล กลุ่มบริหารงบประมาณ 

และบุคคล 

23 – 27 ก.ย. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ครูนู้สอน/งานวัดนล 

24 ก.ย. 62 ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล กลุ่มบริหารงบประมาณ 

และบุคคล 

28 ก.ย. – 2 ต.ค. 62 ตรวจข้อสอบ /บันทึกนลคะแนนรายวิชา / งานประจ าชั้น ครูทุกท่าน 

30 ก.ย. 62 สรุปวันลา มาสาย ประจ าเดือน ก.ย. 62 ครูรจนา และคณะ 

               เดือนตุลำคม 2562 
ต.ค. 62 

 
 

สรุปงานควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562 
 
 

งานควบคุมภายใน/ 
กลุ่มบริหารงบประมาณและ
บุคคล 

 ต.ค. 62 รายงานวันลาประจ าปีงบประมาณ 2562 ต่อ    สพม.4 ครูรจนา และคณะ 

ต.ค. 62 ประชุมสรุปนลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1/2562 ครูและบุคลากรฯ 

1 ต.ค. 62 ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล กลุ่มบริหารงบประมาณและ

บุคคล 

1 – 4 ต.ค. 62 
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ต้นเข้าค่าย 
STEM ณ มวกเหล็กพาราไดซ์รีสอร์ต จังหวัดสระบุรี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

3 ต.ค. 62 
ส่งนลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 (Flash Drive  และสมุด ปพ.5)  
ที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ครูนู้สอน /หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
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วัน เดือน ป ี กิจกรรม/งำน ผู้รับผิดชอบ/ผู้เก่ียวข้อง 
               เดือนตุลำคม 2562 (ต่อ) 

4 ต.ค. 62 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ รวบรวมและน าส่งนลการเรียนภาคเรียนที่ 1/62   
( Flash Driveและ สมุดปพ 5) ทุกรายวิชา ภำยใน 12.00 น. 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
/งานวัดนล 

 

7 ต.ค. 62 
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0 , ร , มส และ มน 
- ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 

งานวัดนล / ครูนู้สอน 
 

7 – 9 ต.ค. 62 สอบแก้ตัวรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 1  ครูนู้สอน /งานวัดนล 

8 ต.ค. 62 ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล กลุ่มบริหารงบประมาณ 

และบุคคล 

9 – 12 ต.ค. 62 
- นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ปลาย 
  เข้าค่าย STEM 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

10 ต.ค. 62 
 
 

 

- ส่งนลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 
- ส่งเอกสารโครงการสอนและแนนการวัดนลประเมินนล 
- ส่งแนนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/62 (อย่ำงน้อย 2 สัปดำห์) 
 

- ครูนู้สอน /งานวัดนล 
- ครูนู้สอน / หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
 

10 ต.ค. 62 
- ประกาศนลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 
- ปิดภาคเรียนที่ 1/2562 

- งานวัดนล 
- ครูทุกท่าน 

11 ต.ค. 62 ปิดภาคเรียนที่ 1/2562  

13 ต.ค. 62 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต รชักาลที่ 9 งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
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ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สวนกุหลำบวิทยำลัย ปทุมธำนี  

ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2562 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม/งำน ผู้รับผิดชอบ/ผู้เก่ียวข้อง 
              เดือนตุลำคม 2562  

23 ต.ค. 62 พิธีถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช ครูทุกท่าน 

28 ต.ค. 62 ครูลงเวลาปฏิบัติราชการ ภาคเรียนที่ 2/2562 ครูทุกท่าน 

29 ต.ค. 62 
- เปิดภาคเรียนที่ 2/2562   
- ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 

- บุคลากรทุกท่าน 
- งานวัดนล / ครูนู้สอน 

30 ต.ค. 62 
- ส่งรวมเล่มแนนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2562  
- ส่งรายงานการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2562 
- ส่งรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 

ครูทุกท่าน  /งานวัดนล / 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

29 -30 ต.ค. 62 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ครูนู้สอน /งานวัดนล 

31 ต.ค. 62 ส่งนลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ครูนู้สอน/งานวัดนล 

31 ต.ค. 62 สรุปวันลา มาสาย ประจ าเดือน ต.ค. 62 ครูรจนา และคณะ 

31 ต.ค.– 
1 พ.ย. 62 

กิจกรรมกีฬาภายใน “อินทนิลเกมส์”  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

              เดือนพฤศจิกำยน 2562 

 พ.ย. 62 ส ารวจรายชื่อข้าราชการครูเพ่ือเสนอขอรับพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี 2562 

ครูวิรยา และคณะ 

พ.ย. 62 กิจกรรมค่ายคุณธรรม (โอวาทธรรม)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

1 – 3 พ.ย. 62 อบรมคณะกรรมการนักเรียนปี 2562/สภานักเรียน งานสภานักเรียน 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

4 พ.ย.62 
- ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนซ้ า 
- นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ า / เริ่มเรียนซ้ า 

ครูนู้สอน/งานวัดนล 
 

5 พ.ย. 62 ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล กลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล 

8 – 9 พ.ย. 62 
อบรม GSP นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
ม.ต้นและม.ปลาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

9 พ.ย. 62 
 

ประชุมนู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับชั้นม.1 - ม.3 
  

ครูประจ าชั้น/งานกิจการนักเรียน 
 

10 พ.ย. 62 
 

ประชุมนู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับชั้นม.4 - ม.6 
 

ครูประจ าชั้น/งานกิจการนักเรียน 
 

11 พ.ย. 62 กิจกรรมวันลอยกระทง งานกิจการนักเรียน 

12 พ.ย. 62 ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล กลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล 

18 พ.ย. 62 สอบธรรมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1 – ม.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
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วัน เดือน ปี กิจกรรม/งำน ผู้รับผิดชอบ/ผู้เก่ียวข้อง 
              เดือนพฤศจิกำยน 2562 (ต่อ) 

19 พ.ย. 62 ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล กลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล 

25 พ.ย. 62 วันมหาธีรราชเจ้า 
กิจกรรมพัฒนานู้เรียน /งาน
ลูกเสือ 

25 พ.ย. 62 ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล กลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล 

31 พ.ย. 62 สรุปวันลา มาสาย ประจ าเดือน พ.ย. 62 ครูรจนา และคณะ 

              เดือนธันวำคม 2562  
2 – 6 ธ.ค. 62 สัปดาห์วันพ่อแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ  

4 ธ.ค. 62 
 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ/วันชาติ 
 

งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

3 ธ.ค. 62 ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล กลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล 

9 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ  งานส่งเสริมประชาธิปไตยฯ 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

9 ธ.ค. 62 
 
 
 

ประชุมจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำร/รองผู้อ ำนวยกำร
ทุกกลุ่มบริหำรงำน/ผู้ช่วยรอง
ผู้อ ำนวยกำร/แผนงำนทุกกลุ่ม
บริหำรงำน 

9 – 16 ธ.ค. 62 
 
 

- ส่งส าเนาข้อสอบกลางภาค 2/2562  น่านหัวหน้ากลุ่มสาระ 
- ส่ง Flash Drive เพ่ือรับข้อมูลกรอกคะแนนภาคเรียนที่ 2/2562 
- ส่งนลการเรียนซ้ า 

ครูนู้สอน /งานวัดนล 
 
 

9 - 13 ธ.ค. 62 สอบนอกตารางกลางภาคเรียนที่ 2/2562 ครูนู้สอน/งานวัดนล 

13 ธ.ค. 62 
 
 

กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.
ปลาย ณ อุทยานรังสรรค์วิทยาศาสตร์  
จังหวัดชลบุรี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
 

16 – 19  
ธ.ค. 62  

สัปดาห์การจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ทุกระดับชั้น 
กิจกรรมพัฒนานู้เรียน/งาน
ลูกเสือ 

17 ธ.ค. 62 ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล กลุ่มบริหารงบประมาณและ

บุคคล 

19 ธ.ค. 62 
 

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นม.2 
 

หัวหน้าระดับชั้นและคุณครู 
ประจ าชั้น 

23 – 27  
ธ.ค. 62 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 
 

ครูนู้สอน/งานวัดนล 
 

24 ธ.ค. 62 ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล กลุ่มบริหารงบประมาณ 

และบุคคล 

25 ธ.ค. 62 
 

กิจกรรมวันคริสต์มาส 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

30 ธ.ค. 62 สรุปวันลา มาสาย ประจ าเดือน ธ.ค. 62 ครูรจนา และคณะ 
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วัน เดือน ปี กิจกรรม/งำน ผู้รับผิดชอบ/ผู้เก่ียวข้อง 
              เดือนมกรำคม 2563  

ม.ค. - ก.พ. 63 - กิจกรรมปิดบัญชีเงินฝากนักเรียน 
 ม.6 ท่ีจะจบการศึกษา 
-  กิจกรรมปิดบัญชีเงินฝากนักเรียน   
 ม. 3 ท่ีจบการศึกษา และไม่ศึกษาต่อ 

คณะนู้บริหาร ครู นักเรียน 
บุคคลากรโรงเรียน/
คณะกรรมการงานธนาคาร
โรงเรียน  /นักเรียนจิตอาสา 

ม.ค. 63  สวัสดีปีใหม่ 2563 กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

คณะนู้บริหาร ครู/ 

คณะกรรมการงานกลุ่มโรงเรียนฯ 

ม.ค. 63 กิจกรรมค่ายคุณธรรม (โอวาทธรรม)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 

3 ม.ค. 63 
  

กิจกรรมวันข้ึนปีใหม่/วันเด็กแห่งชาติ งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

6 - 7 ม.ค. 63 อบรมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

6 - 10 ม.ค. 63 สัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ครูทุกท่าน 

7 ม.ค. 63 ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 
กลุ่มบริหารงบประมาณและ
บุคคล 

9 - 10 ม.ค. 63 กิจกรรมกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครูทุกท่าน 

14 ม.ค. 63 ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล กลุ่มบริหารงบประมาณและ

บุคคล 

16 ม.ค. 63 กิจกรรมวันคร ู สพม.4 และครูทุกคน 

20 ม.ค. 63 
แนนงานโรงเรียนส่งข้อมูลการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2563 ให้
กลุ่มบริหารงาน 4 กลุ่มงาน เพ่ือด าเนินการจัดสรรงบประมาณ ปีการศึกษา 
2563 

งำนแผนงำน/กลุ่มบริหำร
งบประมำณและบุคคล 

 

21 ม.ค. 63 ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล กลุ่มบริหารงบประมาณและ

บุคคล 

24 ม.ค. 63 
- กิจกรรม SKP Open House 
-วันเปิดบ้าน ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

- กลุ่มบริหารวิชาการ /กลุ่มสาระ
ฯ - กลุ่มบริหารวิชาการ 

27 ม.ค. 63 

แนนงานของกลุ่มบริหารงานประชุมหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่ม 
สาระฯ/วางแนนสรุปโครงการ/จัดท าโครงการปีการศึกษา 2563 ของกลุ่ม
งานเพ่ือเตรียมน าเสนอในที่ประชุมตามวันเวลาท่ีก าหนดของนู้บริหาร/
คณะกรรมการบริหารงาน 

งานแนนงาน/กลุ่มบริหาร

งบประมาณและบคุคล 

 

 

28 ม.ค. 63 ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล กลุ่มบริหารงบประมาณและ

บุคคล 

29 ม.ค. 63 
 
 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแนนงาน/โครงการ/การเขียน 
   แบบขออนุมัติโครงการ 
- อบรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

งานแนนงาน/กลุ่มบริหาร
งบประมาณและบคุคล/แนนงานทุก
กลุ่มงาน/งานพัสดุแต่ละกลุ่มงาน 
 

31 ม.ค. 63 สรุปวันลา มาสาย ประจ าเดือน ม.ค. 63 ครูรจนา และคณะ 
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วัน เดือน ปี กิจกรรม/งำน ผู้รับผิดชอบ/ผู้เก่ียวข้อง 
              เดือนกุมภำพันธ์ 2563 

ก.พ. 63 
 

- นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบ GAT/PAT 
- นักเรียนระดับชั้น ม.3 สอบ O-NET  

- นักเรียนระดับชั้น ม.6 
- นักเรียนระดับชั้น ม.3 

ก.พ. 63 กิจกรรมวันจากเหย้า ปีการศึกษา 2562 งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

3 - 6 ก.พ. 63 
 
 
 

- ส่งรายชื่อนักเรียนคาดว่าติด “ร” 
- ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 
- ส่งรายชื่อนักเรียนคะแนนเก็บไม่ถึงร้อยละ 70 ของคะแนน 
  ระหว่างภาค 

ครูนู้สอน/งานวัดนล 
 
 
 

4 ก.พ. 63 ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล กลุ่มบริหารงบประมาณและ

บุคคล 

10 ก.พ. 63 
 
 

- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 
- ประกาศรายชื่อนักเรียนคาดว่าติด “ร”  
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนเก็บไม่ถึงร้อยละ 70 

งานวัดนล 
 
 

11 ก.พ. 63 ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล กลุ่มบริหารงบประมาณและ

บุคคล 

11 – 18  
ก.พ. 63 

- ส่งส าเนาข้อสอบปลายภาค 2/2562 น่านหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 

ครูนู้สอน/งานวัดนล 
 

13 ก.พ. 63 
ประชุมนู้ปกครองนักเรียนที่มีปัญหา คาดว่าจะติด 0 ,ร , มส , มน 
เมื่อสิ้นภาคเรียน 

กลุ่มบริหารวิชาการ/งานวัดนล 
ครูที่ได้รับมอบหมาย 

13 ก.พ. 63 หยุดใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มบริหารงบประมาณและ
บุคคล/งาน/โครงการ 

14 ก.พ. 63 นักเรียนย่ืนค าร้องขอมีสิทธ์ิสอบปลายภาค ครูนู้สอน/งานวัดนล 

17 – 21 ก.พ. 63 
- สอบนอกตารางปลายภาคเรียนที่ 2/2562 
 

ครูนู้สอน/งานวัดนล 
 

18 ก.พ. 63 ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล กลุ่มบริหารงบประมาณ 

และบุคคล 

24 – 28 
 ก.พ. 63 

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 
 

ครูนู้สอน/งานวัดนล 
 

25 ก.พ. 63 ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล กลุ่มบริหารงบประมาณและ

บุคคล 

30 ก.พ. 63 สรุปวันลา มาสาย ประจ าเดือน ก.พ. 63 ครูรจนา  และคณะ 

                เดือนมีนำคม 2563 
มี.ค. 63 ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูนูช้่วย ครูเรือนค า และคณะ 

 มี.ค. 63 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธินลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา   (1 เม.ย. 63) 

 

ครูจงกลนี และคณะ 
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วัน เดือน ปี กิจกรรม/งำน ผู้รับผิดชอบ/ผู้เก่ียวข้อง 
              เดือนมีนำคม 2563 (ต่อ) 

 มี.ค. 63 ประชุมพิจารณากลั่นกรองนลการปฏิบัติงานฯ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ 

มี.ค. 63 ประเมินนลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว       ทุกต าแหน่ง ประจ าปี

การศึกษา 2562 

ครูจงกลนี และคณะ 

มี.ค. 63 สัมมนากลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตปิยมิตร ครูจงกลนี และครูกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

มี.ค. 63 กิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ งานประสานและพัฒนาเครือข่าย
นู้ปกครอง /กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 

มี.ค. 63 นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบ O-NET และสอบ 9 วิชาสามัญ นักเรียนระดับชั้น ม.6 

 มี.ค. 63 รายงานนลการประเมินการปฏบิัติงานฯ 

(1 เม.ย.63) ท่ี สพม.4 

ครูจงกลนี และคณะ 

มี.ค. 63 สรุปการเข้าประชุม อบรม สัมมนา ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2562  

ของข้าราชการครู และบคุลากรทางการศึกษา  
 

ครูสุภนิดา และคณะ 

3 มี.ค. 63 ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล กลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล 

4 มี.ค. 63 กิจกรรมวันคล้ายวันก่อต้ังโรงเรียน งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

5 มี.ค. 63 
 

- ส่งนลการเรียน (Flash Driveและสมุดปพ.5) น่านหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
- หัวหน้ากลุ่มสาระหารเรียนรู้รวบรวมนลการเรียน (Flash Drive  
   และสมุด ปพ.5) ส่งงานวัดนล 

ครูนู้สอน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
งานวัดนล 
 

6 มี.ค. 63 
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0 , ร , มส และ มน 
- ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 

ครูนู้สอน/งานวัดนล 
 

9 – 10 มี.ค.63 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ตามตารางสอบ ครูนู้สอน/งานวัดนล 

10 มี.ค. 63 ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล กลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล 

11 มี.ค. 63 ส่งนลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ทุกระดับชั้น งานวัดนล 

12 มี.ค. 63 
- ประกาศนลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 
- ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 

งานวัดนล 
งานวัดนล /ครูนู้สอน 

12 – 13  
มี.ค. 63 

สอบแก้ตัวครั้งที่ 2  
 

ครูนู้สอน/งานวัดนล 
 

16 มี.ค. 63 - ส่งนลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ครูนู้สอน/งานวัดนล 

17 มี.ค. 63 
- ประกาศนลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 
- ลงทะเบียนเรียนซ้ า นักเรียนทุกระดับชั้น 

งานวัดนล 
 

17 มี.ค. 63 ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล กลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล 

17 – 24 
 มี.ค. 63 

 

นักเรียนทุกระดับชั้น เรียนซ้ า 
 
 

ครูนู้สอน 
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วัน เดือน ปี กิจกรรม/งำน ผู้รับผิดชอบ/ผู้เก่ียวข้อง 
              เดือนมีนำคม 2563 (ต่อ) 

18 มี.ค. 63 
 

แนนงานทุกกลุ่มบริหารงาน รวบรวมโครงการทุกโครงการ ปีงบประมาณ 
2563 (ส่งที่งานแนนงาน และส่งที่  
E-Mail : skpthum2015@gmail.com) 

กลุ่มบริหารงบประมาณและ
บุคคล/แนนงานทุกกลุ่มงาน 
 

24 มี.ค. 63 ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล กลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล 

25 มี.ค. 63 ส่งนลการเรียนซ้ า นักเรียนทุกระดับชั้น ครูนู้สอน /งานวัดนล 

27 มี.ค. 63 
- ตรวจสอบการจบหลักสูตรนักเรียน ม.3 และ ม.6 
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่จบหลักสูตร 

งานทะเบียนนักเรียน 
 

30 มี.ค.63 สรุปวันลา มาสาย ประจ าเดือน มี.ค. 63  ครูรจนา และคณะ 

31 มี.ค. 63 อนุมัติการจบหลักสูตร นักเรียนชั้น ม.3 , ม.6 งานทะเบียนนักเรียน 

31 มี.ค. 63 

- นักเรียนระดับชั้น ม.3 ซ้อมพิธีรับประกาศนียบัตร 
- นักเรียน ม.3 และ ม.6 รับประกาศนียบัตร  
- นักเรียน ม.3 และ ม.6 รับ ปพ. 1 
- ปิดภาคเรียนที่ 2/2562 

- ครูที่ได้รับมอบหมาย 
- กลุ่มบริหารวิชาการ 
- บุคลากรทุกท่าน 
 

               เดือนเมษำยน 2563 
1 – 10 

 เม.ย. 63 
นักเรียนที่มีปัญหานลการเรียน 0 ,ร ,มส เรียนซ้ าภาคฤดูร้อน 
 

ครุนู้สอน/งานวัดนล 

 

หมายเหตุ : ทุกวันอังคารของสัปดาห์จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรอาหาร 
 

**หมายเหตุ :  กิจกรรมบางกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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คณะผู้จัดท ำ 
 

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
 

  1. นางชฎาพร  เธียรศิริพิพัฒน ์   ประธานกรรมการ 
2. นางจุฑามาศ ดลสอาด   กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 

1. นางจุฑามาศ ดลสอาด   ประธานกรรมการ 
2. นางกุลวดี  กุลสุวรรณ    กรรมการ 
3. นายมานัส  ชุติกุลวรนันท์   กรรมการ 
4. นางสาวทัศนีย์  ทุมกิ่ง    กรรมการ 
5. นางสาววาสนา  แสงศรี   กรรมการ 
6. หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้ากลุ่มงาน กรรมการ 
7. นางสาวบุษยา  อ่อนทรัพย์   กรรมการ 
8. นางอารีรัตน์ อินทรชิต    กรรมการ 
9. นางสาวกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง  กรรมการ 
10. นางกชพร  ช่ืนแสงเนตร   กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวพิชาณัสม์  บุญลอด   กรรมการและนู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาวสมภักดิ์  หาญชนะ      กรรมการและนู้ช่วยเลขานุการ
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