
   
 
 
 
 
  

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
โรงเรียนเสิงสาง 

ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 

โร
งเร

ียน
เส

ิงส
าง

  ส
ำนั

กง
าน

เข
ตพ

ื้นท
ี่กา

รศ
ึกษ

าม
ัธย

มศ
ึกษ

าน
คร

รา
ชส

ีมา
 

สำ
นัก

งา
นค

ณ
ะก

รร
มก

าร
กา

รศ
ึกษ

าข
ั้นพ

ื้นฐ
าน

  ก
ระ

ทร
วง

ศึก
ษา

ธิก
าร

  



ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
โรงเรียนเสงิสาง (รายเดือน) 

ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 
 

สัปดาห์ อา จ อ พ พฤ ศ ส 
 
เมษายน 2564 

    1 2 3  2 ทัศนศึกษานักเรียน ม.1, ม.2 
5 ส่งครูจรรยาพรท่ี รร.ขามทะเลสอ 
6 ทัศนศึกษานักเรียน ม.6 / วันจักรี 
7 ส่งผลการสอบ ประจำภาคเรียนท่ี 2/2563 /  
   - 11.00 น. ต้อนรับครูท่ีย้ายมาโรงเรียนเสิงสาง /  

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  
           - 13.00 น. ประชุมประจำเดือน 

   - 15.00 น. กิจกรรมวันสงกรานต์ 
8 ประกาศผลสอบนักเรียน / อบรม DEEP 
8-11 สอบแก้ตัวนักเรียนท่ีติด 0, ร, มส. และ มผ.  
       ครั้งท่ี 1 
9 อบรมทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน /  
   ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพฯ /  
   ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม / 
   อนุมัติจบนักเรียน ม.3 
10 พระราชทานเพลิงศพพระครูโอภาสกิตติคุณ 
12 มอบวุฒิ ม.3 

        12-15 วันสงกรานต์  
19-21 ยื่นซองประมูลผู้ประกอบการฯ 
19-22 สอบแก้ตัวนักเรียนท่ีติด 0, ร, มส.  
         และ มผ. ครั้งท่ี 2 
19-23 รับสมัครครูอัตราจ้าง(ครูต่างชาติ) 
22 เปดิซองประมูลผู้ประกอบการฯและประกาศผล 
23 อนุมัติจบนักเรียน ม.6 / ส่งรายงานประเมิน 
    ตนเอง (SAR)  
24-28 รับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 (ทางออนไลน์) 
29 มอบวุฒินักเรียน ม.6 / สอบคัดเลือก 
    ครูอัตราจ้าง(ครูต่างชาติ)และสอบสัมภาษณ์ 
30 ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง 
    (ครูต่างชาติ) 

 



สัปดาห์ อา จ อ พ พฤ ศ ส 
 
พฤษภาคม 2564 

      1  1 สอบเข้าเรียนต่อนักเรียน ม.1, ม.4 
2 ประกาศผลการสอบทางออนไลน ์
3 รายงานตัวนักเรียนและมอบตัวนักเรียน ม.1, ม.4 
4 วันฉัตรมงคล / 10 วันพืชมงคล 
12 เปิดภาคเรียนท่ี 1/2564(ครู) 

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           - 10.00 น. ประชุมครู 
            - 13.00 น. ประชุมเพื่อร่วมกำหนดค่าเป้าหมาย 

                 ประจำปีการศึกษา 2564 /  
                 ทำสัญญาและประชุมผู้ประกอบการฯ 
13 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1, ม.4 /  
    ประเมินวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว.21 
14 อบรมธรรมะ ม.1, ม.4 / ประเมินวิทยฐานะ  
    ตามเกณฑ์ ว.21 
17 เปิดภาคเรียนท่ี 1/2564 
18 จัดสรรงบประมาณ ปีการศึกษา 2564 /  
    จัดคนลงสู่งาน 
19 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  
    2564 / วันก่อตั้ง รร.เสิงสาง /  
    ประชุมครูท่ีพักอาศัยในบ้านพักครู 
24 ส่งโครงการ/กิจกรรม โดยปรับยอดจัดสรร 
    งบประมาณตามท่ีอนุมัติ 
26 วันวิสาขบูชา 

 
  



ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียนเสิงสาง 
ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 

 
วัน/เดือน/ป ี กิจกรรมที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2 เม.ย. 2564 - ทัศนศึกษานักเรียน ม.1, ม.2 ฝ่ายบริหารวิชาการ 
6 เม.ย. 2564 - ทัศนศึกษานักเรียน ม.6 ฝ่ายบริหารวิชาการ 
7 เม.ย. 2564 - ส่งผลการสอบ ประจำภาคเรียนท่ี 2/2563 ฝ่ายบริหารวิชาการ 

 - 11.00 น. ต้อนรับครูท่ีย้ายมาโรงเรียนเสิงสาง งานบุคลากร 
 - 13.00 น. ประชุมประจำเดือน ครูทุกคน 
 - 15.00 น. กิจกรรมวันสงกรานต์ ครูทุกคน 

8 เม.ย. 2564 - ประกาศผลสอบนักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 - อบรม DEEP ฝ่ายบริหารวิชาการ 

8-11 เม.ย. 
2564 

- สอบแก้ตัวนักเรียนท่ีติด 0, ร, มส. และ มผ. ครั้งท่ี 1 ฝ่ายบริหารวิชาการ 

9 เม.ย. 2564 - อบรมทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ครูทุกคน 
 - ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564 - 2565 
ครูทุกคน 

 - ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2563 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติการ 2563 

 - อนุมัติจบนักเรียน ม.3 ฝ่ายบริหารวิชาการ 
10 เม.ย. 2564 - งานพระราชทานเพลิงศพพระครูโอภาสกิตติคุณ ครูทุกคน 
12 เม.ย. 2564 - มอบวุฒิ ม.3 ฝ่ายบริหารวิชาการ 
12-15 เม.ย. 

2564 
- วันหยุดสงกรานต์  

19-21 เม.ย. 
2564 

- 09.00 – 16.30 น. ยื่นซองประมูลผู้ประกอบการจำหน่าย
อาหารสำหรับนักเรียน 

งานโภชนาการ 

19-22 เม.ย. 
2564 

- สอบแก้ตัวนักเรียนท่ีติด 0, ร, มส. และ มผ. ครั้งท่ี 2 ฝ่ายบริหารวิชาการ 

19-23 เม.ย. 
2564 

- รับสมัครครูอัตราจ้าง(ครูต่างชาติ) คณะกรรมการรับ
สมัครฯ 

22 เม.ย. 2564 - เปิดซองประมูลผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารสำหรับนักเรียน
และประกาศผล 

งานโภชนาการ 

23 เม.ย. 2564 - อนุมัติจบนักเรียน ม.6 ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 - ส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 งานประกนัคุณภาพฯ 



วัน/เดือน/ป ี กิจกรรมที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
24-28 เม.ย. 

2564 
- รับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 (ทางออนไลน์) ฝ่ายบริหารวิชาการ 

29 เม.ย. 2564 - มอบวุฒินักเรียน ม.6 ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 - สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง(ครูต่างชาติ)และสอบสัมภาษณ์ คณะกรรมการสอบ

สัมภาษณ์ครูอัตราจ้าง
(ครูต่างชาติ) 

30 เม.ย. 2564 - ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง(ครูต่างชาติ) คณะกรรมการฯ 
1 พ.ค. 2564 - สอบเข้าเรียนต่อนักเรียน ม.1, ม.4 ฝ่ายบริหารวิชาการ 
2 พ.ค. 2564 - ประกาศผลการสอบทางออนไลน์ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
3 พ.ค. 2564 - รายงานตัวนักเรียนและมอบตัวนักเรียน ม.1, ม.4 ฝ่ายบริหารวิชาการ 
12 พ.ค. 2564 - เปิดภาคเรียนท่ี 1/2564  ฝ่ายบริหารวิชาการ 

 - 10.00 น. ประชุมครู ครูทุกคน 
 - 13.00 น. ประชุมเพื่อร่วมกำหนดค่าเป้าหมายประจำ 

ปีการศึกษา 2564 
คณะกรรมการบริหารฯ 
และหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

 - 13.00 น. ทำสัญญาและประชุมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร
สำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 

งานโภชนาการ 

 - 13.00 น. ประชุมครูท่ีพักอาศัยในบ้านพักครู งานบุคลากร 
13 พ.ค. 2564 - ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1, ม.4  บริหารท่ัวไป 

 - 09.00 – 16.30 น. ประเมินวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว.21 คณะกรรมการ
กล่ันกรองและผู้ท่ีเข้า
รับการประเมิน 

14 พ.ค. 2564 - อบรมธรรมะ ม.1, ม.4  บริหารท่ัวไป 
 - 09.00 – 16.30 น. ประเมินวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว.21 คณะกรรมการ

กล่ันกรองและผู้ท่ีเข้า
รับการประเมิน 

17 พ.ค 2564 - เปิดเรียนภาคเรียนท่ี 1/2564 ครูทุกคน 
18 พ.ค 2564 - จัดสรรงบประมาณ ปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการบริหารฯ 

 - จัดคนลงสู่งานประจำปีการศึกษา 2564 คณะผู้บริหาร 
19 พ.ค 2564 - จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 งานแผนงาน 

 - วันก่อตั้ง รร.เสิงสาง ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
24 พ.ค 2564 - ส่งโครงการ/กิจกรรม โดยปรับยอดจัดสรรงบประมาณตามท่ี

อนุมัติ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติการ 2564 

  



ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียนเสิงสาง 
ระหว่างเดือนเม.ย.-พ.ค. 2564 (รายสัปดาห์) 

ประจำเดือน  มีนาคม-เมษายน 2564 
 

วัน เดือน ป ี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
จันทร์ท่ี 

29 มี.ค. 64 
  

 
 
 

อังคารท่ี 
30 มี.ค. 64 

  
 
 
 

พุธที่ 
31 มี.ค. 64 

- ออกคำส่ังปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาความปลอดภัย 
ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 
 
- สรุปและรายงานผลงบประมาณจากกองทุน
สวัสดิการ ประจำเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2564 
- สรุปและรายงานค่าใช้จ่ายงานโรงเรียนกับชุมชน 
ประจำเดือนมีนาคม 2564 

- นายอภิสิทธิ์  กิจสอ 
(งานรักษาความปลอดภัย
สถานศึกษา) 
- นางจีราภา  พัดใหม่ 
(งานกองทุนสวัสดิการ) 
- นางญาณันธร  ปัดสาโธ 
(งานโรงเรียนกับชุมชน) 

พฤหัสบดีท่ี 
1 เม.ย. 64 

สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2563 - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
 

ศุกร์ท่ี 
2 เม.ย. 64 

- ทัศนศึกษานักเรียน ม.1, ม.2 - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
 

เสาร์ท่ี 
3 เม.ย. 64 

  
 
 
 

อาทิตย์ท่ี 
4 เม.ย. 64 

  
 
 
 

หมายเหตุ : 29 มี.ค.-2 เม.ย. 64 สอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2/2563**................................................. 



ภาคเรียนท่ี 2/2563  ประจำเดือน  เมษายน  2564 
 

วัน เดือน ป ี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
จันทร์ท่ี 

5 เม.ย. 64 
- ส่งครูจรรยาพรย้ายไปปฏิบัติหน้าท่ี 
ท่ีโรงเรียนขามทะเลสอ 

- งานบุคลากรและคณะครูท่ี
เดินทางไปส่งครูจรรยาพร 
 

อังคารท่ี 
6 เม.ย. 64 

- ทัศนศึกษานักเรียน ม.6  
 
 

พุธที่ 
7 เม.ย. 64 

- ส่งผลการสอบ ประจำภาคเรียนท่ี 2/2563 
- 11.00 น. ต้อนรับครูท่ีย้ายมาโรงเรียนเสิงสาง 
- 13.00 น. ประชุมประจำเดือน 
- 15.00 น. กิจกรรมวันสงกรานต์ 

- ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- งานบุคลากร 
- ครูทุกคน 
- ครูทุกคน 

พฤหัสบดีท่ี 
8 เม.ย. 64 

- ประกาศผลสอบนักเรียน 
- อบรม DEEP 

- ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 

ศุกร์ท่ี 
9 เม.ย. 64 

- อบรมทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน 
- ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564 – 2565 
- ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2563 
- อนุมัติจบนักเรียน ม.3 

- ครูทุกคน 
- ครูทุกคน 
 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  
ตามแผนปฏิบัติการ 2563 
- ครูทุกคน 

เสาร์ท่ี 
10 เม.ย. 64 

- งานพระราชทานเพลิงศพพระครูโอภาสกิตติคุณ - ครูทุกคน 
 
 
 

อาทิตย์ท่ี 
11 เม.ย. 64 

  
 
 

 
8-11 เม.ย. 2564 สอบแก้ตัวนักเรียนท่ีติด 0, ร, มส. และ มผ. ครั้งท่ี 1................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

 
  



ภาคเรียนท่ี 2/2563  ประจำเดือน  เมษายน  2564 
 

วัน เดือน ป ี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
จันทร์ท่ี 

12 เม.ย. 64 
- มอบวุฒิ ม.3 - ฝ่ายบริหารวิชาการ 

 
 
 

อังคารท่ี 
13 เม.ย. 64 

  
 
 
 

พุธที่ 
14 เม.ย. 64 

  
 
 
 

พฤหัสบดีท่ี 
15 เม.ย. 64 

  
 
 
 

ศุกร์ท่ี 
16 เม.ย. 64 

  
 
 
 

เสาร์ท่ี 
17 เม.ย. 64 

  
 
 
 

อาทิตย์ท่ี 
18 เม.ย. 64 

  
 
 
 

 
12-15 เม.ย. 2564 วันหยุดสงกรานต์........................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 



ภาคเรียนท่ี 2/2563  ประจำเดือน  เมษายน  2564 
 

วัน เดือน ป ี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
จันทร์ท่ี 

19 เม.ย. 64 
  

 
 
 

อังคารท่ี 
20 เม.ย. 64 

  
 
 
 

พุธที่ 
21 เม.ย. 64 

  
 
 
 

พฤหัสบดีท่ี 
22 เม.ย. 64 

- เปิดซองประมูลผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร
สำหรับนักเรียนและประกาศผล 

- งานโภชนาการ 
 
 
 

ศุกร์ท่ี 
23 เม.ย. 64 

- อนุมัติจบนักเรียน ม.6 
- ส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR)  
ปีการศึกษา 2563 

- ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- งานประกันคุณภาพฯ 
 
 

เสาร์ท่ี 
24 เม.ย. 64 

  
 
 
 

อาทิตย์ท่ี 
25 เม.ย. 64 

  
 
 
 

 
19-21 เม.ย. 2564 ยื่นซองประมูลผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารสำหรับนักเรียน.................................... 

19-22 เม.ย. 2564 สอบแก้ตัวนักเรียนท่ีติด 0, ร, มส. และ มผ. ครั้งท่ี 2........................................................ 
19-23 เม.ย. 2564 รับสมัครครูอัตราจ้าง(ครูต่างชาติ)..................................................................................... 
24-28 เม.ย. 2564 รับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 (ทางออนไลน์)........................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 



ภาคเรียนท่ี 2/2563  ประจำเดือน  เมษายน-พฤษภาคม 2564 
 

วัน เดือน ป ี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
จันทร์ท่ี 

26 เม.ย. 64 
  

 
 
 

อังคารท่ี 
27 เม.ย. 64 

  
 
 
 

พุธที่ 
28 เม.ย. 64 

  
 
 
 

พฤหัสบดีท่ี 
29 เม.ย. 64 

- มอบวุฒินักเรียน ม.6 
- สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง(ครูต่างชาติ)และสอบ
สัมภาษณ์ 

- ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
ครูอัตราจ้าง(ครูต่างชาติ) 
 

ศุกร์ท่ี 
30 เม.ย. 64 

- ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง(ครูต่างชาติ) - คณะกรรมการประกาศผล 
การคัดเลือกครูอัตราจ้าง 
(ครูต่างชาติ) 
 

เสาร์ท่ี 
1 พ.ค. 64 

• หยุดวันแรงงาน 
- สอบเข้าเรียนต่อนักเรียน ม.1, ม.4 
 
 

 
- ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 

อาทิตย์ท่ี 
2 พ.ค. 64 

- ประกาศผลการสอบทางออนไลน์ - ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
 

 
24-28 เม.ย. 2564 รับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 (ทางออนไลน์)................................................................. 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 



ภาคเรียนท่ี 2/2563  ประจำเดือน  พฤษภาคม 2564 
 

วัน เดือน ป ี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
จันทร์ท่ี 

3 พ.ค. 64 
- รายงานตัวนักเรียนและมอบตัวนักเรียน ม.1, ม.4 - ฝ่ายบริหารวิชาการ 

 
 
 

อังคารท่ี 
4 พ.ค. 64 

• หยุดวันฉัตรมงคล 
 

 
 
 
 

พุธที่ 
5 พ.ค. 64 

  
 
 
 

พฤหัสบดีท่ี 
6 พ.ค. 64 

  
 
 
 

ศุกร์ท่ี 
7 พ.ค. 64 

  
 
 
 

เสาร์ท่ี 
8 พ.ค. 64 

  
 
 
 

อาทิตย์ท่ี 
9 พ.ค. 64 

  
 
 
 

 
................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 



ภาคเรียนท่ี 2/2563  ประจำเดือน  พฤษภาคม 2564 
 

วัน เดือน ป ี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
จันทร์ท่ี 

10 พ.ค. 64 
• หยุดวันพืชมงคล  

 
 

อังคารท่ี 
11 พ.ค. 64 

  
 
 

พุธที่ 
12 พ.ค. 64 

- เปิดภาคเรียนท่ี 1/2564 (ครู) 
- 10.00 น. ประชุมครู 
- 13.00 น. ประชุมเพื่อร่วมกำหนดค่าเป้าหมาย
ประจำปีการศึกษา 2564 
- 13.00 น. ทำสัญญาและประชุมผู้ประกอบการ
จำหน่ายอาหารสำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
- 13.00 น. ประชุมครูท่ีพักอาศัยในบ้านพักครู 

- ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- ครูทุกคน 
- คณะกรรมการบริหารฯ 
และหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
- งานโภชนาการ 
 
- งานบุคลากร 

พฤหัสบดีท่ี 
13 พ.ค. 64 

- ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1, ม.4 
- 09.00 – 16.30 น. ประเมินวิทยฐานะ  
ตามเกณฑ์ ว.21(ครูชลิดา, ครูรัชดาภรณ์และ 
ครูเบญจวรรณ) 

- ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
- คณะกรรมการกล่ันกรองและ 
ผู้ท่ีเข้ารับการประเมิน 
 

ศุกร์ท่ี 
14 พ.ค. 64 

- อบรมธรรมะ ม.1, ม.4 
- 09.00 – 16.30 น. ประเมินวิทยฐานะ  
ตามเกณฑ์ ว.21(ครูธันยชนก, ครูเสาวลักษณ์และ 
ครูเดือนเพ็ญ) 

- ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
- คณะกรรมการกล่ันกรองและ 
ผู้ท่ีเข้ารับการประเมิน 
 

เสาร์ท่ี 
15 พ.ค. 64 

  
 
 

อาทิตย์ท่ี 
16 พ.ค. 64 

  
 
 

 
................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

  



สัปดาห์ท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1/2564  ประจำเดือน  พฤษภาคม 2564 
 

วัน เดือน ป ี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
จันทร์ท่ี 

17 พ.ค. 64 
- เปิดเรียนภาคเรียนท่ี 1/2564 - ครูทุกคน 

 
 
 

อังคารท่ี 
18 พ.ค. 64 

- จัดสรรงบประมาณ ปีการศึกษา 2564 
- จัดคนลงสู่งานประจำปีการศึกษา 2564 

- คณะกรรมการบริหารฯ 
- คณะผู้บริหาร 
 
 

พุธที่ 
19 พ.ค. 64 

- จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 
- วันก่อต้ังโรงเรียนเสิงสาง 

- งานแผนงาน 
- ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 
 

พฤหัสบดีท่ี 
20 พ.ค. 64 

  
 
 
 

ศุกร์ท่ี 
21 พ.ค. 64 

  
 
 
 

เสาร์ท่ี 
22 พ.ค. 64 

  
 
 
 

อาทิตย์ท่ี 
23 พ.ค. 64 

  
 
 
 

 
................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 



สัปดาห์ท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1/2564  ประจำเดือน  พฤษภาคม 2564 
 

วัน เดือน ป ี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
จันทร์ท่ี 

24 พ.ค. 64 
- ส่งโครงการ/กิจกรรม โดยปรับยอดจัดสรร
งบประมาณตามท่ีอนุมัติ 

- ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ 2564 
 
 

อังคารท่ี 
25 พ.ค. 64 

  
 
 
 

พุธที่ 
26 พ.ค. 64 

• หยุดวันวิสาขบูชา  
 
 
 

พฤหัสบดีท่ี 
27 พ.ค. 64 

  
 
 
 

ศุกร์ท่ี 
28 พ.ค. 64 

  
 
 
 

เสาร์ท่ี 
29 พ.ค. 64 

  
 
 
 

อาทิตย์ท่ี 
30 พ.ค. 64 

  
 
 
 

 
................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
 


