
 

 

 

 

 

 

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรยีนสตรีชัยภูม ิ

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 



ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 

ภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒  เดอืน พฤษภาคม 

วัน เดือน ป รายการกิจกรรม 
งาน/กลุมสาระ                   
ที่รับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ 
โครงการ/กิจกรรม 

2 พ.ค. 62 คณะครูและบุคลากรลงเวลาปฏิบัติราชการ   
7 พ.ค. 62 ประชุมเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน งานอํานวยการบุคคล นางสาวธิดารัตน กุศลคุม 
8 พ.ค. 62 ประชุมผูปกครอง ม.1 และ  ม.4 กิจการนักเรียน นายสําเริง วงศยะรา 

ลงทะเบียน และชําระเงินบํารุงการศึกษา เงิน
อ่ืนๆ นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 

การเงินและบัญชี นายสุริวัฒน ชุมนาเสียว 

10 พ.ค. 62 ประชุมผูปกครอง ม.2 และ  ม.3 กิจการนักเรียน นายสําเริง วงศยะรา 
ลงทะเบียน และชําระเงินบํารุงการศึกษา เงิน
อ่ืนๆ นักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.3 

การเงินและบัญชี นายสุริวัฒน ชุมนาเสียว 

11 พ.ค. 62 ปฐมนิเทศ ม. 1 และ ม.4 กิจการนักเรียน นายปฏิวัติ พบชัยภูมิ 

12 พ.ค. 62 คายปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 SMTE วิทยาศาสตร นายณัฐพงศ มณีโรจน 

14 พ.ค. 62 ประชุมผูปกครอง ม.5 และ ม.6 กิจการนักเรียน นายสําเริง วงศยะรา 
ลงทะเบียน และชําระเงินบํารุงการศึกษา เงิน
อ่ืนๆ นักเรียนระดับชั้น ม.5 และ ม.6 

การเงินและบัญชี นายสุริวัฒน ชุมนาเสียว 

15 พ.ค. 62 เปดภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562   
งานประเพณีบุญเดือน 6 กิจการนักเรียน นางจตุพร ชาดง 

16 พ.ค. 62 จัดทําคูมือนักเรียน ผูปกครองและครู งานประชาสัมพันธ นายอธิคม ศรีใส 
16-31 พ.ค. 62  คัดกรองนักเรียนอานคลองเขียนคลอง 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6  
ภาษาไทย นางธนันภรณ จําเริญสรรพ 

21-30 พ.ค. 62 สํารวจ/ขอจัดตั้งและเลือกกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นางผุสดี บําเพ็ญเพียร 
22 พ.ค. 62 ชี้แจงใหความรูเก่ียวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นางผุสดี บําเพ็ญเพียร 
23 พ.ค. 62 ประชุมความเห็นชอบคณะกรรมการฯ 

บริหารโรงเรียน 
นโยบายและแผนงาน นางสาวประนอม จงจิตต 

30 พ.ค. 62 ทําบัตรนักเรียน งานทะเบียน-วัดผลฯ นางเจนจิรา  วิเศษศักดิ์ 

กิจกรรมกตัญูรูคุณสักการะเจาพอพญาแล กิจการนักเรียน นางอุมารินทร จํานงชอบ 
31 พ.ค. 62 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก กิจการนักเรียน นายสุชาติ ทักขิโน 

ประชุมอนุมัติแผนปฏิบัติการ สํานักงานผูอํานวยการ นางสาวประภาพร ศรีขวาพา 

 

 

 



ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 

ภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒  เดอืน มิถุนายน  

วัน เดือน ป รายการกิจกรรม 
งาน/กลุมสาระ                   
ที่รับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ 
โครงการ/กิจกรรม 

1 มิ.ย. -30 มิ.ย.
62 

จัดซ้ือเกาอ้ีพลาสติกหัวโลนสําหรับใช
หองปฏิบัติการ 

งานอาคารสถานท่ีฯ นายวิรัช ขุนสูงเนิน 

4-5 มิ.ย. 62 ครูประจําชั้นยืนยันความมีตัวตน งานทะเบียน-วัดผลฯ นางเจนจิรา  วิเศษศักดิ์ 
5 มิ.ย. 62 คายเตรียมความพรอม MEP/IEP 

Introductory Camp 
ภาษาตางประเทศ นางสาวน้ํานวล  เทศทอง  

6-7 มิ.ย. 62 ปฐมนิเทศนักเรียน SMTE. ม.4  เครือขาย
อีสานใตฯ 

วิทยาศาสตร นางสาวพัชรพรรณ ประสาน
เนตร 

6-8 มิ.ย. 62 คายคุณธรรมจริยธรรม MEP ภาษาตางประเทศ นายมิลินทร  กําลังเหลือ 
13 มิ.ย. 62 กิจกรรมไหวครูประจําปการศึกษา 2562 กิจการนักเรียน นายปฏิวัติ พบชัยภูมิ 

14 มิ.ย. 62 โครงการจัดซ้ือรถตูสวนกลางของโรงเรียน งานยานพาหนะ นายเทพบดินทร ปานอีเมง 

17 มิ.ย. 62 อบรมครูและม.4 ขับเคลื่อนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงฯ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นางนิภาจิตร  บัวรอด 

19 มิ.ย. 62 โครงการแนะแนวการศึกษา 2562 (พ่ีพบนอง) งานแนะแนว นางดวงสมร  คะณาเนปะ 
สอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเขาแขงขันเพชร
ยอดมงกุฏ 

สังคมศึกษาฯ 
 

นายเอนง  คุมคง 
 

20 มิ.ย. 62 พิธีมอบเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
และพิธีมอบโล 

กิจการนักเรียน นายปฏิวัติ พบชัยภูมิ 

21-22 มิ.ย. 62 จายเงินคาอุปกรณการเรียน และเครื่องแบบ
นักเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 

การเงินและบัญชี นายสุริวัฒน ชุมนาเสียว 

21 มิ.ย. 62 ศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร ม.1-6 SMTE วิทยาศาสตร นางสาวสุนิษา คําสะอาด 
 

26 มิ.ย. 62 นิทรรศการวันสุนทรภู ภาษาไทย นางวาสนา โภคาแสง 

กิจกรรมตอตานยาเสพติด กิจการนักเรียน นายสุชาติ ทักขิโน 

29 มิ.ย. 62 คายภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ECD ม.ตน ภาษาตางประเทศ นางสาวสุชาวดี  ศรีวงษชัย 

29-30 มิ.ย. 62 สอบ Pre TCAS เด็กดีดอทคอม งานทะเบียน-วัดผลฯ นางเจนจิรา  วิเศษศักดิ์ 

30 มิ.ย. 62 รายงานการใชสาธารณูปโภค รอบ 3 เดือน คา
กระแสไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพท/คา
อินเตอรเน็ต คาไปรษณีย 

การเงินและบัญชี นางสาวกฤติมา โชคโชติวัต 



ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 

ภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒  เดอืน กรกฎาคม 

วัน เดือน ป รายการกิจกรรม 
งาน/กลุมสาระ                   
ที่รับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ 
โครงการ/กิจกรรม 

ก.ค. 62 ขอจัดซ้ือโปรเจ็คเตอร และพริ้นเตอร ภาษาไทย นางทิพวัลย กลิ่นมาลัย 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ หองพิเศษ
คณิตศาสตร 

คณิตศาสตร นางสาวนภสร บุญเสนา 

1 ก.ค. 62 
พิธีสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแหงชาติ 
 

กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน นายธัญญมงคล  รติธรรมกุล 

1-31 ก.ค. 62 ดําเนินการเยี่ยมบานนักเรียน 

 

กิจการนักเรียน 
นางพัชรนันท ศรีจันทร 

1-12 ก.ค. 62 แขงขันหุนยนต 
 

วิทยาศาสตร นายเดชา จันทรน้ําใส  

1-15 ก.ค. 62 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
ประจําป 

งานอํานวยการบุคคล นางสาวนภสร  บุญเสนา 

1 ก.ค. -31 ส.ค.62 ติดเหล็กดัดหองคหกรรม 1  
และหองคหกรรม 2 

งานอาคารสถานท่ีฯ นายวิรัช  ขุนสูงเนิน 

3 ก.ค. 62 พิธีเขาประจําหมูยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

นางกรรณิการ  บุญประคอง 

3-5 ก.ค. 62 สงตนฉบับขอสอบ สาระการเรียนรู/งาน
วัดผล 

นางเจนจิรา  วิเศษศักดิ์ 

6 ก.ค. 62 คายภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ECD ม.ปลาย ภาษาตางประเทศ นางรุงนภา  นาคหม่ืนไวย 
7 ก.ค. 62 คายภาษาฝรั่งเศส ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 

 

ภาษาตางประเทศ นางสาวอนุธิดา  พัฒนมะณี 

8 ก.ค. – 8 ส.ค. 62 สอบแกตัวครั้งท่ี 1 
 

สาระการเรียนรู/งาน
วัดผล 

นางเจนจิรา  วิเศษศักดิ์ 

10 ก.ค. 62 สงขอสอบ 
 

12 ก.ค. 62 
 

วันชาติฝรั่งเศสและนิทรรศการฝรั่งเศส ภาษาตางประเทศ นางสาวสุรีรัตน ถํ้ากลาง 
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ วันเขาพรรษานํา
นักเรียนถวายเทียนพรรษา ณ วัดทรงศิลา 

สังคมศึกษาฯ นางวลิดา ชาวนา 

- อบรมแกนนํานักเรียนปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด 

กิจการนักเรียน 
 

นายสุชาติ ทักขิโน 

13 ก.ค. 62 - อบรมคายคุณธรรม ม.1 กิจการนักเรียน 
 

นายกิตติศักดิ์ วังคีรี 
14 ก.ค. 62 - อบรมคายคุณธรรม ม.4 
22 ก.ค. 62 มอบทุนการศึกษาประเภท ทุนเรียนดี งานแนะแนว นางดวงสมร คะณาเนปะ 

19, 22-25 ก.ค.62 สอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 1/2562 งานทะเบียน-วัดผลฯ นางเจนจิรา  วิเศษศักดิ์ 

25-27 ก.ค. 62 แขงขันทักษะภาษาอังกฤษ สพม.30 ภาษาตางประเทศ นางปทมาพร ดํารงแดน 
 



วัน เดือน ป รายการกิจกรรม 
งาน/กลุมสาระ                   
ที่รับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ 
โครงการ/กิจกรรม 

26 ก.ค. 62 
  
  

ตักบาตรสามัคคีทําดีตลอดกาล กิจการนักเรียน 
 

นางวาสนา โภคาแสง 

สงเสริมวันสําคัญของชาติ (วันคลายวันพระราช
สมภพ ร.10) 

สังคมศึกษาฯ นางสุพร  ตอพล 

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนของยุวกาชาด ชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี3 นําสิ่งของเยี่ยมผูปวยท่ี
โรงพยาบาล/โรงเรียนท่ีขาดแคลน 

กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

นายธิติพงษ  สีขาว 

28 ก.ค. 62 วันคลายวันพระราชสมภพ ร.10 งานอํานวยการบุคคล นางสาวธิดารัตน  กุศลคุม 

30 ก.ค. - 2 ส.ค.62 กิจกรรมการแขงขันกีฬาภายใน 
 

สุขศึกษาฯ นางสุจิตรา  สุรนิวงศ 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 

ภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒  เดอืน สิงหาคม 

วัน เดือน ป รายการกิจกรรม 
งาน/กลุมสาระ                   
ที่รับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ 
โครงการ/กิจกรรม 

ส.ค. 62 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน กิจกรรมจัดหา
สื่อการเรียนฯ 

คณิตศาสตร นายเอกพล อยูภักดี 

คายเตรียมความพรอมเขาแขงขันทักษะ
วิชาการ ชวง 1-2 

ศิลปะ นางอุมารินทร จํานงชอบ 

หนังสือเกษียณอายุราชการ งานประชาสัมพันธ นายอธิคม ศรีใส 
ส.ค. - ก.ย. 62 
 

โครงการพัฒนางานโภชนาการ และโครงการ
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากร 

งานโภชนาการ ฯ นางศรียากุล ขุนสูงเนิน 

หนังสือเกษียณอายุราชการ งานประชาสัมพันธ นายอธิคม ศรีใส 
1 ส.ค. - 31 ส.ค.
62 

- ก้ันหองเก็บเอกสารอาคารอเนกประสงค
แบบพิเศษ 4 ชั้น 
- กิจกรรมปรับปรุงซอมแซมหองสมุด 
- ปรับปรุงหองปาริชาต 

งานอาคารสถานท่ีฯ นายวิรัช  ขุนสูงเนิน 

1-9 ส.ค. 62 สรุปรายงานการเยี่ยมบานนักเรียน กิจการนักเรียน นางพัชรนันท ศรีจันทร 
5-6 ส.ค. 62 สงรายงานความกาวหนานักเรียน ครูประจําวิชา/ 

ทะเบียนฯ 
นางเจนจิรา  วิเศษศักดิ์ 

8 ส.ค. 62 เตรียมความพรอม O-NET ม.3 และ ม.6  วิชาการ นางสมจิตต เต็งชัยภูมิ 
8-9 ส.ค. 62 จัดซ้ืออุปกรณตรวจสารเสพติด กิจการนักเรียน นายสุชาติ ทักขิโน 
9 ส.ค. 62 ตักบาตรสามัคคีทําดีตลอดกาล กิจการนักเรียน นางวาสนา โภคาแสง 

กิจกรรมวันแมแหงชาติ สังคมศึกษาฯ นางสาวสุชาวดี จันออนนาง 



วัน เดือน ป รายการกิจกรรม 
งาน/กลุมสาระ                   
ที่รับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ 
โครงการ/กิจกรรม 

12 ส.ค. 62 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันปหลวงและวันแมแหงชาติ 

งานอํานวยการบุคคล นางสาวธิดารัตน กุศลคุม 

13 ส.ค.-12 ก.ย. 
62 

สงผลการสอบแกตัวครั้งท่ี 1  ครูประจําวิชา/ 
ทะเบียนฯ 

นางเจนจิรา  วิเศษศักดิ์ 

13 ส.ค. 62 งานวันวิทยาศาสตร ณ รร.สตรีชัยภูมิ วิทยาศาสตร นางสาวศรินญา  ศรีวงษชัย 
14 ส.ค. 62 พิธีเขาประจํากองเนตรนารีสามัญรุนใหญ ม.1 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นายเอกพล  อยูภักดี 
14-20 ส.ค. 62 แขงขันในงานสัปดาหวิทยาศาสตร วิทยาศาสตร นางสาวประภาพร ศรีขวาพา 
17 ส.ค. 62 ประชุมผูปกครองนักเรียน ม.1-3 กิจการนักเรียน 

นายสําเริง วงศยะรา 
18 ส.ค. 62 ประชุมผูปกครองนักเรียน ม.4-6 
19 ส.ค.-12 ก.ย. 
62 

สอบแกตัวครั้งท่ี 2 
 

สาระการเรียนรู/งาน
วัดผล 

นางเจนจิรา  วิเศษศักดิ์ 

18-19 ส.ค.  62 โครงการเรียนรูนอกหองเรียน (ม.6 ตลาดนัด
หลักสูตร) 
 

งานแนะแนว นางดวงสมร คะณาเนปะ 

19-21 ส.ค. 62 Open House ระดับภาค หอง EP/MEP ณ 
จ.นครพนม 

ภาษาตางประเทศ นางจินตวี ไตรณรงค 

20-23 ส.ค. 62 คายฝกปฏบิัติการทักษะวิทยฯ ชั้น ม.1,ม.2 ณ 
มทส. 

งานหองเรียนพิเศษ
วิทย 

นางสาวเนตรทราย สุขนาแซง 

21 ส.ค. 62 นิเทศการสอนกิจกรรมยุวกาชาด ม.1-3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นางผุสดี บําเพ็ญเพียร 

23-25 ส.ค. 62 คายภาษาฝรั่งเศส ณ โกลเดนโกลด เขาใหญ ภาษาตางประเทศ นางสาวอนุธิดา พัฒนมะณี 
24 ส.ค. 62 อังกฤษสูชุมชน ณ รร.สตรีชัยภูมิ ภาษาตางประเทศ นางสาวอาทิตยา พิไลกุล 
24-25 ส.ค. 62 คายทักษะ GSP หองเรียนพิเศษคณิตศาสตร คณิตศาสตร นางสาวสุทธิดา ชีวะวิโรจน 

 
คายทักษะวิชาการ GSP หองเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ 

นางสาวนภสร บุญเสนา 

26-30 ส.ค. 62 สัปดาหหองสมุด งานหองสมุด นางสาวจินตนา  โชติแสน 
27-30 ส.ค. 62 คายฝกปฏบิัติการทักษะวิทยาศาสตร ชั้น ม.

3, ม.4, ม.5 
งานหองเรียนพิเศษ
วิทย 

นางสาวเนตรทราย สุขนาแซง 

28 ส.ค. 62 นิเทศการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น 
ม.1-3 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นางนงลักษณ คะมาวิวัฒนา
นนท 

29-31 ส.ค. 62 คายภาษาอังกฤษ IEP ม.ปลาย ณ จ.
นครนายก 

ภาษาตางประเทศ นางศุภลักษณ เถ่ือนพาชิน 

30 ส.ค. 62 
รายงานขอมูลนักเรียน NOTYSCHOOL กิจการนักเรียน นายอธิคม ศรีใส 
มอบทุนอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานฯ ภาคเรียนท่ี 
1/2562 

งานแนะแนว นางดวงสมร คะณาเนปะ 

 



ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 

ภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒  เดอืน กันยายน 

วัน เดือน ป รายการกิจกรรม 
งาน/กลุมสาระ                   
ที่รับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ 
โครงการ/กิจกรรม 

ก.ย. 62 - สํารวจความตองการพัสดุประจําป 
และจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป 
- จัดซ้ือโตะพับขาว 
- จัดซ้ือพัดลมติดตั้งโดม  

งานพัสดุ 
 

นายบุญเพ็ง ทาทาหวา 

แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจําปงบประมาณ 

นายนคร แสงทอง 

2-3 ก.ย. 62 ประชุมวิชาการเครือขายหองเรียนพิเศษ
วิทย ภาคอีสานตอนลาง ชั้น ม.6 

งานหองเรียนพิเศษวิทย นายสมควร  ลีโนนอด 

2-6 ก.ย. 62 สง SDQ กิจการนักเรียน นายชัยยันต ทองงาม 

4-6 ก.ย. 62 คายฝกปฏิบัติการฯ หองเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร ม.ตน มทส. 

คณิตศาสตร นางสาวไวทยญานี  ศิริวัง
ฆานนท 

5-8 ก.ย. 62 คายวิทยาศาสตรหองเรียนพิเศษ MEP  
ณ ม.บูรพา 

ภาษาตางประเทศ นางสาวอิสราภรณ ยงเพชร 

11-13 ก.ย. 62 สงตนฉบับขอสอบ สาระการเรียนรู/งานวัดผล นางเจนจิรา  วิเศษศักดิ์ 
12 ก.ย. 62 พิธีมอบโลเกียรติคุณงานเกษียณอายุ

ราชการ 
งานอํานวยการบุคคล นางสาวธิดารัตน กุศลคุม 

14 ก.ย. 62 อบรมขับข่ีปลอดภัยตามกฎจราจร กิจการนักเรียน นายวันชัย พลปาน 
16-20 ก.ย. 62 สงผลการสอบแกตัว ครั้งท่ี 2 สาระการเรียนรู/งานวัดผล นางเจนจิรา  วิเศษศักดิ์ 

18 ก.ย. 62 สงรายชื่อนักเรียนท่ีไมมีสิทธิ์สอบ 
 

ครูประจําวิชา/ทะเบียน นางเจนจิรา  วิเศษศักดิ์ 

18-19 ก.ย. 62 สงขอสอบ สาระการเรียนรู/งานวัดผล นางเจนจิรา  วิเศษศักดิ์ 
20 ก.ย. 62 มอบทุนการศึกษาจากชมรมครูเกาและ

ครูอาวุโส รร.สตรีชัยภูมิ 
งานแนะแนว นางดวงสมร คะณาเนปะ 

วันเยาวชนแหงชาต ิ กิจการนักเรียน นางสาวณัฐชยา  อิงชัยภูมิ 
23-27 ก.ย. 62 สอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 1/2562 งานทะเบียน-วัดผลฯ นางเจนจิรา  วิเศษศักดิ์ 
26 ก.ย. 62 งานเกษียณอายุราชการ งานอํานวยการบุคคล นางสาวธิดารัตน กุศลคุม 
30 ก.ย. 62 รายงานการใชสาธารณูปโภค รอบ 3 

เดือนหลัง คากระแสไฟฟา คาน้ําประปา 
คาโทรศัพท/คาอินเตอรเน็ต คาไปรษณีย 

การเงินและบัญชี นายสุริวัฒน ชุมนาเสียว 

 

 



ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 

ภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒  เดอืน ตุลาคม 

วัน เดือน ป รายการกิจกรรม 
งาน/กลุมสาระ                   
ที่รับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ 
โครงการ/กิจกรรม 

ต.ค. 62 - ปรับปรุงซอมแซมอาคาร 
เตชะธัมโม 
- กอสรางทางเชื่อมอาคาร5 ,อาคาร3 , 
อาคาร 8 

งานอาคารสถานท่ีฯ นายเทพบดินทร ปานอีเมง 
 

- ปรับปรุงซอมแซมหองน้ําอาคาร 6 
- ปรับปรุงอาคาร 4 
- กิจกรรมพัฒนางานบุคลากรลูกจางประจํา
และลูกจางชั่วคราว 

นายวิรัช  ขุนสูงเนิน 

1-31 ต.ค. 62  ตรวจสอบพัสดุ และรายงานผลการตรวจสอบ
พัสดุประจําป 

งานพัสดุ นายนคร แสงทอง 

ต.ค.62-ก.พ. 63 คาย ติว O-NET ม.3 หองเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร 

คณิตศาสตร นายสุรเดช พลหาญ 

1 ต.ค. 62 รายงานการใชใบเสร็จรับเงิน ปงบประมาณ 
2562 
 

การเงินและบัญชี นางสาวกฤติมา โชคโชติวัต 

เบิกใบเสร็จรับเงิน เพ่ือรับลงทะเบียนเรียน
และชําระเงินบํารุงการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2562 
รายงานการควบคุมภายใน ปงบประมาณ 
2562 

การเงินและบัญชี นางสาวประนอม จงจิตต 

1-4 ต.ค. 62 การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ 
ระดับเขตพ้ืนท่ี 

บริหารวิชาการ นางอัจฉรา ผดุงผล 

1-7 ต.ค. 62 สรุปโครงการประจําภาคเรียนท่ี 1 นโยบายและแผน นางประนอม จงจิตต 
3-4 ต.ค. 62 สงผลการเรียนทุกระดับชั้น วัดผล/ครูผูสอน นางเจนจิรา  วิเศษศักดิ์ 
7-11 ต.ค. 62 ประมวลผลการเรียนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสง

งานทะเบียนฯ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นางผุสดี บําเพ็ญเพียร 

11 ต.ค. 62 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนท่ี 1 วัดผล/ครูประจําชั้น นางเจนจิรา  วิเศษศักดิ์ 
ปดภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2   

15 ต.ค. 62 สงผลการเรียน 5 ภาคเรียนไป สนผ/สพฐ งานทะเบียน-วัดผลฯ นางเจนจิรา  วิเศษศักดิ์ 
15-30 ต.ค. 62 เตรียมความพรอมในการเลื่อนเงินเดือน

ขาราชการครูครั้งท่ี 2/2562  และเลื่อน
คาจางลูกจางประจํา 
 

งานอํานวยการบุคคล นางสาวธิดารัตน กุศลคุม 



วัน เดือน ป รายการกิจกรรม 
งาน/กลุมสาระ                   
ที่รับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ 
โครงการ/กิจกรรม 

23 ต.ค. 62 วันปยมหาราช งานอํานวยการบุคคล นางสาวธิดารัตน กุศลคุม 
28 ต.ค. 62 - คณะครูและบุคลากรลงเวลาปฏิบัติราชการ 

- เปดภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 
  

30 ต.ค. 62 ประกาศผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
1/2562 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นางผุสดี บําเพ็ญเพียร 

31 ต.ค. 62 นักเรียน ม.6 รวมงาน Open house ณ ม.
กรุงเทพ 

งานแนะแนว นางดวงสมร คะณาเนปะ 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 

ภาคเรียนท่ี 2 ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒  เดอืน พฤศจิกายน 

วัน เดือน ป รายการกิจกรรม 
งาน/กลุมสาระ                   
ที่รับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ 
โครงการ/กิจกรรม 

พ.ย. 62 สอบธรรมศึกษา สังคมศึกษาฯ นางวลิดา ชาวนา 
พ.ย.-ธ.ค. 62 สงโครงการป 63 หัวหนากลุมสาระ/งาน นางสาวประนอม จงจิตต 
พ.ย.62-ก.พ. 63 คายติวเขมวิชาการ ม.6 SMTE วิทยาศาสตร วาท่ีรอยตรี ปกษา  จันเหวา 
1 พ.ย. 62 ลงทะเบียนเรียนและชําระคาบํารุง

การศึกษา 
การเงินและบัญชี นายสุริวัฒน  ชุมนาเสียว 

4-5 พ.ย. 62 นักเรียนท่ีประเมินไมผานกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ป 2562 
ยื่นคํารองและดําเนินการซอมกิจกรรม
ท่ีไมผาน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นางผุสดี บําเพ็ญเพียร 

4-30 พ.ย. 62 แขงขันตอศัพท คําคม ภาษาไทย  ภาษาไทย นายเทพบดินทร ปานอีเมง 
6-7 พ.ย. 62 ครูประจําชั้นยืนยันตัวตนนักเรียน งานทะเบียน-วัดผลฯ นางเจนจิรา  วิเศษศักดิ์ 
7-9 พ.ย. 62 คายภาษาอังกฤษ และ MEP สัมพันธ 

ณ จังหวัดนครนายก 
ภาษาตางประเทศ นางจินตวี ไตรณรงค 

9 พ.ย. 62 ทัศนศึกษา ม. 1 กิจการนักเรียน นายวันชัย พลปาน 
ประชุมผูปกครอง ม. 4-6 นายสําเริง วงศยะรา 

10 พ.ย. 62 ประชุมผูปกครอง ม. 1-3 
11 พ.ย. 62 กิจกรรมวันลอยกระทง สังคมศึกษาฯ นางผาณิต ตั้งใจ 
13 พ.ย. 62 กิจกรรมมอบเครื่องหมายวิชาพิเศษ

ลูกเสือ – เนตรนารี นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2และมัธยมศึกษาปท่ี 
3 ป 2562 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นางนงลักษณ คะมาวิวัฒนา
นนท 



วัน เดือน ป รายการกิจกรรม 
งาน/กลุมสาระ                   
ที่รับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ 
โครงการ/กิจกรรม 

15 พ.ย. 62 แนะแนวการศึกษาตอ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

งานแนะแนว นางดวงสมร คะณาเนปะ 

16 พ.ย. 62 
- ประชุมผูปกครอง ม. 1-3 กิจการนักเรียน นายสําเริง วงศยะรา 

นางสุภาวดี สุภศักดิพัฒน ทัศนศึกษา ม. 2 
17 พ.ย. 62 - ประชุมผูปกครอง ม. 4-6 
16-17 พ.ย. 62 สอบเด็กดีดอทคอมครั้งท่ี 2 งานทะเบียน-วัดผลฯ นางเจนจิรา  วิเศษศักดิ์ 
21-23 พ.ย. 62 คายภาษาอังกฤษ IEP ม.ตน ณ จังหวัด

นครนายก 
ภาษาตางประเทศ นางสาวพัชรา รอดเวียง 

23 พ.ย. 62 ทัศนศึกษา ม. 3 
  

กิจการนักเรียน นางสาวสุวรรณ นาคดี 
 

25 พ.ย. 62 กิจกรรมวันมหาธีรราชเจา (วนัคลาย
วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฏเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นายเอกพล  อยูภักดี 

28 พ.ย. 62 บุญพระเวสเทศนมหาชาติ ภาษาไทย นางจตุพร  ชาดง 

29 พ.ย. 62 คายภาษาจีน ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ภาษาตางประเทศ นางสาวปยะลักษณ ชูสอน 

30 พ.ย. 62 ทัศนศึกษา ม. 4 กิจการนักเรียน นางสาวคําพันธ มัทธุรถ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 

ภาคเรียนท่ี 2 ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒  เดอืน ธันวาคม 

วัน เดือน ป รายการกิจกรรม 
งาน/กลุมสาระ                   
ที่รับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ 
โครงการ/กิจกรรม 

ธ.ค. 62 
 

เขาคายเตรียมความพรอมเขาแขงขันทักษะ
วิชาการ ชวงท่ี 3  

งานนาฏศิลป นางอุมารินทร จํานงชอบ 

เขาคายเตรียมความพรอมเขาแขงขันทักษะ
วิชาการ ชวงท่ี 3 (ระดับภาค) 

งานวงโยธวาทิต นายสุรศักกดิ์  รชตมงคล
วิทย 

2-6 ธ.ค. 62 
 

สํารวจบุคลากรในสังกัด ท่ีจะเพ่ิม และ
ลดหยอนภาษี ประจําปการศึกษา 2561  

การเงินและบัญชี นางกัลยานี ฝาชัยภูมิ 

 จายเงินคาอุปกรณการเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2562 

การเงินและบัญชี นายสุริวัฒน ชุมนาเสียว 

1-20 ธ.ค. 62 ติดตั้งตะแกงก้ันนกพิราบหลังหองพักครู อาคาร
4 

งานอาคารสถานท่ีฯ นายวิรัช ขุนสูงเนิน 

2-6 ธ.ค. 62 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค สํานักงานวิชาการ นางอัจฉรา ผดุงผล 
4 ธ.ค. 62 ทําบุญตักบาตรวันพอแหงชาติ กิจการนักเรียน นางวาสนา โภคาแสง 

วันพอแหงชาติ สังคมศึกษาฯ นายเอนง  คุมคง 
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนของยุวกาชาดชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 นําสิ่งของไปเยี่ยมผูปวยท่ี
โรงพยาบาล/โรงเรียนท่ีขาดแคลน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นายธิติพงษ  สีขาว 

5 ธ.ค. 62 วันชาติและวันพอแหงชาติ งานอํานวยการบุคคล นางสาวธิดารัตน กุศลคุม 
7 ธ.ค. 62 ทัศนศึกษา ม. 5 กิจการนักเรียน นางพัชรนันท ศรีจันทร 
10 ธ.ค. 62 คายฟสิกส, เคมี, ชีวะฯ วิทยท่ัวไป วิทยาศาสตร นางเลอลักษณ เจริญ 
11-12 ธ.ค. 62 สงตนฉบับขอสอบ งานทะเบียน-วัดผลฯ นางเจนจิรา  วิเศษศักดิ์ 
14-15 ธ.ค. 62 คายวิทยาศาสตรและดาราศาสตรสัญจร วิทยาศาสตร นางเลอลักษณ เจริญ 
18-19 ธ.ค. 62 สงขอสอบ งานทะเบียน-วัดผลฯ นางเจนจิรา  วิเศษศักดิ์ 
21 ธ.ค. 62 เปดบาน MEP Night Party ภาษาตางประเทศ นายวีระ จันทรดาวรรณ 

ทัศนศึกษา ม. 6 กิจการนักเรียน นายกิตติศักดิ์ วังคีรี 
23-26 ธ.ค. 62 สอบกลางภาค งานทะเบียน-วัดผลฯ นางเจนจิรา  วิเศษศักดิ์ 
25 ธ.ค. 62 วันคริสตมาส ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ภาษาตางประเทศ นางรุงนภา นาคหม่ืนไวย 
27 ธ.ค. 62 
 

กิจกรรมสานสัมพันธ ฉันนองพ่ี (งานปใหม 63) งานอํานวยการบุคคล นางสาวธิดารัตน กุศลคุม 
มอบทุนอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานการศึกษาภาค
เรียนท่ี 2/2562 

งานแนะแนว นางดวงสมร คะณาเนปะ 

- สงทายปเกาตอนรับปใหม กิจการนักเรียน นายสําเริง วงศยะรา 

 

 



ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 

ภาคเรียนท่ี 2 ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒  เดอืน มกราคม  ๒๕๖3   

วัน เดือน ป รายการกิจกรรม 
งาน/กลุมสาระ                   
ที่รับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ 
โครงการ/กิจกรรม 

ม.ค. 2562 สํารวจนักเรียนคางชําระเงินบํารุง
การศึกษา ปการศึกษา 2562 เพ่ือรายงาน
ผูปกครองกอนสอบปลายภาค 

การเงินและบัญชี นายสุริวัฒน ชุมนาเสียว 

1 – 15 ม.ค.63 การยายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

งานอํานวยการบุคคล นางสาวธิดารัตน กุศลคุม 

6-7 ม.ค. 63 สงผลรายงานความกาวหนา งานทะเบียน-วัดผลฯ นางเจนจิรา  วิเศษศักดิ์ 
10-11 ม.ค. 63 กิจกรรมเดินทางไกลและเขาคายพักแรม 

ลูกเสือ – เนตรนารี นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นายธิติพงษ  สีขาว 

12 ม.ค. 63 การแสดงรําบวงสรวง “งานฉลองเจาพอ
พญาแล ประจําป 63” 

งานวงโยธวาทิต นายสุรสิทธิ์ รชตมงคลวิทย 

13-29 ม.ค. 63 ติวเพ่ิมพูนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.1,ม.
2,ม.4 และ ม.5 (ชั้นละ 3 วัน) 

งานแนะแนว นางดวงสมร คะณาเนปะ 

15-19 ม.ค. 63 Study Tour Oversea ณ ประเทศเกาหลี ภาษาตางประเทศ นายสมนึก เนียมไธสง 
18 ม.ค. 63 ประชุมผูปกครอง MEP/IEP ณ โณงเรียน

สตรีชัยภูมิ 
ภาษาตางประเทศ นางสาวสุชาวดี ศรีวงษชัย 

20-24 ม.ค. 63 เตรียมความพรอม O-NET ม.6 สํานักงานวิชาการ นายอนุชิต  กองเกิด 
21-24 ม.ค. 63 คาย ม.ท.ส. ม.3, ม.4, ม.5 วิทยาศาสตร นางสาวเนตรทราย  สุขนาแซง 
24-25 ม.ค. 63 คายภาษาเกาหล ี ภาษาตางประเทศ นางสาวศิริพร ก่ิงชาง 
27-30 ม.ค. 63 เตรียมความพรอม O-NET ม.3 สํานักงานวิชาการ นายอนุชิต  กองเกิด 
28-31 ม.ค. 63 คาย ม.ท.ส. ม.1, ม.2 วิทยาศาสตร นางสาวเนตรทราย  สุขนาแซง 
29 ม.ค. 63 กิจกรรมสวนสนามวันสถาปนายุวกาชาด

ไทย 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นางกรรณิการ บุญประคอง 

 

 

 

 

 



ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 

ภาคเรียนท่ี 2 ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒  เดอืน กุมภาพันธ ๒๕๖3 

วัน เดือน ป รายการกิจกรรม 
งาน/กลุมสาระ                   
ที่รับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ 
โครงการ/กิจกรรม 

1-2 ก.พ. 63 สอบ O-NET ม.3 งานทะเบียน-วัดผลฯ นางเจนจิรา  วิเศษศักดิ์ 
7-9 ก.พ. 63 คายบูรณาการหองเรียนอัจฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร 
คณิตศาสตร นางสาววรรณภา  เกิดศิริ 

8 ก.พ. 63 เตรียมความพรอมเพ่ือสอบเขา ศึกษาตอระดับ  
ม.1, ม.4  SMTE 

วิทยาศาสตร นายเดชา  จันทรน้ําใส 

10 ก.พ. 63 แขงขันฟสิกสประยุกต จ.อํานาจเจริญ วิทยาศาสตร วาท่ีรอยตรี ปกษา จันเหวา 
13 ก.พ. 63 เลือกตั้งประธานนักเรียน กิจการนักเรียน นายปฏิวัติ พบชัยภูมิ 
14 ก.พ. 63 งานมหกรรมวิชาการ (OPEN HOUSE) สํานักงานวิชาการ นางสมจิตต  เต็งชัยภูมิ 

สอบ Pre-Satrichayaphum งานทะเบียน-วัดผลฯ นางเจนจิรา  วิเศษศักดิ์ 
15-16 ก.พ. 63 คายวิทย ทางทะเล ม.6  SMTE วิทยาศาสตร นายสมควร  ลีโนนอด 
20-21 ก.พ. 63 สงตนฉบับขอสอบ งานทะเบียน-วัดผลฯ นางเจนจิรา  วิเศษศักดิ์ 
21 ก.พ. 63 ปจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 งานแนะแนว นางดวงสมร คะณาเนปะ 
24 ก.พ.-2 มี.ค.
63 

สรุปโครงการประจําภาคเรียนท่ี 2 นโยบายและแผน นางสาวอนุธิดา พัฒนมะนี 

28 ก.พ. 63 สงขอสอบ งานทะเบียน-วัดผลฯ นางเจนจิรา  วิเศษศักดิ์ 
28 ก.พ. 63 แขงขันทดสอบวิชาฟสิกส วิทยาศาสตร นายบุญเกิด ยศรุงเรือง 
29 ก.พ.-1 มี.ค.
63 

สอบ O-NET ม.6 งานทะเบียน-วัดผลฯ นางเจนจิรา  วิเศษศักดิ์ 

 

 

 

 

 

 

 



ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 

ภาคเรียนท่ี 2 ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒  เดอืน มีนาคม 2563 

วัน เดือน ป รายการกิจกรรม 
งาน/กลุมสาระ                   
ที่รับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ 
โครงการ/กิจกรรม 

2  มี.ค. 63 จัดทําคูมือนักเรียน ผูปกครองและครู งานประชาสัมพันธ นายอธิคม ศรีใส 
2-5  มี.ค. 63 สอบปลายภาค งานทะเบียน-วัดผลฯ นางเจนจิรา  วิเศษศักดิ์ 
3-7 มี.ค. 63 ประมวลผลการเรียนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 สงงาน
ทะเบียนวัดผล 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

นางผุสดี บําเพ็ญเพียร 

11-13 มี.ค. 63 สงผลการเรียนทุกระดับ งานทะเบียน-วัดผลฯ นางเจนจิรา  วิเศษศักดิ์ 
12 มี.ค. 63 ประกาศผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ภาคเรียนท่ี 2/2562 
1. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี,ยุวกาชาด 
2. กิจกรรมชุมนุม 
3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

นางผุสดี บําเพ็ญเพียร 

18-19 มี.ค. 63 ประชุมสรุปผลการดําเนินและพิจารณา
จัดสรรงบประมาณป 2563 

งานนโยบายและแผน นางสาวประนอม จงจิตต 

24 มี.ค. 63 ตรวจ GPA 
ซอมรับประกาศฯ ม.3, ม.6 

ทะเบียนวัดผล และ
เทียบโอน 

นางเจนจิรา  วิเศษศักดิ์ 

26 มี.ค. 63 ประกาศผล O-NET ม.3 
27 มี.ค. 63 ประกาศผล O-NET ม.3 
31 มี.ค. 63 รับประกาศนียบัตรนักเรียน ทะเบียนวัดผล และ

เทียบโอน 
นางเจนจิรา  วิเศษศักดิ์ 

ยังไมระบุวัน.. สอบ GAT/PAT 
 

ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 

ภาคเรียนท่ี 2 ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒  เดอืน เมษายน 2563 

วัน เดือน ป รายการกิจกรรม 
งาน/กลุมสาระ                   
ที่รับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ 
โครงการ/กิจกรรม 

1 เม.ย 63 สงผลการเรียน 6 ภาคเรียน ไปสนผ./สพฐ. ทะเบียนวัดผล และ
เทียบโอน 

นางเจนจิรา  วิเศษศักดิ์ 

1-3 เม.ย 63 ศึกษาดูงาน อํานวยการบุคคล นางสาวธิดารัตน กุศลคุม 
9 เม.ย 63 รดน้ําขอพร กิจการนักเรียน นางจตุพร  ชาดง 

 


