
 

ปฏิทินปฏบิัติงานประจำปีการศึกษา 2/2562 

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

 

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
วัน เดือน ป ี กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงาน/กลุ่มงาน 

28 ต.ค.2562  เริ่มทำการเรียนการสอนและนับเวลาเรียน 

 นักเรียนทุกระดับช้ัน เลือกชุมนุม 

 เลือกกิจกรรมลดเวลาเรียน 

ครูทุกคน งานวิชาการ 

29 ต.ค.2562 นักเรียนท่ีติด 0 , ร , มส , มผ ภาคเรียนท่ี 1/2562 

ลงทะเบียน 

ครูมนตรี งานวิชาการ 

4 พ.ย.2562 ตรวจผม/การแต่งกายนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน/ 

ครูท่ีปรึกษา 

งานระบบดูแล 

10พ.ย.2562 รายงานข้อมูลนักเรียน ณ วันท่ี 10 พ.ย. 62 (DMC) ครูปริศนา งานวัดผล 

11พ.ย.2562 กิจกรรมวันลอยกระทง ครูทุกคน งานกิจกรรม 

12 พ.ย.2562 ประกาศผลการสอบแก้ตัวนักเรียนท่ีติด 0 , ร , มส , 

มผ ภาคเรียนท่ี 1/2562 

ครูทุกคน งานวิชาการ 

13 พ.ย.2562 ประชุมผู้ปกครอง ครูทุกคน งานระบบดูแล 

23-26พ.ย.2562 วชิระวิชาการ ครูทุกคน งานกิจกรรม 

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
2 ธ.ค.2562 กิจกรรมวันเอดส์โลก ครูกุลยา งานกิจกรรม 

2 ธ.ค.2562 ตรวจผม/การแต่งกายนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน/ 

ครูท่ีปรึกษา 

งานระบบดูแล 

2-13 ธ.ค.2562 เย่ียมบ้าน ครูทุกคน งานระบบดูแล 

4 ธ.ค.2562 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ครูทุกคน งานกิจกรรม 

26 ธ.ค.2562 ส่งข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียนท่ี 2/2562 ครูทุกคน งานวิชาการ 



เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

วัน เดือน ป ี กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงาน/กลุ่มงาน 

27 ธ.ค.2562 กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 

กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

ครูทุกคน งานกิจกรรม 

เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 
วัน เดือน ป ี กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงาน/กลุ่มงาน 

2 ม.ค.2563 ตรวจผม/การแต่งกายนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน/ 

ครูท่ีปรึกษา 

งานระบบดูแล 

2-3 ม.ค. 2563 สอบวัดผลกลางภาคเรียนท่ี 2/2560 ครูทุกคน งานวิชาการ 

6-7 ม.ค. 2563 ศิลปหัตถกรรม ครูทุกคน งานวิชาการ 

6-15 ม.ค. 2563 ห้องเรียนสีขาว ครูทุกคน งานระบบดูแล 

10 ม.ค. 2563 โครงงานคุณธรรม ครูทุกคน สาระสังคม 

16 ม.ค. 2563 วันครู ครูทุกคน งานกิจกรรม 

17-18 ม.ค. 2563 วันวิทยาศาสตร์+ดูงานระบบดูแล ครูวิทยาศาสตร์ สาระวิทยาศาสตร์ 

17 ม.ค. 2563 ตรวจสอบการกรอกคะแนน ในระบบ SGS ครูปริศนา งานวัดผล 

20-31 ม.ค.2563 นักเรียนช้ัน ม.3 ติว O-net ครูประจำวิชา งานวัดผล 

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
1-2 ก.พ. 2563  นักเรียนช้ัน ม.3 สอบ O-net ครูปริศนา งานวัดผล 

3 ก.พ. 2563 ตรวจผม/การแต่งกายนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน/ 

ครูท่ีปรึกษา 

งานระบบดูแล 

15-17ก.พ. 2563 กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ครูมนตรี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

21 ก.พ. 2563 ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ครูปริศนา งานวัดผล 

24 – 27 ก.พ. 2563 นักเรียนดำเนินการยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ ครูปริศนา งานวัดผล 

17-28 ก.พ.2563 นักเรียนช้ัน ม.6 ติว O-net ครูประจำวิชา งานวัดผล 

27-28 ก.พ.2563 นักเรียนช้ัน ม.6 สอบวัดผลปลายภาคเรียนท่ี 2/2562 ครูทุกคน งานวิชาการ 
29 ก.พ. 2563-1มี.ค. 2563 นักเรียนช้ัน ม.6 สอบ O-net ครูปริศนา งานวัดผล 

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
2-5 มี.ค.2563 สอบวัดผลปลายภาคเรียนท่ี 2/2562 ม.1-5 ครูทุกคน งานวิชาการ 

6 มี.ค.2563 กิจกรรมทัศนศึกษา ครูกนกกร/ครูสุดารัตน์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

9-13 มี.ค.2563 นักเรียนปรับปรุงคะแนนก่อนประกาศผล ครูทุกคน งานวิชาการ 



เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

วัน เดือน ป ี กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงาน/กลุ่มงาน 

9 มี.ค. มี.ค.2563  ส่งผลการเรียนระบบ SGS และ ม.6 ครูปริศนา งานวัดผล 

13 มี.ค. มี.ค.2563  ส่งผลการเรียนระบบ SGS ม.1-5 ครูปริศนา งานวัดผล 

18 มี.ค. 2563 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2562 ครูทุกคน งานวิชาการ 

18 มี.ค.2563 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม. 3 และ ม. 6 ครูสุภาภรณ์ งานวิชาการ 

19 มี.ค.2563 สรุปโครงการ /จัดทำ SAR ครูทุกคน งานงบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


