โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
ปีที่ 29 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

บรรณาธิก าร

วารสารกุหลาบปทุมฯ ปีที่ 29 ประจ�ำปีการศึกษา 2563 รูปแบบวารสาร
เป็นการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ผลงานนักเรียนและครู
กิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมกลุ่มโรงเรียนฯ และกิจกรรม
สมาคมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครอง ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาโรงเรียนได้
พัฒนากิจกรรมที่หลากหลายต่างๆ ผ่านกิจกรรมและโครงการ วารสารจึงเป็น
สือ่ กลางทีด่ ี ระหว่างโรงเรียน ผูป้ กครองและชุมชน ในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
และกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
ขอขอบคุณทุกกลุ่มสาระฯกลุ่มงาน ที่ให้ข้อมูลและเติมเต็ม จนท�ำให้
วารสารฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์
กองบรรณาธิการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
2. เพือ่ เป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างครู นักเรียน
ผู้ปกครองและชุมชน

คณะผู้จัดท�ำ

เจ้าของ  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

คณะกรรมการที่ปรึกษา
นายวิสูตร
นางกชพร
นางจุฑามาศ  
นางสาวศุภลักษณ์
นายสายัญ

กองบรรณาธิการ

ค�ำนวนศักดิ์
ชื่นแสงเนตร  
ดลสอาด    
สวัสดิ์นะที  
อนุวัฒนา

ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
รองผู้อ�ำนวยการฯกลุ่มบริหารงบประมาณ
รองผู้อ�ำนวยการฯกลุ่มบริหารวิชาการ
รองผู้อ�ำนวยการฯกลุ่มบริหารงานบุคคล
รองผู้อ�ำนวยการฯกลุ่มบริหารทั่วไป
และกิจการนักเรียน

นายเอนก     
ประดิษฐพงษ์ ที่ปรึกษา
นางกาญจนา  
ฉันทะโส
นางอารยา
พิสุทธิพงษ์
นางอารีรัตน์
อินทรชิต
นางสาววาสนา   ทองทวียิ่งยศ
นางสาวรุ้งตะวัน   สุขสวัสดิ์
นางนงลักษณ์  
เสนาไชย
นายชวัลกร
วิเศษสิงห์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุรีย์ นพวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  หัวหน้างาน
ฝ่ายภาพ นายมานัส  ชุติกุลวรนันท์ และ ฝ่ายโสตทัศนศึกษา

พิมพ์ที่

บริษัท จามจุรีโปรดักส์ จ�ำกัด 26 ถนนพระราม 2 ซอย 83
			 แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
			 Tel/Fax : 02 415 8321 e-mail : jjrprint@hotmail.com

สารจากผู้อ�ำนวยการ
ยินดีต้อนรับผู้อ�ำนวยการ
แนะน�ำรองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
ขอแสดงความยินดีกับการเลื่อนวิทยฐานะ
ขอแสดงความยินดีคุณครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWARDS
ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจ�ำปีการศึกษา 2562
ผลการประกวดรางวัลนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ระดับ สพม.4
สวัสดีปีใหม่ 2564
เยาวชนคนเก่ง
งานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทุกท่านที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อวีดิทัศน์
(VDO Clip) ส�ำหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
/ ระบบการศึกษาทางไกล
กลุ่มบริหารงบประมาณ
ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต
กิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (MOU)
อบรมโปรแกรม Moodle สร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
ก�ำกับติดตามนิเทศออนไลน์
นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 1 และ 3
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 4
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 5 และ 6
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจ�ำปีการศึกษา 2563
กิจกรรมไหว้ครู ประจ�ำปีการศึกษา 2563
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
งานสภานักเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป (งานอนามัยโรงเรียน)
กลุ่มบริหารทั่วไป (งานธนาคารโรงเรียน)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โครงการพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2563
งานสวนปทุมสัมพันธ์ 2564
มุทิตา กษิณาลัย กุหลาบลาสวน ครูสุชีลา ศรีบาง
กิจกรรมส่งความสุข ปิดกล่องชอล์ก ส่งท้ายปีการศึกษา 2563
อบรมวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว.21/2560
กลุ่มบริหารบุคคล ประเมินครูผู้ช่วย ปีการศึกษา 2/2563
กลุ่มบริหารทั่วไป (ปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียน)
จากเหย้า รุ่นที่ 24 (SKP24) “เจ้าฟ้าสิรินธร”
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ท่านผู้ปกครองที่เคารพ
ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ สวนกุหลาบวิทยาลัย
ปทุมธานี ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 29 ปี ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจในการ
พัฒนาการศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ท�ำให้มีนักเรียนส�ำเร็จ
การศึกษาและสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเป็นจ�ำนวนมาก
โดยโรงเรียนได้ด�ำเนินการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมาโดยตลอด
เช่น ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ดนตรีและกีฬา การจัดบริการ
ด้านอาคารสถานที่ บรรยากาศสิ่งแวดล้อม โรงเรียนปลอดสารเสพติด
เป็นต้น ในฐานะผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน กระผมมีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจจริงในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนให้มคี ณ
ุ ภาพสูงสุดและปรารถนาให้ลกู ศิษย์ทกุ คน
เป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความประพฤติเรียบร้อย
ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติตนให้เหมาะสม
กับสถานภาพนักเรียน มีผลการเรียนดีและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

โอกาสนี้ ขอขอบพระคุ ณ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษา สมาคม
ผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครอง
คณะครู บุคลากร และผูป้ กครองทุกท่านทีใ่ ห้ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียนร่วมเสริมสร้างสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า
พัฒนาการศึกษาแก่เยาวชนให้เจริญก้าวหน้าและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ
ต่อไป

(นายวิสูตร คำ�นวนศักดิ์)

ผู้อำ�นวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
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ยินดีต้อนรับผู้อำ�นวยการโรงเรียน
นายวิสูตร คำ�นวนศักดิ์

สู่รั้ว ชมพู - ฟ้า ด้วยความยินดียิ่ง
นายวิสูตร ค�ำนวนศักดิ์

ต�ำแหน่ง
: ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
: ช�ำนาญการพิเศษ
การศึกษา
: ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
		 การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เกิด
: วันที่ 5 มกราคม 2510
การรับราชการ : 17 เดือน พฤษภาคม 2544
บรรจุเข้ารับราชการในต�ำแหน่ง : ครู สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
คู่สมรสชื่อ
: นางอารีย์ ค�ำนวนศักดิ์ อาชีพ รับราชการ

ประสบการณ์ในการท�ำงาน

1. ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
2. ผูอ้ �ำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
3. ผูอ้ �ำนวยการโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ�ำรุง”

ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา

มีวิสัยทัศน์ภาวะผู้น�ำมนุษย์สัมพันธ์พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
และสามารถบริหารจัดการงาน 4 ฝ่ายได้อย่างมีคุณภาพได้แก่
1. ฝ่ายวิชาการ
2. ฝ่ายบุคคล
3. ฝ่ายงบประมาณ
4. ฝ่ายบริหารทั่วไป

ผลการปฏิบัติงาน

1. ผู้บริหารต้นแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active learning
ระดับดี ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวมด้วย
กระบวนการชุมชน แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning
Community : PLC
2. เลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น สมาคมกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562
3. ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562
4. โรงเรียนส่งเสริมศิลปะพื้นบ้านดีเด่นสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2562
5. สถานศึกษาสีขาว ระดับดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2557
6. รางวัลเสมา ปปส. ระดับดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2557
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แนะน�ำรองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
นางจุฑามาศ ดลสอาด

ต�ำแหน่ง : รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
วิทยฐานะ : ช�ำนาญการพิเศษ
การศึกษา	 : ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) ชีววิทยา สถาบันราชภัฏพระนคร
ปริญญาโท : การศึกษามหาบัณฑิต (ศษ.ม.) บริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประสบการณ์ในการท�ำงาน
พ.ศ. 2539   โรงเรียนหนองกราดวัฒนา  จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2545   โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม  จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. 2546 โรงเรียนเทพศิรินทร์ คลอง 13 จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. 2558   รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

นางกชพร ชื่นแสงเนตร
ต�ำแหน่ง : รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ
วิทยฐานะ : ช�ำนาญการพิเศษ
การศึกษา	 : ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) วิทยาลัยครูพระนคร
ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)                                                        
             
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
ประสบการณ์ในการท�ำงาน
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- หัวหน้าแผนงานโรงเรียน
-   ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
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นางสาวศุภลักษณ์ สวัสดิ์นะที

ต�ำแหน่ง : รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล
วิทยฐานะ : ช�ำนาญการพิเศษ
การศึกษา : ปริญญาตรี : การศึกษาบัณฑิต ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
ปริญญาโท : การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประสบการณ์ในการท�ำงาน
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
- หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
-   หัวหน้าระดับ ม.4
- เป็นวิทยากรแกนน�ำสาขาชีววิทยา ของ สสวท.
- เป็นประธานในการประเมินวิทยฐานะ วฐ.2
- เป็นผู้ประสานงานการสอบ O-net ปีการศึกษา 2556- 2558 จ.ปทุมธานี

นายสายัญ อนุวัฒนา
ต�ำแหน่ง : รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน
วิทยฐานะ : ช�ำนาญการ
การศึกษา : ปริญญาตรี : ค.บ.(ดนตรีศึกษา สากล)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ปริญญาโท : ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประสบการณ์ในการท�ำงาน
ปีการศึกษา 2555-2558 - หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
ปีการศึกษา 2555-2558 - หัวหน้างานลูกเสือโรงเรียน
ปีการศึกษา 2559-2562 - หัวหน้างานสารวัตรนักเรียน
ปีการศึกษา 2561-2563 - ผู้ก�ำกับนักศึกษาวิชาทหาร
ปีการศึกษา 2563
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- หัวหน้างานป้องกันยาเสพติดและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์

สู่รั้ว ชมพู - ฟ้า

ยินดีต้อนรับรองผู้อำ�นวยการคนใหม่
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ขอแสดงความยินดีกับการเลื่อนวิทยฐานะ
คุณครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ได้เห็นความส�ำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้และ
ความส�ำเร็จของผู้เรียน จึงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุง พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อสร้างนวัตกรรมการสอน ท�ำให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาศักยภาพ จึงได้รับเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูช�ำนาญการพิเศษและครูช�ำนาญการ ดังนี้

ครูช�ำนาญการพิเศษ

นางสาวกาญจนา หารจันทร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ต�ำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ช�ำนาญการพิเศษ

นางสุทธิศรี ค�ำมะโน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ต�ำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ช�ำนาญการพิเศษ

ครูช�ำนาญการ

นายเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ต�ำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ช�ำนาญการ
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นางสาวพิชาณัสม์ บุญรอด

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต�ำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ช�ำนาญการ

ขอแสดงความยิ
น
ดี
คุณครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจ�ำปีการศึกษา 2562

นางสาววาสนา แสงศรี
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
“ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ด้านวิชาการ”

นางสาวรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
“ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมแนะแนว
ด้านวิชาการ”

นางสาวสุพัตรา เกตุสุข
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
“ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กิจกรรมแนะแนว
ด้านวิชาการ”

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์

“SESAO 4 online
Teaching Awards”
ผู้อ�ำนวยการ วิสูตร ค�ำนวนศักดิ์ มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ
นางสาวเบญจวรรณ ลิ้มสืบพงษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ “SESAO 4 online Teaching Awards”
ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรูอ้ อนไลน์บนความท้าทายในยุค
New Normal โดยใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูแ้ บบ Active learning
จัดโดยส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี
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ผลการประกวดรางวัลนวัตกรรมการจัดการเรียนรูอ้ อนไลน์ระดับ สพม.4 “SESAO 4 online Teaching Awards”
กลุ่มบริหารวิชาการ ได้ส่งผลงานร่วมประกวดประเภทสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์
ยอดเยี่ยม ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
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สวัสดีปีใหม่
ประจ�ำปี 2564

ผอ.วิสูตร ค�ำนวนศักดิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน คณะกรรมการสมาคม
ผู้ปกครองและครู ร่วมสวัสดีปีใหม่ขอพรผู้บริหารเก่าและผู้อุปการคุณโรงเรียน
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กิ จ กรรมงานชุ ม นุม ลูกเสือนานาชาติดิจิทัล 2563
(International Digital Jamboree 2020)

ผูอ้ ำ� นวยการวิสตู ร ค�ำนวนศักดิ์ มอบเกียรติบตั ร
และผ้าพันคอที่ระลึก จากประเทศเกาหลีใต้ ให้แก่นักเรียนที่
ผ่านการเข้าร่วมท�ำกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติดจิ ทิ ลั
2563 (International Digital Jamboree 2020) จัดโดย
สมาคมลูกเสือประเทศเกาหลีใต้ ผ่านทางช่องทางออนไลน์
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2563 จ�ำนวน
9 คน 1. เด็กชายอเล็กซานเดอร์ ฟรานซิส 2. เด็กชาย
จารุกิตต์ พละพึง 3. เด็กชายตรีภพ กุศลสัตย์ 4. เด็กชายอธิป
เปรมอ�ำพล 5. เด็กหญิงจิราภรณ์ พรรณวิเชียร 6. เด็กหญิง
ธนพรรณ แจ้งประจักษ์ 7. เด็กหญิงธนพร คัมภิรานนท์
8. เด็กหญิงเบญญาภา สนิทปู่ 9. เด็กหญิงสุพิชฌาย์ จังอินทร์
การร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติดิจิทัล
2563 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะลูกเสือนานาชาติ
ได้ ท� ำ กิ จ กรรมร่ ว มกั น กระชั บ ความสั ม พั น ธ์ แ ลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ผา่ นกระบวนการลูกเสือ ในช่วงสถานการณ์โรค
ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ความสัมพันธ์กับคณะลูกเสือนานาชาติ เพื่อน�ำความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนากิจการลูกเสือไทยให้เจริญก้าวหน้า
ยิ่งขึ้นภายใต้ค�ำขวัญ “Draw Your Dream @ Online”
โดยมีอาจารย์พิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร เป็นผู้ควบคุมดูแล
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การประกวดสือ่ สร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม

นายอภิชาติ อินกัน

นายปวริศ สมั่นเอี่ยม

นายสุทธิพงษ์ ปัญญาทอง

นายอะฟีฟีย์ วงษ์ยิ้ม

นายบุณยกร เทียนไชย

วันที่ 8 กันยายน 2563 คณะครูและนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับเกียรติบตั รในการประกวดสือ่ ออนไลน์ ประจ�ำปี 2563 สร้างสรรค์
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (คลิปสัน้ )ภายใต้หวั ข้อ “ท�ำดี ไม่ตอ้ งเดีย๋ ว“ โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดปทุมธานี มอบเกียรติบตั ร
เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการผลิตสือ่ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปลูกฝังค่านิยม จิตส�ำนักให้คนในสังคมเห็นถึงความส�ำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติดี
เป็นต้นแบบในสังคม จัดโดยส�ำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี

“New Normal : Clean & Safe

นายอภิชาติ อินกัน

นายปวริศ สมั่นเอี่ยม

นายสุทธิพงษ์ ปัญญาทอง

นายอะฟีฟีย์ วงษ์ยิ้ม

นายณัฐภัทร คลังทอง

นายบุณยกร เทียนไชย

นายกฤตณัฐ วงษ์รุ่ง

ขอแสดงความยิ น ดี กั บ ครู ผู้ ส อนและนั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ
อันดับที่ 1 การแข่งขันกิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) ตาม
โครงการสร้างสรรค์นกั เรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา “ต้นแบบทีม่ สี มรรถนะทักษะชีวติ
ในระบบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน” ประจ�ำปีการศึกษา 2563 ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้หัวข้อ “New Normal : Clean & Safe
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งานโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.

การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ประจ�ำปีการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนได้มีการจัดท�ำ 
“สมุดคู่มือการประเมินรายวิชาหน้าที่พลเมือง ตามหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา หลักสูตรนวมินทราชินีศึกษา
และโครงการโรงเรียนคุณธรรม” โดยนักเรียนทุกคนจะต้องผ่านการ
ประเมิน ส�ำหรับการประเมินจะแบ่งออกเป็นสามส่วนหลักตามอัตลักษณ์
คุณธรรมของโรงเรียน “รับผิดชอบ รักษาวินัย มีจิตใจเพื่อสาธารณะ”
ในส่วนของการจัดท�ำโครงงานคุณธรรมของนักเรียน มีการก�ำหนด
ให้ทกุ ระดับชัน้ จัดท�ำโครงงานคุณธรรม ภายใต้แนวคิด “โครงงานบูรณาการ
โรงเรียนคุณธรรม หลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา และหลักสูตรนวมินทราชินี
ศึกษา”
ครูณัฐพล  อินทร์กลัด และ ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ เป็นตัวแทน
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. วันเสาร์ที่ 26 กันยายน .2563  ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์
พุแค จ.สระบุรี

ครูณัฐพล อินทร์กลัด หัวหน้างานโรงเรียนคุณธรรม บรรยาย
แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ก่คณะคุณครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร. ในการศึกษาดูงาน ในหัวข้อ “นวัตกรรมอันเกิดจาก
การขับเคลือ่ นโครงการโรงเรียนคุณธรรม หลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา และ
หลักสูตรนวมินทราชินีศึกษา ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
โครงงานบูรณาการ” วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องมวลกุหลาบ
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ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทุกท่านที่ได้รับรางวัล

การประกวดสื่อวีดิทัศน์ (VDO Clip) สำ�หรับการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ / ระบบการศึกษาทางไกล
จัดโดยสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

ภาษต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์

สุขศึกษาและพลศึกษา

สังคมศึกษาฯ
ศิลปะ

การงานอาชีพ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชื่อ - สกุล

ชื่อผลงาน

รางวัลที่ได้รับ

1) นางสุธิดา สุดดี เอกทัตร

ผิดเป็นครู ตอน 1 บิณฑบาต

เหรียญเงิน

2) นางสาววาสนา ทองทวียิ่งยศ

เกร็ดความรู้กับครูวาสนา ตอน 5

เหรียญเงิน

3) นางสาวกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง

ภาษาไทย LIKE สาระ ตอน 1

เหรียญเงิน

4) นางสาวปัทมา มากดี

ภาษาเขมรท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ ตอน 1

เหรียญเงิน

5) นายชวัลกร วิเศษสิงห์

เรียนรู้ภาษาไทยสไตล์ครูชวัลกร ตอน 1

เหรียญเงิน

6) นายปรีชา สุวรรณศรี

คณิตคิดง่ายๆ by ครูปรีชา

เหรียญทอง

7) นายภคพล ใหม่สุยะ

การเปลี่ยนทศนิยมซ�้ำให้เป็นเศษส่วน

เหรียญทอง

8) นางสาวเจนจิรา ศรีสุชาติ

ครูเจน ชวนวิเคราะห์ข้อสอบ

เหรียญทอง

9) นางสาวพรทิพย์พา ปัญจะพรสุข

วิธีเรียงสับเปลี่ยน 1

เหรียญเงิน

10) นางสาวกรองทอง ธีระเนตร

การหารทศนิยม

เหรียญเงิน

11) นายณัฐพล อินทร์กลัด

เรียนคณิตกับครูโดนัท ตอน “การแก้อสมการพหุนาม

เหรียญเงิน

12) นางสาวธนยพร กุลวงษ์

ตุ๊กตาหมีจากผ้าขนหนู (ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้)

13) นางสาวปัณณพร ดิษฐยะนันท์

แนะน�ำภาษาเกาหลีง่ายๆ

เหรียญทอง

14) นางสาวชลธิชา ปักษ์ประจ�ำ

คุยกับเซนเซ ตอน 1

เหรียญเงิน

15) นายเอนก ประดิษฐพงษ์

ASTRO น่ารู้กับครูเอนก ตอนกลุ่มดาวจักรราศี

เหรียญเงิน

16) นางสาวรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์

เคมีน่ารู้ กับครูตะวัน ตอน 1

เหรียญเงิน

17) นายสุทธิพงษ์ ปัญญาทอง

ฟิสิกส์ขลุกขลิกกับครูคิว ตอน 1

เหรียญเงิน

18) นายอรรณพ สุวรรณบ�ำรุงสุข

สิ่งที่ควรรู้ก่อนท�ำโครงงานคอมพิวเตอร์

เหรียญเงิน

19) นางวาสนา หงษ์ษา

การติดตั้งโปรแกรม Dev C++V.5.11 ตอน 1

เหรียญเงิน

20) ว่าที่เรือโทพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร

ชงกาแฟแบบง่ายๆสไตล์ครูเฉินหลง (ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้)

เหรียญเงิน

21) นายประทีป คล่องจิต

ภาษาเขมรท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ & บุรีรัมย์

เหรียญเงิน

22) นายพศุต สรสิทธิ์

ปลาร้าบอง (ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้)

23) นายชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์

วิธีดูพระเหรียญเบื้องต้น (ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้)

เหรียญเงิน

24) นายราเชนทร์ กลิ่นชะเอม

วิธีดูพระเหรียญเบื้องต้น (ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้)

เหรียญเงิน

25) นางสุกัญญา วาจารัตน์

แก้นิ้วล็อค

เหรียญเงิน

26) นางใกล้รุ่ง ผลจัด

แก้นิ้วล็อค

เหรียญเงิน

27) นายวรเชษฐ์ วรรณสอน

ไก่พันธ์ุพื้นเมือง ตอนไก่พม่า ปะทะไทย(ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้)

เหรียญเงิน

28) นางอารยา พิสุทธิพงษ์

การแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์ ตอน 1

เหรียญเงิน

29) นายศุภฤกษ์ ก�ำลังเดช

เฮฮาสาระดนตรี ตอนเสียงกลองยาว

เหรียญเงิน

30) ว่าที่ร้อยตรีจรัส ผิวดี

เฮฮาสาระดนตรี ตอนประเภทเครื่องดนตรีไทย

เหรียญเงิน

31) นางสาวศศิวิมล คงกัน

เรียนรู้เรื่อง FLUTE กับพี่พลอย

เหรียญเงิน

32) นายธฤต วงศ์ศรี

BASS Style X

เหรียญเงิน

33) นางจงกลนี ช้อนทอง

น�้ำพริกโจน

เหรียญทอง

34) นายอุดม ประเดิมรัตนกุล

สารพัดช่าง ตอน 1

เหรียญทอง

35) นางสาวนิภาพร นนธิสอน

เหรียญโปรยทานรูปแตงโม

เหรียญเงิน

36) นางเรือนค�ำ ใหญ่เอี่ยม

ไข่เจียวฟูกรอบ Style ครูเรือนค�ำ

เหรียญเงิน

37) นายพนัส แควน้อย

D.I.Y.BY PA.NUS ตอน การเดินสายไฟผนังปูนเก่า

เหรียญเงิน

38) นางสาววรามน บุญเจริญ

เหรียญโปรยทานรูปแอปเปิ้ล

เหรียญเงิน

39) นางสาวพิมวดี สมสุวรรณ์

พวงมโหตร (ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้)

เหรียญทอง

40) นางสาวสุพัตรา เกตุสุข

แบบวัดบุคลิกภาพ

เหรียญทองแดง

41) นางสาวรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ

TCAS การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ เริ่มปี 2561

เหรียญทองแดง

42) นางสาวสุพัตรา เกตุสุข

TCAS การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ เริ่มปี 2561

เหรียญทองแดง

เหรียญทองแดง

เหรียญทองแดง
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งานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร่วมขอพรปีใหม่ ผู้บริหาร สพฐ.
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 ผอ.วิสูตร ค�ำนวนศักดิ์ คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ร่วมกับผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จ�ำนวน 12 โรงเรียน ร่วมขอพรปีใหม่ ดร.อัมพร พินะสา
เลขาธิการ สพฐ. ว่าที่ ร้อยตรีธนู วงษ์จินดา , ดร.กวินเกียรติ์ นนธ์พละ , นายสนิท แย้มเกษร
รองเลขาธิการ สพฐ. ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการ สพฐ. และนายไพฑูรย์ จารุสาร
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มโรงเรียนพระเฉลิมพระเกียรติฯ
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 ผอ.วิสูตร ค�ำนวนศักดิ์
คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัย ปทุมธานี ร่วมกับผูบ้ ริหารกลุม่ โรงเรียเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง จ�ำนวน 12 โรงเรียน
เข้าทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้สดและลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระกนิษฐา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง
ส�ำนักพระราชวัง

ประชุมสัญจร

ประชุมกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 ผอ.วิสตู ร ค�ำนวนศักดิ์
คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
การประชุม ครั้งที่ 2/2564 กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ
วิทยาลัย ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน
วันที่ 18 มีนาคม 2564 ผู้อ�ำนวยการวิสูตร ค�ำนวนศักดิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จ�ำนวน
12 โรงเรียน เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการ และครู เข้าร่วมการประชุม ครั้งที่ 2/2564 กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
ของโรงเรียนกลุ่มเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอประชุมผดุงพร พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมศรีนวมินทร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
สตรีวิทยา ๒
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ประชุมคณะกรรมการจัดท�ำแผนสถาบันสวนกุหลาบ

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 นางกชพร ชื่นแสงเนตร รองผู้อ�ำนวยการ
และคณะครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ร่วมประชุม
คณะกรรมการจัดท�ำแผนสถาบันสวนกุหลาบ ณ หอประชุมอาคาร 123 ปี สวนกุหลาบ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา
วันที่ 5-6 เมษายน 2564 นางจุฑามาศ ดลสอาด รองผูอ้ ำ� นวยการและคณะครู โรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ได้ประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดท�ำหลักสูตร
สวนกุหลาบศึกษาแบบออนไลน์ และ
น�ำเสนอนวัตกรรมอันเนื่องมาจากการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา
ผ่านโครงงานบูรณาการ เพือ่ แลกเปลีย่ น
เรี ย นรู ้ กั บ เพื่ อ นครู ในกลุ ่ ม เครื อ ข่ า ย
สถาบันสวนกุหลาบวิทยาลัย ณ โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

กลุ่มบริหารวิชาการ

โครงการเรียนร่วมกับสวนกุหลาบวิทยาลัย
โครงการเรียนร่วมกับสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นโครงการทีค่ ดั เลือก
นักเรียนจาก 11 โรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย เข้าเรียนร่วม
ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อเก็บเกี่ยว
ประสบการ์ณในด้านวิชาการและกิจกรรม เรียนรู้วัฒนธรรมความเป็น
สวนกุหลาบฯ ปัจจุบันโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย
ปทุมธานี มีนักเรียนในโครงการจ�ำนวน 8 รุ่น

นายธนพนธ์ โนจิตร
รุ่นที่ 6

นายธีรนาถ วรรณประดิษฐ์
รุ่นที่ 7

นายโจ ฟรานซิส
รุ่นที่ 8

15

กลุ่มบริหารวิชาการ

D
E
T
F
I
G
P
K
“S

”
0
2
0
2
P
M
A
C
M
STE

ห้องเรียนพิเศษ
วิทย์-คณิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรม
“SKP GIFTED STEM CAMP 2020”
ค่ายสะเต็มห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2563
ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม

งานสืบสานประเพณี

ลอยกระทง
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กิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (MOU)

กลุ่มบริหารวิชาการ

โดยครูณัฐพล อินทร์กลัด
(หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ)

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ห้องเรียน MOU) เป็นโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี กับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ธัญบุรี ที่ให้บริการทางด้านวิชาการในการจัดการเรียนการสอนทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้
กับนักเรียนทั้งหมด 6 โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(ห้องเรียน MOU ) นักเรียนในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
แบบ New normal (video conference) วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

ครูณัฐพล อินทร์กลัด หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด�ำเนินงาน โครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี  วันที่ 3 ธันวาคม 2563
ณ ห้องประชุม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ครูณัฐพล อินทร์กลัด หัวหน้าระดับชั้น ม.6 และ ครูวรรณวิมล บรรลือ ครูประจ�ำชั้น ม.6/3 น�ำนักเรียน ม.6/3 (ห้องเรียน MOU)
เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนในโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ นิยมผล คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธาน
กล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒบิ ตั รการจบหลักสูตร วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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อบรมโปรแกรม

Moodle
สร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 โรงเรียนจัดอบรมการใช้โปรแกรม moodle
สร้างสือ่ การเรียนการสอนออนไลน์ ให้กบั คณะครู ณ ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
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ก�ำกับติดตาม
นิเทศออนไลน์

วันที่ 21 มกราคม 2564 ส�ำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ปทุมธานี โดย ศน.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ได้นิเทศการเรียนการสอน
ออนไลน์ในช่วงการปิดเรียนเนือ่ งจากโรคระบาดไวรัส COVID-19 ของ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
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นิจัดเการเรี
ทศการ
ยนการ
สอนออนไลน์

วันที่ 20-22 มกราคม 2564 ผู้อ�ำนวยการวิสูตร ค�ำนวนศักดิ์
พร้อมรองผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน ด�ำเนินการตรวจเยีย่ มนิเทศการสอน
ออนไลน์ ของคณะครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย
ปทุมธานี
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นิเทศการ

จัดการเรียนการสอน

ออนไลน์
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กลุ่มบริหารวิชาการ

ตรวจเยี
ย
่
ม
การสอบ O-NET ม.3
วันที่ 14 มีนาคม 2564 ศน. ดร. กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์และ
ศน.จีราภา ประพันธ์พัฒน์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ o-net ม.3
ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
และสนามสอบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
โดยมีคณะครูจาก โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ สวนกุหลาบวิทยาลัย
ปทุมธานี เป็นกรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ

O-NET

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนจัดกิจกรรมติว
ภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ณ ห้องช่อกุหลาบ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูณัฐพล อินทร์กลัด และ ครูภคพล ใหม่สุยะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้วิชาคณิตศาสตร์ดามโครงการดังต่อไปนี้

วิทยากรโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ประจ�ำปีการศึกษา 2563
รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระบบออนไลน์
ของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2564 ถ่ายทอดสัญญาณ
ให้กับนักเรียนทั้ง 12 โรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

“Power of Friendship”

วิทยากรโครงการ “Power of Friendship” โครงการทบทวนความรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ประจ�ำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระบบออนไลน์ของกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี
ระหว่างวันที่ 1-8 มีนาคม 2564 ถ่ายทอดสัญญาณให้กับนักเรียนทั้ง 22
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี
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อ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนเครือข่าย
ขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและ
วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนทาง
คณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ สู ่ โ รงเรี ย น
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. จังหวัด
ปทุมธานี” ครัง้ ที่ 2/2563 วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์
2564 (การอบรมออนไลน์)

การประชุมออนไลน์กับ สสวท

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ตัวแทนครูกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และ รร.อื่น ๆ ทั่วประเทศอีก 80 โรงเรียน เข้าร่วม
การประชุมออนไลน์กบั สสวท. ในการประชุมชีแ้ จง
แนวปฏิ บั ติ ข องโครงการโรงเรี ย นคุ ณ ภาพ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตาม
มาตรฐาน สสวท. เวลา 14.30-16.00 น.

กล้องโทรทรรศน์
แบบสะท้
อ
นแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ ได้

เสนอขอจัดซื้อกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อน
แสงที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การจั ด การเรี ย นการสอนและจั ด กิ จ กรรม
ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ด ้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กิ
จ
กรรมของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2563
การแข่งขันมหกรรมภาษา ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดคลิปสั้น
“COVID เปลี่ยนโลก...COVID เปลี่ยนเรา” เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563

รางวัลชมเชย การแข่งขันประกวด
TIKTOK : ซีรีส์เกาหลี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563

การแข่งขันมหกรรมภาษา ขึ้นเมื่อวันที่
4 ธันวาคม 2563 คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิตการแข่งขัน
คลิปวิดีโอสั้น ภาษาญี่ปุ่นในหัวข้อ
covid เปลี่ยนโลก covid เปลี่ยนเรา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

การแข่งขันท�ำอาหารภาษาญี่ปุ่นหัวข้อเมนูเด็ดเสร็จใน 3 นาที
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน

นักเรียนเข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น
มีนักเรียนสอบผ่านระดับ N5  ได้แก่
นายธนภัทร นาคเนียม
และนางสาวปวินชญา ฉัตรฉลวย
นักเรียนชั้น ม.5/6
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น

การแข่งขันผู้ประกาศข่าว ภาษาญี่ปุ่น ได้เข้าร่วมการแข่งขัน

25

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว)

ทุนมูลนิธิสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี

ทุนสมาคมผู้ปกครองและครูและชมรมครูเก่า

งาน

แนะแนวได้ดำ� เนินการคัดเลือก
และพิจารณานักเรียนทีม่ คี วาม
เหมาะสมเพือ่ รับทุนการศึกษา
ประจ�ำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม
2564  ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี โดยได้รบั ความอนุเคราะห์
เงินทุนการศึกษา จากมูลนิธสิ วนกุหลาบวิทยาลัย สมาคม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัย ปทุมธานี ชมรมครูเก่า และหน่วยงานต่างๆ
จ�ำนวน 82 ทุน เป็นจ�ำนวนเงิน 243,500 บาท

ทุนอุดหนุนนักเรียน

แบบมีเงื่อนไขพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 16 มีนาคม 2564 ผูอ้ ำ� นวยการวิสตู ร ค�ำนวนศักดิ์ เป็นประธานในพิธมี อบทุนอุดหนุนนักเรียนแบบ
มีเงื่อนไขพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้รับการจัดสรรเงินทุนจากส�ำนักงานกองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้กับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน 14 ทุน เป็นจ�ำนวนเงิน 14,000 บาท ณ ห้องช่อกุหลาบ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว)

การคัดเลือกนักเรียนทุน

วันที่ 21 มกราคม 2564 โรงเรียนมีการคัดเลือกนักเรียนเพือ่ รับทุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องช่อกุหลาบ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

ทุนเพื่อการศึกษาแก่บุตรครู
และบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 21 มกราคม 2564 นายวิสูตร ค�ำนวนศักดิ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี เป็นประธานในการมอบทุน
การศึกษาให้กับบุตรของคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเพื่อเป็น
ขวัญก�ำลังใจ ณ ห้องประชุมช่อกุหลาบ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา

การแข่งขันฟุตบอล

ขอเเสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค ประจ�ำปี 2563
จังหวัดปทุมธานี ประเภทฟุตบอลชายอายุไม่เกิน 18 ปี วันที่ 23 กันยายน 2563

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน
                   และประชาชน ครั้งที่ 16

คณะผู้บริหารโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
น�ำโดยคณะผู้บริหาร แสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 16 และ
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ไต้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและ
ประชาชน ครั้งที่ 16 ประจ�ำปี 2563 (16th THAILAND PRIME MINISTER CUP
2020) ระดับจังหวัด ในวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
คลอง 6 สนามฟุตบอล 2 หญ้าเทียม

ฟุ    ต5v5
บอลรายการ
Gatorade

ผลการแข่งขันฟุตบอล รายการ 5v5 Gatorade (16 ปี) คว้าแชมป์สนามได้สทิ ธิไ์ ปแข่งขัน
รอบประเทศ รอบ Final ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมทัศนศึกษา

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

กิจกรรมทัศนศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พระราม 9 (NSM)

ในปีการศึกษา 2563 นี้ คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการน�ำของคุณครู
สุภนิดา อุ่นวิเศษ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ�ำปีการศึกษา 2563 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พระราม 9 (NSM)
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563
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กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
“ท่องกรุงเก่า ตามเงาประวัติศาสตร์
ศึกษาวัฒนธรรมของชาติ
กาลครั้งหนึ่ง ณ อยุธยา”

ในปีการศึกษา 2563 นี้ คณะครูชนั้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 น�ำโดยคุณครูนภาพร แสนชมภู
หัวหน้าระดับชั้น ม.4 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจ�ำปีการศึกษา 2563 ภายใต้ค�ำขวัญที่ว่า “ท่องกรุงเก่า ตามเงาประวัติศาสตร์
ศึกษาวัฒนธรรมของชาติ กาลครั้งหนึ่ง ณ อยุธยา” โดยในครั้งนี้คณะครูได้รับมอบหมาย
จากโรงเรียนให้น�ำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ�ำนวน 374 คน ไปทัศนศึกษานอกสถานที่
ณ พระราชวังบางปะอิน และตลาดน�้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันพุธที่
16 ธันวาคม 2563
กิจกรรมทัศนศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์
ความเป็นมาของพระราชวังบางปะอินและตลาดน�้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อีกทั้งได้เพลิดเพลินตาและเพลิดเพลินใจกับความงดงามของสถาปัตยกรรมอันเป็นมรดก
ของชาติ และปลูกฝังให้มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย และ
วัฒนธรรมของไทยด้วยอีกประการหนึ่ง
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ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา
(หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5)

กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ประจ�ำปีการศึกษา 2563  
สถานที่ สวนสนุกดรีมเวิลด์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2563

ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 ครูณัฐพล  อินทร์กลัด (หัวหน้าระดับ
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6) และคณะครู น� ำ นั ก เรี ย น ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6
ประจ�ำปีการศึกษา 2563 ไปทัศนศึกษาที่อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา
และตลาดน�้ำอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
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กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน พร้อมด้วยผู้แทน
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ , สมาคมผู้ปกครองและครู , เครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวาย
พระพรชัยมงคล เนือ่ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมกลิ่นกุหลาบ 20 ปี
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวน กุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหารและครู น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
เนือ่ งในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
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กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประจ�ำปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563
ณ หอประชุมกลิ่นกุหลาบ 20 ปี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

พิธรี บั เข็ม

ขัตติยราชนารี
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหารและครู มอบเข็มมงกุฎขัตติยราชนารี (ส.ก.)
20 ปี ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ณ หอประชุมกลิ่นกุหลาบ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
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กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

กิจกรรมไหว้ครู
ประจ�ำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการนักเรียน
พร้อมด้วยนักเรียน (กลุ่ม A) จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู
ประจ�ำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ในวันที่ 30 กันยายน 2563 โรงเรียนจัดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัย
ยาเสพติดในสถานศึกษา บูรณาการร่วมกับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและ
แก้ไขปัญหาของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ หอประชุมกลิ่นกุหลาบ

กิจกรรมปฐมนิเทศ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
คณะกรรมการด�ำเนินปรับรูปแบบกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
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ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 นางจุฑามาศ ดลสอาด รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ได้เป็นประธานการเปิดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นนักเรียนสวนกุหลาบ ตามหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษาและหลักสูตร
นวมินทราชินีศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมกลิ่นกุหลาบ 20 ปี
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กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

งานสภานักเรียน อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารคณะกรรมการสภานักเรียน รุน่ ปีการศึกษา 2564  วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2563

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นผู้น�ำนักเรียนตามอัตลักษณ์ของนักเรียนสวนกุหลาบ วิทยากรการอบรมการพัฒนาความเป็นผู้น�ำนักเรียน
สวนกุหลาบผูอ้ ำ� นวยการสุพชาต ชุม่ ชืน่ ผูอ้ ำ� นวยโรงเรียนวัดกลางคลองสามและวิทยากรการอบรมความเป็นนักเรียนสวนกุหลาบ โดยรองผูอ้ ำ� นวยการ
ประพนธ์ ศรีชัย รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ (ศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย)

วันที่ 1 เดือนธันวาคม 2563 พิธีประดับเข็มและมอบปลอกแขน
คณะกรรมการสภานักเรียน รุ่นปีการศึกษา 2564

วันที่ 12 มีนาคม 2564 บันทึกภาพและมอบของที่ระลึกเนื่องในวันจากเหย้า
ของคณะกรรมการสภานักเรียน รุ่นปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรียน ประจ�ำปี 2564 โดยมีผอู้ ำ� นวยการ ชฎาพร เธียรศิรพิ พิ ฒ
ั น์ เป็น
ประธานในการเปิดกิจกรรม ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ ซึง่ พรรคทีช่ นะ
การเลือกตั้ง ได้แก่ พรรค THE REBORN โดยมี นางสาวพรรณิการ์ เตยา
รับต�ำแหน่งประธานกรรมการนักเรียน ประจ�ำปีการศึกษา 2564
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กลุ่มบริหารงบประมาณ

ป

ระชุมสถานศึกษา

วั น ศุ ก ร์ ที่ 12 มี น าคม 2564 โรงเรี ย นมี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุชาติ สนิทสม
เป็นประธานในทีป่ ระชุม ณ ห้องมวลกุหลาบ โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู

ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุชาติ สนิทสม

นายกสมาคมผู ้ ป กครองเเละครู เป็ น ประธานในการประชุ ม สมาคม
ผูป้ กครองและครู ครัง้ ที1่ /2564 ณ ห้องช่อกุหลาบ โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
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ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ผู้อ�ำนวยการวิสูตร ค�ำนวนศักดิ์
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
เป็นประธานในการจัดการประชุม คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ระดับโรงเรียน และมอบเกียรติบตั รให้กบั นายสุภทั ภณ สะตะ ประธาน
เครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วย
คณะกรรมการเครือข่าย เพื่อเป็นการขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน
ที่ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมกับทางโรงเรียนตลอดปีการศึกษา

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ปีการศึกษา 2563

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วั น อาทิ ต ย์ ที่ 6 ธั น วาคม 2563 ประชุ ม ผู ้ ป กครองนั ก เรี ย น
ณ หอประชุมกลิ่นกุหลาบ โดยผู้อ�ำนวยการชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์
และครูประจ�ำชั้นสานสัมพันธ์ผู้ปกครองในชั้นเรียน เพื่อแจ้งผลการเรียน
และพฤติกรรมนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 และได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็น
ขวัญและก�ำลังใจให้แก่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น “เด็กดี มีวินัย
ใฝ่คุณธรรม” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจ�ำปีการศึกษา 2563

สัมมนาเครือข่ายผู้ปกครองสัญจร 2563
วันที่ 5 - 6 เมษายน 2564
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
จัดสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครองสัญจร
ณ แหลมแม่พิมพ์ จังหวัดระยอง
39

กลุ่มบริหารทั่วไป

(งานอนามัยโรงเรียน)

ิกจกรรมฉีดพ่นยุงลาย

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ
ให้กบั นักเรียน ครู และบุคลากร โดยศูนย์การแพทย์นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 งานอนามัยโรงเรียนร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลพืชอุดม จัดกิจกรรมฉีดพ่นยุงลาย
โดยจิตอาสา ต�ำบลพืชอุดม  อ�ำเภอล�ำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ฉีดพ่นน�้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิด-19
ในโรงเรียนโดยการสนับสนุนจาก พล.ต.ท.ค�ำรณวิทย์
ธูปกระจ่าง และคณะทีมงานคนรักปทุม ณ โรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

ยินดีต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยม

จากทีมส�ำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัย ปทุมธานี ได้รับการคัดเลือกจากส�ำนักงานสาธารณสุข อ�ำเภอ
ล�ำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นตัวแทนสถานศึกษา เพื่อรับการตรวจ
เยี่ยมการตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จากคณะผู้ตรวจเยี่ยมทีมส�ำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี
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วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 อบรมโครงการป้องกัน
และควบคุมโรคเอดส์ จาก อบต.พืชอุดม และ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลพืชอุดม

กลุ่มบริหารทั่วไป

(งานธนาคารโรงเรียน)

1.
2.
3.
4.

กิจกรรมเปิดบัญชีใหม่ให้นักเรียนระดับชั้น ม.1 ทุกคน
กิจกรรมรักการออม
กิจกรรมนักออมยอดเยีย่ ม ฝากเงินเป็นประจ�ำสม�ำ่ เสมอตลอดปีการศึกษา
กิจกรรมถอนปิดบัญชีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
ที่จะจบการศึกษาปี 2563

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตส�ำนึกของนักเรียนมีนิสัยใน
การประหยัดและการออมทรัพย์อย่างสม�่ำเสมอ
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของ
ความพอเพียงตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง
ขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3. มีแหล่งเรียนรูใ้ นสถานศึกษาซึง่ นักเรียนสามารถศึกษา
หาความรู้ได้จากประสบการณ์จริง
4. ฝึกให้นกั เรียนมีจติ สาธารณะ มีใจบริการ ได้ทำ� งานร่วม
กันด้วยความสามัคคีและมีความ เป็นประชาธิปไตย
โดยมีกิจกรรมดังนี้

วันที่ 16 มีนาคม 2564
ผู้อ�ำนวยการวิสูตร ค�ำนวนศักดิ์ เป็นประธาน
มอบเกียรติบัตรรักการออม ให้กับนักเรียนและครู
ที่รักการออม ณ โดมอเนกประสงค์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย
ปทุมธานี
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กลุ่มบริหารงานบุคคล

โครงการพั
ฒ
นาศั
ก
ยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ สนิทสม
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
ประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาองค์กรลงสู่ผู้เรียน
ณ โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช จังหวัดจันทบุรี
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กลุ่มบริหารงานบุคคล

โครงการพัฒนาบุคปีกลากร
ารศึกษา 2563
นายวิสูตร ค�ำนวนศักดิ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ได้จัดการอบรมโครงการพัฒนา
บุคลากร และพิธีมอบเกียรติบัตร ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564
ณ หอประชุมกลิ่นกุหลาบ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
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งานสวนปทุมสัมพันธ์ 2564

งานสวนปทุมสัมพันธ์ 2564
นายวิสูตร ค�ำนวนศักดิ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
และคณะกรรมการจัดงานได้จัดกิจกรรมสวน
ปทุมสัมพันธ์ 2564 ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม
2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ สนิทสม
นายกสมาคมผู้ปกครองและครู กล่าวเปิดงาน
พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมงาน
ณ หอประชุมกลิน่ กุหลาบ โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
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กลุ่มงานบริหารบุคคล

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 คณะผู้บริหาร พร้อมคณะครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ร่วมงานมุทิตาจิตกษิณาลัย
ร้อยรักดวงใจ สายใยผูกพัน 63 กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศูนย์นันทนาการ บริษัท เอมพันธ์ จ�ำกัด
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กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

กิจกรรมส่งความสุข
ปิดกลย่อปีกงารชศอึกษลา 2์ก563
ส่งท้า
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ค

ณะผูบ้ ริหาร ครู โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ สวนกุหลาบ
วิ ท ยาลั ย ปทุ ม ธานี ได้ จั ด กิ จ กรรมส่ ง ความสุ ข
ปิดกล่องชอล์ก ส่งท้ายปีการศึกษา 2563 ระหว่างวัน
ที่ 12 – 16 มีนาคม 2564 ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ม.ต้น โดย
ได้รบั การสนับสนุนของรางวัลจาก สมาคมผูป้ กครองและครู ,
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร
คณะครู และผู้สนับสนุน

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

กิจกรรมส่งความสุข
ปิดส่งกล่
อ
งชอล์
ก
ท้ายปีการศึกษา
2563

วันที่ 12 มีนาคม 2564 คุณสุชาติ สนิทสม ประธานสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและกรรมการสมาคมผูป้ กครองและครู ร่วมกิจกรรมจับฉลาก
มอบของขวัญให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในงานจากเหย้า
และวันที่ 15 มีนาคม 2564 คุณสุภัทภณ สะตะ เครือข่ายผู้ปกครอง
พร้อมคณะ และคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมกิจกรรมวันส่งความสุข
ปิดกล่องชอล์ก นักเรียน ม.4-5
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กลุ่มบริหารงานบุคคล

อบรมวิ
ท
ยฐานะเกณฑ์
ใ
หม่
ว.21/2560

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ดร.กอบวิทย์ พิริยาวัฒน์ และ ศน.จีราภา ประพันธ์พัฒน์ ได้อบรมให้ความรู้
ในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเตรียมพร้อมในการท�ำ วิทยฐานะที่สูงขึ้น
โดยใช้เกณฑ์ ว21 ณ ห้องประชุมช่อกุหลาบ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
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กลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ 7-8 ตุลาคม 2563 ผู้อ�ำนวยการ
วิสตู ร ค�ำนวนศักดิ์ ประธานกรรมการ ผูอ้ ำ� นวยการ
พรทิพย์ บุญเจริญ ผูอ้ ำ� นวยการวีรพงษ์ คล้อยดี
ผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ต่าง ๆ ร่วม
เป็นกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มของครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมช่อกุหลาบ
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กลุ่มบริหารทั่วไป

ปรับภูมทิ ัศน์
โรงเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไป ได้ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์และปรับภูมิทัศน์โรงเรียน
บริเวณถนนหน้าโรงเรียน ลานพระรูป สวนหย่อมและโรงอาหาร
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ปรับภูมทิ ัศน์

กลุ่มบริหารทั่วไป

โรงเรียน
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กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

“อำ�ลาเสด็จพ่อ ร.5”

ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์

จากเหย้า รุ่นที่ 24 (SKP24) “เจ้าฟ้าสิรินธร”

ความทรงจ�ำที่นึกถึง
จะหวนตราตรึงในหัวใจ

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564

เมื่ อ ถึ ง วั น สุ ด ท้ า ยของการเรี ย นของนั ก เรี ย นระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทางโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมหนึ่งซึ่งเป็น
วัฒนธรรมประเพณีที่พวกเราชาวสวนกุหลาบวิทยาลัยนั้นจะ
เรียกกิจกรรมในวันนีว้ า่ “กิจกรรมวันจากเหย้า” กิจกรรมวันจาก
เหย้า คือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีกับพี่คนโตที่สุด
ของพวกเราชาวสวนกุหลาบ ที่จะต้องจากถิ่นที่นักเรียนทุกคน
รักและผูกพัน จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา
2558 เวลาผันผ่านและล่วงเลยมาเป็นเวลา 6 ปี จากเด็กนักเรียน
ตัวน้อยในวันนั้น เติบโตกลายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ผ่านความพากเพียร ฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ผ่านการบ่มเพาะ
วิชาความรู้ ได้รบั การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จนมาถึงวันนี้
วันทีพ่ วกเธอทุกคนจะได้กา้ วย่างออกไปจากโรงเรียนแห่งนีด้ ว้ ย
ความสง่างาม ครูขอแสดงความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ที่ได้พากเพียร เอาใจใส่
ในการศึกษาและเล่าเรียน จนสามารถส�ำเร็จการศึกษาตามที่
มุ่งหมายไว้

พิธีอำ�ลาบูชาครู
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ครูไม่มสี งิ่ ใดจะฝาก นอกจากจะย�ำ้ เตือนให้พวกเราไม่ลมื
ถิ่นชมพู-ฟ้าของเรา ในวันนี้ครูได้ส่งพวกเราถึงฝั่ง แม้เราต้อง
จากโรงเรียน จากครูในวันนี้ แต่นั่นไม่ได้หมายถึงว่า เราจะจาก
กันตลอดกาล วันใดวันหนึง่ หากเรามีโอกาสได้หวนกลับมา ณ ที่
แห่งนี้ ครูขอให้ทกุ คนได้กลับมาดูแลโรงเรียน กลับมาท�ำประโยชน์
ให้โรงเรียน นั่นแหละคือสิ่งที่ครูทุกคนรอคอยด้วยความภูมิใจ
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 24 มีชื่อ
รุน่ ว่า “เจ้าฟ้าสิรนิ ธร” ซึง่ นักเรียนได้กา้ วเข้ามาศึกษา ณ โรงเรียน
แห่งนี้ในปีการศึกษา 2558 โดยได้รับการตั้งชื่อรุ่นจากท่าน
ผู้อ�ำนวยการสมชาย ฟักทองว่า “เจ้าฟ้าสิรินธร” ส�ำหรับที่มา
ของชื่อรุ่นดังกล่าวนี้ เนื่องมาจากในปีพุทธศักราช 2558 เป็น
ปีที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา ดังนั้น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นที่ 24 ในวันนั้นจึงได้รับการตั้ง
ชื่อรุ่นว่า “เจ้าฟ้าสิรินธร”

จาก ..... ครูณัฐพล อินทร์กลัด (หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)

