
ปฏทินิปฏบัิติงานโรงเรียนสตูลวทิยา จังหวดัสตูล 

ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2560 

เดือน พฤษภาคม 2560 
 

วนั/เดือน/ปี รายการปฏิบัติงาน ฝ่าย/งาน/ผู้รับผดิชอบ 
6 พ.ค. 60 

 
ประชุมผูป้กครองนกัเรียน  ม.1 และ ม.4 ฝ่ายกิจการนกัเรียน/คกก.ตามคาํสั่ง 
ปฐมนิเทศนกัเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ฝ่ายกิจการนกัเรียน/คกก.ตามคาํสั่ง 
กิจกรรมสานสายใยสัมพนัธ์ (STW Freshmen 
Welcome Day) 

ฝ่ายกิจการนกัเรียน/คกก.ตามคาํสั่ง 

8 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ทุกงานทุกฝ่าย 
9 พ.ค. 60 นกัเรียนทุกระดบัลงทะเบียนเรียนและรับตาราง

เรียน 
งานทะเบียน 

15-19 พ.ค. 60 
 

นกัเรียน ม.ตน้เลือกสาระเพิ่ม งานทะเบียน 
ตรวจสอบรายช่ือผูป้กครองเครือข่าย ฝ่ายกิจการนกัเรียน 

16-31 พ.ค. 60 
 

รู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล (บนัทึกขอ้มูล) ครูท่ีปรึกษา/หน.ระดบั/ระบบดูแล 
สัปดาห์ส่งเสริมการออม ครูท่ีปรึกษา/หน.ระดบั/ระบบดูแล 

18 พ.ค. 60 นกัเรียนทุกระดบัเลือกชุมนุม งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
19 พ.ค. 60 

 
ประชุมหวัหนา้ระดบั หน.ระดบั/ระบบดูแล/กิจการ 
ส่งขอ้มูลการมาโรงเรียนของนกัเรียน หน.ระดบั/ระบบดูแล/กิจการ 

19-31 พ.ค. 60 กิจกรรมนิเทศครูไทย / ครูต่างชาติ ครูสร้อย นวลแกว้ 
22 พ.ค. 60 ส่งโครงการสอนภาคเรียนท่ี 1/60 /แผนการสอน/

วจิยั 
ครูผูส้อน/ฝ่ายวชิาการ 

25-26 พ.ค. 60 English Camp ครูวชิิต คงรักษ ์
26 พ.ค. 60 

 
ประชุมหวัหนา้ระดบั หน.ระดบั/ระบบดูแล/กิจการ 
ส่งขอ้มูลการมาโรงเรียนของนกัเรียน ครูท่ีปรึกษา/หน.ระดบั 
เสริมสร้างทกัษะชีวติ (จุดหมายท่ีปลายฝัน) ฝ่ายกิจการ/สภานกัเรียน 
กิจกรรมครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา (รุ่นท่ี 3 ม.4) คณะกรรมการครอบครัวพอเพียง 

27 พ.ค. 60 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสานสัมพนัธ์
นอ้งพี่ SMART สตูลวทิยา (ม.1-ม.3) 

คณะกรรมการ SMART ม.ตน้ 

27 พ.ค.-2 ก.ย. 60 กิจกรรมสอนเสริมระหวา่งเรียน ครูสร้อย  นวลแกว้, ครูณฎัยา แสงอรุณ 
27 พ.ค.60 เป็นตน้ไป เรียนเสริม เติมเตม็ หอ้งเรียนพิเศษ SMTE ม.ปลาย 



วนั/เดือน/ปี รายการปฏิบัติงาน ฝ่าย/งาน/ผู้รับผดิชอบ 
29 พ.ค. 60 ประชาสัมพนัธ์และรับสมคัรนกักีฬาท่ีมี

ความสามารถดา้นกีฬา เพื่อคดัเลือกเป็นตวัแทน    
ของโรงเรียนเขา้รวมการแข่งขนักีฬาต่างๆ 

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 

25-31 พ.ค. 60 
 

กิจกรรมค่ายเกาหลีภาคใต ้ ครูสัมฤทธ์ิ  สิงห์แกว้ 
กิจกรรมค่ายภาษาจีนภาคใต ้ ครูวไิล  หนูคงแกว้ 

31 พ.ค. 60 
 

Challenge Day (วนังดสูบบุหร่ีโลก) ฝ่ายกิจการ/คกก.ตามคาํสั่ง 
ประกาศนกัเรียนท่ีระดบัคะแนนตั้งแต่ 50 คะแนน ฝ่ายกิจการนกัเรียน 
ประกาศเกณฑห์อ้งเรียนสีขาวและจดัประกวด
หอ้งเรียนสีขาว 

ฝ่ายกิจการนกัเรียน 

 

หมายเหตุ   ปฏิทินดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปฏทินิปฏบัิติงานโรงเรียนสตูลวทิยา จังหวดัสตูล 

ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2560 

เดือน มถุินายน 2560 
 

วนั/เดือน/ปี รายการปฏิบัติงาน ฝ่าย/งาน/ผู้รับผดิชอบ 
1 มิ.ย. 60 

 
ตรวจเคร่ืองแต่งกายนกัเรียนประจาํเดือน ฝ่ายกิจการ/ งานวินยั/คกก.ตามคาํสั่ง 
ประกวดเรียงความ ความใฝ่ฝันของฉนั ฝ่ายกิจการ/ งานวินยั/คกก.ตามคาํสั่ง 

1- 30 มิ.ย. 60 
 

นิเทศติดตามครูผูส้อนโครงการ EIS งาน EIS 
ประกวดหอ้งเรียนสีขาว ครูท่ีปรึกษา/สภานกัเรียน 

2 มิ.ย. 60 
 

ส่งรายงานการปฏิบติังานฝ่ายกิจการ                                       
เดือนพฤษภาคม 2560 

ทุกงานในฝ่ายบริหารกิจการ 

ประชุมหวัหนา้ระดบั หน.ระดบั/ระบบดูแล/ฝ่ายกิจการ 
ส่งขอ้มูลการมาโรงเรียนของนกัเรียน ครูท่ีปรึกษา/หน.ระดบั 

5-27 มิ.ย. 60 คดักรองนกัเรียน (SDQ 3 ฉบบั) หน.ระดบั/ครูท่ีปรึกษา/ระบบดูแล 
8 มิ.ย. 60 ไหวค้รูประจาํปีการศึกษา 2560 ฝ่ายกิจการ(สภา)/คกก.ตามคาํสัง่ 
9 มิ.ย. 60 

 
กิจกรรมละศีลอด ฝ่ายกิจการ(สภา)/คกก.ตามคาํสัง่ 
ส่งขอ้มูลการมาโรงเรียนของนกัเรียน ครูท่ีปรึกษา/หน.ระดบั 
ประชุมหวัหนา้ระดบั หน.ระดบั/ระบบดูแล/ฝ่ายกิจการ 

10-11 มิ.ย. 60 อบรมโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ หอ้งเรียนพิเศษ SMTE ม.ปลาย 
11 มิ.ย. 60 กิจกรรมสอบขอ้เขียนโครงการ AFS ครูณฎัยา  แสงอรุณ 

12-16 มิ.ย. 60 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ครูธิดาเทพ  จิตตปั์ทมะ 
15 มิ.ย. 60 กิจกรรมละศีลอด (กิจกรรมสัมพนัธ์ชุมชน) ฝ่ายบริหารทัว่ไปและบุคลากร 
16 มิ.ย. 60 

 
ส่งขอ้มูลการมาโรงเรียนของนกัเรียน ครูท่ีปรึกษา/หน.ระดบั 
ประชุมหวัหนา้ระดบั หน.ระดบั/ระบบดูแล/กิจการ 

18-23 มิ.ย. 60 ร่วมแข่งขนั OBEC Young Beach Volleyball 2017 
insprite The PBS 

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา 

19 มิ.ย. 60 พิธีประดบัเขม็นกัเรียนใหม่  ม.1 ครูท่ีปรึกษา หวัหนา้ระดบั 
19-26 มิ.ย. 60 

 
สัปดาห์รณรงคต่์อตา้นยาเสพติด หน.ระดบั/งานยาเสพติด 
สัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพนกัเรียน หน.ระดบั/งานอนามยั 

 



วนั/เดือน/ปี รายการปฏิบัติงาน ฝ่าย/งาน/ผู้รับผดิชอบ 
20  มิ.ย. 60 

 
ประกาศตารางสอบกลางภาค 1/60 งานวดัผล 
ส่งขอ้สอบกลางภาค ตน้ฉบบัเพื่อทาํ copy print หน.กลุ่มสาระ/งานวดัผล 

21 มิ.ย. 60 พิธีประดบัเขม็นกัเรียนใหม่ ม.4 ครูท่ีปรึกษา หวัหนา้ระดบั 
22 มิ.ย. 60 ประชุมประจาํเดือนมิถุนายน ฝ่ายบริหารทัว่ไปและบุคลากร 
23 มิ.ย. 60 

 
ส่งขอ้มูลการมาโรงเรียนของนกัเรียน ครูท่ีปรึกษา/หน.ระดบั 
ประชุมหวัหนา้ระดบั หน.ระดบั/ระบบดูแล/ฝ่ายกิจการ 
ประชุมสภานกัเรียน เตรียมงานกีฬาสีภายใน             
ปีการศึกษา 2560 

ครูท่ีปรึกษาสภานกัเรียน 

24  มิ.ย. 60 โครงการจุดประกายนกัวทิยด์ว้ยค่ายบูรณาการ  
ฟิสิกส์  เคมี  ชีววทิยา   Part 2  สานต่อความรู้สู่โลก
กวา้ง  

ครูบุญประภา  ช่วยชมและคณะ 

26 มิ.ย. 60 วนัสุนทรภู่ กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
26 - 30 มิ.ย. 60 ส่งขอ้สอบเพื่อจดัห้องสอบกลางภาคเรียน                         

ตามตารางสอบ 
ครู/หน.กลุ่มสาระ/งานวดัผล 

27 มิ.ย. 60 วนัตรุษอีดิลฟิตรี  
29 - 30  มิ.ย. 60 โครงการจุดประกายนกัวทิยด์ว้ยค่ายบูรณาการ  

ฟิสิกส์  เคมี  ชีววทิยา  Part  1  เปิดโลกวทิยาศาสตร์ 
ครูอทิยาภรณ์ เพชรสลบัแกว้ และคณะ 

30  มิ.ย. 60 
 

ส่งขอ้มูลการมาโรงเรียนของนกัเรียน ครูท่ีปรึกษา/หน.ระดบั 
ประชุมหวัหนา้ระดบั หน.ระดบั/ระบบดูแล/ฝ่ายกิจการ 
ประชุมสภานกัเรียน เตรียมงานกีฬาสีภายใน                 
ปีการศึกษา 2560 

ครูท่ีปรึกษา/สภานกัเรียน 

ประกาศรางวลัหอ้งเรียนสีขาว ครูท่ีปรึกษา/สภานกัเรียน 
STW on Air สภานกัเรียน 

มิ.ย. 60 
(สัปดาห์ละ 1 

ชัว่โมง) 

การพฒันาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นกัเรียนในโรงเรียน  อย.นอ้ย เพื่อลดปัจจยัเส่ียงต่อ
โรคไม่ติดต่อเร้ืองรัง  NCDs   

อย.นอ้ย 

มิ.ย.60 ฝึกซอ้มวงโยธวาทิตเตรียมงานกีฬาสี ครูสโมสร ทองสิพพญัญู 
 

หมายเหตุ   ปฏิทินดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 



ปฏทินิปฏบัิติงานโรงเรียนสตูลวทิยา จังหวดัสตูล 

ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2560 

เดือน กรกฎาคม 2560 

วนั/เดือน/ปี รายการปฏิบัติงาน ฝ่าย/งาน/ผู้รับผดิชอบ 
1  ก.ค. 60 

 
กิจกรรมวนัสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ผูก้าํกบัลูกเสือเนตรนารี 
ประชุมผูป้กครองนกัเรียน  ม. 2 และ ม.5  หน.ระดบั/ครูท่ีปรึกษา/ระบบดูแลฯ 

1-2 ก.ค. 60 อบรมพฒันาครูเร่ืองการวดัหน่วยการเรียนรู้                    
และสร้างแบบทดสอบตามตวัช้ีวดั 

ฝ่ายบริหารทัว่ไปและบุคลากร 

1-2 ก.ค. 60 กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม หอ้งเรียนพิเศษ SMTE ม.ปลาย 
1-15 ก.ค. 60 สัปดาห์เยีย่มบา้นนกัเรียน ม.1,  ม.4  และนกัเรียน                

กลุ่มเส่ียง (ม.2-6) 
หน.ระดบั/ครูท่ีปรึกษา/ระบบดูแล 

1-31 ก.ค. 60 -นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสุขศึกษาฯ กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา 
2 ก.ค. 60 กิจกรรมสอบสัมภาษณ์นกัเรียนโครงการ AFS ครูณฎัยา  แสงอรุณ 
3 ก.ค. 60 

 
ตรวจเคร่ืองแต่งกายนกัเรียนประจาํเดือน หน.ระดบั/ครูท่ีปรึกษา/งานวินยัฯ 
ประกวดหอ้งเรียนสีขาว ครูท่ีปรึกษา/สภานกัเรียน 

3-4 ก.ค. 60 กิจกรรมเสวนาครูภาษาองักฤษ ศูนย ์ERIC 
5 ก.ค. 60 

 
แห่เทียนพรรษา (กิจกรรมสัมพนัธ์ชุมชน) ฝ่ายบริหารทัว่ไปและบุคลากร 
ประชุมเครือข่ายผูป้กครอง หน.ระดบั/ครูท่ีปรึกษา/ฝ่ายกิจการ 

5-7 ก.ค. 60 โครงการสานสัมพนัธ์พี่นอ้งตามรอยพอ่                       
แบบพอเพียง 

ครูวไิล  หนูคงแกว้, ครูสัมฤทธ์ิ                    
สิงห์แกว้, ครูสุกญัญา  อนนัธขาล 

6-7  ก.ค. 60 โครงการจุดประกายนกัวทิยด์ว้ยค่ายบูรณาการ  
ฟิสิกส์  เคมี  ชีววทิยา   

ครูอาบีบะ๊  ดาหมาดและคณะ 

7 ก.ค. 60 
 

MOC และตอ้นรับครูจากโรงเรียน Bandar Tasek 
Mutiara  รัฐปีนงั 

ครูบริหารทัว่ไปและบุคลากร 

ตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้ (วนัเขา้พรรษาเชา้) ครูปริยากร กุณโรจร,  ครูรติมา                 
คงคาํสวน,  ครูยพุิน   จนัทบูลย ์

ส่งขอ้มูลการมาโรงเรียนของนกัเรียน หน.ระดบั/ครูท่ีปรึกษา/งานวินยัฯ 
ส่งรายงานการปฏิบติังานฝ่ายกิจการ                           
เดือนมิถุนายน 2560 

ทุกงานในฝ่ายบริหารกิจการ 

ประชุมหวัหนา้ระดบั  หน.ระดบั/ระบบดูแล/ฝ่ายกิจการ 
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา สภา/งานคุณธรรม/กลุ่มสาระสังคมฯ 



วนั/เดือน/ปี รายการปฏิบัติงาน ฝ่าย/งาน/ผู้รับผดิชอบ 
8-9 ก.ค. 60 โครงการค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ ์ ครูกิรตี หมาดทิ้ง , ครูลียานา ประทีปวฒันพนัธ์ 

13 ก.ค. 60 สืบสานวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ครูอรวรรณ   มากชูชิต 
13-14 ก.ค. 60 โครงการพี่ช่วยนอ้งคล่องหนงัสือ กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

14  ก.ค. 60 
 

ประชุมประจาํเดือนกรกฎาคม ฝ่ายบริหารทัว่ไปและบุคลากร 
ประชุมหวัหนา้ระดบั  หน.ระดบั/ระบบดูแล/กิจการ 
ส่งขอ้มูลการมาโรงเรียนของนกัเรียน หน.ระดบั/ครูท่ีปรึกษา/งานวินยัฯ 

15  ก.ค. 60 ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม. 3 และ ม.6 หน.ระดบั/ครูท่ีปรึกษา/ระบบดูแลฯ 
17-21 ก.ค. 60 สัปดาห์การสอบกลางภาคเรียน 1/60 คณะกรรมการตามคาํสั่ง 
24-28 ก.ค. 60 สัปดาห์กีฬาสีภายใน ปกศ. 2560  กิจการ(สภา)/คกก.ตามคาํสั่ง 

21 ก.ค. 60 
 

ประชุมหวัหนา้ระดบั  หน.ระดบั/ระบบดูแล/ฝ่ายกิจการ 
ส่งขอ้มูลการมาโรงเรียนของนกัเรียน หน.ระดบั/ครูท่ีปรึกษา/งานวินยัฯ 

22 ก.ค. 60 ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม. 1 และ ม.4 หน.ระดบั/ครูท่ีปรึกษา/ระบบดูแลฯ 
22-23 ก.ค. 60 โครงการอบรมโปรแกรม GSP ครูภทัรกร  หมาดฉิม,                                    

ครูซอฟียะ  มรรคาเขต 
27 ก.ค. 60 

 
สังคมไทยในยคุโลกาภิวตัน์ ครูปริยากร   กุณโรจร 
วนัภาษาไทย กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

24-25 ก.ค. 60  ติดตามการดาํเนินงานตามโครงการ งานแผนงาน 
29-30 ก.ค. 60 กิจกรรมพี่ภาษาเพื่อนอ้งดอ้ยโอกาส ครูสัมฤทธ์ิ  สิงห์แกว้ 
29-30 ก.ค. 60  ค่าย STEM  Education หอ้งเรียนพิเศษ SMTE ม.ปลาย 

31 ก.ค. 60 
 

ประกาศรางวลัหอ้งเรียนสีขาว ครูท่ีปรึกษา/สภานกัเรียน 
Drugs @ Up to me กา้วยา่งอยา่งวยัใส กิจการ(สภา)/คกก.ตามคาํสั่ง 

ก.ค.60 เตรียมงานวนัเกิดโรงเรียน ครูทุกคนในกลุ่มสาระ 
 

หมายเหตุ   ปฏิทินดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 

 

 

 



ปฏทินิปฏบัิติงานโรงเรียนสตูลวทิยา จังหวดัสตูล 

ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2560 

เดือน สิงหาคม 2560 
 

วนั/เดือน/ปี รายการปฏิบัติงาน ฝ่าย/งาน/ผู้รับผดิชอบ 
1 ส.ค. 60 

 
1 สิงหาคม วนัก่อตั้งโรงเรียนสตูลวทิยา ฝ่ายบริหารทัว่ไปและบุคลากร 
ส่ง  Flash Driveขอ้มูลผลการเรียนนกัเรียน  คร้ังท่ี 1 ครู/หน.กลุ่มสาระ/งานวดัผล 
ส่งรายวชิาท่ีจะเปิดสอนในภาคเรียนท่ี 2 /60 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวชิาการ 
ประกวดหอ้งเรียนสีขาว ฝ่ายกิจการ/สภานกัเรียน 

1-30 ส.ค. 60 การแข่งขนักีฬาฯ จงัหวดัสตูล กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา 
3 ส.ค. 60 โครงการแข่งทกัษะภาษามลาย ู ศูนยภ์าษามลาย ู

3-4 ส.ค. 60 โครงการ High Score ครูวไิล  หนูคงแกว้ 
3-5 ส.ค. 60 โครงการค่ายผูน้าํเยาวชนรักการอ่าน กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
3-8 ส.ค. 60 สัปดาห์อาเซียน ครูอรวรรณ   มากชูชิต 

ครูมทัธนา   ตาเดอิน 
ครูธิดาเทพ   จิตตปั์ทมะ 

4  ส.ค. 60 
 

ส่งรายงานการปฏิบติังานฝ่ายกิจการ                                     
เดือนกรกฎาคม 2560 

ทุกงานในฝ่ายบริหารกิจการ 

ประชุมหวัหนา้ระดบั  หน.ระดบั/ระบบดูแล/กิจการ 
ส่งขอ้มูลการมาโรงเรียนของนกัเรียน หน.ระดบั/ครูทีปรึกษา/งานวินยัฯ 

5  ส.ค. 60 กิจกรรมสัมมนา 2  สัมมนาโครงงาน หอ้งเรียนพิเศษ SMTE ม.ปลาย 
5-6 ส.ค. 60 ค่ายปฏิบติัการทางชีววทิยา (ค่ายเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ) หอ้งเรียนพิเศษ SMTE ม.ปลาย 
5-6  ส.ค. 60 ค่าย Stem นกัเรียน ครูเลิศศกัด์ิ ประกอบชยัชนะและคณะ 

7 ส.ค. 60 สืบคน้งานวจิยั หอ้งเรียนพิเศษ SMTE ม.ปลาย 
  9 ส.ค. 60 ประชุมผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง งานระบบดูแล 
10 ส.ค. 60 งามอยา่งไทย (สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี สตูลวทิยา) สภานกัเรียน 

10-12 ส.ค. 60 ค่ายภาษาเกาหลีแบบเขม้ ครูสัมฤทธ์ิ   สิงห์แกว้ 
10-18 ส.ค. 60 โครงการคณิตศาสตร์สร้างสรรค์ ครูรัสรียา ปังหลีเส็น, ครูนนัทนา อิศโร 
10-11 ส.ค. 60 

 
ค่ายสายใยรักมุสลิม งานคุณธรรม  สภานกัเรียน 
โครงการวถีิทางวถีิธรรม งานคุณธรรม  สภานกัเรียน 



วนั/เดือน/ปี รายการปฏิบัติงาน ฝ่าย/งาน/ผู้รับผดิชอบ 
11 ส.ค. 60 

 
ประชุมหวัหนา้ระดบั  หน.ระดบั/ระบบดูแล/กิจการ 
ส่งขอ้มูลการมาโรงเรียนของนกัเรียน หน.ระดบั/ครูท่ีปรึกษา/งานวินยัฯ 
กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ  ฝ่ายบริหารทัว่ไปและบุคลากร/กิจการ(สภา) 

11-12 ส.ค. 60 ค่ายภาษาองักฤษ (ศูนย ์ERIC) ศูนย ์ERIC 
12 ส.ค. 60 กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ (ศาลากลางจงัหวดัสตูล) ฝ่ายบริหารทัว่ไปและบุคลากร/กิจการ(สภา) 

15 ส.ค. 60 ประกาศตารางสอบปลายภาค 1/60 งานวดัผล 
15-22 ส.ค. 60 เสริมสร้างอจัฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์ขั้นสูง 

นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ครูดวงรัตน์  หลาํโอะ๊และคณะ 

16 ส.ค. 60 ประชุมประจาํเดือนสิงหาคม ฝ่ายบริหารทัว่ไปและบุคลากร 
17  ส.ค. 60 สัปดาห์วทิยาศาสตร์ ครูสมสวาท  ลิมานนัและคณะ 
18 ส.ค. 60 โครงการนกัพดูรุ่นจ๋ิว กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

19-20 ส.ค. 60 โครงการอบรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลย ี งานคอมพิวเตอร์ 
19-20 ส.ค. 60 อบรมโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ หอ้งเรียนพิเศษ SMTE ม.ปลาย 
20-24 ส.ค. 60 ค่ายวทิยาศาสตร์ ครูมาเรียม โตะ๊ประดู่และคณะ 
21-25 ส.ค. 60 ส่งขอ้สอบปลายภาค ตน้ฉบบัเพื่อทาํ copy print หน.กลุ่มสาระ/งานวดัผล 
24-25 ส.ค. 60 

 
ค่ายภาษามลาย ู ครูสาการียา  อาแว 
สภานกัเรียนแลกเปล่ียนประสบการณ์                            
โรงเรียนตน้แบบประชาธิปไตย 

งานสภานกัเรียน 

26 ส.ค. 60 ประชุมประจาํเดือนกนัยายน ฝ่ายบริหารทัว่ไปและบุคลากร 
28-31 ส.ค. 60 โครงการจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ งานแผนงาน 
26-27 ส.ค. 60 โครงการคุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภคบูรณาการการ

เรียนรู้สู่โรงเรียนเครือข่ายและชุมชน 
อย.นอ้ย 

30 – 31 ส.ค. 60 ศึกษาดูงาน โรงเรียนระบบดูแลดีเด่น ( สวนกุหลาบ/
สตรีทุ่งสง) 

งานธุรการและแผนงาน 

31 ส.ค. 60 ประกาศรางวลัหอ้งเรียนสีขาว ครูท่ีปรึกษา/สภานกัเรียน 
31 ส.ค. 60 ส่งรายงานการเยีย่มบา้นนกัเรียน ครูท่ีปรึกษา/หน.ระดบั 

ส.ค. 60 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ครูฟารีดา  กุลโรจนสิริ                                   
ครูฮาสนะ  โคกเขา 

ส.ค. 60 ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกวชิาการ ครูอทิยาภรณ์  เพชรสลบัแกว้และคณะ 
 

หมายเหตุ   ปฏิทินดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  



ปฏทินิปฏบัิติงานโรงเรียนสตูลวทิยา จังหวดัสตูล 

ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2560 

เดือน กนัยายน 2560 
 

วนั/เดือน/ปี รายการปฏิบัติงาน ฝ่าย/งาน/ผู้รับผดิชอบ 
1 ก.ย. 60 

 
ประกวดหอ้งเรียนสีขาวภาพรวม กิจการนกัเรียน/สภานกัเรียน 
ส่งรายงานการปฏิบติังานฝ่ายกิจการ                                        
เดือนกรกฎาคม 2560 

ทุกงานในฝ่ายบริหารกิจการ 

ประชุมหวัหนา้ระดบั  หน.ระดบั/ระบบดูแล/ฝ่ายกิจการ 
ส่งขอ้มูลการมาโรงเรียนของนกัเรียน หน.ระดบั/ครูท่ีปรึกษา/งานวินยัฯ 

1-30 ก.ย. 60 -การแข่งขนักีฬานกัเรียน นกัศึกษาแห่งชาติ ปี 2560 
รอบคดัเลือกตวัแทนเขตท่ี 9 

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา 

2-4 ก.ย. 60 
 

นกัเรียนยืน่คาํร้องขอปรับลดคะแนนพฤติกรรม หน.ระดบั/ครูท่ีปรึกษา/งานวินยัฯ 
สรุปขอ้มูล งานวนิยัฯ 
เขา้ค่ายวนิยัเชิงบวกปรับพฤติกรรม ม.3 และ ม. 6  กิจการ/คกก.ตามคาํสัง่ 
ประเพณีทาํบุญเดือนสิบ  
เตรียมงานมุทิตาจิตคุณครูและผูบ้ริหาร                              
ท่ีปลดเกษียณ 

งานบุคคล/กิจการ(สภา) 

ประชุมผูป้กครองนกัเรียนภาคเรียนท่ี 1                                
ปีการศึกษา 2560 

ฝ่ายกิจการ/คกก.ตามคาํสัง่ 

4-5 ก.ย. 60 ส่งรายช่ือนกัเรียนท่ีไม่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคเรียน ครู/หน.กลุ่มสาระ/งานวดัผล 
4 -7 ก.ย. 60 

 
ส่งขอ้สอบเพื่อจดัห้องสอบปลายภาคเรียนตาม
ตารางสอบ 

ครู/หน.กลุ่มสาระ/งานวดัผล 

การสอบปลายภาคเรียน(สอบนอกตาราง) ครู/หน.กลุ่มสาระ/งานวดัผล 
4-8 ก.ย. 60 สอบภาคพลศึกษา (ปฏิบติั) ครูกลุ่มสาระฯ 
6 ก.ย. 60 ประกาศรายช่ือนกัเรียนไม่มีสิทธ์ิสอบ (มส**  คือ 

กรณีเวลาเรียน ไม่ถึง  60 % ตอ้งเรียนซํ้ า และ มส* 
คือ กรณีเวลาเรียน > 60% แต่ < 80%) 

ครูผูส้อน/หวัหนา้งานวดัผล 

7-8 ก.ย. 60 นกัเรียนยืน่คาํร้องขอมีสิทธ์ิสอบ (กรณีเวลาเรียน > 
60% แต่ < 80%) 

ครู/หน.กลุ่มสาระ/งานวดัผล 



วนั/เดือน/ปี รายการปฏิบัติงาน ฝ่าย/งาน/ผู้รับผดิชอบ 
11-15 ก.ย. 60 สัปดาห์การสอบปลายภาคเรียน 1/60                              

(สอบในตารางสอบ) 
ครู/หน.กลุ่มสาระ/งานวดัผล 

11-30 ก.ย. 60 จดัตารางสอนภาคเรียนท่ี 2/60 คณะกรรมการตามคาํสั่ง 
18-19 ก.ย. 60 

 
นกัเรียนปรับผลการเรียนทุกรายวชิา นกัเรียน, ครูประจาํวชิา 
Reading aloud Clinic Camp ครูจริยกร  ประกอบชยัชนะ 

20 ก.ย. 60 สัมมนา 1 สัมมนาเคา้โครงโครงงาน (3บท) หอ้งเรียนพิเศษ SMTE ม.ปลาย 
21 ก.ย. 60 - ครูในกลุ่มสาระฯ ตรวจสอบความถูกตอ้ง ปพ.5 

ท่ีพร้ินจากโปรแกรม Book  Mark พร้อมผูเ้ก่ียวขอ้ง
ลงนาม ส่งพร้อม Flash Drive  
-  ส่งสมุดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนทุกรายการ 
-  ส่งประกาศผลการเรียน  0, ร, มผ, มส*, มส** 

ครู/หน.กลุ่มสาระ/งานวดัผล 

22 ก.ย. 60 
 

อนุมติัผลการเรียน ภาคเรียนท่ี 1/60 วดัผล/รองฯฝ่ายวชิาการ/ผอ. 
ประกาศผลการเรียน 0, ร, มผ, มส*, มส** /
ลงทะเบียนสอบแกต้วัคร้ังท่ี 1 

งานทะเบียนวดัผล/ครูท่ีปรึกษา 

22-24 ก.ย. 60 
 

กิจกรรมค่ายภาษาองักฤษ (ม.2) หอ้งเรียนพิเศษวทิยาศาสตร์ ม.ตน้ 
กิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ (ม.1) หอ้งเรียนพิเศษวทิยาศาสตร์ ม.ตน้ 

25 ก.ย. 60 กิจกรรมพฒันาบุคลากร (ครูภาษาองักฤษ) ครูสร้อย  นวลแกว้ 
28 ก.ย. 60 ส่งผลการสอบแกต้วัคร้ังท่ี 1 นร./ครูประจาํวชิา/งานวดัผล 
29 ก.ย. 60 

 
ประกาศผลการสอบแกต้วัคร้ังท่ี 1 งานวดัผล 
ลงทะเบียนสอบแกต้วัคร้ังท่ี 2 งานทะเบียนวดัผล 

25-29 ก.ย.60 เก็บขอ้มูลผลการดาํเนินงานของโรงเรียน งานประกนัคุณภาพภายใน 
 

หมายเหตุ   ปฏิทินดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
 

 

 

 

 

 



ปฏทินิปฏบัิติงานโรงเรียนสตูลวทิยา จังหวดัสตูล 

ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2560 

เดือน ตุลาคม 2560 
 

วนั/เดือน/ปี รายการปฏิบัติงาน ฝ่าย/งาน/ผู้รับผดิชอบ 
8-10 ต.ค. 60 กิจกรรมค่ายภาษาองักฤษและทศันศึกษา                        

แหล่งเรียนรู้ 
ครูสร้อย  นวลแกว้ 

9-13 ต.ค. 60 โครงการเรียนรู้บูรณาการกบัครูคณิตศาสตร์ ครูกิรตี หมาดทิ้ง, ครูพิมเดือน สังขท์อง 
4 ต.ค. 60 ส่งผลการสอบแกต้วัคร้ังท่ี 2 นร./ครูประจาํวชิา/งานวดัผล 
5 ต.ค. 60 ประกาศผลการสอบแกต้วัคร้ังท่ี 2 งานวดัผล 

  7 ต.ค. 60 
 

ประชุมผูป้กครอง/รับผลการเรียน/ลงทะเบียน              
เรียนซํ้ า 

งานทะเบียนวดัผล/ครูท่ีปรึกษา 

นกัเรียนดาํเนินการเรียนซํ้ า ครูประจาํวชิา 
31 ต.ค. 60 ส่งผลการเรียนซํ้ า นร./ครูประจาํวชิา/งานวดัผล 
1 พ.ย. 60 ประกาศผลการเรียนซํ้ า งานวดัผล 

 
หมายเหตุ  โครงการทีจั่ดตลอดภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2560 

 

ที่ รายการปฏิบัติงาน ฝ่าย/งาน/ผู้รับผดิชอบ 
1. โครงการคลินิคคณิตศาสตร์ ครูปาริชาติ ศิลป์ศร, ครูฮาสนะ โคกเขา 
2. โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูทศพล โคกเขา, ครูพรทิพย ์ สิทธิชยั 
3. โครงการพฒันาการเรียนรู้ภาษาไทยสู่ภาษาอาเซียน กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
4. กิจกรรมเรียนเสริม เพิ่มความรู้ (ม.1-ม.3) หอ้งเรียนพิเศษวทิยาศาสตร์ ม.ตน้ 

 

หมายเหตุ   ปฏิทินดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 


