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โรงเรียนสตลูวิทยา  จงัหวัดสตลู 
ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2560 

 
 

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
1 24 ต.ค. 60 ครูและบุคลากรทางการศึกษาลงช่ือปฏิบัติงาน ทุกงานทุกฝ่าย 
1 24 ต.ค. 60 นักเรียนลงทะเบียนเรียน/ รับตารางเรียน/,ช าระเงินบ ารุงการศึกษา นร. และคณะกรรมการตามค าสั่ง 
1 25 ต.ค. 60 นักเรียนเปดิเรยีนภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2560 ทุกงานทุกฝ่าย 
1 25-30 ต.ค. 60 นักเรียน ม.ต้น ห้อง 1-4  เลือกสาระเพิ่ม งานทะเบียน 
2 3 พ.ย. 60 ส่งแผนการสอนและโครงการสอน ครู/หน.กลุ่มสาระ/งานวัดผล 
3 6 – 30  พ.ย. 60 นิเทศติดตามครูผู้สอนและครูในโครงการ EIS คณะกรรมการตามค าสั่ง 
6 27 พ.ย. 60 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ม.1 คณะกรรมการตามค าสั่ง 
7 7 ธ.ค. 60 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ม.5 คณะกรรมการตามค าสั่ง 
8 15 ธ.ค. 60 ประกาศตารางสอบกลางภาค 2 /60 งานวัดผล 
9 19-21 ธ.ค. 60 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ณ จ.สุราษฎร์ธาน ี นร. และคณะกรรมการตามค าสั่ง 
10 25-29 ธ.ค. 60 กลุ่มสาระฯ ตรวจสอบความถูกต้อง,เรียบร้อยของข้อสอบกลางภาค

ทุกระดับชั้น และส่งต้นฉบับเพื่อท า copy print  
(ส่งพร้อมกันเป็นกลุม่สาระฯ) 

ครู/หน.กลุ่มสาระ/งานวัดผล 

11 3-10 ม.ค. 61 ส่งข้อสอบกลางภาคเพื่อจัดห้องสอบตามตารางสอบ ครู/หน.กลุ่มสาระ/งานวัดผล 
11 5 ม.ค. 61 รับ Flash Driveข้อมูลนักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนแล้ว ครูประจ าวิชา/งานทะเบยีนวัดผล 
12 8-12 ม.ค. 61 โครงการรินทน้ าใจสู่น้องชาวใต้ (ติวโอเนตตนักเรียน ม.6) คณะกรรมการตามค าสั่ง 
12 12 ม.ค. 61 ลงทะเบียนเรียนซ้ า นักเรียน ม.3  และ ม. 6  ปีการศึกษา 2560 ครูประจ าวิชา/งานทะเบยีนวัดผล 
13 15-22 ม.ค. 61 สัปดาห์การสอบกลางภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการตามค าสั่ง 
13 22-25 ม.ค. 61 ติวโอเนตต ม.3  (ร่วมกับโรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย สตูล) คณะกรรมการตามค าสั่ง 
13 23 ม.ค. 61 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ม.4 คณะกรรมการตามค าสั่ง 
14 29 ม.ค. 61 ส่ง  Flash Drive ข้อมูลผลการเรยีนนักเรียน  ครั้งท่ี 1 ครู/หน.กลุ่มสาระ/งานวัดผล 
15 3-4 ก.พ. 61 สอบ O-Net นักเรียนช้ัน  ม.3 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
16 8-10 ก.พ. 61 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ม.2 ปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการตามค าสั่ง 
17 11-13 ก.พ. 61 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ นร. และคณะกรรมการตามค าสั่ง 
17 14 ก.พ. 61 กิจกรรม STW OPEN 2018 “ บานบุรี วิชาการ ครั้งท่ี 2 ” คณะกรรมการตามค าสั่ง 
17 16 ก.พ. 61 ประกาศตารางสอบปลายภาค 2 /60 นักเรียน   ม.1 – ม.6 งานวัดผล 
17 16 ก.พ. 61 ส่งผลการเรียนซ้ านักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 ครูผูส้อน /หน.กลุ่มสาระ/หน.วัดผล 
18 19-23 ก.พ. 61 กลุ่มสาระฯ ตรวจสอบความถูกต้อง,เรียบร้อยของข้อสอบปลายภาค

ช้ัน  ม.1 – ม.6  และส่งต้นฉบบัเพื่อท า copy print 
ครูผูส้อน /หน.กลุ่มสาระ/หน.วัดผล 

18 24-28 ก.พ. 61 รับสมคัรนักเรียนห้องเรยีนพิเศษ  ม.1  และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการตามค าสั่ง 
19 26 ก.พ. 61 ส่งรายชื่อนักเรยีนไมม่ีสิทธ์ิสอบปลายภาค ม.1 – ม.6   ครูผูส้อน /หน.กลุ่มสาระ/หน.วัดผล 
19 26 ก.พ.–2 มี.ค. 61 ส่งข้อสอบเพื่อจัดห้องสอบปลายภาคเรียน ม.1 – ม.6   ครูผูส้อน /หน.กลุ่มสาระ/หน.วัดผล 
19 26 ก.พ.–2 มี.ค. 61 สัปดาห์การสอบปลายภาคเรียน 2/60 (สอบนอกตาราง) ม.1 – ม.6   คณะกรรมการตามค าสั่ง 
19 26 ก.พ. 61 ส่งรายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หน.กลุ่มสาระ/วิชาการ 
19 3-4 มี.ค. 61 สอบ O-Net นักเรียน ม.6 ปีการศกึษา 2560 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
20 5-9 มี.ค. 61 สัปดาห์การสอบปลายภาคเรียน 2/60 (สอบในตาราง) ม.1 – ม.6   นร./ครู/หน.กลุ่มสาระ/งานวัดผล 
20 5-31 มี.ค. 61 จัดตารางสอนประจ าภาคเรยีนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการตามค าสั่ง 
20 10 มี.ค. 61 สอบคัดเลือกนักเรยีนห้องเรียนพิเศษ ม.1  ปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการตามค าสั่ง 
20 11 มี.ค. 61 สอบคัดเลือกนักเรยีนห้องเรียนพิเศษ ม.4  ปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการตามค าสั่ง 
21 12-13 มี.ค. 61 นักเรียน ม.1 – ม.6  สอบปรับคะแนน นร./ครู/หน.กลุ่มสาระ 
21 15-16 มี.ค. 61 ประกาศผลการสอบคดัเลือกนักเรยีนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 คณะกรรมการตามค าสั่ง 
21 16 มี.ค. 61 ส่ง Flash Drive ข้อมูลผลการเรียนนักเรียนและข้อมูลผลการเรียนท่ี 

พริ้นจากโปรแกรม Book mark  และสมุดบันทึกกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนนักเรียนช้ัน ม.1–ม.6 พร้อมรายช่ือนักเรยีนท่ีติด 0 ,ร ,มส , มผ 

ครูผูส้อน /หน.กลุ่มสาระ/หน.วัดผล 

21 17 มี.ค. 61 รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 คณะกรรมการตามค าสั่ง 
22 19 มี.ค. 61 ประกาศผลนักเรียนท่ีมผีลการเรียนเป็น 0 ,ร , มส , มผ  (ม.1 –ม.6 ) งานทะเบียนวัดผล 
22 19 มี.ค. 61 ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งท่ี 1  นักเรียนช้ัน ม.1 –ม.6 นร./ครู/หน.กลุ่มสาระ/งานวัดผล 
22 23 มี.ค. 61 ส่งผลการสอบแกต้ัวครั้งที่ 1  นักเรียนช้ัน ม.1 –ม.6 ครู/หน.กลุ่มสาระ/งานวัดผล 
23 25-28 มี.ค. 61 รับสมคัรนักเรียนห้องเรยีนปกติ  ม.1 และ ม.4  คณะกรรมการตามค าสั่ง 
23 26 มี.ค. 61 ประกาศผลการสอบแกต้ัวครั้งที่ 1 นักเรียนช้ัน ม.1 –ม.6 งานวัดผล 
23 26 มี.ค. 61 ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งท่ี 2  นักเรียนช้ัน ม.1 –ม.6 นร./ครู/หน.กลุ่มสาระ/งานวัดผล 
23 29 มี.ค. 61 ส่งผลการสอบแกต้ัวครั้งที่ 2  นักเรียนช้ัน ม.1 –ม.6 ครู/หน.กลุ่มสาระ/งานวัดผล 
23 30 มี.ค. 61 ประกาศผลการสอบแกต้ัวครั้งที่ 2 นักเรียนช้ัน ม.1 –ม.6 งานวัดผล 
23 31 มี.ค. 61 สอบคัดเลือกนักเรยีน  ม.1 ห้องเรยีนปกติ ปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการตามค าสั่ง 
24 1 เม.ย. 61 สอบคัดเลือกนักเรยีน  ม.4 ห้องเรยีนปกติ ปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการตามค าสั่ง 
24 2 เม.ย. 61 นักเรียน ม.3 , ม.6 ลงทะเบยีนเรยีนซ้ าภาคฤดูร้อน งานทะเบียนวัดผล 
24 2-27 เม.ย. 61 นักเรียน ม.3 , ม.6 เรยีนซ้ าภาคฤดูร้อน งานทะเบียนวัดผล 
24 3 เม.ย. 61 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรและประกาศณียบตัรนักเรียนช้ัน ม.3 และ               

ม.6  ที่จบการศึกษา รอบแรก 
คณะกรรมการตามค าสั่ง 

24 4 เม.ย. 61 ประกาศผล/รายงานตัวนักเรยีน ม.1  ปีการศึกษา 2561 ฝ่ายวิชาการ 
24 5 เม.ย. 61 ประกาศผล/รายงานตัวนักเรยีน ม.4 ปีการศึกษา 2561 ฝ่ายวิชาการ 
24 7 เม.ย. 61 มอบตัวนักเรียนใหม่  ช้ัน ม.1  ปีการศึกษา 2561   คณะกรรมการตามค าสั่ง 
25 8 เม.ย. 61 มอบตัวนักเรียนใหม่  ช้ัน ม.4  ปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการตามค าสั่ง 
25 9 เม.ย. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ช้ัน ม.1,2,4,5  (แจกเอกสาร ปพ.6) คณะกรรมการตามค าสั่ง 
25 9 เม.ย. 61 ลงทะเบียนเรียนซ้ านักเรียน  ช้ัน ม.1,2,4,5 นร./ครู/หน.กลุ่มสาระ/งานวัดผล 
25 9-27 เม.ย. 61   ครูที่มีนักเรยีนลงทะเบยีนเรยีนซ้ าด าเนินการเรียนซ้ าให้กับนักเรยีน 

ม.1, ม.2 , ม.4 และ ม.5 ปีการศึกษา 2560 
ครู/นักเรียน 

- 30 เม.ย. 61 ส่งผลการเรียนซ้ าภาคฤดรู้อนนักเรียน  ช้ัน ม.3 , ม.6 ครู/หน.กลุ่มสาระ/งานวัดผล 
- 30 เม.ย.-4 พ.ค. 61 โครงการเรียนปรับพื้นฐานนักเรยีน ม.1, ม.4  ปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการตามค าสั่ง 
- 1 พ.ค. 61   ส่งผลการเรียนซ้ านักเรียน  ช้ัน ม.1,2,4,5   ครู/หน.กลุ่มสาระ/งานวัดผล 
- 2 พ.ค. 61 ประกาศผลการเรยีนซ้ าภาคฤดูร้อน นักเรียน  ช้ัน ม.3 , ม.6 งานวัดผล 
- 3 พ.ค. 61 ประกาศผลการเรยีนซ้ า นักเรียน  ช้ัน ม.1,2,4,5   งานวัดผล 
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สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
- 4 พ.ค. 61 นักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6  รับ เอกสาร ปพ.1 และ ปพ.2  รอบสอง นักเรียน/งานทะเบียนวัดผล 
- 7 - 8 พ.ค. 61 ครูลงช่ือปฏิบัติงานพร้อมประชุมเปิดภาคเรียน ทุกงานทุกฝ่าย 
- 9 พ.ค. 61 ประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีซ้ าช้ันใน ปีการศึกษา 2561 งานทะเบียน 
- 9 พ.ค. 61 นักเรียนลงทะเบียนเรียน/รับตารางเรียน/ช าระเงินบ ารุงการศึกษา คณะกรรมการตามค าสั่ง 
- 10 พ.ค. 61 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2561 ทุกงานทุกฝ่าย 
 

ข้อมูล ณ วันที่  8  พฤศจิกายน  2560 

หมายเหตุ     ตารางดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมซ่ึงจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 
 
 
 


