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Month/เดือน SUN/อาทิตย์ MON/จันทร์ TUE/อังคาร WED/พุธ THU/พฤหัสบดี FRI/ศุกร์ SAT/เสาร์

OCTOBER 1 2

ตุลาคม 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 6 ประเพณีสารทเดือนสิบ(ภาคใต้)

24 25 26 27 28 29 30 22 ชดเชยวันปิยมหาราช

31 23 วันปิยมหาราช

1 งานพัสดุและสินทรัพย์
2 งานระบบยุทธศาสตร์
3 กลุ่มบริหารวิชาการ
4 กิจกรรมนอกหลักสูตร
5 งานระบบยุทธศาสตร์
6 กลุ่มงานการเงินและบัญชี
7 กลุ่มบริหารวิชาการ
8 กลุ่มบริหารวิชาการ
9 กิจกรรมนอกหลักสูตร

1-8 ตุลาคม 2564  - สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

13 ตุลาคม 2564  - กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ศาลากลางจังหวัด

1 ตุลาคม 2564  - ตรวจสอบพัสดุประจ าปี โรงเรียนสตรีภูเก็ต
1 ตุลาคม 2564  - เร่ิมใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

12-13 ตุลาคม 2564  - ตรวจข้อสอบ , จัดท าผลการสอบ , จัดท าสมุดเก็บคะแนน (ปพ.5) โรงเรียนสตรีภูเก็ต

1,4,8 ตุลาคม 2564  - สอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 1/2564 ม.ต้น โรงเรียนสตรีภูเก็ต

5,7,11 ตุลาคม 2564  - สอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 1/2564 ม.ปลาย โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ผู้รับผิดชอบ
วัน/เดือน/ปี

ปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564  โรงเรียนสตรีภูเก็ต

วันหยุด

13 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

1 - 10 ตุลาคม 2564  - ท ารายการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล – การศึกษาบุตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต

5 ตุลาคม 2564  - กิจกรรมวันดินโลก ศาลากลางจังหวัด

ท่ี
ระยะเวลาด าเนินการ

รายการปฏิทินปฏิบัติงาน สถานท่ีด าเนินการ
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10 กลุ่มบริหารวิชาการ

11 กลุ่มบริหารวิชาการ

12 กลุ่มบริหารวิชาการ

13 กลุ่มบริหารวิชาการ

14 กลุ่มบริหารวิชาการ

15 กิจกรรมนอกหลักสูตร

16 กลุ่มบริหารวิชาการ

17 กลุ่มงานการเงินและบัญชี

18 กลุ่มงานการเงินและบัญชี

26 ตุลาคม 2564  - เบิกจ่ายเงินเดือนครูประจ าการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

23 ตุลาคม 2564  - กิจกรรมวันปิยมหาราช ศาลากลางจังหวัด

25 ตุลาคม 2564  - ส่งแผนการสอนภาคเรียนท่ี 2/2564 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ผู้รับผิดชอบ
วัน/เดือน/ปี

21 ตุลาคม 2564  - ส่งบันทึกหลังสอนและส ารวจเวลาเรียน คร้ังท่ี 2 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

20 ตุลาคม 2564  - ครูท่ีปรึกษารับรายงานผลการเรียน และจัดท ารายงานประจ าตัวนักเรียนรายบุคคล โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ลงนาม /หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ส่งสมุดเก็บคะแนน (ปพ.5)  ณ ห้องวิชาการ 

31 ตุลาคม 2564  - เบิกจ่ายเงินเดือนบุคลากรอัตราจ้างและครู Part-time โรงเรียนสตรีภูเก็ต

14 ตุลาคม 2564  -  (เช้า) ครูผู้สอนส่งสมุดเก็บคะแนน (ปพ.5) ท่ีกลุ่มสาระฯ ,หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ท่ี
ระยะเวลาด าเนินการ

รายการปฏิทินปฏิบัติงาน สถานท่ีด าเนินการ

15,18 ตุลาคม 2564  - กรอกคะแนนในโปรแกรม / ครูประจ าวิชาตรวจทาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต

19 ตุลาคม 2564  - งานวัดผลพิมพ์ผลการเรียนรายบุคคล โรงเรียนสตรีภูเก็ต

 - (บ่าย) รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ อนุมัติ ปพ.5 / ผู้อ านวยการ อนุมัติ ปพ.5
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Month/เดือน SUN/อาทิตย์ MON/จันทร์ TUE/อังคาร WED/พุธ THU/พฤหัสบดี FRI/ศุกร์ SAT/เสาร์

NOVEMBER 1 2 3 4 5 6

พฤศจิกายน 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

1 กลุ่มบริหารวิชาการ

2 งานพัสดุและสินทรัพย์

3 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

4 กลุ่มงานการเงินและบัญชี

5 กลุ่มบริหารวิชาการ

6  - โครงการจัดติวภาษาเยอรมันเพ่ือการสอบวัดระดับ ภาษาเยอรมัน A1, A2 ครูสาระภาษาเยอรมัน

7 ครูสาระภาษาฝร่ังเศส

8 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

9 งานกิจกรรมนอกหลักสูตร

10 งานกิจกรรมนอกหลักสูตร

ปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564  โรงเรียนสตรีภูเก็ต

วันหยุด

1 พฤศจิกายน 2564  - เปิดภาคเรียน ภาคเรียนท่ี 2/2564 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

1 พฤศจิกายน 2564  - รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี โรงเรียนสตรีภูเก็ต

1 พฤศจิกายน 2564  - งานสารสนเทศข้อมูลนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ท่ี
ระยะเวลาด าเนินการ

รายการปฏิทินปฏิบัติงาน สถานท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
วัน/เดือน/ปี

14 พฤศจิกายน 2564  - กิจกรรมวันบิดาฝนหลวง ศาลากลางจังหวัด

19 พฤศจิกายน 2564  - กิจกรรมวันลอยกระทง โรงเรียนสตรีภูเก็ต

1 - 10 พฤศจิกายน 2564  - ท ารายการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล – การศึกษาบุตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต

3,10,17,24 พฤศจิกายน 2564  - ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรและวิชาการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

4 - 5 พฤศจิกายน 2564 ออนไลน์

6 พฤศจิกายน 2564  - กิจกรรมติวสอบวัดระดับมาตรฐานสากล DELF A1/A2 ออนไลน์

8-9 พฤศจิกายน 2564  - อบรมโปรแกรมเช็คช่ือเข้าเรียนของครูท่ีปรึกษา ออนไลน์
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11 งานนิเทศก ากับและประเมินผล

12 งานลูกเสือ - เนตรนารี

13 กลุ่มงานการเงินและบัญชี

14  - กิจกรรมเข้าร่วมประกวดแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

15 กลุ่มงานการเงินและบัญชี

16 กลุ่มบริหารวิชาการ

17 กลุ่มบริหารวิชาการ

18 คณะกรรมการรับนักเรียน

19  - จัดท าบันทึกการอ่านการเขียน แบบฝึกหัด แบบทดสอบด้านการอ่านการเขียนทุกระดับช้ัน กลุ่มสาระภาษาไทย

20 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

21  - นักเรียนช้ัน ม.1 – 3  ปีการศึกษา 2564 เรียนเสริมหลังเลิกเรียนตามโครงการ โครงการ SMTE ม.ต้น

22 งานระบบสารสนเทศ

23 งานระบบสารสนเทศ

24 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ผู้รับผิดชอบ
วัน/เดือน/ปี

22-30 พฤศจิกายน 2564  - แต่ละหน่วยงานส่งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

25 พฤศจิกายน 2564  - กิจกรรมวันธีรราชเจ้า โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา

25 พฤศจิกายน 2564  - เบิกจ่ายเงินเดือนครูประจ าการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

27-28 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

30 พฤศจิกายน 2564  - เบิกจ่ายเงินเดือนบุคลากรอัตราจ้างและครู Part-time โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ภาคเรียนท่ี 1/2564 ปีงบประมาณ 2564

ท่ี
ระยะเวลาด าเนินการ

รายการปฏิทินปฏิบัติงาน สถานท่ีด าเนินการ

 - ก ำหนดกำรรับสมัครนักเรียนและสอบ S.P.K. Pre-test

 - จัดท ำประกำศรับสมัครนักเรียน และประชำสัมพันธ์

 - จัดท ำโปรแกรมรับนักเรียนท้ังห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนท่ัวไป

30 พฤศจิกายน 2564  - ส่งผลการสอบแก้ตัว ม.1-ม.6 คร้ังท่ี 2 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

พฤศจิกายน 2564  - โครงการจัดหาอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน โรงเรียนสตรีภูเก็ต

พฤศจิกายน 2564  - ประชุมคณะกรรมกำรงำนรับนักเรียนจัดท ำปฏิทิน ส านักงานวิชาการ

พัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

พฤศจิกายน 2564  - ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนภาคเรียนท่ี 2/2564 ในระบบ DMC โรงเรียนสตรีภูเก็ต

พฤศจิกายน 2564  - ปรับปรุงโปรแกรมข้อมูลนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนสตรีภูเก็ต

 - จัดสอบ S.P.K. Pre-test และประกำศผลสอบ
พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

พฤศจิกายน 2564  - โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

พฤศจิกายน 2564  - โครงการอบรมพัฒนาครูท่ีปรึกษา โรงเรียนสตรีภูเก็ต
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25 งานข้อมูลสารสนเทศ ฯ

26 กลุ่มบริหารวิชาการ

27 กลุ่มบริหารวิชาการ

28 กลุ่มบริหารวิชาการ

29 กลุ่มบริหารวิชาการ

30 งานส านักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป

พฤศจิกายน 2564  - โครงการพัฒนาครูสู่ยุคดิจิตอล 4.0  โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ท่ี
ระยะเวลาด าเนินการ

รายการปฏิทินปฏิบัติงาน สถานท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
วัน/เดือน/ปี

พฤศจิกายน 2564  - จัดท าบัตรนักเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต

พฤศจิกายน 2564  - โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต

พฤศจิกายน 2564  - โครงการปรับปรุงหน้าช้ันเรียน ห้องเรียน อาคาร 4 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

พฤศจิกายน 2564  - โครงการปรับปรุงห้องวิชาการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

พฤศจิกายน 2564  - โครงการปรับปรุงส านักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป โรงเรียนสตรีภูเก็ต
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Month/เดือน SUN/อาทิตย์ MON/จันทร์ TUE/อังคาร WED/พุธ THU/พฤหัสบดี FRI/ศุกร์ SAT/เสาร์

DECEMBER 1 2 3 4

ธันวาคม 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

1 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

2 กลุ่มงานการเงินและบัญชี
3 กลุ่มบริหารวิชาการ
4 โครงการ SMTE ม.ปลาย

5 งานกิจกรรมนอกหลักสูตร
6 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
7 ครูสาระภาษาจีน

8 ครูสาระภาษาอังกฤษ

ปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564  โรงเรียนสตรีภูเก็ต

วันหยุด

5 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

6 ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ

10 วันรัฐธรรมนูญ

31 วันส้ินปี

ท่ี
ระยะเวลาด าเนินการ

รายการปฏิทินปฏิบัติงาน สถานท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
วัน/เดือน/ปี

1,8,15,22,29 ธันวาคม 2564  - ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรและวิชาการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต
3 ธันวาคม 2564  - กิจกรรมฟังบรรยายพิเศษเก่ียวกับแนะแนวอาชีพ โรงเรียนสตรีภูเก็ต
5 ธันวาคม 2564  - วันพ่อแห่งชาติ ศาลากลางภูเก็ต

1 ธันวาคม 2564  - กิจกรรมรณรงค์เสียงตามสาย/จัดป้ายนิเทศในโรงเรียน/แข่งตอบค าถาม โรงเรียนสตรีภูเก็ต
เน่ืองในวันเอดส์โลก

1 - 10 ธันวาคม 2564  - ท ารายการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล – การศึกษาบุตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต

10 - 19 ธันวาคม 2564  - กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษออนไลน์

9 ธันวาคม 2564  - โครงการโรงเรียนสุจริต (กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปช่ันสากล) โรงเรียนสตรีภูเก็ต
10 -11 ธันวาคม 2564  - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ินักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนและน านักเรียนสู่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

มาตรฐานสากลด้านภาษาจีน PAT 7.4
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9 งานลูกเสือ - เนตรนารีช้ัน ม.1

10 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

11 ครูสาระภาษาฝร่ังเศส

12 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

13 กลุ่มบริหารวิชาการ

14 กลุ่มบริหารวิชาการ

15 กลุ่มงานการเงินและบัญชี

16 กลุ่มงานการเงินและบัญชี

17 คณะกรรมการรับนักเรียน

18 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

19 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20 งานห้องสมุด

21 งานห้องสมุด

22 โครงการ SMTE ม.ปลาย

23 งานแนะแนว IP

24 งานสาธารณูปโภค

15 ธันวาคม 2564  - พิธีเข้าประจ ากองลูกเสือ - เนตรนารีช้ัน ม.1 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ท่ี
ระยะเวลาด าเนินการ

รายการปฏิทินปฏิบัติงาน สถานท่ีด าเนินการ

24,28,30 ธันวาคม 2564  - สอบกลางภาค 2/2564 ม.ปลาย โรงเรียนสตรีภูเก็ต

27,29 ธันวาคม 2564  - สอบกลางภาค 2/2564 ม.ต้น โรงเรียนสตรีภูเก็ต

27 ธันวาคม 2564  - เบิกจ่ายเงินเดือนครูประจ าการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ผู้รับผิดชอบ
วัน/เดือน/ปี

17 ธันวาคม 2564  - กิจกรรมให้ค าปรึกษา โดยศูนย์เสมารักษ์ในสถานศึกษา ส่งต่อ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

18 ธันวาคม 2564  - กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมฝร่ังเศส SPK Online ออนไลน์

20 ธันวาคม 2564  - กิจกรรมประกวดจัดบอร์ดห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว75 ห้องเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต

 - จัดท ำประกำศรับสมัครนักเรียน และประชำสัมพันธ์

 - จัดท ำโปรแกรมรับนักเรียนท้ังห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนท่ัวไป

 - จัดสอบ S.P.K. Pre-test และประกำศผลสอบ

30 ธันวาคม 2564  - เบิกจ่ายเงินเดือนบุคลากรอัตราจ้างและครู Part-time โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ธันวาคม 2564  - ประชุมคณะกรรมกำรงำนรับนักเรียนจัดท ำปฏิทิน ส านักงานวิชาการ

 - ก ำหนดกำรรับสมัครนักเรียนและสอบ S.P.K. Pre-test

ธันวาคม 2564  - กิจกรรมชุมนุมผู้น าเยาวชนรักการอ่าน ห้องสมุดโรงเรียน

ธันวาคม 2564  - กิจกรรมตะลุยโจทย์ Online เคมีค านวณ ออนไลน์

ธันวาคม 2564  - สถาบันท้ังรัฐและเอกชนมาจัดแนะแนวศึกษาและด้านอาชีพในศตวรรษท่ี21 ห้องโสตฯทูบี/ออนไลน์

ธันวาคม 2564  - โครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนศึกษำ สยามนิรมิตร

ธันวาคม 2564  - กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทนฯ เตาเผาขยะ/แหลมพรมเทพ

ธันวาคม 2564  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน - ตอบค าถาม /Read and Share ห้องสมุดโรงเรียน

ธันวาคม 2564  - โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโรงเรียนสตรีภูเก็ต (เคร่ืองปรับอากาศ) โรงเรียนสตรีภูเก็ต
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Month/เดือน SUN/อาทิตย์ MON/จันทร์ TUE/อังคาร WED/พุธ THU/พฤหัสบดี FRI/ศุกร์ SAT/เสาร์

JANUARY 1

มกราคม 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

1 กลุ่มงานการเงินและบัญชี

2 กลุ่มบริหารวิชาการ

3 กลุ่มบริหารวิชาการ

4 งานกิจกรรมนอกหลักสูตร

5 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

6  - กิจกรรมติวภาษาเยอรมันออนไลน์เพ่ือการสอบเตรียมสอบ Pat 7.2 ครูสาระภาษาเยอรมัน

7 กลุ่มบริหารวิชาการ

8 โครงการ SMTE ม.ปลาย

9 งานลูกเสือ-เนตรนารี ม.3

ปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2565  โรงเรียนสตรีภูเก็ต

วันหยุด

1 วันข้ึนปีใหม่

3 ชดเชยวันข้ึนปีใหม่

ท่ี
ระยะเวลาด าเนินการ

รายการปฏิทินปฏิบัติงาน สถานท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
วัน/เดือน/ปี

7 มกราคม 2565  - กิจกรรม Harmony Day โรงเรียนสตรีภูเก็ต

7 มกราคม 2565  - กิจกรรม Re-X-Ray ตรวจปัสสาวะ กลุ่มเส่ียง (คร้ังท่ี 1) โรงเรียนสตรีภูเก็ต

7-8 มกราคม 2565 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

14 มกราคม 2566  - ส่งสมุด ปพ.5 คร้ังท่ี 1 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

1 - 10 มกราคม 2565  - ท ารายการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล – การศึกษาบุตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต

5,12,19,26 มกราคม 2565  - ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรและวิชาการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

7 มกราคม 2565  - ส่งสมุดบันทึกหลังสอนและส ารวจเวลาเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต

15 มกราคม 2565  - งานแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์และสะเต็ม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

21-22 มกราคม 2565  - โครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ช้ัน ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต
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10 งานยุวกาชาด ม.3

11 กลุ่มสาระสุขศึกษา ฯ

12 กลุ่มงานการเงินและบัญชี

13 ครูสาระภาษาจีน

14 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

15 กลุ่มงานการเงินและบัญชี

16 กลุ่มบริหารวิชาการ

17 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

18 คณะกรรมการรับนักเรียน

19 งานพัฒนาศักยภาพ/กลุ่มสาระ

20 กลุ่มสาระภาษาไทย

21 กลุ่มสาระภาษาไทย

22 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโน

23 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ

24 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ

25 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

24-28 มกราคม 2566  - โครงการฟุตบอลชาย บาสเกตบอลหญิง ส.ภ.ก.คัพ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ท่ี
ระยะเวลาด าเนินการ

รายการปฏิทินปฏิบัติงาน สถานท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
วัน/เดือน/ปี

21-22 มกราคม 2565  - โครงการเข้าค่ายยุวกาชาด ช้ัน ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

31 มกราคม 2565  - เบิกจ่ายเงินเดือนบุคลากรอัตราจ้างและครู Part-time โรงเรียนสตรีภูเก็ต

31 มกราคม 2565  - วันไหว้บรรพบุรุษ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

31 มกราคม 2565  - กิจกรรม TO BE NUMBER ONE IDOL โรงเรียนสตรีภูเก็ต

26 มกราคม 2565  - เบิกจ่ายเงินเดือนครูประจ าการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

29-31 มกราคม 2565  - กิจกรรมแข่งขันทักษะและสืบสำนวัฒนธรรม (กิจกรรมวันตรุษจีน) โรงเรียนสตรีภูเก็ต

30 มกราคม 2565  - กิจกรรมวันงดสูบบุหร่ีโลก , กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนสตรีภูเก็ต

 -  ด ำเนินกำรจัดสอบ

 -  จัดท ำผลกำรสอบและประกำศผลกำรสอบ
มกราคม 2565  - โครงกำรทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนท่ีทุกระดับช้ัน แหล่งเรียนรู้ภูเก็ต

มกราคม 2565  -  จัดท ำค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรรับสมัครนักเรียนใหม่ ส านักงานวิชาการ

 -  แต่งต้ังคณะกรรมกำรก ำกับกำรสอบ 

 -  ด ำเนินกำรรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนท่ัวไป

มกราคม 2565  - ศึกษาแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน ม.3/3-3/4 ป่าชายเลน

มกราคม 2565  - ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน ม.2/1-2/10 บรูทรี

มกราคม 2565  - กำรแข่งขันสรรหำคนเก่งสู่เส้นทำงสังคมศำสตร์  ห้องสังคมศึกษา (411)

มกราคม 2565  - กิจกรรมยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับช้ัน ม. 3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

มกราคม 2565  - โครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางภาษาไทย  โรงเรียนสตรีภูเก็ต

มกราคม 2565  - ค่ายดาราศาสตร์เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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26 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

27 โครงการ SMTE ม.ต้น

28 โครงการ SMTE ม.ต้น

29 งานพัฒนาหลักสูตร

30 งานพัฒนาหลักสูตร

31 งานแนะแนว

32 งานแนะแนว

33 งานนิเทศการจัดการเรียนรู้

34 งานนักศึกษาวิชาทหาร

35 งานพัฒนาบุคลากร

36 กลุ่มบริหารงานบุคคล

37 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ท่ี
ระยะเวลาด าเนินการ

รายการปฏิทินปฏิบัติงาน สถานท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
วัน/เดือน/ปี

มกราคม 2565  - นักเรียนช้ัน ม.2/2564  จ านวน 71 คน  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภาคกลาง แหล่งเรียนรู้

มกราคม 2565  - โครงการชุมนุมเยาวชนอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม พ้ืนท่ีป่าชายเลน

มกราคม 2565  - นักเรียนโครงการระดับช้ัน ม.1/2564 จ านวน 72คน เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ แหล่งเรียนรู้

ณ อุทยานส่ิงแวดล้อม นานาชาติสิรินทร อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 

มกราคม 2565  - โครงการเปิดโลกทัศน์แนะแนวศึกษาต่อให้แก่ผู้ปกครอง ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

มกราคม 2565  - โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว โรงเรียนสตรีภูเก็ต

มกราคม 2565  - อบรมการนิเทศยุคดิจิทัล(ออนไลน์) โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ตามโปรแกรม  ภูเก็ต-นครปฐม-สุพรรณบุรี-เพชรบุรี

มกราคม 2565  - โครงการวิพากษ์หลักสูตร 2564 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

มกราคม 2565  - โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยการเรียนรู้แบบ PLC โรงเรียนสตรีภูเก็ต

มกราคม 2565  - โครงกำรพัฒนำครูขับเคล่ือนให้มีวิทยฐำนะท่ีสูงข้ึน โรงเรียนสตรีภูเก็ต

มกราคม 2565  - นักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 2, 3 ฝึกภาคสนาม ค่ายทหารร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีฯ

มกราคม 2565  - กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสตรีภูเก็ต

มกราคม 2565  - โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ หอประชุมมะฮอกกานี
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Month/เดือน SUN/อาทิตย์ MON/จันทร์ TUE/อังคาร WED/พุธ THU/พฤหัสบดี FRI/ศุกร์ SAT/เสาร์

FEBRUARY 1 2 3 4 5

กุมภาพันธ์ 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

1 กลุ่มบริหารวิชาการ

2 งานระบบสารสนเทศ

3 กลุ่มงานการเงินและบัญชี

4 กลุ่มบริหารวิชาการ

5 ครูสาระภาษาฝร่ังเศส

6 งานระบบสารสนเทศ

7  - กิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

8 งานตารางสอน

9 งานลูกเสือ - เนตรนารี ม.2

10 งานกิจกรรมนแอกหลักสูตร

ท่ี
ระยะเวลาด าเนินการ

รายการปฏิทินปฏิบัติงาน สถานท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
วัน/เดือน/ปี

ปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  โรงเรียนสตรีภูเก็ต

วันหยุด

16 วันมาฆบูชา

2,9,23 กุมภาพันธ์ 2565  - ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรและวิชาการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

5 กุมภาพันธ์ 2565  - กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมฝร่ังเศส SPK ออนไลน์

7 กุมภาพันธ์ 2565  - แต่งต้ังค าส่ังคณะกรรมการจัดท าสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

1 กุมภาพันธ์ 2565  - วันตรุษจีน โรงเรียนสตรีภูเก็ต

1-4  กุมภาพันธ์ 2565  - เตรียมแบบฟอร์มการจัดท าสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสตรีภูเก็ต
1-10 กุมภาพันธ์ 2565  - ท ารายการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล – การศึกษาบุตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต

7 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

7–11 กุมภาพันธ์ 2565  - หัวหน้ากลุ่มสาระจัดท าอัตราก าลัง ห้องวิชาการ

9 กุมภาพันธ์ 2565  - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ยุวกาชาด ม.2 สวนสาธารณะสะพานหิน

18 กุมภาพันธ์ 2565  - กิจกรรมจัดโต๊ะไหว้เทวดา โรงเรียนสตรีภูเก็ต
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11 งานระบบสารสนเทศ

12 โครงการนานาชาติ

13 ครูสาระภาษาฝร่ังเศส

14 กลุ่มบริหารวิชาการ

15 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

16 โครงการนานาชาติ

17 งานตารางสอน

18 งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ

19 งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ

20 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

21 งานตารางสอน

22 กลุ่มงานการเงินและบัญชี

23 โครงการนานาชาติ

24 กลุ่มบริหารวิชาการ

25 กลุ่มงานการเงินและบัญชี

26 งานระบบยุทธศาสตร์

27 กลุ่มบริหารวิชาการ

28 กลุ่มสาระภาษาไทย

29 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

30 ทีมงานห้องสมุด

10-11 กุมภาพันธ์ 2565  - ประชุมสารสนเทศแต่ละกลุ่มสาระ ฯ เพ่ือช้ีแจงการจัดท าสารสนเทศแต่ละกลุ่ม โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ท่ี
ระยะเวลาด าเนินการ

รายการปฏิทินปฏิบัติงาน สถานท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
วัน/เดือน/ปี

14 กุมภาพันธ์ 2565  - กิจกรรมให้ค าปรึกษา โดยศูนย์เสมารักษ์ในสถานศึกษา ส่งต่อ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

14-15 กุมภาพันธ์ 2565  - โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาชุมชนสัมพันธ์ (IP,IPC)  คร้ังท่ี 1 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

14–18 กุมภาพันธ์ 2565  - คณะท างานตรวจสอบอัตราก าลังกับหลักสูตรโรงเรียน ห้องวิชาการ

11-12 กุมภาพันธ์ 2565  - โครงการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือเสริมสร้างทักษะศตวรรษท่ี 21 (IP,IPC)  คร้ังท่ี 1 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

12 กุมภาพันธ์ 2565  - กิจกรรมติวสอบ PAT 7.1 ออนไลน์

13 กุมภาพันธ์ 2565  - สอบ O-NET ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

21-28 กุมภาพันธ์ 2565  - คณะท างานจัดท าตารางเรียน ตารางสอน และตารางการใช้ห้อง ห้องวิชาการ

23 กุมภาพันธ์ 2565  - เบิกจ่ายเงินเดือนครูประจ าการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

25-26 กุมภาพันธ์ 2565  - กิจกรรม Academic Excellent  คร้ังท่ี 1 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

15 กุมภาพันธ์ 2565  - กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โรงเรียนสตรีภูเก็ต

16 กุมภาพันธ์ 2565  - กิจกรรมเวียนเทียน(วันมาฆบูชา) วัดวิชิตสังฆาราม

18 กุมภาพันธ์ 2565  - กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว เฝ้าระวังการแพร่ระบาด บุหร่ี /เหล้า โรงเรียนสตรีภูเก็ต

กุมภาพันธ์ 2565  - งานคัดเลือกหนังสือ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

กุมภาพันธ์ 2565  - โครงการละครเวทีสร้างสรรค์ เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

กุมภาพันธ์ 2565  - โครงการพัฒนาครูในการใช้ส่ือและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

26-27 กุมภาพันธ์ 2565  - สอบ O-NET ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

28 กุมภาพันธ์ 2565  - เบิกจ่ายเงินเดือนบุคลากรอัตราจ้างและครู Part-time โรงเรียนสตรีภูเก็ต

28 กุมภาพันธ์ 2565  - ติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ 2565(คร้ังท่ี1) โรงเรียนสตรีภูเก็ต

กุมภาพันธ์ 2565  - กิจกรรมชุมนุมผู้น าเยาวชนรักการอ่าน ห้องสมุดโรงเรียน
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Month/เดือน SUN/อาทิตย์ MON/จันทร์ TUE/อังคาร WED/พุธ THU/พฤหัสบดี FRI/ศุกร์ SAT/เสาร์

MARCH 1 2 3 4 5

มีนาคม 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

1 งานแนะแนว IP

2 งานแนะแนว IP

3 งานแนะแนว IP

4 กลุ่มบริหารวิชาการ

5 กลุ่มบริหารวิชาการ

6 กลุ่มงานการเงินและบัญชี

7 งานตารางสอน

8 งานประกันคุณภาพ

9 งานส่งเสริมระเบียบวินัย ฯ

ปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565  โรงเรียนสตรีภูเก็ต

วันหยุด

ท่ี
ระยะเวลาด าเนินการ

รายการปฏิทินปฏิบัติงาน สถานท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
วัน/เดือน/ปี

1,3,7 มีนาคม 2565  - สอบปลายภาค 2/2564 ม.ต้น โรงเรียนสตรีภูเก็ต

2,4,8 มีนาคม 2565  - สอบปลายภาค 2/2564 ม.ปลาย โรงเรียนสตรีภูเก็ต

1 - 10 มีนาคม 2565  - ท ารายการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล – การศึกษาบุตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต

1 มีนาคม 2565  - กิจกรรมแนะแนสายใยผูกพันรุ่นพ่ีรุ่นน้อง ห้องโสตฯทูบี/ออนไลน์

1 มีนาคม 2565  - กิจกรรมแบบทดสอบ SDQ (แบบประเมินตนเอง) อาคาร 7

1 มีนาคม 2565  - กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ "สาขาท่ีใช่ คณะท่ีชอบ" อาคาร 7

2 - 3 มีนาคม 2565  - โครงการห่วงใยใส่ใจนักเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต

1 - 31 มีนาคม 2565  - คณะท างานจัดท าตารางเรียน ตารางสอน และตารางการใช้ห้อง ห้องวิชาการ

2 มีนาคม 2565  - แต่งต้ังค าส่ังเพ่ือจัดท าการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ของสถานศึกษา
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10 กลุ่มบริหารวิชาการ

11 งานประกันคุณภาพ

12 โครงการนานาชาติ

13 กลุ่มบริหารวิชาการ

14 กลุ่มบริหารวิชาการ

15 งานระดับช้ัน ม.6

16 งานกิจกรรมนอกหลักสูตร

17 กลุ่มบริหารวิชาการ

18 งานยุวกาชาด ม.1

19 งานลูกเสือ -เนตรนารี ม.1

20  - พิมพ์ผลการเรียนรายบุคคล/ครูรับเอกสารรายงานผลการเรียนรายบุคคล งานวัดผลและประเมินผล

21 กลุ่มบริหารวิชาการ

22 โครงการ SMTE ม.ปลาย

23 กลุ่มบริหารวิชาการ

24 กลุ่มบริหารวิชาการ

25 กลุ่มบริหารวิชาการ

26 โครงการ SMTE ม.ปลาย

27 กลุ่มบริหารวิชาการ

2,9,16,23,30 มีนาคม 2565  - ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรและวิชาการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ท่ี
ระยะเวลาด าเนินการ

รายการปฏิทินปฏิบัติงาน สถานท่ีด าเนินการ

11 มีนาคม 2565  -  (เช้า) ครูผู้สอนส่งสมุดเก็บคะแนน (ปพ.5) ท่ีกลุ่มสาระฯ ,หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ลงนาม /หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ส่งสมุดเก็บคะแนน (ปพ.5)  ณ ห้องวิชาการ 

 - (บ่าย) รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ อนุมัติ ปพ.5 / ผู้อ านวยการ อนุมัติ ปพ.5

ผู้รับผิดชอบ
วัน/เดือน/ปี

4 มีนาคม 2565  - ประชุมหัวหน้าหน่วยงานตามค าส่ังเพ่ือจัดท าการประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนสตรีภูเก็ต

7-11 มีนาคม 2565  - กิจกรรมทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ม. 1 – 6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

9-10 มีนาคม 2565  - ท าผลสอบปลายภาค โรงเรียนสตรีภูเก็ต

16 มีนาคม 2565  - พิธีเข้าประจ าหมู่ยุวกาชาดช้ัน ม.1 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

16 มีนาคม 2565  - พิธีประดับอินทธนู ลูกเสือ -เนตรนารี ม.1 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

17 มีนาคม 2565 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

18 มีนาคม 2565  - ครูท่ีปรึกษาจัดท าสมุดรายงานผลการเรียนรายบุคคล โรงเรียนสตรีภูเก็ต

12 มีนาคม 2565  - งานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

13 มีนาคม 2565  - กิจกรรมวันท้าวเทพฯ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง

14 - 16 มีนาคม 2565  - กรอกคะแนนในโปรแกรม/ครูประจ าวิชาตรวจทาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต

21-24 มีนาคม 2565  - นักเรียน ม.1-6 สอบแก้ตัวคร้ังท่ี 1 โรงเรียสตรีภูเก็ต

21-25 มีนาคม 2565  - กิจกรรมเตรียมความพร้อม SMTE  เข้ามหาวิทยาลัย โรงเรียสตรีภูเก็ต

25 มีนาคม 2565  - ส่งผลสอบแก้ตัว คร้ังท่ี 1 นักเรียน ม.6 โรงเรียสตรีภูเก็ต

20 มีนาคม 2565  - กิจกรรมค่ายคอมพิเตอร์ โรงเรียสตรีภูเก็ต

21 มีนาคม 2565  - ประกาศผลสอบ ภาคเรียนท่ี 2/2564 โรงเรียสตรีภูเก็ต

21 มีนาคม 2565  - นักเรียน ม.1-6 ย่ืนค าร้องขอสอบแก้ตัวคร้ังท่ี 1 โรงเรียสตรีภูเก็ต
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28 กลุ่มบริหารวิชาการ

29 กลุ่มบริหารวิชาการ

30 กลุ่มบริหารวิชาการ

31 กลุ่มงานการเงินและบัญชี

32 กลุ่มบริหารวิชาการ

33 กลุ่มงานการเงินและบัญชี

34 งานทะเบียนนักเรียน

35 งานพัฒนาบุคลากร

36 งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ

37 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ท่ี
ระยะเวลาด าเนินการ

รายการปฏิทินปฏิบัติงาน สถานท่ีด าเนินการ

31 มีนาคม 2565  - เบิกจ่ายเงินเดือนบุคลากรอัตราจ้างและครู Part-time โรงเรียนสตรีภูเก็ต

มีนาคม 2565  - จัดท าเอกสารการจบหลักสูตรของนักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 โรงเรียสตรีภูเก็ต

มีนาคม 2565  - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ผู้รับผิดชอบ
วัน/เดือน/ปี

28 มีนาคม 2565  - ประกาศผลสอบ O-NET ม.6 โรงเรียสตรีภูเก็ต

28 มีนาคม 2565  - เบิกจ่ายเงินเดือนครูประจ าการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

28-31 มีนาคม 2565  - สอบแก้ตัว ม.3 และ ม.6 คร้ังท่ี 2 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

25 มีนาคม 2565  - ส่งสมุดบันทึกหลังสอนและส ารวจเวลาเรียน คร้ังท่ี 2 โรงเรียสตรีภูเก็ต

25 มีนาคม 2565  - ประกาศผลสอบ O-NET ม.3 โรงเรียสตรีภูเก็ต

มีนาคม 2565  - กิจกรรมธรรมะออนไลน์ภายใต้สถานการณ์โควิด โรงเรียนสตรีภูเก็ต

มีนาคม 2565  - โครงการภาษาต่างประเทศสู่ชุมชน ออนไลน์
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Month/เดือน SUN/อาทิตย์ MON/จันทร์ TUE/อังคาร WED/พุธ THU/พฤหัสบดี FRI/ศุกร์ SAT/เสาร์

APRIL 1 2

เมษายน 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

1 กลุ่มบริหารวิชาการ

2 กลุ่มงานบริหารวิชาการ IP

3 กลุ่มงานการเงินและบัญชี

4 กลุ่มบริหารวิชาการ

5 กลุ่มบริหารวิชาการ

6 กลุ่มงานการเงินและบัญชี

7 กลุ่มงานการเงินและบัญชี

9 งานระบบส่ิงแวดล้อม

10 งานระบบส่ิงแวดล้อม

1 เมษายน 2565  - ส่งผลสอบแก้ตัว ม.3 และ ม.6 คร้ังท่ี 2 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

1-2 เมษายน 2565  - โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล อาคาร 7

(IP,IPC) คร้ังท่ี 1

ปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2565  โรงเรียนสตรีภูเก็ต

วันหยุด

6 วันจักรี

13 - 15 วันสงกรานต์

ท่ี
ระยะเวลาด าเนินการ

รายการปฏิทินปฏิบัติงาน สถานท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
วัน/เดือน/ปี

26 เมษายน 2565  - เบิกจ่ายเงินเดือนครูประจ าการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

30 เมษายน 2565  - เบิกจ่ายเงินเดือนบุคลากรอัตราจ้างและครู Part-time โรงเรียนสตรีภูเก็ต

1 - 10 เมษายน 2565  - ท ารายการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล – การศึกษาบุตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต

8 เมษายน 2565  - ส่งผลสอบแก้ตัว ม.1-6 คร้ังท่ี 2 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

20,27 เมษายน 2565  - ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรและวิชาการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

เมษายน 2565  - โครงการปรับภูมิทัศน์ลานเนาวรัตน์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

เมษายน 2565  - โครงการ 8 view point โรงเรียนสตรีภูเก็ต
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8 คณะกรรมการรับนักเรียน

ท่ี
ระยะเวลาด าเนินการ

รายการปฏิทินปฏิบัติงาน สถานท่ีด าเนินการ

เมษายน 2565  - จัดท ำผลกำรสอบและประกำศผลกำรสอบ ส านักงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
วัน/เดือน/ปี

 - รวบรวมรำยช่ือนักเรียนท่ีเข้ำเรียนทุกประเภท
 - ติดตำมประเมินผล
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Month/เดือน SUN/อาทิตย์ MON/จันทร์ TUE/อังคาร WED/พุธ THU/พฤหัสบดี FRI/ศุกร์ SAT/เสาร์

MAY 1 2 3 4 5 6 7

พฤษภาคม 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

1 งานแนะแนว IP

2 กลุ่มงานการเงินและบัญชี

3 กลุ่มบริหารวิชาการ

4 กลุ่มงานบริหารวิชาการ IP

5 งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ

6 งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ

7 งานสารสนเทศ

8 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565  โรงเรียนสตรีภูเก็ต

วันหยุด

4 วันฉัตรมงคล

15 วันวิสาขบูชา

16 ชดเชยวันวิสาขบูชา

ท่ี
ระยะเวลาด าเนินการ

รายการปฏิทินปฏิบัติงาน สถานท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
วัน/เดือน/ปี

13 -14 พฤษภาคม 2565  - โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

 (IP,IPC) คร้ังท่ี 2

13 พฤษภาคม 2565  - กิจรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โรงเรียนสตรีภูเก็ต

1 พฤษภาคม 2565  - จัดแนะแนวอบรมครูและบุคลากร IPโดยนักจิตวิทยา ห้องโสตฯทูบี/ออนไลน์

1 - 10 พฤษภาคม 2565  - ท ารายการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล – การศึกษาบุตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต

11,18,25 พฤษภาคม 2565  - ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรและวิชาการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

20 พฤษภาคม 2565  - กิจกรรม Re-X-Ray ตรวจปัสสาวะ กลุ่มเส่ียง (คร้ังท่ี 2) โรงเรียนสตรีภูเก็ต

15 พฤษภาคม 2565  - กิจกรรมเวียนเทียน(วันวิสาขบูชา) วัดวิชิตสังฆาราม

17-31 พฤษภาคม 2565  - กรอกข้อมูลนักเรียนภาคเรียนท่ี 1/2565 ในระบบ DMC สพฐ. ปรับปรุงข้อมูล โรงเรียนสตรีภูเก็ต

โรงเรียนในระบบ EMIS  สพฐ.
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9 กลุ่มงานบริหารวิชาการ IP

10 งานนิเทศก ากับและประเมินผล

11 กลุ่มงานการเงินและบัญชี

12 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

13 โครงการ SMTE ม.ปลาย

14 กลุ่มงานการเงินและบัญชี

15 งานสารสนเทศ

16 งานประกันคุณภาพ

17 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

18 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

19 โครงการ SMTE ม.ต้น

20 งานลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

21 งานกิจกรรมชุมนุม

22 งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ

23 งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ

20-21 พฤษภาคม 2565  - กิจกรรม Academic Excellent  คร้ังท่ี 2 อาคาร 7

ท่ี
ระยะเวลาด าเนินการ

รายการปฏิทินปฏิบัติงาน สถานท่ีด าเนินการ

27 พฤษภาคม 2565  - กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว เฝ้าระวังการแพร่ระบาด บุหร่ี เหล้า โรงเรียนสตรีภูเก็ต

29 พฤษภาคม 2565  - กิจกรรมค่ายผูกจิตอาสาสัมพันธ์น้องพ่ี  SMTE ม.ปลาย โรงเรียนสตรีภูเก็ต

31 พฤษภาคม 2565  - เบิกจ่ายเงินเดือนบุคลากรอัตราจ้างและครู Part-time โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ผู้รับผิดชอบ
วัน/เดือน/ปี

23-27 พฤษภาคม 2565  - แต่ละหน่วยงานส่งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ภาคเรียนท่ี 2/2564 ปีงบประมาณ 2565

26 พฤษภาคม 2565  - เบิกจ่ายเงินเดือนครูประจ าการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

พฤษภาคม 2565  - การประกวดคลิปวีดีโอสร้างสรรค์ หัวข้อ ไทยดีมีมารยาท  ห้องสังคมศึกษา (411)

พฤษภาคม 2565  - นักเรียนช้ัน ม.1 – 3 ปีการศึกษา 2565 เรียนเสริมหลังเลิกเรียนตามโครงการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

พัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

31 พฤษภาคม 2565  - จัดท าข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนปีการศึกษา 2565 และ รวบรวมเป็นรูปเล่ม โรงเรียนสตรีภูเก็ต

31 พฤษภาคม 2565  - จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

พฤษภาคม 2565  - กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา  ห้องสังคมศึกษา (411)

พฤษภาคม 2565  - กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร-ธรรมจาริณี นักเรียนช้ันม. 4 วัดในภูเก็ต

พฤษภาคม 2565  - นักเรียน ม.1 เข้าใหม่เลือกกิจกรรมในเคร่ืองแบบ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

พฤษภาคม 2565  - นักเรียนลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม โรงเรียนสตรีภูเก็ต

พฤษภาคม 2565  - กิจกรรมปฐมนิเทศ และพิธีพุทธมามกะ ม.1 และม. 4 โรงเรียนสตรีภูเก็ต
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Month/เดือน SUN/อาทิตย์ MON/จันทร์ TUE/อังคาร WED/พุธ THU/พฤหัสบดี FRI/ศุกร์ SAT/เสาร์

JUNE 1 2 3 4 3 วันเฉลิมพระชนมพรรษา

มิถุนายน 5 6 7 8 9 10 11 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

1 กลุ่มงานการเงินและบัญชี

2 กลุ่มบริหารวิชาการ

3 งานประกันคุณภาพ

4 งานกิจกรรมนอกหลักสูตร

5 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

6 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

7 โครงการ SMTE ม.ปลาย

8 งานระบบยุทธศาสตร์

1 - 10 มิถุนายน 2565  - ท ารายการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล – การศึกษาบุตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต

1,8,15,22,29 มิถุนายน 2565  - ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรและวิชาการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

2 มิถุนายน 2565  - ประชุมหัวหน้าหน่วยงานเพ่ือก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565  โรงเรียนสตรีภูเก็ต

วันหยุด

ท่ี
ระยะเวลาด าเนินการ

รายการปฏิทินปฏิบัติงาน สถานท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
วัน/เดือน/ปี

7 มิถุนายน 2565  - กิจกรรมรณรงค์ขบวนแห่/เสียงตามสาย/ตรวจตรา/เฝ้าระวัง โรงเรียนสตรีภูเก็ต

8-10 มิถุนายน 2565  - กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์รวม เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ 3 จังหวัด ภาคใต้ตอนบน

คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ภาคใต้ตอนบน

ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

3 มิถุนายน 2565  - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี ศาลากลางจังหวัด

6 มิถุนายน 2565  - กิจกรรมตอบค าถาม หน้าเสาธง โรงเรียนสตรีภูเก็ต

10- 12 มิถุนายน 2565  - โครงกการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566-2570 โรงเรียนสตรีภูเก็ต
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9 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

10 งานกิจกรรมนอกหลักสูตร

11 ครูสาระภาษาญ่ีปุ่น

12 กลุ่มสาระภาษาไทย

13 กลุ่มงานการเงินและบัญชี

14 กลุ่มงานการเงินและบัญชี

15 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ

16 กลุ่มสาระการงานอาชีพ

17 โครงการ SMTE ม.ต้น

18 โครงการ SMTE ม.ต้น

19 โครงการ SMTE ม.ต้น

20 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

21 งานนักศึกษาวิชาทหาร

22 งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน

23 งานระบบดูแลช่วยเหลือ นร.

ท่ี
ระยะเวลาด าเนินการ

รายการปฏิทินปฏิบัติงาน สถานท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
วัน/เดือน/ปี

16 มิถุนายน 2565  - กิจกรรมพิธีไหว้ครู, เลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต

18 มิถุนายน 2565  - กิจกรรมสอนเสริมเตรียมสอบวัดระดับ, Pat ญ่ีปุ่น ออนไลน์

26 มิถุนายน 2565  - กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

13 มิถุนายน 2565  - กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน าประจ าห้องเรียน 75 คน โรงเรียนสตรีภูเก็ต

มิถุนายน 2565  - โครงการการจัดแข่งขันพานไหว้ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต

มิถุนายน 2565  - นักเรียนช้ัน ม.3/2565 จ านวน 69 คน เข้าค่ายปฏิบัติการห้องแล็บ มอ.ภูเก็ต

คอมพิวเตอร์  ณ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

27 มิถุนายน 2565  - เบิกจ่ายเงินเดือนครูประจ าการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

30 มิถุนายน 2565  - เบิกจ่ายเงินเดือนบุคลากรอัตราจ้างและครู Part-time โรงเรียนสตรีภูเก็ต

มิถุนายน 2565  - กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต-ชลบุรี-อยุธยา-เพชรบุรี

มิถุนายน 2565  - กิจกรรมครอบครัวพอเพียงกับนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หอประชุมมะฮอกกานี

มิถุนายน 2565  - นักเรียน ม.4 เข้าใหม่เช้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเมืองถลาง

มิถุนายน 2565  - นักเรียนช้ัน ม.2/2565 จ านวน 71 คน เข้าค่ายปฏิบัติการห้องแล็บ มอ.ภูเก็ต

วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

มิถุนายน 2565  - นักเรียน ช้ัน ม.3/2565 จ านวน 70 คน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภาคกลาง แหล่งเรียนรู้

มิถุนายน 2565  - โครงการอบรมสารวัตรนักเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต

มิถุนายน 2565  - กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต
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Month/เดือน SUN/อาทิตย์ MON/จันทร์ TUE/อังคาร WED/พุธ THU/พฤหัสบดี FRI/ศุกร์ SAT/เสาร์

JULY 1 2

กรกฎาคม 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 28 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท

24 25 26 27 28 29 30 สมเด็จพรเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 10

31

1 งานลูกเสือ - เนตรนารี

2 งานระบบยุทธศาสตร์

3 กลุ่มงานการเงินและบัญชี

4 งานระบบสารสนเทศ

5 งานระบบยุทธศาสตร์

6 กลุ่มบริหารวิชาการ

7 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

8 งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ

9 งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ

ปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565  โรงเรียนสตรีภูเก็ต

วันหยุด

13 วันอาสาฬหบูชา

14 วันเข้าพรรษา

15 วันหยุดกรณีพิเศษ

29 วันหยุดกรณีพิเศษ

ท่ี
ระยะเวลาด าเนินการ

รายการปฏิทินปฏิบัติงาน สถานท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
วัน/เดือน/ปี

1 - 10 กรกฎาคม 2565  - ท ารายการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล – การศึกษาบุตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต

1 - 15  กรกฎาคม 2565  - รวมรวบข้อมูลเพ่ือจัดท าสารสนเทศโรงเรียน 2565 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

6 กรกฏาคม 2565  - ประชุมหัวหน้างานท้ังหมดเพ่ือช้ีแจงงบประมาณและก าหนดส่ง งาน/โครงการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

1 กรกฎาคม 2565  - กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา

1 - 5 กรกฏาคม 2565  - จัดท าข้อมูลส าหรับปีงบประมาณ 2566 เพ่ือเตรียมการจัดท าแผนปฏิบัติการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

โรงเรียน ปีงบประมาณ 2566

13-14 กรกฎาคม 2565  - กิจกรรมเวียนเทียน(วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) โรงเรียนสตรีภูเก็ต

6,20,27 กรกฎาคม 2565  - ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรและวิชาการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

8 กรกฎาคม 2565  - กิจกรรมวันงดด่ืมสุราแห่งชาติ (งดเหล้าเข้าพรรษา) โรงเรียนสตรีภูเก็ต

11 กรกฎาคม 2565  - กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาในโรงเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต
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10 ครูสาระภาษาเยอรมัน

11 กลุ่มงานบริหารวิชาการ IP

12 งานกิจกรรมนอกหลักสูตร

13 ครูสาระภาษาจีน

14  - แต่ละกลุ่มบริหารส่งไฟล์ (ย.01-ย.08) ให้กลุ่มนโยบายและแผนงาน งานระบบยุทธศาสตร์

15 กลุ่มงานการเงินและบัญชี

16 โครงการ SMTE ม.ปลาย

17 งานกิจกรรมนอกหลักสูตร

18 กลุ่มสาระภาษาไทย

19 กลุ่มงานการเงินและบัญชี

20 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

21 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ

22 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ

23 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

24 ห้องฝึกซ้อมนักเรียน ได้แก่ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

25 ห้อง 431 กับห้องรอยอดีต กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

26 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

27 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

15-16 กรกฎาคม 2565  - กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาเยอรมันออนไลน์ในระดับโรงเรียน

ท่ี
ระยะเวลาด าเนินการ

รายการปฏิทินปฏิบัติงาน สถานท่ีด าเนินการ

วันไหว้พระจันทร์(ชงชาจีน)/กิจกรรมวัฒนธรรมจีนท้องถ่ินภูเก็ต)

25 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

 เพ่ือรวบรวมส าหรับการจัดสรรงบประมาณ

26 กรกฎาคม 2565  - เบิกจ่ายเงินเดือนครูประจ าการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ผู้รับผิดชอบ
วัน/เดือน/ปี

15-16 กรกฎาคม 2565  - โครงการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือเสริมสร้างทักษะศตวรรษท่ี 21 (IP,IPC) คร้ังท่ี 2 อาคาร 7

18 กรกฎาคม 2565  - กิจกรรมวันศรีนครินทร์ (วันสมเด็จย่า) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

23-24 กรกฎาคม 2565  - กิจกรรมแข่งขันทักษะและสืบสานวัฒนธรรมจีน  (วันไหว้บะจ่าง/ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

31 กรกฎาคม 2565  - เบิกจ่ายเงินเดือนบุคลากรอัตราจ้างและครู Part-time โรงเรียนสตรีภูเก็ต

กรกฎาคม 2565  - โครงการค่ายคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีภูเก็ต

กรกฎาคม 2565  - กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

27-29 กรกฎาคม 2565  - งานมหกรรมวิชาการ SMTE  กลุ่มภาคใต้ตอนบน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

28 กรกฎาคม 2565  - จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลท่ี 10 ศาลากลางจังหวัด

29 กรกฎาคม 2565  - กิจกรรมวันภาษาไทย โรงเรียนสตรีภูเก็ต

กรกฎาคม 2565  - การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

กรกฎาคม 2565  - การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

กรกฎาคม 2565  - กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ส่ิงมีชีวิตทางทะเล ม.3/3-3/4

กรกฎาคม 2565  - กิจกรรมอบรมครูและนักเรียนแกนน าโครงการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสตรีภูเก็ต

กรกฎาคม 2565  - การแข่งขันประกวดมารยาทไทยระดับภาคใต้/ประเทศ

กรกฎาคม 2565  - การแข่งขันสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ
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28 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

29 งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ

30 งานกิจกรรมนอกหลักสูตร

กลุ่มสาระสุขศึกษา ฯ

31 งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ

32 งานระบบดูแลช่วยเหลือ นร.

กรกฎาคม 2565  - กิจกรรมการประกวดแข่งขันจัดท าคลิปวีดีโอในหัวข้อท่ีเก่ียวกับท้องถ่ินภูเก็ต

กรกฎาคม 2565  - กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน าโครงงานคุณธรรม โรงเรียนสตรีภูเก็ต

กรกฎาคม 2565  - กิจกรรมกีฬาสี โรงเรียนสตรีภูเก็ต

และสถานการณ์ในโลกปัจจุบันโดยใช้ภาษา

ท่ี
ระยะเวลาด าเนินการ

รายการปฏิทินปฏิบัติงาน สถานท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
วัน/เดือน/ปี

กรกฎาคม 2565  - กิจกรรมเตรียมพร้อมก่อนสอบธรรมศึกษาช้ันตรี ม.1 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

กรกฎาคม 2565  - งานประชุมผู้ปกครอง Classroom Meeting โรงเรียนสตรีภูเก็ต
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Month/เดือน SUN/อาทิตย์ MON/จันทร์ TUE/อังคาร WED/พุธ THU/พฤหัสบดี FRI/ศุกร์ SAT/เสาร์

AUGUST 1 2 3 4 5 6

สิงหาคม 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

1 งานระบบยุทธศาสตร์

2 กลุ่มงานการเงินและบัญชี

3 กลุ่มบริหารวิชาการ

4 โครงการ SMTE ม.ปลาย

5 ครูสาระภาษาเยอรมัน

6 งานกิจกรรมนอกหลักสูตร

7 ครูสาระภาษาญ่ีปุ่น

8 งานระบบยุทธศาสตร์

9 กลุ่มงานบริหารวิชาการ IP

ปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565  โรงเรียนสตรีภูเก็ต

วันหยุด

12 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ท่ี
ระยะเวลาด าเนินการ

รายการปฏิทินปฏิบัติงาน สถานท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
วัน/เดือน/ปี

3,10,17,24,31 สิงหาคม 2565  - ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรและวิชาการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

3-5 สิงหาคม 2565  - กิจกรรมค่ายทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ออนไลน์

5-6 สิงหาคม 2565  - กิจกรรม German Day ออนไลน์

1 - 5 สิงหาคม 2564  - แต่ละหน่วยงานช้ีแจงงบประมาณในการท า งาน/โครงการ ต่อฝ่ายบริหาร โรงเรียนสตรีภูเก็ต

เพ่ือจัดสรร/ตัดงบประมาณให้เพียงพอในแต่ละงาน/โครงการ

1 - 10 สิงหาคม 2565  - ท ารายการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล – การศึกษาบุตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต

15-16 สิงหาคม 2565  - โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาชุมชนสัมพันธ์ (IP,IPC) คร้ังท่ี 2 อาคาร 7

12 สิงหาคม 2565  - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าราชินนีนาถในร.9 ศาลากลางจังหวัด

15 สิงหาคม 2565  - กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาญ่ีปุ่น (ระดับศูนย์เครือข่ายฯ) ออนไลน์

15 สิงหาคม 2565  - การติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ 2565(คร้ังท่ี2) โรงเรียนสตรีภูเก็ต
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10 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

11 งานระบบยุทธศาสตร์

12 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

13 กลุ่มงานการเงินและบัญชี

14 กลุ่มงานการเงินและบัญชี

15 งานคอมพิวเตอร์ฯ

16 กลุ่มสาระภาษาไทย

17 โครงการ SMTE ม.ต้น

18 งานแนะแนว

19 งานกิจกรรมนอกหลักสูตร

กลุ่มสาระสุขศึกษา ฯ

18 สิงหาคม 2565  - กิจกรรมบูรณาการกีฬาต้านยาเสพติด เสริมนักเรียนกลุ่มเส่ียง โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ท่ี
ระยะเวลาด าเนินการ

รายการปฏิทินปฏิบัติงาน สถานท่ีด าเนินการ

25 สิงหาคม 2565  - กิจกรรมปรึกษา โดยศูนย์เสมารักษ์ ในสถานศึกษา และส่งต่อ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

26 สิงหาคม 2565  - เบิกจ่ายเงินเดือนครูประจ าการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

31 สิงหาคม 2565  - เบิกจ่ายเงินเดือนบุคลากรอัตราจ้างและครู Part-time โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ผู้รับผิดชอบ
วัน/เดือน/ปี

22 สิงหาคม 2565  - แต่ละกลุ่มบริหารส่งไฟล์พร้อมเอกสาร (ย.01-ย.08) ให้กลุ่มนโยบายและ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

แผนงานตาม เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณท่ีได้รับเพ่ือน าเสนอ

อนุมัติจากท่านผู้อ านวยการ

สิงหาคม 2565  - นักเรียน ช้ัน ม.1/2565  จ านวน 72 คน ศึกษาแหล่งเรียนรู้เน่ืองในวันสัปดาห์ แหล่งเรียนรู้

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตามโปรแกรม ภูเก็ต–ตรัง--พัทลุง--หาดใหญ่–สงขลา

สิงหาคม 2565  - จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจ าปี 2565 "วันธารน้ าใจสู่เยาวชน" โรงเรียนสตรีภูเก็ต

สิงหาคม 2565  - โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ภูเก็ต กาญจนบุรี

นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ กรุงเทพฯ และปทุมธานี

สิงหาคม 2565  - กิจกรรมวันภาษาไทย โรงเรียนสตรีภูเก็ต

สิงหาคม 2565  - กิจกรรมกีฬาจังหวัด สนามสุระกุล
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Month/เดือน SUN/อาทิตย์ MON/จันทร์ TUE/อังคาร WED/พุธ THU/พฤหัสบดี FRI/ศุกร์ SAT/เสาร์
SEPTEMBER 1 2 3

กันยายน 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

1 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2 กลุ่มงานการเงินและบัญชี
3 กลุ่มบริหารวิชาการ
4 งานระบบยุทธศาสตร์
5 งานระบบยุทธศาสตร์

6 กลุ่มงานการเงินและบัญชี
7 กลุ่มงานการเงินและบัญชี
8 งานกิจกรรมนอกหลักสูตร
9 งานกิจกรรมนอกหลักสูตร

1 กันยายน 2565  - กิจกรรมประสานชุมชน โดย 1 ต ารวจ 1 โรงเรียน/ตู้แดงรับเร่ือง โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ศูนย์เสมารักษ์ภูเก็ต/ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น TO BE NUMER ONE

1 - 10 กันยายน 2565  - ท ารายการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล – การศึกษาบุตร โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2565  โรงเรียนสตรีภูเก็ต

วันหยุด

ท่ี
ระยะเวลาด าเนินการ

รายการปฏิทินปฏิบัติงาน สถานท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
วัน/เดือน/ปี

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน
27 กันยายน 2565  - เบิกจ่ายเงินเดือนครูประจ าการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต
30 กันยายน 2565  - เบิกจ่ายเงินเดือนบุคลากรอัตราจ้างและครู Part-time โรงเรียนสตรีภูเก็ต

7,14,21,28 กันยายน 2565  - ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรและวิชาการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต
1 - 9 กันยายน 2565  - จัดท ารูปเล่มชุดแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนสตรีภูเก็ต
15 กันยายน 2565  - น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2566 ต่อคณะกรรมการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

กันยายน 2565  - กิจกรรมวันผ้อต่อ, กิจกรรมมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต
กันยายน 2565  - กิจกรรมไหว้บรรพบุรุษ โรงเรียนสตรีภูเก็ต
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1 งานคอมพิวเตอร์และส่ือเทคโนฯ

2 งานคอมพิวเตอร์และส่ือเทคโนฯ

3 งานคอมพิวเตอร์และส่ือเทคโนฯ

4 งานคอมพิวเตอร์และส่ือเทคโนฯ

5  งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน

6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม

7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

9 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

10 กลุ่มบริหารวิชาการ

11 งานกิจกรรมนอกหลักสูตร

12 โครงการ SMTE ม.ปลาย

13 โครงการ SMTE ม.ปลาย

14 โครงการ SMTE ม.ปลาย

15 โครงการ SMTE ม.ปลาย

16 โครงการนานาชาติ

17 โครงการนานาชาติ

18 โครงการนานาชาติ

อาคาร 6

อาคาร 6

อาคาร 6

1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65

สถานท่ีแข่ง

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ห้องเรียน 421,422,424

ห้อง 422, 423, 424

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ห้องเรียน 424

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

 - โครงการ Smart Fit & Firm

 - โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

 - โครงการส่งเสริมและน าเสนอผลงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

 - โครงการสืบสานประเพณีวิถีคนภูเก็ต

 - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้อง SMC

 - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ

 - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ

 - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเตรียมสารเคมี

ปฏิทินการปฏิบัติงานตลอดปีงบประมาณ  โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ท่ี
ระยะเวลาด าเนินการ

รายการปฏิทินปฏิบัติงาน

1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65

1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65

1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65

อาคาร 7

อาคาร 7

แหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต - โครงการ-Community-Service-IPC

 - โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน 

 - โครงการอาคารศูนย์แหล่งเรียนรู้ดนตรีและศิลปะ

 - โครงการห้องบันทึกส่ือการสอนและการจัดการสอนแบบออนไลน์

 - งานเสริมความรู้ GAT PAT O-NET และยกระดับผลสัมฤทธ์ิให้นักเรียน 

 - งานการแข่งขันทักษะวิชาการ

 - โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา

สถานท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
วัน/เดือน/ปี

1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65

1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65

1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65

1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65

1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65

1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65

1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65

1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65

1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65

1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65

1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65

1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65

1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65

1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

อาคาร 6

 - โครงการส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนด้านทักษะและการใช้ดิจิตอล

 - โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง 422 , 423 , 424

 - โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนแผนการเรียนวิทย์ คณิตและคอมฯ
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19 โครงการนานาชาติ

20 โครงการนานาชาติ

21 โครงการนานาชาติ

22 โครงการนานาชาติ

23 โครงการนานาชาติ

24 โครงการนานาชาติ

25 โครงการนานาชาติ

26 โครงการนานาชาติ

27 โครงการนานาชาติ

28 งานอาคารสถานท่ี

29 งานอาคารสถานท่ี

31 งานอาคารสถานท่ี

32 งานอาคารสถานท่ี

จังหวัดภูเก็ตหรือจังหวัดอ่ืนๆ

แหล่งเรียนรู้ทุกภาค

บริษัท/องค์กรด้านอาชีพต่างๆ

ท่ี

1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65  - โครงการ-OBEC-Cambridge-School-Summit-IPC

รายการปฏิทินปฏิบัติงาน

 - โครงการ-International Day 

 - โครงการ-SMART-CAMP-IP

1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65

1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65

ผู้รับผิดชอบ

 - โครงการต่อเติมห้องรักษาความปลอดภัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต

 - โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ

และภูมิทัศน์โรงเรียนสตรีภูเก็ต

 - โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสักทอง ทาสีอาคารเรียน ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการโรงเรียนสตรีภูเก็ต

1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65

1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65

1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65

1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65

1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65

 - โครงการ-University-visits-IP,IPC

 - โครงการหลักสูตร Money Tree

 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร 7

 - โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน อาคาร 7

 - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมการใช้งานลิฟต์

มหาวิทยาลัยรัฐบาลช่ือดัง

อาคาร7

อาคาร7

อาคาร7

1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65

1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65

 - โครงการ-Outside-Classroom-Learning-IP and IPC

 - โครงการ-Career-Prep-IP

โรงแรม S.D Avenue

สถานท่ีด าเนินการ

โรงเรียนเจ้าของภาษาในต่างประเทศ

1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65

1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65

1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65

วัน/เดือน/ปี

ระยะเวลาด าเนินการ

อาคาร 3

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

อาคาร 4 สักทอง


