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ที่ การปฏิบัตงิาน กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน งานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

2 จัดท าสมุดบันทึกหลังสอนและส ารวจเวลาเรียน งานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

3 กิจกรรมออกแบบการจัดการเรียนการสอนและการวดัผลประเมินผลในศตวรรษที่ 21 งานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

4 งานเสริมความรู้ GAT PAT O-NET งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน

5 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทนและการใช้ประโยชน์ กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

7 กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมฝร่ังเศส SPK กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

8 กิจกรรมแลกเปล่ียนวัฒนธรรมไทย-ญีปุ่น่ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

9 กิจกรรมรุ่นพีแ่นะแนวการศึกษาต่อสายภาษาญีปุ่น่ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

10 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิใ์นทุกระดับชั้นและน านักเรียนสู่ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
มาตรฐานสากลด้านภาษาจีน PAT 7.4

11 โครงการจัดติวภาษาเยอรมันเพือ่การสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน A1, A2 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

12 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน งานห้องสมุด

 - จัดกิจกรรม Happy birthday by book
 - จัดกิจกรรม Read and share
 - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน : ตอบค าถาม

13 จัดสอบปลายภาคเรียนที ่1/2563 งานวัดผล
14 โครงการปรับปรุงห้อง วัดผลและประเมินผล งานวัดผล
15 ลงทะเบียนวิชาเรียน  ภาคเรียนที ่2/2563 งานทะเบียน
16 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการ SMTE ม.ต้น
17 กิจกรรมฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนะแนวอาชีพ โครงการ SMTE ม.ปลาย
18 โครงการเตรียมความพร้อม SMTE เข้ามหาวิทยาลัย โครงการ SMTE ม.ปลาย
19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้อง โครงการ SMTE ม.ปลาย
20 จัดท าคู่มือการนิเทศการจัดการเรียนรู้และปฏิทินการปฏิบัติงานของ งานนิเทศจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระกรเรียนรู้ และปฏิทินรวม
21 กิจกรรมวันธีรราชเจ้า งานกิจกรรมในหลักสูตร
22 กิจกรรมวันปิยมหาราช งานกิจกรรมนอกหลักสูตร

ไตรมาสที่ 1
เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563
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ที่ การปฏิบัตงิาน กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ

23 กิจกรรมวันบิดาฝนหลวง งานกิจกรรมนอกหลักสูตร
24 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 งานกิจกรรมนอกหลักสูตร
25 กิจกรรมวันลอยกระทง งานกิจกรรมนอกหลักสูตร
26 กิจกรรมวันดินโลก งานกิจกรรมนอกหลักสูตร
27 รายงานผลการประเมินการปฏบิติังานภาคเรียนที่ 1/2563 ตามแผนปฏบิติัการ2563 งานนิเทศก ากับและประเมินผล
28 ประชุมผู้ปกครอง Classroom Meeting ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
29 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
30 กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ส าหรับนักเรียนม.1 งานพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

31 กิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่งไม่พึง่ยา งานปอ้งกันและไขปญัหายาเสพติดฯ

จ านวน 60 คน ฝึกทักษะ 1 วัน
32 กจิกรรมเขา้ร่วมประกวดแขง่ขนั TO BE NUMBER ONE TEENDANCERCISE งานปอ้งกันและไขปญัหายาเสพติดฯ

33 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธุลู์กน้ ายุงลาย งานอนามัย
34 ตรวจสุขาภิบาลโรงอาหารและส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน งานอนามัย
35 ติดตามวัดสายตานักเรียน งานอนามัย
36 ชั่งน้ าหนัก-วัดส่วนสูงนักเรียนคร้ังที ่2/2563 งานอนามัย
37 ตรวจสุขภาพนักเรียน ม.1-ม.3 งานอนามัย
38 โครงการ Christmas Day โครงการนานาชาติ
39 โครงการ SMART CAMP (IP) โครงการนานาชาติ
40 โครงการ OBEC Cambridge School Summit (IPC) โครงการนานาชาติ
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ที่ การปฏิบัตงิาน กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน งานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

2 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ งานพฒันาศักยภาพนกัเรียน/กลุ่มสาระฯ

3 งานเสริมความรู้ GAT PAT O-NET งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน

4 กิจกรรมยกผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน ชั้น ม.3 กลุ่มสาระภาษาไทย

5 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

6 โครงการพฒันาครูในการใช้ส่ือและนวตักรรมในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

7 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน ม.3/3-3/4 กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ม.2/1-2/10 กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9 โครงการฟุตบอลชาย บาสเกตบอลหญิง ส.ภ.ก.คัพ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ

10 โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ กลุ่มสาระศิลปะ

11 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านการงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

12 โครงการปรับปรุงอาคารของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

13 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

14 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นม. 3 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

15 กิจกรรมติวสอบวัดระดับมาตรฐานสากล DELF A1/A2 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

16 กิจกรรมแลกเปล่ียนวัฒนธรรมไทย-ญีปุ่น่ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

17 กิจกรรมรุ่นพีแ่นะแนวการศึกษาต่อสายภาษาญีปุ่น่ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

18 กิจกรรมกิจกรรมสอนเสริมเตรียมสอบวัดระดับ, Pat ญีปุ่น่ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

19 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิแ์ข่งขันทกัษะและสืบสานวฒันธรรม (กิจกรรมวนัตรุษจีน) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

20 งานเปดิบา้นภาษาต่างประเทศ (Open House  for  International Languages) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

21 กิจกรรมค่ายภาษาเยอรมันระดับประเทศ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

21 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน งานห้องสมุด

 -  จัดกิจกรรม  Selfie with book
 -  จัดกิจกรรม Happy birthday by book
 -  จัดกิจกรรม Read and share
 -  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน : ตอบค าถาม
 -  จัดกิจกรรม ยอดนักอ่าน

ไตรมาสที่ 2
เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2564
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ที่ การปฏิบัตงิาน กิจกรรม/โครงการ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ

22 ด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2564 งานรับนักเรียน

23 โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย งานพัฒนาหลักสูตรฯ

24 โครงการเปิดโลกทัศน์แนะแนวศึกษาต่อให้แก่ผู้ปกครอง ม.3 งานแนะแนว

25 โครงการศึกษาดูงานเพือ่พัฒนาศักยภาพครูแนะแนว งานแนะแนว

26 นักเรียน ม.1 เลือกแผนการเรียน ม.2 ปีการศึกษา 2562 งานแนะแนว

27 จัดนักเรียน ม.3 เข้าศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนสตรีภูเก็ตประเภทโควตา(ต่อ)   งานแนะแนว

28 จัดสอบกลางภาคเรียนที ่2/2563 งานวัดผล
29 จัดท า ปพ.1 (5 ภาคเรียน) ม.3 , ม.6 งานทะเบียน
30 จดัท า ปพ.1 ปพ.2 ปพ.3 นักเรียน.ม.3 และ ม.6 ทีจ่บหลักสูตรปีการศึกษา 2563 งานทะเบียน
31 จัดท าหลักฐานภาษาอังกฤษ (Transcript) นร.ม.3 , ม.6 ทีจ่บหลักสูตร งานทะเบียน
32 นักเรียนโครงการ ระดับชั้น ม.1/2563  จ านวน 70 คน เข้าค่าย โครงการ SMTE ม.ต้น

วิทยาศาสตร์  ณ อุทยานส่ิงแวดล้อมนานาชาติสิรินทร อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี
33 นักเรียนชั้น ม.2/2563  จ านวน 70 คน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภาคกลาง โครงการ SMTE ม.ต้น

ตามโปรแกรม  ภูเก็ต-นครปฐม-ปทุมธาน-ีสุพรรณบุรี-เพชรบุรี
34 โครงการปรับปรุงห้องเรียนพิเศษวิทย์ คณิตฯ โครงการ SMTE ม.ต้น
35 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการ SMTE ม.ปลาย
36 กิจกรรมติวเข้มเข้ามหาวิทยาลัย โครงการ SMTE ม.ปลาย
37 กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์ โครงการ SMTE ม.ปลาย
38 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้อง โครงการ SMTE ม.ปลาย
39 โครงการอบรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ยุคดิจิทัล งานนิเทศจัดการเรียนรู้
40 การนิเทศการจัดการเรียนรู้/การเยี่ยมชั้นเรียน งานนิเทศจัดการเรียนรู้
41 ลูกเสือ - เนตรนารี ชั้น ม.3 เข้าค่ายพักแรม ณ น้ าตกโตนไพร จ.พังงา กิจกรรมในหลักสูตร
42 ยุวกาชาด ชั้น ม.3 เข้าค่ายพักแรม ณ โรงเรียนวัดมงคลวนาราม จ.ภูเก็ต กิจกรรมในหลักสูตร
43 พิธีเข้าประจ าหมู่ยุวกาชาดชั้น ม.1 กิจกรรมในหลักสูตร
44 พิธีเข้าประจ ากองลูกเสือ - เนตรนารีชั้น ม.1 กิจกรรมในหลักสูตร
45 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีชั้น ม.2 กิจกรรมในหลักสูตร
46 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ยุวกาชาด ม.2 กิจกรรมในหลักสูตร
47 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที ่2, 3 ฝึกภาคสนาม กิจกรรมในหลักสูตร
48 โครงการฝึกอบรมระเบียบวินัยจราจร นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาจราจร กิจกรรมในหลักสูตร
49 กิจกรรม Harmony Day กิจกรรมนอกหลักสูตร
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50 กิจกรรมจัดโต๊ะไหว้เทวดา กิจกรรมนอกหลักสูตร
51 กิจกรรมวันท้าวเทพฯ กิจกรรมนอกหลักสูตร
52 ตรวจสอบ-จ าหน่าย ครุภัณฑ์ประจ าปี งานพัสดุและสินทรัพย์
53 ติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 คร้ังที ่1 ระบบยุทธศาสตร์
54 จัดท ารายงานวิจัยภาพรวมปีการศึกษา 2563 ระบบยุทธศาสตร์
55 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ งานระบบสารสนเทศโรงเรียน
56 โครงการห่วงใยใส่ใจดูแล จัดค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน งานส่งเสริมระเบียบวินัย
57 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 ระดับชั้น ม.6
58 กิจกรรมเวียนเทียนในวันส าคัญทางศาสนา (วันมาฆบูชา) งานพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

59 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE IDOL งานปอ้งกันและไขปญัหายาเสพติดฯ

60 กิจกรรม Re-X-Ray ตรวจปัสสาวะ กลุ่มเส่ียง งานปอ้งกันและไขปญัหายาเสพติดฯ

61 กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว เฝ้าระวังการแพร่ระบาด บุหร่ี /เหล้า งานปอ้งกันและไขปญัหายาเสพติดฯ

62 กิจกรรมตอบค าถาม หน้าเสาธง เนื่องในวันงดสูบบุหร่ีโลก งานปอ้งกันและไขปญัหายาเสพติดฯ

63 โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและประเมินผล งานนข้อมูลสารสนเทศฯ
64 กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร, กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ งานพัฒนาบุคลากร
65 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที ่21 งานพัฒนาบุคลากร
66 กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อและแนะแนวการอาชีพส าหรับนักเรียน IP โครงการนานาชาติ
67 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิแ์ละความเปน็เลิศทางวชิาการและผู้น าทางภาษา (IP,IPC) โครงการนานาชาติ
68 โครงการ Science Trip (IP) โครงการนานาชาติ
69 โครงการ Science Camp (IP) โครงการนานาชาติ
70 โครงการ Outside Classroom Learning (IP) โครงการนานาชาติ
71 โครงการ Outside Classroom Learning (IPC) โครงการนานาชาติ
72 โครงการ Career Preparation (IP) โครงการนานาชาติ
73 โครงการ University Visits (IP,IPC) โครงการนานาชาติ
74 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะของนักเรียนนานาชาติ (SMART) โครงการนานาชาติ
75 โครงการจัดซ้ือตู้ดูดควันพร้อมชุดการจัดไอระเหยสารเคมี (FUME HOOD) โครงการนานาชาติ
76 โครงการจดัท าห้องคอมพวิเตอร์(735) โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเกต็ โครงการนานาชาติ
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1 การจัดซ้ือหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563 งานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

2 กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียนและการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ งานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

3 กิจกรรมทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ม.3 งานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน งานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

5 โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง 421 , 422 , 423 , 424 งานศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ

6 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นักเรียน แผนการเรียน งานศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

7 จัดท าบนัทกึการอ่านการเขียน แบบฝึกหดั แบบทดสอบด้านการอ่าน/การเขียนทกุระดับชั้น กลุ่มสาระภาษาไทย

8 กิจกรรมวันสุนทรภู่ กลุ่มสาระภาษาไทย

9 โครงการห้องสีเขียว กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ส่ิงมีชีวิตทางทะเล ม.3/3-3/4 กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11 กิจกรรมจัดบอร์ดวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

12 การแข่งขันเศรษฐศาสตร์/ประวัติศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

13 โครงการการจัดแข่งขันพานไหว้ครู
14 แข่งขันทักษะภาษาญีปุ่น่ (ระดับเขตพืน้ที)่ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
15 กิจกรรมรุ่นพีแ่นะแนวการศึกษาต่อสายภาษาญีปุ่น่ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
16 กิจกรรมสอนเสริมเตรียมสอบวัดระดับ, Pat ญีปุ่น่ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
17 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิแ์ข่งขันทักษะและสืบสานวัฒนธรรม กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

   1. กิจกรรมวันไหว้บะจ่าง
   2. กิจกรรมวันไหว้พระจันทร์(ชงชาจีน)
   3. กิจกรรมวัฒนธรรมจีนท้องถิ่นภูเก็ต

18 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน งานห้องสมุด

     -  จัดกิจกรรม Happy birthday by book
     -  จัดกิจกรรม Read and share
     -  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน : ตอบค าถาม

19 โครงการ PLC งานหลักสูตร งานพัฒนาหลักสูตรฯ

20 จัดสอบปลายภาคเรียนที ่2/2563 งานวัดผล

เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2564
ไตรมาสที่ 3
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21 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียน งานปรัชญาของเศรษฐกิจฯ
22 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบมอบตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 งานทะเบียน
23 จัดส่งแบบรายงานประกาศนียบัตร (ปพ.2)  ม.3 และ ม.6 ให้ สพม. 14 งานทะเบียน
24 จัดส่งรายงานแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) ม.3 และ ม.6 ให้สพฐ. งานทะเบียน
25 นักเรียนชั้น ม.3/2564  จ านวน 70 คน เข้าค่ายปฏิบัติการห้องแล็บคอมฯ โครงการ SMTE ม.ต้น

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อ.กะทู ้จ.ภูเก็ต
26 นักเรียนชั้น ม.2/2564  จ านวน 70 คน เข้าค่ายปฏิบัติการห้องแล็บวิทยฯ โครงการ SMTE ม.ต้น

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อ.กะทู ้จ.ภูเก็ต
27 นักเรียน ชั้น ม.3/2563  จ านวน 70 คน  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภาคกลาง ภาคตะวนัออก โครงการ SMTE ม.ต้น

กรุงเทพมหานคร โปรแกรม ภูเก็ต-ชลบุรี-อยุธยา-เพชรบุรี

28 กิจกรรมค่ายผูกจิตอาสาสัมพันธ์น้องพี ่SMTE ม.ปลาย โครงการ SMTE ม.ปลาย
29 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์รวมเครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการ SMTE ม.ปลาย

วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี   และส่ิงแวดล้อม ภาคใต้ตอนบน
30 กิจกรรมติวเข้มเข้ามหาวิทยาลัย โครงการ SMTE ม.ปลาย
31 โครงการ ค่ายทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการ SMTE ม.ปลาย
32 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้อง โครงการ SMTE ม.ปลาย
33 นักเรียน ม.1 เข้าใหม่เลือกกิจกรรมในเคร่ืองแบบ งานกิจกรรมในหลักสูตร
34 นักเรียน ม.4 เข้าใหม่เช้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหาร งานกิจกรรมในหลักสูตร
35 นักเรียนลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม งานกิจกรรมในหลักสูตร
36 กิจกรรมพิธีไหว้ครูและเลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียน งานกิจกรรมในหลักสูตร
37 โครงการอบรมนักศึกษาวิชาทหารอ านวยการ งานกิจกรรมในหลักสูตร
38 รายงานผลการประเมินการปฏบิติังานภาคเรียนที่ 2/2563 ตามแผนปฏบิติัการ 2564 งานนิเทศก ากับและประเมินผล
39 กรอกข้อมูลนักเรียนเข้าใหม่และนักเรียนเดิมลงระบบ DMC ของสพฐ. งานระบบสารสนเทศโรงเรียน
40 จัดท ารายงานสารสนเทศโรงเรียน 2564 งานระบบสารสนเทศโรงเรียน
41 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ งานระบบสารสนเทศโรงเรียน
42 จัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 งานประกันคุณภาพ
43 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิด งานส่งเสริมระเบียบวินัย
44 กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน ม.1, ม.4 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
45 กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะปฐมนิเทศนักเรียนม.1 และ ม.4 งานพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

46 กิจกรรมเวียนเทียนในวันส าคัญทางศาสนา (วันวิสาขบูชา) งานพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
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47 กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร-ธรรมจาริณี งานพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

48 กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน าประจ าห้องเรียน 75 คน งานพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

49 กิจกรรมตอบค าถาม หน้าเสาธง เนื่องในวันงดสูบบุหร่ีโลก งานปอ้งกันและไขปญัหายาเสพติดฯ

50 กิจกรรมรณรงค์ขบวนแห/่เสียงตามสาย/ตรวจตรา/เฝ้าระวัง งานปอ้งกันและไขปญัหายาเสพติดฯ

51 ทดสอบสมรรถภาพนักเรียน คร้ังที ่1/2564 งานอนามัยโรงเรียน
52 ชั่งน้ าหนัก-วัดส่วนสูงนักเรียนคร้ังที ่1/2564 งานอนามัยโรงเรียน
53 กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร, กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ งานพัฒนาบุคลากร
54 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที ่21 งานพัฒนาบุคลากร
55 โครงการประชาสัมพันธ์โครงการนานาชาติ (IP,IPC) โครงการนานาชาติ
56 โครงการจดัการผลิตและจดัหาแบบเรียนส่ือการเรียนรู้ (IP,IPC) โครงการนานาชาติ
57 โครงการพัฒนาหลักสูตร เพือ่เสริมสร้างทักษะศตวรรษที ่21 (IP,IPC) โครงการนานาชาติ
58 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิแ์ละความเปน็เลิศทางวชิาการและผู้น าทางภาษา (IP,IPC) โครงการนานาชาติ
59 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาชุมชนสัมพันธ์ (IP,IPC) โครงการนานาชาติ
60 โครงการ International Conference (IP,IPC) โครงการนานาชาติ
61 โครงการจัดท าห้องเรียนคุณภาพ โครงการนานาชาติ (IP,IPC) โครงการนานาชาติ
62 โครงการพฒันาศักยภาพครูและบคุลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล (IP,IPC) โครงการนานาชาติ
63 กจิกรรมอบรมครูและบุคลากรในการใช้จติวิทยาดูแลนักเรียนยคุศตวรรษที ่21 (IP) โครงการนานาชาติ
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1 จัดท าสมุดบันทึกหลังสอนและส ารวจเวลาเรียน งานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

2 กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียนและการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ งานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

3 กิจกรรมทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ม.3 งานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน งานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

5 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สัปดาห์วิทยาศาสตร์นักเรียน แผนการเรียน งานศูนย์คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

6 กิจกรรมวันภาษาไทย กลุ่มสาระภาษาไทย

7 โครงการค่ายคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

8 การแข่งขันประกวดมารยาทไทยระดับภาคใต้และระดับประเทศ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

9 งานแข่งขันกีฬาสี/งานกีฬาจังหวัด กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ

10 กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมฝร่ังเศส CDF Phuket กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

11 กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมฝร่ังเศส ระดับประเทศ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

12 แข่งขันทักษะภาษาญีปุ่น่ (ระดับประเทศ) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
13 ค่ายภาษาญีปุ่น่ด้วยการเรียนรู้ผ่านภาระงาน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
14 กิจกรรมแลกเปล่ียนวัฒนธรรมไทย-ญีปุ่น่ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
15 กิจกรรมรุ่นพีแ่นะแนวการศึกษาต่อสายภาษาญีปุ่น่ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
16 กิจกรรมกิจกรรมสอนเสริมเตรียมสอบวัดระดับ, Pat ญีปุ่น่ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
17 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิแ์ข่งขันทักษะและสืบสานวัฒนธรรม กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

   1. กิจกรรมการแข่งขันตัด/พับกระดาษจีน
   2. กิจกรรมการแข่งขันการถักเชือกจีน
   3. กิจกรรมการแข่งขันการคัดลายมือภาษาจีน
   4. กิจกรรมการแข่งขันเขียน/วาดด้วยพูก่ันจีน

18 ค่ายภาษาเยอรมันเพือ่การท่องเทีย่วคร้ังที ่3 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
19 กิจกรรมแข่งทักษะภาษาเยอรมันระดับประเทศ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
20 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน งานห้องสมุด

     -  จัดกิจกรรม Happy birthday by book
     -  จัดกิจกรรม Read and share
     -  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน : ตอบค าถาม

ไตรมาสที่ 4
เดือนกรกฏาคม - กันยายน พ.ศ. 2564
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21 โครงการนักเรียนเพือ่นทีป่รึกษา YC งานแนะแนว
22 จัดสอบกลางภาคเรียนที ่1/2564 งานวัดผล
23 เขียนทะเบียนใหญ่ ม.1 และ ม.4 งานทะเบียน
24 กรอกประวัตินักเรียน ม.1 และ ม.4 และ นักเรียนทีเ่ข้าระหว่างปีใน งานทะเบียน

โปรแกรม SECONDARY'56 
25 เตรียม ปพ.1 ส าหรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 งานทะเบียน
26 นักเรียน ชั้น ม.1/2564  จ านวน 70 คน ศึกษาแหล่งเรียนรู้เนื่องใน โครงการ SMTE ม.ต้น

วนัสัปดาหว์ทิยาศาสตร์แหง่ชาติ  ตามโปรแกรม ภเูก็ต–ตรัง--พทัลุง--หาดใหญ–่สงขลา

27 งานแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์และสะเต็ม โครงการ SMTE ม.ปลาย
28 งานมหกรรมวิชาการกลุ่มห้องเรียนพิเศษภาคใต้ตอนบน โครงการ SMTE ม.ปลาย
29 โครงการ ค่ายทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการ SMTE ม.ปลาย
30 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้อง โครงการ SMTE ม.ปลาย
31 กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กิจกรรมในหลักสูตร
32 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาวิชาทหารใหม่ กิจกรรมในหลักสูตร
33 กิจกรรมวันศรีนครินทร์ (วันสมเด็จย่า) กิจกรรมนอกหลักสูตร
34 จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที ่10 กิจกรรมนอกหลักสูตร
35 กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมนอกหลักสูตร
36 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าราชินนีนาถใน ร.9 กิจกรรมนอกหลักสูตร
37 กิจกรรมวันผ้อต่อ กิจกรรมนอกหลักสูตร
38 กิจกรรมกีฬาจังหวัด กิจกรรมนอกหลักสูตร
39 กิจกรรมมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ กิจกรรมนอกหลักสูตร
40 ติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 คร้ังที ่2 ระบบยุทธศาสตร์
41 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 ระบบยุทธศาสตร์
42 จัดท าโครงการอบรมสารวัตรนักเรียน งานส่งเสริมระเบียบวินัย
43 โครงการโรงเรียนสุจริต งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

44 กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน าคุณธรรม จริยธรรม งานพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

45 กิจกรรมเวยีนเทยีนในวนัส าคัญทางศาสนา(วนัอาสาฬหบชูาและถวายเทยีนพรรษา) งานพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

46 กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" งานอนามัยโรงเรียน
47 วัดสายตานักเรียน งานอนามัยโรงเรียน
48 กิจกรรมบูรณาการกีฬาต้านยาเสพติด เสริมนักเรียนกลุ่มเส่ียง งานปอ้งกันและไขปญัหายาเสพติดฯ
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49 กิจกรรมปรึกษา โดยศูนย์เสมารักษ์ ในสถานศึกษา และส่งต่อ งานปอ้งกันและไขปญัหายาเสพติดฯ

50 กิจกรรมประสานชุมชน โดย 1 ต ารวจ 1 โรงเรียน/ตู้แดงรับเร่ือง งานปอ้งกันและไขปญัหายาเสพติดฯ

51 กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร, กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ งานพฒันาบคุลากร

57 โครงการ Expanding knowledge & Assimilating International Cultures (IP) โครงการนานาชาติ
59 โครงการ Expanding knowledge & Assimilating International Cultures (IPC) โครงการนานาชาติ


