
ปฏิทินปฏิบัติงาน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2558 
โรงเรียนสตรีภเูก็ต 

 
 

วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติงาน 
31 ม.ค.- 1 ก.พ. 58 ม.3 สอบ O-NET 
7-8 ก.พ. 58 ม.6 สอบ O-NET 
20-24 ก.พ. 58 รับสมัคร สอบเข้าเรียน ม. 1, ม. 4 ห้องเรียนพิเศษ 
23 , 25 , 27 ก.พ. 58 ม.6 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2557  
23 ก.พ. - 3 มี.ค.58 ครูประจ าวิชา ม.6 ตรวจข้อสอบ และจัดท าสมุดเก็บคะแนน (ปพ.5) และตรวจทานให้แลว้เสร็จ 
26 ก.พ. - 5, 9 มี.ค. 58 ม.1,3,5 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2557  
28 ก.พ. 58 สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ / ประกาศผล 5 มี.ค.58 
1 มี.ค. 58 สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ / ประกาศผล 6 มี.ค.58 
2 มี.ค. 58 นักเรียน ม.1, ม.2 สอบข้อสอบ สพฐ. 
3, 6, 10 มี.ค. 58 ม.2 และ ม.4 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2557  
5 มี.ค. 58 ครูประจ าวิชา ม.6 กรอกคะแนนลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
6 มี.ค. 58 พิมพ์ผลการเรียนรายวิชา ม.6 เพื่อตรวจทาน 
8 มี.ค. 58 นักเรียนเข้าใหม่ ห้องเรียนพิเศษ รายงานตัวปฐมนิเทศ พร้อมช าระเงิน 

9 มี.ค. 58 
08.30 - 12.00 น. ตรวจทาน การกรอกคะแนน ม.6 
13.00 - 16.30 น. แก้ไข การกรอกคะแนนผิดพลาด ม.6 

10 มี.ค. 58 พิมพ์ผลการเรียนรายบุคคล ม.6 
11 มี.ค. 58 ครูที่ปรึกษาจัดท าแฟ้มรายงานผลการเรียน (สมุดพก) ม.6 
12 มี.ค. 58 ประกาศผลการสอบ ม.6 พร้อมยื่นค าร้องสอบแก้ตัว ครั้งท่ี 1 
12 มี.ค. 58 ครูประจ าวิชา ม. 1 - ม. 5 กรอกคะแนนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ , 

วิทยาศาสตร์ , ไทย , ต่างประเทศ (ครูไทย), สุขศึกษา  
13 มี.ค. 58 ครูประจ าวิชา ม. 1 - ม. 5 กรอกคะแนนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะกลุ่มสารศิลปะ ,  

การงานอาชีพฯ , สังคมศกึษาฯ , ครูต่างประเทศ ,สุขศึกษา  
12-16 มี. ค. 58 สอบแก้ตัว ม. 6 ครั้งท่ี 1 
16 มี.ค. 58 พิมพ์ผลการเรียนรายวิชา ม. 1 ถึง ม. 5 เพื่อตรวจทาน 
16 - 31 มี.ค. 58 นักเรียนโครงการพิเศษ ม.1, ม.4 เรียนปรับพื้นฐาน  
17 มี.ค. 58 ส่งผลการสอบแก้ตัว ม.6 ครั้งท่ี 1 
17 - 18 มี.ค. 58 ตรวจทานและแก้ไข / พิมพ์ผลการเรียนรายบุคคล ม.1 - ม.5 
18-20 มี.ค. 58 สอบแก้ตัว ม. 6 ครั้งท่ี 2 
19 มี.ค. 58 ประกาศผลสอบ ม.1 - ม.5 / ยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งท่ี 1 
19 - 22 มี.ค. 58 สอบแก้ตัวครั้งท่ี 1 ม.1 - ม. 5 
20 - 24 มี.ค. 58 รับสมัคร สอบเข้าเรียน ม. 1 และ ม. 4 ห้องเรียนปกติ 
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23-24 มี.ค. 58 สอบแก้ตัว ม.3 ครั้งท่ี 2 
23-30 มี.ค. 58  สอบแก้ตัวครั้งท่ี 2  ม. 1 - ม. 5 ยกเว้น ม. 3 
23 มี.ค. 58 ส่งผลการสอบแก้ตัว ม.3 ครั้งท่ี 1 
23 มี.ค. 58 ส่งผลสอบแก้ตัว ม. 1 - ม. 5 ครั้งท่ี 1 และส่งผลการสอบแก้ตัว ม. 6 ครั้งท่ี 2 
25 มี.ค. 58 ส่งผลการสอบแก้ตัว ครั้งท่ี 2 ม.3 
28 มี.ค. 58 สอบคัดเลือกเข้า ม. 1/ ประกาศผล 2 เม.ย. 58 
29 มี.ค. 58 สอบคัดเลือกเข้า ม. 4/ ประกาศผล 3 เม.ย. 58 
31 มี.ค. 58 ครูประจ าวิชาส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งท่ี 2 ทุกระดับชั้น ยกเว้น ม.3 และ ม.6 
31 มี.ค.58 ครูส่งวิจัยในชั้นเรียน 
31 มี.ค. 58 ครูท่ีปรึกษา ม.3 และ ม.6 แจก ปพ. 1 พร้อมประกาศนียบัตรจบหลักสูตร  
1 เม.ย. 58 งานทะเบียน ส่ง GPA ให้ สพม.14 

6 เม.ย. 58 
ภาคเช้า 08.30 น. รายงานตัวปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1  
ภาคบ่าย 13.30 น. รายงานตัวปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.4  

8 เม.ย. 58 มอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ ม. 1 
9 เม.ย. 58 มอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ ม. 4 
10 เม.ย. 58 ปิดภาคเรียนท่ี 2/2557 
12 พ.ค. 58 ประชุมครูเปิดภาคเรียนท่ี 1/2558 
14 - 15 พ.ค. 58 เตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 
18 พ.ค. 58 เปิดเรียนภาคเรียนท่ี 1/2558 
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