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ปฏิทินปฏิบัติงาน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2559 

โรงเรียนสตรีภเูก็ต 
 
 

วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติงาน 
1 - 5 ก.พ. 59 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ม.4 ประเภทโควตา  
6 - 7 ก.พ. 59 นักเรียน  ม.6 สอบ O-NET  
15 ก.พ. 59 ส่งรายชื่อนักเรียนท่ีไม่มีสิทธิ์สอบ (มส.) 
17 ก.พ. 59 ประกาศผลเข้าเรียน ม.4 ประเภทโควตา 
19 ก.พ. 59 ครูประจ าวิชาส่งสมุดส ารวจเวลาเรียน  (สรุป)  และบันทึกการสอน 
20 - 24 ก.พ. 59 รับสมัครเข้าเรียน ม.1, ม.4 โครงการพิเศษ 
23, 25 ก.พ. , 1 มี.ค. 59 สอบปลายภาค  ม.ต้น ภาคเรียนท่ี 2/2558 
24,26,29 ก.พ. 59 สอบปลายภาค ม.ปลาย ภาคเรียนท่ี 2/2558 
27 - 28 ก.พ. 59 นักเรียน ม.3 สอบ O-NET 
23 ก.พ. - 3 มี.ค. 59 ครูประจ าวิชา ม.1 - ม. 6 ตรวจข้อสอบ และจัดท า ปพ.5 
3 มี.ค. 59 จัดเวทีน าเสนอวิชา IS ณ หอประชุมมะฮอกกานี นักเรียน ม.2 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
4 มี.ค. 59 - ครูประจ าวิชา ม.1 – ม.6 กรอกคะแนนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

       เช้า    - คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ ,  สุขศึกษาฯ 
       บ่าย   - สังคมศึกษาฯ , ภาษาไทย  
- ส่งผลเรียนซ  า และเรียนเพิ่มเติม ภาคเรียนท่ี 1/2558 

5 มี.ค. 59 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 โครงการพิเศษ 
5 - 8 มี.ค. 59 สอบ GAT, PAT ครั งท่ี 2 
6 มี.ค. 59 - สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 โครงการพิเศษ 

- รายงานตัวยืนยันสิทธิเข้าเรียน ม.4 ครั งท่ี 1 ประเภทโควตา  
7 - 8 (เช้า) มี.ค. 59  - ครูประจ าวิชา ม. 1 – ม.6 กรอกคะแนนในโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

      เช้า   -  ภาษาต่างประเทศ , ศิลปะ  
      บ่าย  -  การงานอาชพีฯ , ครูชาวต่างชาติ  

8 (บ่าย) มี.ค. 59  - พิมพ์ผลรายวิชาเพื่อตรวจทาน 
8 - 11 ม.ีค. 59 เข้าค่ายนักเรียนไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
9 มี.ค. 59 - ครูประจ าวิชาทุกรายวิชาตรวจสอบผลการสอบ (เช้า)   

- วัดผลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ด าเนินการแก้ไข (บ่าย) 
10 มี.ค. 59 - งานวัดผลพิมพ์ผลการเรียนรายบุคคล  

- ประกาศผลสอบเข้าเรียน ม.1 โครงการพิเศษ 
11 มี.ค. 59 - ประกาศผลสอบ นักเรียน ม.4 โครงการพิเศษ 

- ครูท่ีปรึกษารับผลการเรียนรายบุคคล (เช้า) และจัดท าสมุดประจ าตัวนักเรียน 
 

 

 

 



ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

                                                                                                                         โรงเรียนสตรีภูเกต็                                                                                                                                                                  
 

วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติงาน 
13 มี.ค. 59  รายงานตัว ประชุมผู้ปกครอง และช าระเงิน   

       08.30 น.   โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.1, ม.4 
       13.30  น.  โครงการ IP / Cambridge  

14 มี.ค. 59 - ประกาศผลสอบ ม.1 – ม.6 
- ยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัว ครั งท่ี 1 
- งานกิจการนักเรียนรายงานผลแก้คุณลักษณะอันพึงประสงค์และฝ่ายกิจกรรม รายงานผลแก้ตัว
กิจกรรม  

14 – 17 มี.ค. 59 สอบซ่อม ม.1 – ม.6 ครั งท่ี 1 
17 มี.ค. 59 - ครูประจ าวิชาส่งผลสอบซ่อม ม.1 – ม.6 ครั งท่ี 1 (ภาคเช้า) และหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ส่งฝ่าย

บริหารงานวิชาการ ( ภาคบ่าย) 
18 – 22 มี.ค. 59 สอบซ่อม ม.1 – ม.6 ครั งท่ี 2 
20 – 21 มี.ค. 59 รับสมัครเข้าเรียน ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ  
20 – 24 มี.ค. 59 รับสมัครเข้าเรียน ม.1 , ม.4 หอ้งเรียนปกติ  
21 มี.ค. 59 - ประกาศผล O-NET ม.6 
22 มี.ค. 59 ครูประจ าวิชาส่งผลสอบซ่อม ม.1 – ม.6 ครั งท่ี 2 (ภาคเช้า) และหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ส่งฝ่าย

บริหารงานวิชาการ (ภาคบ่าย) 
23 มี.ค. 59 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ 
25 มี.ค. 59 ประกาศผลการสอบนักเรียน ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ 
26 มี.ค. 59 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ห้องเรียนปกติ  
27 มี.ค. 59 - สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ห้องเรียนปกติ ประเภทสอบคัดเลือก  

- รายงานตัวยืนยันสิทธิเข้าเรียน ม.4 ครั งท่ี 2 ประเภทโควตา 
28 มี.ค. 59 - นักเรียน ม.6 รับ ปพ.1 

- ส่งรายงานวิจัยในชั นเรียน 
29 มี.ค. 59 ประกาศผลสอบ O-NET ม.3 
2 เม.ย. 59 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน  นักเรียน ม.1 ห้องเรียนปกติ และเงื่อนไขพิเศษ 
3 เม.ย. 59 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน  นักเรียน ม.4 ห้องเรียนปกติ และเงื่อนไขพิเศษ 
5 เม.ย. 59 นักเรียน ม.3 รับ ปพ.1 

6 เม.ย. 59 
รายงานตัว และปฐมนิเทศนักเรียน  ห้องเรียนปกติ 
- ม.1 เวลา 08.30 น.   
- ม.4 เวลา 13.30 น. 
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วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติงาน 
7 - 8 เม.ย. 59 กิจกรรม Rally OD Satreephuket 
9 เม.ย. 59 มอบตัวนักเรียน ม.1 โครงการพิเศษ และห้องเรียนปกติ  
10 เม.ย. 59 มอบตัวนักเรียน ม.4 โครงการพิเศษ และห้องเรียนปกติ  
11  เม.ย. 59 ปิดภาคเรียน 2/2558 
2 - 9 พ.ค. 59 นักเรียน SSP ม.4 ปรับพื นฐาน 8 วัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
2 พ.ค. - 10 พ.ค. 59 นักเรียน ม.1 ห้องเรียนปกติ และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เรียนปรับพื นฐาน /  (9 วัน)  

ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
10 พ.ค. 59 เตรียมความพร้อมนักเรียน ม.4 
11 พ.ค. 59 เตรียมความพร้อมนักเรียน ม.1  
12 พ.ค. 59 ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 1/2559 
13 พ.ค. 59 อบรมจริยธรรมคร ู
16 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียนท่ี 1/2559 

 


