ปฏิทินปฏิบัติงานทะเบียนวัดผล
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหอวัง
วัน/ เดือน/ ปี
ส.2 – อา. 3 ก.พ. 62
5 ก.พ. 62

ปฏิทินปฏิบัติงานทะเบียนวัดผล
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ผู้รับผิดชอบ

ม.3 สอบ O NET
วัดผลระดับ , หัวระดับชั้นแจก
- หัวระดับชั้น รับเอกสารการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน เพื่อแจกครู ครูที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาในระดับ(เลือกประเมินในรายวิชาที่สอน)เช่น

*คนที่1 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
*คนที่2 ประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
7 - 25 ก.พ. 62

- ตรวจทานการผลการเรียนย้อนหลัง 5ภาคเรียน ม.3และ ม.6 งานทะเบียน, ระดับวัดผล
- รายชื่อ –นามสกุล,นักเรียน ผู้ปกครองม.3และ ม.6

8 ก.พ. 62
12 ก.พ. 62 (ม.6)
14 ก.พ. 62(ม.1-5)
7 ก.พ. 62 (ม.6)

ครู ม.ต้น ,ม.ปลาย,นักเรียน

-ครูที่ปรึกษาส่งเอกสารการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครูที่ปรึกษา
และประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ที่หัวหน้าระดับชั้น หัวหน้าระดับ
-หัวหน้าระดับชั้นสรุปเอกสารการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

หัวหน้าระดับ

- ระดับชั้น ม.6 สารวจเวลาเรียนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ครูประจาวิชา
และส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% (มส)
งานทะเบียนวัดผล
เพื่อขออนุมัติผลการเรียน “ร, มส ” (ภายในเวลา 15.00 น.)

7 ก.พ. 62

-ขออนุมัติและประกาศรายชื่อนักเรียน ม.6 ที่มีเวลาไม่ครบ
80% (มส) , ผลการเรียน “ร” และประกาศ 16.00น.

18 ก.พ. 62

-ระดับชั้น ม.1-5 สารวจเวลาเรียนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2562 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% (มส)

งานทะเบียนวัดผล

เพื่อขออนุมัติผลการเรียน “ร, มส ” (ภายในเวลา 15.00 น.)
20 ก.พ. 62

23 ก.พ. 62

-ขออนุมัติและประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1-5 ที่มีเวลาไม่ครบ งานทะเบียนวัดผล
80% (มส) , ผลการเรียน “ร” และติดประกาศผล 16.00น.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว,
- กิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ เนตรนารี ,ชุมนุม, รักษาดินแดน
- กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
รวบรวมสรุปผลประเมิน ส่งงานทะเบียนวัดผล

หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ เนตร
นารี
หัวหน้าชุมนุม,หัวหน้ารักษา
ดินแดน,หัวหน้ากิจกรรมเพื่อ
สาธารณะประโยชน์
1

ปฏิทินปฏิบัติงานทะเบียนวัดผล

วัน/ เดือน/ ปี
*** 22 ก.พ. 62

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
- ม.1 ม.2 สอบข้อสอบปลายปี 4 วิชาหลัก

ผู้รับผิดชอบ
วิชาการ วัดผล ครูประจาวิชา

(คิด20%ของสอบปลายภาค)
(วิทยาศาสตร์,ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ)
*** 18 ก.พ.– 4 มี.ค. 62 ม.1– ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
ม.6

8,11,13 ก.พ.62

ม.4-5

25,27ก.พ.,1 มี.ค. 62

ม.1-3

26,28 ก.พ.,4 มี.ค.62

กลุ่มบริหารวิชาการ
ม.6 ต้องสอบให้เสร็จภายใน
สัปดาห์ที่3ของกุมภาพันธ์

23 ก.พ. 62

ม.6 สอบ GAT/PAT

2-3 มี.ค.62

ม.6 สอบ O-NET

หว.เป็นสถานที่สอบ
หว.เป็นสถานที่สอบ

ม.6 สอบ 9วิชาสามัญ

หว.เป็นสถานที่สอบ

27 ก.พ. – 5 มี.ค. 62

- โอนคะแนนปรนัย สอบปลายภาคเรียน

งานตรวจข้อสอบ

27 ก.พ. – 8 มี.ค. 62

- ครูตรวจข้อสอบอัตนัยและกรอกคะแนน ปพ.5

ครูประจาวิชา

11 มี.ค. 62

**งานทะเบียนวัดผลปิดระบบ ICT วัดผล เวลา14.00 น.

งานทะเบียนวัดผล

11 มี.ค. 62

ครูประจาวิชาทุกระดับชั้น ส่ง ปพ.5 ไม่เกิน 16.00น.

ครูประจาวิชา

12 - 14 มี.ค. 62

- งานทะเบียนวัดผลจัดทาสรุปผลการเรียน (ต2ก) ทุก
ระดับชั้น
เตรียมประกาศผลการเรียน 0,ร,มส,มผ
-จัดทาใบประกาศนียบัตร

งานทะเบียนวัดผล

- ตรวจทานผลการเรียน (ต2ก)

ครูที่ปรึกษา
คณะกรรมการตามคาสั่ง

16-17 มี.ค. 62

15 มี.ค. 62

เวลา 8.00 – 12.00 น. อาคาร 5 ชั้น 3 – 4
- ติดประกาศเฉพาะผลการเรียน 0,ร,มส,มผ
15และ18 มี.ค. 62
19 มี.ค. 62

- สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ตามตารางสอบ
- **ส่งผลสอบแก้ตัว ภายในเวลา 14.00 น.

ครูประจาวิชา

- ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 เวลา 10.00 น.

งานทะเบียนวัดผล

งานทะเบียนวัดผล

- เสนอลงนาม คาสั่ง กิจกรรม ปลอด 0, ร, มส และ มผ
ปีการศึกษา 2561
2

ปฏิทินปฏิบัติงานทะเบียนวัดผล

วัน/ เดือน/ ปี
25 -26 มี.ค. 62

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ผู้รับผิดชอบ

- กิจกรรม ปลอด 0, ร, มส และ มผ ปีการศึกษา 2561

งานวัดผล ครูประจาวิชา

(คือการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 )

ผู้ปกครอง นักเรียน

-ส่งผลสอบแก้ตัว ของกิจกรรม ปลอด 0, ร, มส และ มผ
ภายใน 14.00น.

งานวัดผลระดับ แก้ไขผลสอบ

26 มี.ค. 62

- ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 เวลา 16.00 น.

งานทะเบียนวัดผล

26 มี.ค. 62

- สทศ.ประกาศผล O NET ม.3
- พิมพ์ ปพ.6 ม.1-6

งานทะเบียนวัดผล

26 มี.ค. 62

ในโปรแกรม
ครูประจาวิชา

26 – 29 มี.ค. 62

เฉพาะ ม.3 ม.6ที่ยังติด 0, ร, มส สามารถซ่อมเสริมและสอบ งานทะเบียนวัดผล
แก้ตัวและส่งผล โดยนักเรียนจบหลักสูตรรอบ 2

22 – 28 มี.ค. 62

ครูที่ปรึกษา ม.3 และ ม.6 รวบรวมสมุดพก ส่งผู้อานวยการ
ลงนาม อนุมัติจบหลักสูตร 29 มี.ค. 62

ครูที่ปรึกษา ม.3ละ.ม.6

-ครูที่ปรึกษา รับ ปพ.6 เพื่อลงชื่อก่อนแจกให้นักเรียน

ครูที่ปรึกษา

วันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 2/2561

ครูที่ปรึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล

28 มี.ค. 62

ศุกร์ 29 มี.ค. 62

นักเรียนรับแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ6)

งานทะเบียนวัดผล

นักเรียน ม.3และ ม.6 รับ ใบประกาศนียบัตร(ปพ.2)
1 เม.ย. 62

วัดผลส่งผลการเรียน ม.6 ให้ สพม เขต 2

งานทะเบียนวัดผล

ทาเอกสารจบหลักสูตร ปพ.1 ของ ม.3 รอบ 2

งานทะเบียนวัดผล

4 เม.ย. 62

นักเรียน ม.3 รับ ปพ.1

11 เม.ย. 62

นักเรียน ม.6 รับ ปพ.1

งานทะเบียนวัดผล
ครูที่ปรึกษา นักเรียน ม.3
งานทะเบียนวัดผล

ซ่อมเสริมภาคฤดูร้อน(เฉพาะนักเรียนที่ติด 0,ร,มส)

ครูผู้สอนรายวิชา

1 - 3 เม.ย. 62

22 -25 เม.ย. 62

ครูที่ปรึกษา นักเรียน ม.6

ซ่อมเสริมนักเรียนที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์เลื่อนชั้น
(ช่วงที่ 1)

29 – 30 เม.ย. 62

ซ่อมเสริมนักเรียนที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์เลื่อนชั้น
(ช่วงที่ 2)

3

วัน/ เดือน/ ปี

ปฏิทินปฏิบัติงานทะเบียนวัดผล

ผู้รับผิดชอบ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

1-31 พ.ค. 62

ตรวจเอกสารมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

งานทะเบียนวัดผล

6-8 พ.ค. 62

ซ่อมเสริมนักเรียนที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์

งานทะเบียนวัดผล

9 พ.ค. 62
22 เม.ย.–10 พ.ค. 62
พฤ 16 พ.ค. 62

รอบก่อนเลื่อนชั้น

ครูผู้สอน

จัดการเลื่อนชั้นเรียน นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์

งานทะเบียนวัดผล

จัดทาเอกสาร ปพ.3 (แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร) ส่งสพม.2 และ สพฐ.

งานทะเบียนวัดผล

เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
งานทะเบียนวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนหอวัง

4

กาหนดการวัดผลโรงเรียนหอวัง
ภาคเรียนที่ 2/2561
29
นักเรียนทุกชั้นรับใบ ปพ.6 (สมุดพก)
มีนาคม 2562 นักเรียน ม.3, ม.6
รับใบ ปพ.2(ใบประกาศนียบัตร)
5
นักเรียน ม.3 รับ ปพ.1
เมษายน 2562 (จบรอบแรกที่ไม่ติด 0,ร,มส,มผ)
11
นักเรียน ม.6 รับ ปพ.1
เมษายน 2562 (จบรอบแรกที่ไม่ติด 0,ร,มส,มผ)
16
เปิด
พฤษภาคม
ภาคเรียนที่ 1
2562
ปีการศึกษา 2562

5

