ปฏิทินปฏิบัติงานทะเบียนวัดผล
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหอวัง
วัน/ เดือน/ ปี

รายการปฏิบตั ิ

16 พ.ค. 62

เปิดภาคเรียนที่ 1/ 2562

ผู้รบั ผิดชอบ

16 - 24 พ.ค. 62

- จัดซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวนักเรียนที่ตกค้างปีการศึกษา 2561 รอบพิเศษ งานวัดผลและครูผู้สอน (ทีม่ ี
นักเรียนตกค้างไม่ผ่านเกณฑ์)

22 พ.ค. 62

- รายงานผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ปพ.3) ส่ง เขต สพม.2
และ สพฐ.

ครูอรรถพล

10-11 มิ.ย. 62

- จัดบริการถ่ายภาพนักเรียนติด ปพ 1 ของ ม.3

งานทะเบียนวัดผลและครูผู้สอน

10 มิ.ย.- 24 ก.ค. 62 -จัดซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว ค้าสั่งเรียนซ้ารายวิชา ปีการศึกษา 2561

ครูที่สอนรายวิชาที่มีนักเรียน “0”

3 - 4 ก.ค. 62

งานทะเบียนวัดผลและครูผู้สอน

- จัดบริการถ่ายภาพนักเรียนติด ปพ 1 ของ ม.6

18 - 24 ก.ค. 62 สอบกลางภาค 1/2562
ม.ต้น ศ 19, พ 23, ก.ค. 62
ม.ปลาย พฤ 18, จ 22, พ 24 ก.ค. 62
18 - 24 ก.ค. 62
23 ก.ค. – 9 ส.ค.62

กลุ่มบริหารวิชาการ

- งานวัดผล ปฏิบตั ิการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมพร้อมรับโอนคะแนน งานวัดผลระดับ
งานตรวจข้อสอบ และครูผู้สอน
- เปิดระบบโปรแกรม ICT ให้เฉพาะครูผู้สอนที่ออกข้อสอบอัตนัย
**ครูผู้สอนที่ออกข้อสอบปรนัย
กรอกคะแนน (คะแนนปรนัย + อัตนัย)เอง ในช่องสอบกลางภาคเรียน
1/2562 (ให้ครูผู้สอนประจาวิชาแจ้งงานทะเบียนวัดผลโดยตรงเพื่อขอเปิด อย่างเดียวจะโอนคะแนนให้เข้า
ICT เหมือนเดิม
เฉพาะรายวิชาที่มีสอบอัตนัย)
- ปิดระบบโปรแกรม ICT 9 ส.ค. 62 (16.00)

13-15 ส.ค. 62

- ทะเบียนวัดผลประมวลผลและจัดพิมพ์คะแนนกลางภาค ปพ.6 ทุก
ระดับชั้น แจ้งนักเรียน /ผู้ปกครองทราบ

งานทะเบียนวัดผลทาให้ก่อน
ประชุมสื่อสัมพันธ์บ้านโรงเรียน

**16 ส.ค. 62

- ครูที่ปรึกษารับ ปพ.6 เวลา 09.00 น.

**** 20 ส.ค. 62

ครูที่ปรึกษารับก่อน คาสั่ง
กิจกรรมสื่อสัมพันธ์บ้านโรงเรียน
ครูผู้สอน

- วัดผลเปิดระบบโปรแกรม ICT ให้ครูลงคะแนนเก็บก่อนและหลังสอบ
กลางภาคเรียนที่ 1/2562 ก่อนวันสอบปลายภาคเรียน
***เปิดให้หลังจากงานประชุมสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนแล้ว
- หัวระดับชั้น รับเอกสารการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
วัดผลระดับ , หัวระดับชั้น
ประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน จากทะเบียนวัดผลเพื่อแจกครูที่ปรึกษา แจกครูที่ปรึกษา
ในระดับ(แบ่งกันประเมินในวิชาที่ครูที่ปรึกษาสอนนักเรียนประจาชั้น)
*คนที่1 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
*คนที่2 ประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

28 ส.ค. 62

6 ก.ย. 62
11 ก.ย. 62

- ครูที่ปรึกษาส่งเอกสารการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ที่หัวหน้าระดับชัน
- ส่งบันทึกขออนุมัติผลการเรียน นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% (มส)
ทุกระดับชั้น (ส้ารวจเวลาเรียนถึงวันที่ 10 กันยายน 2562)
- ส่งบันทึกขออนุมัติผลการเรียน “ร” (ภายในเวลา 12.00 น.)

**ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**

ครูที่ปรึกษา
หัวหน้าระดับ
ครูผู้สอนประจาวิชาพร้อม
หลักฐานแจ้งผู้ปกครองรับทราบ
งานทะเบียนวัดผล

ปฏิทินปฏิบัติงานทะเบียนวัดผล
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหอวัง
วัน/ เดือน/ ปี
11 ก.ย. 62
11 ก.ย. 62
11 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62

รายการปฏิบตั ิ

ผู้รบั ผิดชอบ

- เสนอขออนุมัตินักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ติด มส และ ผลการ
เรียน “ร” ทุกระดับชั้น (14.00น.)และประกาศรายชื่อให้นักเรียนทราบ
- หัวหน้าระดับชันสรุปเอกสารการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
- เสนอถอนรายชื่อนักเรียนที่ ครูเสนอถอน“ร” ทุกระดับชั้น
ภายในเวลา 12.00 น.และประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้ถอน “ร”16.00น.

งานทะเบียนวัดผล

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวบรวมสรุปผลประเมิน ส่งงานทะเบียนวัดผล
- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
- กิจกรรมชุมนุม, รักษาดินแดน
- กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
หัวหน้าชุมนุม หัวหน้ารักษาดินแดน
หัวหน้ากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

หัวหน้าระดับ
ครูผู้สอนประจาวิชา
งานทะเบียนวัดผล

****
ม.1 – ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562
จ 16 , พ 18, ศ 20 ก.ย. 62
12 – 20 ก.ย.62 ม.ต้น
ม.ปลาย
ศ 12 , อ 17 พฤ 19 ก.ย. 62

กลุ่มบริหารวิชาการ

17 - 24 ก.ย. 62
18 ก.ย.- 27 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62
30 ก.ย. ,1-2 ต.ค. 62

งานตรวจข้อสอบ
ครูผู้สอนประจาวิชา
งานทะเบียนวัดผล
ครูผู้สอนประจาวิชา
งานทะเบียนวัดผล

3 ต.ค. 62
3-4 ต.ค. 62
8 ต.ค. 62
8 ต.ค. 62
9 ต.ค. 62

10 ต.ค. 62

โอนคะแนนปรนัย สอบปลายภาคเรียน
ครูผู้สอนตรวจข้อสอบอัตนัยและกรอกคะแนนในระบบICTเอง
**งานทะเบียนวัดผลปิดระบบ ICT วัดผล เวลา15.00 น.
ครูผู้สอนประจาวิชา ส่ง ปพ.5 ถึงเวลา 16.00 น.
งานทะเบียนวัดผลจัดทาสรุปผลการเรียน (ต2ก) ทุกระดับชั้น
เตรียม -ประกาศผลการเรียน 0,ร,มส และ มผ
-ร่างตารางสอบซ่อมครั้งที่ 1
- ตรวจทานผลการเรียน (ต2ก)
เวลา 8.30 – 12.00 น. อาคาร 5 ชั้น 3 – 4
- ประกาศผลการเรียน 0, ร, มส และ มผ
- สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ตามตารางสอบ
**ส่งผลสอบแก้ตัว 8 ต.ค. 62 ที่ห้องทะเบียนวัดผล ภายในเวลา 12.00 น.
- งานทะเบียนวัดผล พิมพ์ (รายคน) ฉบับก่อนสอบแก้ตัว
(นักเรียนที่สอบแก้ตัวผ่านแล้วงานวัดผลจะพิมพ์ ปพ.6ใหม่ในภาคเรียนที่ 2)
- ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 เวลา 16.00 น.
*** สอบแก้ตัวครังที่ 2 ภาคเรียน1/2562 วันที่ 1-15 พ.ย. 62
- ครูที่ปรึกษารับใบ ปพ.6 เวลา14.00 น.เพื่อลงนามและแจกให้นักเรียน
วันที่ 10 ต.ค. 62

งานทะเบียนวัดผล
ครูที่ปรึกษา
คณะกรรมการตามคาสั่ง
ครูผู้สอนประจาวิชา
งานทะเบียนวัดผล
งานทะเบียนวัดผล
งานทะเบียนวัดผล
ครูผู้สอนประจาวิชา
ครูที่ปรึกษา

นักเรียนรับแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน (ปพ6)
วันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 1/2562

ปิดภาคเรียนที่ 1/ 2562
งานทะเบียนและงานวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนหอวัง
14/06/62

**ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**

