ปฏิทินปฏิบัติงาน งานวัดผลประเมินผล, งานทะเบียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
................................
วัน เดือน ปี

รายการ

ตุลาคม 2556
24-25 ต.ค. 56 อบรมครู - ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2556
28 ต.ค. 56 เปิดภาคเรียนที่ 2/2556
พฤศจิกายน 2556
2 พ.ย. 56 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1,ม.4
4 – 8 พ.ย. 56 ลงทะเบียนและสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
9 พ.ย. 56
11 พ.ย. 56

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2,ม.5
ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 และประกาศผลการสอบ
แก้ตัว
12 – 15 พ.ย. ลงทะเบียนและสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
56
9 – 11 พ.ย. นักเรียน ม.6 สอบเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
56
16 พ.ย. 56 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3,ม.6
18 พ.ย. 56 -ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 1
-ส่งวิจัยในชั้นเรียน
22 พ.ย. 56 ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 และประกาศผลการสอบ
แก้ตัว
25 พ.ย. 56 ลงทะเบียนเรียนซ้า
25 พ.ย. 56 – เรียนซ้า
21 ก.พ. 57
20 – 22 พ.ย. 56 สารวจเวลาสอบ
25 – 29 พ.ย. 56 จัดทาตารางสอบและคาสั่งคุมสอบระหว่างภาค

ผู้ปฏิบัติ
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูที่ปรึกษา
วัดผล, ครูประจา
วิชา
ครูที่ปรึกษา
วัดผล, ครูประจา
วิชา
วัดผล, ครูประจา
วิชา
ครูที่ปรึกษา
กรรมการ
ครูทุกคน
วัดผล, ครูประจา
วิชา
วัดผล
วัดผล, ครูประจา
วิชา
วัดผล,หน.กลุ่มสาระฯ

วัดผล

-2วัน เดือน ปี
2 – 4 ธ.ค. 56
6 ธ.ค. 56
7 – 10 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
2 – 19 ธ.ค. 56
20 – 26 ธ.ค. 56

4 -5 ม.ค. 57
15 ม.ค. 57
8 – 10 ม.ค. 57
20 – 24 ม.ค. 57

1 – 2 ก.พ. 57
15 – 16 ก.พ. 57

3 – 5 ก.พ. 57
6 – 7 ก.พ. 57
3 – 21 ก.พ. 57

รายการ
ธันวาคม 2556
ส่งข้อสอบระหว่างภาคให้หน.กลุ่มสาระฯ
หน.กลุ่มสาระฯส่งข้อสอบให้วัดผล
นักเรียน ม.6 สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 2
อัดสาเนาข้อสอบ
สอบระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 2/2556
มกราคม 2557
นักเรียน ม.6 สอบวิชาสามัญ 7 วิชา
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 3
เข้าค่ายพักแรมกิจกรรมบังคับม.ต้น
จัดทาตารางสอบ,คาสั่งคุมสอบปลายภาค
กุมภาพันธ์ 2557
นักเรียน ม.3 สอบ O - NET
นักเรียน ม.6 สอบ O - NET
ส่งข้อสอบปลายภาคให้ หน.กลุ่มสาระฯ
หน.กลุ่มสาระฯส่งข้อสอบให้วัดผล
อัดสาเนาข้อสอบ

13 – 14 ก.พ. 57 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80 %

19 ก.พ. 57
21 ก.พ. 57

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ
ส่งผลเรียนซ้า

ผู้ปฏิบัติ
ครูทุกคน
วัดผล,หน.กลุ่มสาระฯ

กรรมการ
ครูทุกคน
กรรมการ
ครูทุกคน
กรรมการ
ครูทุกคน
ครูทุกคน
วัดผล
กรรมการ
กรรมการ
ครูทุกคน
วัดผล
กรรมการ
ครูประจาวิชา
ครูประจาวิชา
ครูประจาวิชา

-3วัน เดือน ปี

รายการ
มีนาคม 2557
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556

ผู้ปฏิบัติ

28 ก.พ. –
7 มี.ค. 57
8 – 11 มี.ค. 57 นักเรียน ม.6 สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557
10 – 14 มี.ค. -ตรวจข้อสอบ ทาคะแนน ตัดสินผลการเรียน
-บันทึกคะแนนลงเครื่องคอมพิวเตอร์
57
-จัดทา Book Mark
-นักเรียน ม.3,ม.6 ที่มีปญ
ั หาเรื่องผลการเรียนมาโรงเรียน
เพื่อติดตามผลการเรียน
17 มี.ค. 57 -ส่ง Book Mark สรุปผลการสอบให้ หน.กลุ่มสาระฯ
-ส่งสรุปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
18 มี.ค. 57 -นักเรียนดูผลการสอบทางอินเทอร์เน็ต
-หน.กลุ่มสาระฯสรุปผลการสอบให้งานวัดผล
19 – 21 มี.ค.57 นักเรียน ม.3 ,ม.6 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
24 – 25 มี.ค. 57 นักเรียน ม.3 ,ม.6 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
26 – 28 มี.ค. 57 เสนอเซ็น Book Mark , ใบประกาศนียบัตรนักเรียน ม.3,6
31 มี.ค. 57 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน ม.3,ม.6
เมษายน 2557
1 เม.ย. 57 ส่งข้อมูล GPA ม.6 ให้ สพม.19

ครูทุกคน
กรรมการ
ครูทุกคน

ครูทุกคน
ทะเบียน
วัดผล
ครูประจาวิชา
ครูประจาวิชา
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ทะเบียน

งานวัดผลประเมินผล
กลุ่มบริหารวิชาการ

