ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2558
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วัน เดือน ปี
18 พ.ค. 58

รายการปฏิบัติ
- เปิดทำกำรเรียนกำรสอน ภำคเรียนที่ 1/2558
- สำรวจข้อมูลผลกำรเรียนเฉลี่ยไม่ถึง 1.00 ปีกำรศึกษำ 2557
19 พ.ค. 58 - ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ปกครอง นร. ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 ที่มีผลกำรเรียนเฉลี่ยไม่ถึง 1.00
22 พ.ค. 58 - ประชุมผู้ปกครอง นร. ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 ที่มีผลกำรเรียนเฉลี่ยไม่ถึง 1.00
ชี้แจงแนวปฏิบัติ/กำรแก้ตัว/กำรเรียนซ้ำ
22 พ.ค.-5 มิ.ย.58 - ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 ที่มีผลกำรเรียนเฉลี่ยไม่ถึง 1.00
ยื่นคำร้องและขอสอบแก้ตัวเพื่อขอเลื่อนระดับชั้น
- สอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 ที่มีผลกำรเรียนเฉลี่ย ไม่ถึง 1.00
22 พ.ค.-19 มิ.ย. 58 - ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 ที่มีปัญหำผลกำรเรียนยื่นคำร้องและขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
- สอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 ครั้งที่ 1
- ครูประจำวิชำส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
10 มิ.ย. 58 - ประกำศผลกำรสอบแก้ตัว ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 ที่มีผลกำรเรียนเฉลี่ยไม่ถึง 1.00
ที่ต้องเรียนซ้ำชั้นเรียน
- ประกำศผลกำรสอบแก้ตัว ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 ที่มีผลกำรเรียนเฉลี่ยไม่ถึง 1.00
ที่ได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนชั้นเรียน
10 มิ.ย. 58 - สำรวจข้อมูลนักเรียนที่ตกค้ำงไม่จบหลักสูตร
- แจ้งนร.ที่ไม่จบหลักสูตรดำเนินกำรตำมระเบียบกำรวัดและประเมินผล
- รำยงำนข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนำยน
19 มิ.ย. 58 - ประกำศผลกำรสอบแก้ตัว ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 ครั้งที่ 1
- สรุปข้อมูลนักเรียนที่ยังมีผลกำรเรียนบกพร่อง ม.2,ม.3, ม.5, ม.6 (ไม่ผ่ำนครั้งที่ 1)
24 มิ.ย. 58 - ส่งจดหมำยเชิญผู้ปกครองนักเรียนที่ยังมีผลกำรเรียนบกพร่อง
1 ก.ค. 58
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ยังมีผลกำรเรียนบกพร่อง ยื่นคำร้อง ครั้งที่ 2
- นักเรียนรับคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
1 - 10 ก.ค. 58 - ส่งต้นฉบับข้อสอบเก็บคะแนนกลำงภำคเรียนที่ 1/2558 /จัดทำสำเนำ
- จัดเรียง/บรรจุข้อสอบ/กระดำษคำตอบ/เอกสำรประกอบ ทุกรำยวิชำ
- ส่งข้อสอบเก็บคะแนนกลำงภำคเรียนที่ 1/2558 ฉบับสมบูรณ์พร้อมจัดสอบ
2 - 27 ก.ค. 58 - นักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
- สอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวนักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 ครั้งที่ 2
- ครูประจำวิชำส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
8 -24 ก.ค. 58 - บันทึกคะแนนสอบระหว่ำงเรียนและสอบกลำงภำค ใน Bookmar
15-17 ก.ค. 58 - สอบกลำงภำค ภำคเรียนที่ 1/2558 ทุกระดับชั้น
29 ก.ค. 58 - ประกำศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
3 ส.ค. 58
- สรุปข้อมูลนักเรียนที่ยังมีผลกำรเรียนบกพร่อง ม.2,ม.3, ม.5, ม.6 (ไม่ผ่ำนครั้งที่ 2)
6 ส.ค. 58
- ส่งจดหมำยเชิญผู้ปกครองนักเรียนที่ยังมีผลกำรเรียนบกพร่อง (ไม่ผ่ำนครั้งที่ 2)
13 ส.ค. 58 - ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ยังมีผลกำรเรียนบกพร่อง (ไม่ผ่ำนครั้งที่ 2)
13-20 ส.ค. 58 - นักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 (ไม่ผ่ำนครั้งที่ 2) ยื่นคำร้องขอเรียนซ้ำรำยวิชำ
13 ส.ค. - 31 ต.ค.58 - ครูประจำวิชำจัดให้เรียนซ้ำรำยวิชำนักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 (ไม่ผ่ำนครั้งที่ 2)
1 - 4 ก.ย. 58 - สำรวจข้อมูลนักเรียน ม.ต้น และม.ปลำย ที่มีเวลำเรียนไม่ครบ 80% แต่มีเวลำเรียน
ไม่น้อยกว่ำ 60%
- สำรวจข้อมูลนักเรียน ม.ต้น และม.ปลำย ที่มีเวลำเรียนน้อยกว่ำ 60 %
- นิเทศติดตำมกำรบันทึกเวลำเรียนของนักเรียนสัปดำห์ที่ 6-16 ทุกรำยวิชำ ใน Bookmar
8 ก.ย. 58
- ประกำศรำยชื่อนักเรียนที่มีเวลำเรียนไม่ครบ 80% แต่มีเวลำเรียน'ไม่น้อยกว่ำ 60% (มส.)
- ประกำศรำยชื่อนักเรียนที่มีเวลำเรียนน้อยกว่ำ 60% (มส.)
8 ก.ย. -15 ก.ย.58 - นักเรียนที่มีเวลำเรียนไม่ครบ 80% แต่มีเวลำเรียน'ไม่น้อยกว่ำ 60% (มส.) ยื่นคำร้อง
ขอซ่อมเสริมเวลำเรียนให้ครบ 80%
- ครูประจำวิชำจัดสอนซ่อมเสริมเวลำเรียนและส่งผลกำรเรียนซ่อมเสริมเวลำเรียน

ผู้เกี่ยวข้อง
นักเรียนทุกคน/คณะครู
งำนทะเบียน/วิชำกำร
งำนวัดผล/งำนทะเบียน
งำนวัดผล/งำนทะเบียน/ครูผู้สอน
งำนวัดผล/งำนทะเบียน/ครูผู้สอน
นร./ครูประจำวิชำ/ครูที่ปรึกษำ/ครูผู้สอน
งำนวัดผล/งำนทะเบียน/ครูผู้สอน
ครูที่ปรึกษำ/ครูประจำวิชำ/นร.
ครูประจำวิชำ/งำนวัดผล/งำนทะเบียน
งำนวัดผล/งำนทะเบียน/ครูผู้สอน
งำนวัดผล/งำนทะเบียน/วิชำกำร
งำนวัดผล/งำนทะเบียน/วิชำกำร
งำนวัดผล/งำนทะเบียน/วิชำกำร
งำนวัดผล/งำนทะเบียน/วิชำกำร
งำนวัดผล/งำนทะเบียน/ครูผู้สอน
งำนวัดผล/งำนทะเบียน/ครูผู้สอน
งำนวัดผล/งำนทะเบียน/ครูประจำวิชำ
งำนวัดผล/งำนทะเบียน/ครูประจำวิชำ
งำนวัดผล/งำนทะเบียน/ครูประจำวิชำ
ครูประจำวิชำ/งำนวัดผล
ครูประจำวิชำ
ครูประจำวิชำ/งำนวัดผล
งำนวัดผล/ครูประจำวิชำ
นร./ครูประจำวิชำ
งำนวัดผล/งำนทะเบียน/ครูประจำวิชำ
ครูประจำวิชำ
ครูประจำวิชำ/งำนวัดผล
งำนวัดผล/งำนทะเบียน/ครูประจำวิชำ
งำนวัดผล/งำนทะเบียน/ครูผู้สอน
งำนวัดผล/งำนทะเบียน/ครูประจำวิชำ
งำนวัดผล/งำนทะเบียน/ครูประจำวิชำ
งำนวัดผล/งำนทะเบียน/ครูประจำวิชำ
นร./ครูประจำวิชำ/งำนวัดผล
ครูประจำวิชำ/งำนวัดผล
ครูประจำวิชำ/งำนวัดผล
หน.กลุ่มสำระฯ/งำนทะเบียน/หน.วิชำกำร
ครูประจำวิชำ/งำนวัดผล
ครูประจำวิชำ/งำนวัดผล
ครูประจำวิชำ/งำนวัดผล
ครูประจำวิชำ/งำนวัดผล

ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2558
วัน เดือน ปี
16 - 17

รายการปฏิบัติ
- นักเรียนที่มีเวลำเรียนน้อยกว่ำ 60% (มส.) ยื่นคำร้องขอเรียนซ้ำรำยวิชำ
- ส่งต้นฉบับข้อสอบปลำยภำคเรียนที่ 1/2558/จัดทำสำเนำ
- จัดเรียง/บรรจุข้อสอบ/กระดำษคำตอบ/เอกสำรประกอบ ทุกรำยวิชำ
- ส่งข้อสอบปลำยภำคเรียนที่ 1/2558 ฉบับสมบูรณ์พร้อมจัดสอบ
- ครูประจำวิชำจัดให้เรียนซ้ำรำยวิชำนักเรียนที่มีเวลำเรียนน้อยกว่ำ 60% (มส.)
- สอบปลำยภำค ภำคเรียนที่ 1/2558 ระดับ ม.3,5,6
- สอบปลำยภำค ภำคเรียนที่ 1/2558 ระดับ ม.1,2,4
- นักเรียนม.3,5,6 ติดต่อส่งงำนย้อนหลังและติดตำมผลกำรเรียนก่อนประกำศผล
- ส่งรำยชื่อครูผู้สอนพร้อมรำยวิชำที่สอนภำคเรียนที่ 2/2558
- บันทึกผลกำรเรียนนักเรียน ระดับ ม.3,5,6 (Bookmar) ภำคเรียนที่ 1/2558
- ส่งผลกำรเรียนนักเรียน ระดับ ม.3,5,6 (Bookmar) ภำคเรียนที่ 1/2558
- นักเรียนม.1,2,4 ติดต่อส่งงำนย้อนหลังและติดตำมผลกำรเรียนก่อนประกำศผล
- บันทึกผลกำรเรียนนักเรียน ระดับ ม.1,2,4 (Bookmar) ภำคเรียนที่ 1/2558
- ส่งผลกำรเรียนนักเรียน ระดับ ม.1,2,4 (Bookmar) ภำคเรียนที่ 1/2558
- ตรวจสอบข้อมูลผลกำรเรียน ม.ต้น และม.ปลำย จำก Bookmar ภำคเรียนที่ 1/2558
- บันทึกผลกำรเรียนนักเรียน ม.ต้น และม.ปลำย ใน Student

ผู้เกี่ยวข้อง
ครูประจำวิชำ/งำนวัดผล
ครูประจำวิชำ/งำนวัดผล
ครูประจำวิชำ/งำนวัดผล
ครูประจำวิชำ/งำนวัดผล
ครูประจำวิชำ/งำนวัดผล
คณะครูทุกท่ำน/วิชำกำร/งำนวัดผล
คณะครูทุกท่ำน/วิชำกำร/งำนวัดผล
นร./ครูประจำวิชำ
หน.กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/วิชำกำร
ครูประจำวิชำ/งำนทะเบียน/งำนวัดผล
ครูประจำวิชำ/งำนทะเบียน/งำนวัดผล
นร./ครูประจำวิชำ
ครูประจำวิชำ/งำนทะเบียน/งำนวัดผล
ครูประจำวิชำ/งำนทะเบียน/งำนวัดผล

- ส่งข้อมูล GPA (5 ภำคเรียน) ให้ สพม. เขต 23/ สพฐ.

งำนทะเบียน

- จัดพิมพ์ข้อมูลผลกำรเรียนนักเรียน ม.ต้น และม.ปลำย แจ้งผู้ปกครองนักเรียน

งำนทะเบียน/งำนวัดผล/ครูที่ปรึกษำ

9 ต.ค. 58

- นักเรียนปิดภำคเรียนที่ 1/2558

นักเรียนทุกคน

1-8 พ.ย. 58

- ครูประจำวิชำส่งผลกำรเรียนซ้ำรำยวิชำนักเรียนที่มีเวลำเรียนน้อยกว่ำ 60% (มส.)

งำนวัดผล/งำนทะเบียน/ครูประจำวิชำ

1 - 10 ก.ย. 58

1 - 11 ก.ย. 58
16 - 24 1 ก.ย.-31 ต.ค. 58
19
21 - 23 ก.ย. 58
19-20 24,25,28, ก.ย. 58

20

29-30ก.ย. 58
29ก.ย.-1 ต.ค. 58

20 - 21

2 - 5 ต.ค. 58

20 - 21

1 - 4 ต.ค. 58

21

5 ต.ค. 58

ครูวชิ ำกำรกลุ่มสำระ/งำนทะเบียน/งำนวัดผล

งำนทะเบียน

- สรุปข้อมูลนักเรียนที่ยังมีผลกำรเรียนบกพร่อง ม.2,ม.3, ม.5, ม.6 (ไม่ผ่ำนกำรเรียนซ้ำรำยวิชำ) งำนวัดผล/งำนทะเบียน/ครูประจำวิชำ
- ส่งจดหมำยเชิญผู้ปกครองนักเรียนที่ยังมีผลกำรเรียนบกพร่อง ม.2,ม.3, ม.5, ม.6
(ไม่ผ่ำนกำรเรียนซ้ำรำยวิชำ)

งำนวัดผล/งำนทะเบียน/ครูประจำวิชำ

