สําหรับผูบริหาร ครูและบุคลากร

ปฏิทินปฏิบัติงานหลังสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ (เริ่มวันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๔) โรงเรียนบางขันวิทยา
สัปดาหที่
วันเดือนป
๑๗
๒๒-๒๖ มี.ค.๖๔
๒๒-๒๖ มี.ค. ๖๔
๒๓-๒๔ มี.ค. ๖๔
๒๕ มี.ค. ๖๔
๒๖ มี.ค. ๖๔
๒๗ และ ๒๙ มี.ค. ๖๔
๑๘

๒๙ มี.ค.๖๔ – ๔ เม.ย.๖๔
๓๐ มี.ค. ๖๔

๓๐ มี.ค.๖๔- ๑ เม.ย.๖๔
๒ เม.ย. ๖๔

๑๙

๒๐

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
นักเรียนชั้นม. ๑ ม.๒ ม.๔ ม.๕ สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๖๓
นักเรียนชั้นม. ๓ ม.๖ สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
ครูผูสอนรับ Flash Drive Bookmark
สงผลการเรียน สมุดปพ. ๕ ของนักรียนชัน้ ม. ๓ และม.๖ พรอม
Flash Drive Bookmark ขอมูลผลการเรียน ม.๓ และม.๖

การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-Net) ระดับชั้น ม.๖ ณ ร.ร.สตรีทุงสง
ประชุมผูปกครองพรอมนักเรียน ชั้นม. ๓ และม.๖ / ประกาศ
ผลการเรียน (ภาคเชา)
ประชุมผูปกครองพรอมนักเรียนทีเ่ รียนซ้ํารายวิชาภาคเรียนที่
๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ ทีย่ ังไมผาน จํานวน ๔๒ คน (ภาคบาย)
ลงทะเบียนและดําเนินการสอบแกตัวนักเรียน
ชั้นม. ๓ และม.๖ ครั้งที่ ๑
นักเรียนและครูผูสอนสงผลสอบแกตัว นักเรียนชั้นม. ๓ ม.๖
ครั้งที่ ๑ ที่สํานักงานวิชาการ
นักเรียนชั้นม. ๖ สอบวิชาสามัญ

๓-๔ เม.ย. ๖๔
๕ เม.ย.๖๔ – ๑๑ เม.ย.๖๔
๕ เม.ย. ๖๔
ครูผูสอนสงผลการเรียน สมุดปพ.๕ ม.๑,ม.๒,ม.๔,ม.๕ และ
สมุดประเมินผลกิจกรรม ที่หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
พรอม Bookmark
๕ เม.ย. ๖๔
ประชุมผูปกครองนักเรียนชั้นม. ๓ และชั้นม. ๖ ที่สอบแกตัว
ครั้งที่ ๑ ไมผาน พรอมลงทะเบียนสอบแกตัว
๕-๘ เม.ย. ๖๔
สอบแกตัวครั้งที่ ๒ นักเรียนชั้นม. ๓ และชั้นม. ๖
๙ เม.ย. ๖๔
-ประชุมผูปกครอง/ประกาศผลการเรียนนักเรียนชั้นม. ๑ ม.๒
ม.๔ ม.๕
-ลงทะเบียนสอบแกตัว และดําเนินการสอบแกตัว ชั้นม. ๑ ม.๒
ม.๔ ม.๕ ครั้งที่ ๑
-อนุมัติการจบหลักสูตรนักเรียนชั้นม. ๓ และม.๖ ครั้งที่ ๑
-นักเรียนและครูผูสอนสงผลสอบแกตัว ครั้งที่ ๒ นักเรียนชั้น
ม. ๓ ม.๖ ที่สํานักงานวิชาการ
๑๒-๑๗ เม.ย.๖๔

ผูรับผิดชอบ
งานวัดผล
งานวัดผล
งานทะเบียน
ครูประจําวิชา
งานศูนย
วิชาการ/สทศ.
วิชาการ/วัดผล
วิชาการ/วัดผล
ครูประจําวิชา
ครู/นักเรียน/
งานวัดผล

ครูผูสอน/
งานวัดผล
งานวัดผล
ครูประจําวิชา
-ครูที่ปรึกษา
-งานทะเบียน
-งานวัดผล
-ครูผูสอน

๑๖ เม.ย. ๖๔
๑๙ เม.ย. ๖๔

นักเรียนชั้นม.๓ และ ม.๖ รับเอกสารการจบการศึกษา
ประชุมผูปกครองนักเรียนชั้นม. ๓ และชั้นม. ๖ พรอม
ลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชา (แกตัวครั้งที่ ๑ และ ๒ ไมผาน)
นักเรียนชั้นม. ๑ ม.๒ ม.๔ ม.๕ ที่สอบแกตัวครั้งที่ ๑ ไมผาน
ประชุมผูปกครอง เพื่อสอบแกตัวครั้งที่ ๒

ครูที่ปรึกษา
งานวัดผล

ผูรับผิดชอบ
ครูผูสอน

๖ พ.ค. ๖๔
๘ พ.ค. ๖๔
๙ พ.ค. ๖๔

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
นักเรียนชั้น ม. ๑ ม.๒ ม.๔ ม.๕ ดําเนินการสอยแกตัวครั้งที่ ๒
นักเรียนและครูผูสอน สงผลการเรียนซ้ํารายวิชา นักเรียน
ชั้นม. ๓ และม.๖
นักเรียนและครูผูสอน สงผลสอบแกตัวครั้งที่ ๒ ของนักเรียน
ชั้นม. ๑ ม.๒ ม.๔ ม.๕
รับสมัครนักเรียนเขาเรียนชั้นม. ๑ และม. ๔
สรุปผลนักเรียนติด ๐ , ร , มส. , มผ
สอบคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นม. ๔
-ประชุมผูปกครองเรียนซ้ํารายวิชา และลงทะเบียนเรียนซ้ํา
รายวิชาทุกระดับชั้น
-รายงานตัวนักเรียนเขาเรียนชั้นม. ๑
รายงานตัวนักเรียนเขาเรียนชั้นม. ๔
มอบตัวนักเรียนเขาเรียนชั้นม. ๑
มอบตัวนักเรียนเขาเรียนชั้นม. ๔

๑๒ พ.ค. ๖๔

นักเรียนและครูสงผลเรียนซ้ํารายวิชา

๑๓ พ.ค. ๖๔
๑๔ พ.ค. ๖๔
๑๗ พ.ค. ๖๔

ประชุมเปดภาคเรียนที่ ๑/๖๔
ประกาศผลการเรียนซ้ําชั้น
เปดภาคเรียนที่ ๑/๖๔

๒๑ เม.ย.๖๔

สัปดาหที่

วันเดือนป
๒๑-๒๕ เม.ย.๖๔
๒๓ เม.ย. ๖๔
๒๖ เม.ย. ๖๔
๒๔-๒๘ เม.ย. ๖๔
๓๐ เม.ย. ๖๔
๒ พ.ค. ๖๔
๕ พ.ค. ๖๔

* หมายเหตุ ปฏิทินปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
ขอมูลเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ ๒๒ มี.ค.๖๔

ครูประจําวิชา/
วิชาการ

งานวัดผล
ครูผูสอน /งาน
วัดผล
งานรับนักเรียน
งานวัดผล
-งานรับนักเรียน
-ตามคําสั่ง
-ครูที่ปรึกษา
-งานวัดผล
ครูผูสอน/
นักเรียน
ทุกคน
งานวัดผล

