
โรงเรียนตากพิทยาคม  อ.เมืองตาก  จ.ตาก   (ดาวน์โหลดไฟล์ใหม่ล่าสุดทีเ่ว็บไซต ์ www.tps.ac.th  หรือ  http://tps.comsci.info     )
ฉบบัแก้ไขล่าสุดวันที ่ 17  มีนาคม  2559        หน้าที ่  1  

ล าดับ วัน/เดือน/ปี แนวการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ
1 วนัอังคารที่ 23 กุมภาพันธ ์2559  ถึง นักเรียนท าแบบทดสอบรายวชิา  -ทมีงานทะเบยีน-วดัผล

วนัพฤหสัที่ 3 มนีาคม 2559  
2 วนัเสาร์ที2่7-วนัอาทติยท์ี่28กุมภาพันธ ์2559  นักเรียนท าแบบทดสอบรายวชิา  -สทศ.
3 วนัอังคารที่ 23 กุมภาพันธ ์2559  นักเรียนลงทะเบยีนเรียนซ่อมเสริม/สอบ  -ทมีงานทะเบยีน-วดัผล
4 วนัพุธที่ 24 มนีาคม 2559  นักเรียนระดบัชั้น ม.1,ม.2 ท าแบบทดสอบ  -5 กลุ่มสาระหลกั
5 วนัศุกร ที่ 26 กุมภาพันธ ์2559  นักเรียนที่มผีลการเรียน"0,ร,มส,มผ"ภาคเรียนที1่/2556-2558  -ทมีงานทะเบยีน-วดัผล
6 สอบ GA-PAT ครั้งที่ 2 วนัเสาร์ ที่ 5 - วนัอังคารที่ 8 มนีาคม 2559  นักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายทั่วไป  -สทศ.
7 วนัพฤหสั ที่10 มนีาคม 2559 ครูประจ าวชิากรอกผลการเรียนในปพ.5และ BookMark ม.3,6  -หวัหน้าหมวด/ครูประจ าวชิา
8 วนัจนัทร์ที1่4 มนีาคม 2559 ครปูระจ าวิชากรอกผลการเรยีนในปพ.5และ BookMarkม.1,2,4,5  -หวัหน้าหมวด/ครูประจ าวชิา
9 ประกาศผล O-net ม.3 วนัอังคารที่ 29 มนีาคม 2559  นักเรียนมธัยมศึกษาปทีี่ 3 โรงเรียนตากพิทยาคม  -สทศ.
10 วนัพุธที่ 16 มนีาคม 2559  ครูที่ปรึกษาบนัทกึลงแบบรายงานการพัฒนา  -ทมีงานทะเบยีน-วดัผล

คุณภาพผู้เรียนรายบคุคล(ปพ.6)  -ครูที่ปรึกษา
11 วนัพฤหสัที่ 17 มนีาคม 2559  ครูที่ปรึกษาเสนอผู้อ านวยการลงนามอนุมตัิ  - ผู้อ านวยการ

  -ครูที่ปรึกษา
12 วนัเสาร์ที่ 19 มนีาคม 2559  นักเรียนม.3และ 6 ฟังผลการเรียน  -ครทูีป่รกึษาทีมงานทะเบียน-วัดผล

13 วนัเสาร์ที่ 19 มนีาคม 2559  นักเรียนม.1,2,4,และ 5 ฟังผลการเรียน  -ครทูีป่รกึษาทีมงานทะเบียน-วัดผล

14 วนัเสาร์ที่ 19 มนีาคม 2559  นักเรียนลงทะเบยีนเรียนซ่อมเสริม/สอบ  -ทมีงานทะเบยีน-วดัผล
หมายเหต ุเรียนซ่อมเสริม/สอบ"0,ร,มส,มผ"
             รอบปกตไิมเ่ก็บเงินค่าลงทะเบยีน  -นักเรียน

15 วนัจนัทร์ที2่1-วนัพุธที่23 มนีาคม 2559  นักเรียนเรียนซ่อม/เสริม ครั้งที1่  -ครูประจ าวชิา,นักเรียน
16 วนัจนัทร์ที่ 21-วนัพุธ23 มนีาคม 2559  ครูสง่ผลเรียนซ่อมเสริม/สอบ"0,ร,มส,มผ"ครั้งที1่  -ทมีงานทะเบยีน-วดัผล

หมายเหต ุครูผู้สอนประกาศผลทนัทเีมื่อซ่อมเสริม/สอบเสร็จ  -ครูประจ าวชิา
17 วนัพฤหสัที่ 24-วนัศุกร์ที่ 25 มนีาคม 2559  นักเรียนเรียนซ่อม/เสริม ครั้งที2่  -ครูประจ าวชิา,นักเรียน
18 วนัพฤหสัที่ 24-วนัศุกร์ที่ 25 มนีาคม 2559  นักเรียนเรียนซ่อม/เสริม ครั้งที2่  -ครูประจ าวชิา,นักเรียน
19 วนัพฤหสัที่ 24-วนัศุกร์ที่ 25 มนีาคม 2559  ครูสง่ผลเรียนซ่อมเสริม/สอบ"0,ร,มส,มผ"ครั้งที2่  -ทมีงานทะเบยีน-วดัผล

หมายเหตุ
              -ครูผู้สอนประกาศผลทนัทเีมื่อซ่อมเสริม/สอบเสร็จ  -ครูประจ าวชิา

ลงทะเบยีนซ่อมเสริม/สอบ "0,ร,มส,มผ" ครั้งที1่ ทกุระดบัชั้น

เรียนซ่อมเสริม/สอบ "0,ร,มส,มผ" ครั้งที1่ ทกุระดบัชั้น 
ประกาศผลเรียนซ่อมเสริม/สอบ "0,ร,มส,มผ" ครั้งที1่ ทกุระดบัชั้น 

ลงทะเบยีนซ่อมเสริม/สอบ "0,ร,มส,มผ" ครั้งที2่ ทกุระดบัชั้น 

ประกาศผลเรียนซ่อมเสริม/สอบ "0,ร,มส,มผ" ครั้งที2่ ทกุระดบัชั้น 

ปฏิทินงานทะเบยีน วัดผลและประเมินผล  ฝ่ายบริหารวิชาการ   ภาคเรียนที ่2/2558 ถึงภาคเรียนที ่1/2559

ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที2่/2558"0,ร,มผ,มส"ทกุระดบัชั้น 

รายการ
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558

สอบ O-net ม.3
ลงทะเบยีนเรียนซ่อมเสริม/สอบ รอบพิเศษ ครั้งที่ 2 ม.ตน้
สอบปลายภาคขอ้สอบกลาง สทศ. ไมต่่ ากวา่ร้อยละ 20
ลงทะเบยีนเรียนซ่อม/เสริม รอบพิเศษ ครั้งที่ 2 ม.ปลาย

ครูประจ าวชิาสง่ ปพ.5และBookMark 

หวัหน้าระดบั/ครูที่ปรึกษารับผลการเรียน

รายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบคุคล(ปพ.6)

ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที2่/2558 นักเรียน ม.3และ6

ครูประจ าวชิาสง่ ปพ.5และBookMark 

เรียนซ่อมเสริม/สอบ "0,ร,มส,มผ" ครั้งที2่ ทกุระดบัชั้น 



โรงเรียนตากพิทยาคม  อ.เมืองตาก  จ.ตาก   (ดาวน์โหลดไฟล์ใหม่ล่าสุดทีเ่ว็บไซต ์ www.tps.ac.th  หรือ  http://tps.comsci.info     )
ฉบบัแก้ไขล่าสุดวันที ่ 17  มีนาคม  2559        หน้าที ่  2  

ล าดับ วัน/เดือน/ปี แนวการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ
20 วนัจนัทร์ที่ 28-วนัพุธที่ 30 มนีาคม 2559  ครูที่ปรึกษาและทมีงานจดัท าระเบยีนผลการเรียน  -ทมีงานทะเบยีน-วดัผล

(ปพ.1)ใบประกาศนียบตัร(ปพ.2)  -ครูที่ปรึกษา
21 วนัพฤหสัที่ 31 มนีาคม 2559  นักเรียนที่จบการศึกษา 2558 ขึ้นรับ  - ผู้อ านวยการ

ระเบยีนผลการเรียนและใบประกาศนียบตัร  -ทมีงานทะเบยีน-วดัผล
 -นักเรียน

22 วนัศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559  นักเรียนม.1-6ฟังผลจบไมพ่ร้อมรุ่นและเรียนซ้ ารายวชิา  -ทมีงานทะเบยีน-วดัผล
23 วนัศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559  นักเรียนลงทะเบยีนเรียนซ้ า/สะสมหน่วยการเรียน  -ทมีงานทะเบยีน-วดัผล

หมายเหตุ 
  -นักเรียนที่จบไมพ่ร้อมรุ่นยื่นค าร้องของสะสมหน่วยการเรียน  -นักเรียน

24 วนัจนัทร์ที่ 4-10 เมษายน 2559  นักเรียนเรียนซ้ ารายวชิา/สะสมหน่วยการเรียน  -ทมีงานทะเบยีน-วดัผล
25 วนัอาทติยท์ี่ 10 เมษายน 2559 นักเรียนปดิภาคเรียนที2่/2558  - โรงเรียน
26 ประกาศรายชื่อนักเรียนเลื่อนชั้นเรียน ม.2,3,5และ6 วนัอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559  ทะเบยีนประกาศรายชื่อนักเรียนเลื่อนชั้นเรียน  -ทมีงานทะเบยีน-วดัผล
27 ประชมุก่อนเปดิภาคเรียน วนัจนัทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559  ครูโรงเรียนตากพิทยาคมเขา้ร่วมประชมุ  -โรงเรียน
28 วนัอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559  นักเรียนลงทะเบยีนเรียน/เรียนตามปกติ  -คร/ูนักเรียน
29 ประชมุผู้ปกครองนักเรียน ม.2,3,5และ6 วนัเสาร์ที1่4 พฤษภาคม 2559 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที2่/2558 ปกครองและวชิาการ

ปดิภาคเรียนที2่/2558

เปดิภาคเรียนที1่/2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนจบไมพ่ร้อมรุ่นและเรียนซ้ ารายวชิา ม.3,ม.6
ยื่นค าร้องลงทะเบยีนเรียนซ้ ารายวชิา/สะสมหน่วยการเรียน ทกุระดบัชั้น

เรียนซ้ ารายวชิา/สะสมหน่วยการเรียนรู้ ทกุระดบัชั้น

จดัท าใบประกาศนียบตัรนักเรียนจบการศึกษา ม.3และ6

รับระเบยีนผลการเรียน(ปพ.1)และใบประกาศนียบตัร(ปพ.2)

ปฏิทินงานทะเบยีน วัดผลและประเมินผล  ฝ่ายบริหารวิชาการ   ภาคเรียนที ่2/2558 ถึงภาคเรียนที ่1/2559

รายการ






