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กาหนดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรงานทะเบียนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2560
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2560
ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก
วันที่/เวลา
รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2

20-พ.ย.-60

22-ส.ค.-60

21-พ.ย.-60

22-ส.ค.-60

23-พ.ย.-60

24-ส.ค.-60

หมายเหตุ

๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.

๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น.

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.

รับรายงานตัว

พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ

๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น.

การตรวจสอบอุปกรณ์
การตรวจสอบฐานข้อมูล ร.ร.
คอมพิวเตอร์และลงโปรแกรม
ในสังกัด สพป.

เกี่ยวกับ SchoolMIS, การเข้าสูโ่ ปรแกรม ,แนะนา
เมนูข้อมูลโรงเรียน, การจัดการข้อมูลนักเรียน, การนาข้อมูล
หน้าตาและองค์ประกอบต่างๆ ของ SchoolMIS/การใช้
นักเรียนออกมาใช้, การแขวนลอย, การปรับปรุงจานวน
งานเมนูตา่ งๆ เช่น เมนูทางานส่วนต่างๆ, เมนูคมู่ ือ ,
นักเรียนเป็นปัจจุบัน, การสร้างแก้ไขรายวิชา
วิดที ัศน์แนะนา การใช้งาน เป็นต้น

การเข้าสูเ่ ว็บสาหรับครู
ประจาวิชา, การบันทึก
การบันทึกผลการเรียน แบบรายคน และ รายห้อง, การ คะแนนตามคะแนนเก็บ,
สารองข้อมูลผลการเรียน, การเพิ่มแก้ไขบัญชีครูประจาวิชา การบันทึกคุณลักษณะอ่าน
คิดวิเคราะห์เขียน ตาม
ตัวชี้วัด , การออก ปพ.5
1. ตารางการประชุมนี้ อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. เวลา 10.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดืม่
3. เวลา 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
4. เวลา 15.30 - 15.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดืม่
5. เวลา 16.30 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น

แนวปฎิบัตฯิ การออก ปพ.1
การออก ปพ. ต่างๆ, การ
ยืนยันการบันทึกผล
การเรียน

๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.

การจัดทารายงาน /
ปฏิบัตกิ าร และสรุป/ถาม/
ตอบ/ปิดการประชุม

แนวปฏิบัตติ ามหลักสูตร
แกนกลาง 2551, การ
บันทึก ปพ.1 ด้านหน้า และ
ด้านหลัง, วิธีลัดบันทึก
รายวิชา, ยืนยัน GPA 5 ภาค

กำหนดกำรประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรงำนทะเบียนกำรวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำ
รุ่นที่ 3 ระหว่ำงวันที่ 26 – 28 พฤศจิกำยน 2560
ณ โรงแรมสีดำรีสอร์ท จังหวัดนครนำยก
วันที่/เวลา

๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.

๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น.

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐

รับรายงานตัว

26-พ.ย.-60
27-พ.ย.-60

28-ส.ค.-60

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.

พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ

แนวคิดการออกแบบ พัฒนาระบบงานทะเบียน-วัดผล
SGS/การใช้โปรแกรมงานทะเบียนวัดผล SGS ในระดับ
โรงเรียน

สารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการ ในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา

๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น.

การตรวจสอบฐานข้อมูล
การตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ร.ร.ในสังกัด สพป. และ
และลงโปรแกรม
สพม.

ระเบียนผลการเรียน และการพิมพ์รายงาน ปพ.1-7

การออกหลักฐานการศึกษา การจัดทารายงาน / ปฏิบัตกิ าร และสรุป/ถาม/ตอบ/ปิดการประชุม

1. ตารางการประชุมนี้ อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. เวลา 10.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดืม่
3. เวลา 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
4. เวลา 15.30 - 15.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดืม่
5. เวลา 16.30 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น

๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.

ระบบงานรับสมัคร
นักเรียนใหม่ 2561

