กำหนดกำรงำนทะเบียนและวัดผล ภำคเรียนที่ 2/2558
วัน / เดือน / ปี
2 พฤศจิกำยน 2558

กิจกรรม

เวลา 13.00 - 15.00 น.
เวลา 13.00 - 15.30 น.

เปิดภาคเรียนที่ 2/2558
- อาจารย์ลงชื่อปฏิบัตริ าชการ
นักศึกษา ศ.ปวส. 1, 2 ลงทะเบียนเลือกวิชาโท / วิชาเลือก (ห้องทะเบียน)
นักเรียน ศ.ปวช. 1, 3 ลงทะเบียนเลือกวิชาเลือก (หอประชุมเล็ก)
นักเรียน ศ.ปวช. ทุกชั้นปี เลือกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (หอประชุมเล็ก)
นร. - นศ. ทุกชั้นปี ตรวจเครื่องแต่งกาย, ทรงผม และตรวจปัสสาวะ (หอประชุมเล็ก)
(อัตราค่าตรวจปัสสาวะคนละ 100 บาท)
นร. - นศ. ทุกชั้นปี รับใบลงทะเบียนเรียนที่อาจารย์ที่ปรึกษา
นร. - นศ. ทุกชั้นปีที่ผ่านการตรวจเครื่องแต่งกาย, ทรงผม, ปัสสาวะ และรับใบลงทะเบียนเรียนที่อาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว
ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน (หอประชุมเล็ก)
- ส่งผลแก้ ร. ของภาคเรียนที่ 1/2558 (เฉพาะ ศ.ปวส)
- อาจารย์ทุกท่าน ส่ง ปพ.5 (เล่มเหลือง) และ รบ.3 (เล่มฟ้า) ของภาคเรียนที่ 1/2558 (ฝ่ายวิชาการ)
งานทะเบียนส่งผลแก้ ร. ให้คณะกรรมการกลั่นกรองผลการเรียนพิจารณา
- ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 (แก้ ร. แล้ว) (เฉพาะ ศ.ปวส)
- อาจารย์ที่ปรึกษา รับใบรายงานผลการเรียนของภาคเรียนที่ 1/2557 (เฉพาะ ศ.ปวส)
- นักเรียน ศ.ปวช.ทุกชั้นปี ลงทะเบียนสอบแก้ตัวรายวิชาที่ได้ผลการเรียน“0 ,1 , 1.5” (ไม่จัดตาราง)
- ชาระเงินค่าลงทะเบียนสอบแก้ตวั (หอประชุมเล็ก)

22-25 ธันวำคม 2558

สอบวัดผลการศึกษากลางภาคเรียนที่ 2/2558

23-26 กุมภำพันธ์ 2559

สอบวัดผลการศึกษาปลายภาคเรียนที่ 2/2558

เวลา
เวลา
เวลา
เวลา

09.00 - 10.00 น.
10.00 - 10.30 น.
10.30 - 11.00 น.
11.00 - 13.00 น.

เวลา 13.00 - 15.00 น.
เวลา 13.00 - 15.30 น.
17 พฤศจิกำยน 2558
18 พฤศจิกำยน 2558
23 พฤศจิกำยน 2558

1 มีนำคม 2559
2 มีนำคม 2559
7 มีนำคม 2559
เวลา 09.00 - 12.00 น.
เวลา 13.00 - 14.30 น.
เวลา 13.00 - 15.00 น.
8-11 มีนำคม 2559
15 มีนำคม 2559
16 มีนำคม 2559
21 มีนำคม 2559

- ส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 ทุกระดับชั้น ทุกรายวิชา
- ส่งผลคุณลักษณะฯ ให้คณะกรรมการฯ
- คณะกรรมการฯ ส่งผลคุณลักษณะฯ ให้งานทะเบียน
- งานทะเบียนส่งผลการเรียนให้คณะกรรมการกลั่นกรองผลการเรียนพิจารณา
- ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 (บอร์ดหน้าอาคาร 1)
- นักเรียน ศ.ปวช. ทุกชั้นปี ลงทะเบียนสอบแก้ตัวรายวิชาที่ได้ผลการเรียน “ 0 , 1 ,1.5 ” (หอประชุมเล็ก)
- นักเรียน ศ.ปวช. 3 ลงทะเบียนซ่อมคุณลักษณะฯ ระดับช่วงชั้น (หอประชุมเล็ก)
- ชาระเงินค่าลงทะเบียนสอบแก้ตวั (หอประชุมเล็ก)
นักเรียน ศ.ปวช.1-3 สอบแก้ตัวรายวิชาที่ไม่ผ่านตามตารางสอบทีว่ ิทยาลัยกาหนด และซ่อมเสริม
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ส่งผลแก้ ร. และผลสอบแก้ตัว / ผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / ผลซ่อมคุณลักษณะฯ ระดับศ.ปวช.
และศ.ปวส. ที่จะจบการศึกษาในวันที่ 31 มีนาคม 2559
งานทะเบียนส่งผลแก้ตัว, ผลแก้ 0, ผลแก้ ร. ให้คณะกรรมการกลัน่ กรองผลการเรียนพิจารณา
กรรมการกลางตามคาสั่งวิทยาลัย ตรวจทานคะแนนจาก ต.2ก / GPA / ปพ.1

-228 มีนำคม 2559
30 มีนำคม 2559
เวลา 13.00 - 14.00 น.
31 มีนำคม 2559
เวลา 9.00 - 12.00 น.
1 เมษำยน 2559
1-30 เมษำยน 2559
16 พฤษภำคม 2559
17 พฤษภำคม 2559
18 พฤษภำคม 2559

- อาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้นปีรับใบแสดงผลการเรียน
- ประกาศผลการเรียน ระดับ ศ.ปวช. 1 - 3 (เลื่อนชั้น , ซ้าชั้น , พ้นสภาพ , จบการศึกษา)
- ประกาศผลการเรียนระดับ ศ.ปวส.1 และ 2 (เลื่อนชั้น, พ้นสภาพ, จบการศึกษา, กรณีพิเศษ)
- นักศึกษา ศ.ปวส.1 ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน และนักศึกษา ศ.ปวส.2 ลงทะเบียนกรณีพิเศษ
- ศ.ปวช.3 และ ศ.ปวช.3 ซ้า ที่จบการศึกษารับ ปพ.1
- ศ.ปวส.2 และ ศ.ปวส.2 ซ้า ที่จบการศึกษารับ ปพ.1
ปิดภาคเรียนที่ 2/2558
นักศึกษา ศ.ปวส.1 วุฒิการศึกษา ม.6 เรียนภาคฤดูร้อน
- เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 /2559
- ส่งผลการเรียนภาคฤดูร้อน ศ.ปวส.1
งานทะเบียนส่งผลภาคฤดูร้อน ให้คณะกรรมการกลั่นกรองผลการเรียนพิจารณา
นักศึกษา ศ.ปวส.2 จบกรณีพเิ ศษรับ ปพ.1

*หมำยเหตุ กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

