กําหนดการงานทะเบียนและวัดผล ภาคเรียนที่ 1/2559
วัน / เดือน / ป
10 พฤษภาคม 2559

กิจกรรม
- เปดเรียนภาคเรียนที่ 1/2559
- สงผลการเรียนภาคฤดูรอน ศ.ปวส.1, สงผลกรณีพิเศษ ป'การศึกษา 2558

13 พฤษภาคม 2559
เวลา 08.00 - 12.00 น.
เวลา 13.00 - 14.00 น.
เวลา 14.00 - 15.00 น.
เวลา 09.00 - 12.00 น.
เวลา 13.00 - 15.30 น.
เวลา 13.30 - 16.30 น.
เวลา 14.00 - 15.00 น.
16 พฤษภาคม 2559
เวลา 13.00 – 14.00 น.
23 พฤษภาคม 2559
27 พฤษภาคม 2559
30 พฤษภาคม 2559
เวลา 13.00 – 14.30 น.
เวลา 13.00 – 15.00 น.

นักเรียน – นักศึกษาใหม
- ปฐมนิเทศ, ประชุมผูปกครอง, พบอาจารย9ที่ปรึกษา (หอประชุมใหญ)
- นักเรียน ศ.ปวช.1 ลงทะเบียนเลือกวิชาเลือกเสรี (หอประชุมใหญ)
- นักเรียน ศ.ปวช.1 เลือกกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (หอประชุมใหญ)
นักเรียน - นักศึกษาเกา
- ตรวจเครื่องแตงกาย, ทรงผม และตรวจปAสสาวะ (หอประชุมเล็ก)
- รับใบลงทะเบียนเรียนที่อาจารย9ที่ปรึกษา
- นักเรียน - นักศึกษาเกาที่ผานการตรวจเครื่องแตงกาย, ทรงผม, ปAสสาวะ และรับใบลงทะเบียนเรียนที่อาจารย9ที่ปรึกษาแลว
ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน (หอประชุมเล็ก)
- นักเรียน ศ.ปวช. 2 ลงทะเบียนเลือกวิชาเลือกเสรี (หองทะเบียน)
- นักเรียน ศ.ปวช.2-3 เลือกกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (หอประชุมเล็ก)
- นักเรียน - นักศึกษาที่จบกรณีพิเศษรับ ปพ.1
- วันสุดทายของการสงผลการเรียน ร. ของภาคเรียนที่ 2/2558 (เฉพาะ นักศึกษา ศ.ปวส.)
- อาจารย9ทุกทาน สง ปพ.5 (เลมเหลือง) และ รบ.3 (เลมฟGา) ของภาคเรียนที่ 2/2558 (ฝIายวิชาการ)
- นักเรียน ศ.ปวช.ทุกชั้นป' ลงทะเบียนสอบแกตัวรายวิชาที่ไดผลการเรียน “0 ,1 , 1.5 ” (หอประชุมเล็ก)
- ชําระเงินคาลงทะเบียน (หอประชุมเล็ก)

- ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2558 (แก ร. แลว เฉพาะ นักศึกษา ศ.ปวส.2) (บอร9ดหนาอาคาร 1)
- อาจารย9ที่ปรึกษา ศ.ปวส. 2 รับใบแสดงผลการเรียน
12-15 กรกฎาคม 2559 สอบวัดผลการศึกษากลางภาคเรียนที่ 1/2559
12 กันยายน 2559
สงผลสอบแกตัว
13-16 กันยายน 2559 สอบวัดผลการศึกษาปลายภาคเรียนที่ 1/2559
20 กันยายน 2559
- สงผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ทุกระดับชั้น ทุกรายวิชา
- สงผลคุณลักษณะอันพึงประสงค9ในระดับ ศ.ปวช.
21 กันยายน 2559
งานทะเบียนสงผลคุณลักษณะอันพึงประสงค9 ใหคณะกรรมการฯ พิจารณา
22 กันยายน 2559
- คณะกรรมการฯ สงผลคุณลักษณะอันพึงประสงค9ใหงานทะเบียน
- งานทะเบียนสงผลการเรียนใหคณะกรรมการกลั่นกรองผลการเรียนพิจารณา
23 กันยายน 2559
- ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 (บอร9ดหนาอาคาร 1)
เวลา 13.00 – 14.30 น. - นักเรียน ศ.ปวช.ทุกชั้นป' ลงทะเบียนสอบแกตัวรายวิชาที่ไดผลการเรียน “0 ,1 ,1.5 ” (หอประชุมเล็ก)
เวลา 13.00 – 15.00 น. - ชําระเงินคาลงทะเบียน (หอประชุมเล็ก)
26-29 กันยายน 2559 - นักเรียน ศ.ปวช. ทุกชั้นป' สอบแกตัวรายวิชาที่ไมผานตามตารางสอบที่วิทยาลัยกําหนด และซอมเสริมกิจกรรมฯ
30 กันยายน 2559
สงผลแก ร. / ผลสอบแกตัว / ผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน / ผลซอมคุณลักษณะฯ นักเรียนระดับ ศ.ปวช.
6 ตุลาคม 2559
- อาจารย9ที่ปรึกษาทุกชั้นป'รับใบแสดงผลการเรียน
- ประกาศผลการเรียน นักเรียนซ้าํ ชั้น (ศึกษาตอ ,พนสภาพ)
10 ตุลาคม 2559
ปดภาคเรียนที่ 1/2559
2 มิถุนายน 2559

*หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลีย่ นแปลงไดตามความเหมาะสม

