วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
กาหนดการปฏิทินงานทะเบียน และงานวัดผล ประจาภาคเรียนที่ 2/2562 และ 1/2563
วันทีก่ าหนด
เรื่อง
ตั้งแต่วันนี้ - 25 มีนาคม 2563 จาหน่ายคู่มือพร้อมรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
17-21 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียน นักศึกษาเข้าประเมินสรุปผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
21 กุมภาพันธ์ 2563 ลงทะเบียนแก้กิจกรรม ณ ห้องกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (เวลา 09.00 น.)
21-25 กุมภาพันธ์ 2563 ครูผู้สอนส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช. 3
และปวส. 2 นักเรียน นักศึกษาสมทบ ภาคเรียนที่ 2/2562 ทุกรายวิชา
21-27 กุมภาพันธ์ 2563 ครูผู้สอนส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1,2 และปวส. 1
24-26 กุมภาพันธ์ 2563 แก้กิจกรรม (งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา)
24-28 กุมภาพันธ์ 2563 สอบมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคความรู้ทฤษฎี ภาคปฏิบัต)ิ
24 กุมภาพันธ์ 2563 ลงทะเบียนฝึกงานเฉพาะนักศึกษาออกฝึกงานต่างจังหวัด ณ ห้องทะเบียน เวลา 13.00-15.00 น.
25 กุมภาพันธ์ 2563 ลงทะเบียนฝึกงาน นักศึกษาออกฝึกงานภายในจังหวัด ณ ห้องทะเบียน เวลา 13.00-15.00 น.
26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการกลั่นกรองผลการเรียน ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2
28 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติและประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
28 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการกลั่นกรองผลการเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1
2-3 มีนาคม 2563
นักเรียนชั้น ปวช. 3 และนักเรียนทีเ่ รียนสมทบ ลงทะเบียนแก้ตัว 0 (ศูนย์)
และสอบแก้ตัว 0 (ศูนย์) ภาคเรียน 2/2562
นักเรียน นักศึกษา ชั้นปวช. 3 และปวส. 2 และนักเรียน นักศึกษาเรียนสมทบ
ติดต่อครูผู้สอนแก้ ม.ส. ภาคเรียนที่ 2/2562
ส่งผลแก้ตัว 0 (ศูนย์) ปวช. 3 สาหรับนักเรียน นักศึกษาเรียนสมทบ ภาคเรียนที่ 2/2562
3 มีนาคม 2563

งานทีร่ ับผิดชอบ
ทะเบียน
วัดผลฯ
กิจกรรม

ส่งผลแก้ ม.ส. ชั้นปวช. 3 และปวส. 2 และนักเรียน นักศึกษาเรียนสมทบ ภาคเรียนที่ 2/2562

3 มีนาคม 2563
4 มีนาคม 2563

ประกาศผลกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2561
ประกาศผลสอบแก้ตัว 0 (ศูนย์) และ ม.ส. นักเรียน นักศักษา ระดับชั้นปวช. 3 และปวส. 2
และนักเรียน นักศึกษา เรียนสมทบ ภาคเรียนที่ 2/2562
5 มีนาคม 2563
อนุมัติและประกาศผลการเรียน นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1,2 และปวส.1
ภาคเรียนที่ 2/2562
5-6 มีนาคม 2563
ลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
5 - 6 มีนาคม 2563
ลงทะเบียนสอบแก้ตัว (0) และสอบแก้ตัว (0) ปวช. 1 ,2 ภาคเรียนที่ 2/2562
นักเรียน นักศึกษา ชั้นปวช. 1,2 และปวส. 1ติดต่อครูผู้สอนแก้ ม.ส. ภาคเรียนที่ 2/2562
9 มีนาคม 2563
ส่งผลแก้ตัว 0 (ศูนย์) ปวช.1,2 สาหรับนักเรียน นักศึกษาเรียนสมทบ ภาคเรียนที่ 2/2562
ส่งผลแก้ ม.ส. ชั้นปวช. 1,2 และปวส. 1 ภาคเรียนที่ 2/2562
9,10 มีนาคม 2563
ซ้อมรับประกาศนียบัตร สาหรับผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562
ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
10 มีนาคม 2563
ประกาศผลสอบแก้ตัว 0 (ศูนย์) และ ม.ส. นักเรียน นักศักษา ระดับชั้นปวช. 1,2 และปวส.1
ภาคเรียนที่ 2/2562
12 มีนาคม 2563
เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ และพิธีรับประกาศนียบัตรสาหรับผู้สาเร็จการศึกษา 2562
ณ โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
13 มีนาคม -30 มีนาคม 2563 เปิดเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
17 มีนาคม 2563
ส่งรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2562 ให้สถาบันฯ
28 มีนาคม 2563
อนุมัติ รบ. ผู้สาเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2562

วัดผลฯ
วัดผลฯ
กิจกรรม
วัดผลฯ
ทะเบียน
ทะเบียน
วัดผลฯ
วัดผลฯ
วัดผลฯ
ทะเบียน
วัดผลฯ
กิจกรรม
วัดผลฯ
วัดผลฯ
ทะเบียน
ทะเบียน
วัดผลฯ
แนะแนว
วัดผลฯ
แนะแนว

หลักสูตร
ทะเบียน
ทะเบียน
มีตอ่ ด้านหลัง

วันทีก่ าหนด
มีนาคม 2563
20 มีนาคม 2563
30 มีนาคม 2563
(เวลา 08.30 น.)
31 มีนาคม 2563
(เวลา 08.30 น. )
1 เมษายน 2563
2 เมษายน 2563
3 เมษายน 2563

เรื่อง
ส่ง GPAX ขึ้นระบบ datacenter.vec.go.th (จบพร้อมรุ่น 6 ภาคเรียน)
ประกาศพ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ ภาคเรียนที่ 2/2562
ปวช.3 รับ รบ.1 ทีส่ าเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ปวส.2 รับ รบ.1 ทีส่ าเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

งานทีร่ ับผิดชอบ
ทะเบียน, วัดผลฯ
ทะเบียน
ทะเบียน
ทะเบียน

ครูผู้สอนส่งผลการเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
วัดผลฯ
อนุมัติและประกาศผลการเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
วัดผลฯ
ลงทะเบียนสอบแก้ตัว(0) และสอบแก้ตัว(0) (เฉพาะปวช.), แก้ มส. (ทุกระดับชั้น)
ทะเบียน
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
7 เมษายน 2563
ครูผู้สอนส่งผลการสอบแก้ตัว (0) , แก้ มส. ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
วัดผลฯ
7 เมษายน 2563
ประกาศผลการสอบแก้ตัว (0) แก้ มส. ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
วัดผลฯ
6 พฤษภาคม 2563
ส่งรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ให้สถาบันฯ
ทะเบียน
13 พฤษภาคม 2563 อนุมัติผลการเรียนสาเร็จการศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
ทะเบียน
12 พฤษภาคม 2563 ระดับชั้นปวส.2 ทุกสาขาวิชา ลงทะเบียนกับครูทปี่ รึกษาภาคเรียนที่ 1/2563
ทะเบียน
(เวลา 08.30-11.30 น.) ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ
13 พฤษภาคม 2563 ระดับชั้นปวส.1 ทุกสาขาวิชา ลงทะเบียนกับครูทปี่ รึกษาภาคเรียนที่ 1/2563
ทะเบียน
(เวลา 08.30-11.30 น.) ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ
14 พฤษภาคม 2563 ระดับชั้นปวช.2,3 ทุกสาขาวิชา ลงทะเบียนกับครูทปี่ รึกษาภาคเรียนที่ 1/2563
ทะเบียน
(เวลา 08.30-11.30 น.) ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ
18 พฤษภาคม 2563 รับ ปพ.1และรบ.1 สาเร็จการศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
ทะเบียน
18 พฤษภาคม 2563 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
18 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2563 ลงทะเบียนช้า (พาผู้ปกครองมาด้วย) ภาคเรียนที่ 1/2563
ทะเบียน
ลงทะเบียนเพิม่ /ถอน/สมทบ/เปลี่ยนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2563
2- 16 มิ.ย. 2563
รักษาสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจาภาคเรียนที่ 1/2563
ทะเบียน
มิถุนายน 2563
ส่ง GPAX ขึ้นระบบ datacenter.vec.go.th (จบฤดูร้อน 2562)
ทะเบียน,วัดผลฯ
30 มิถุนายน 2563
ประกาศพ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียน ไม่รักษาสภาพ และ ขาดเรียนเกิน 15 วัน
ทะเบียน
โดยไม่ทราบสาเหตุ ภาคเรียนที่ 1/2563
งานทะเบียนและงานวัดผลและประเมินผล
ฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายวิชาการ

