ปฏิทินการศึกษางานทะเบียนและวัดผลประเมินผล
ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วิทยาลัยเทคนิคยะลา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
สัปดาห์ที่
1

2
3

4
5

6
7
8

9

วัน เดือน ปี
รายงาน
18 ต.ค. 2561  ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2561
1 – 31 ต.ค. 2561  จัดทาแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562
16 – 31 ต.ค. 2561  ภาควิชาส่ง สผ.1 วัสดุฝึก (งบประมาณ 2561)
 ส่ง สผ.2 (งบประมาณ 2561)
22 ต.ค. 2561  เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 เริ่มลงทะเบียนช้า ทุกระดับชั้นปี
 ลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงและเพิ่มวิชาเรียน
 ลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา
22 – 26 ต.ค. 2561  ยื่นคาร้องขอเทียบโอนผลการเรียน
1 พ.ย. 2561
 ประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน
1 พ.ย. 2561 –  รณรงค์และแนะแนวการเรียนสายอาชีพ
24 ก.พ. 2561
5 พ.ย. 2561
 ภาควิชาส่งใบเบิกค่าสอนพิเศษที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ
6 พ.ย. 2561  วันสุดท้ายของการลงทะเบียนช้า ทุกระดับชั้นปี
 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงและเพิ่ม/ถอนวิชาเรียน
12 พ.ย. 2561  สรุปการขอเบิกค่าสอนพิเศษให้งานการเงิน
13 พ.ย. 2561  ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียน
วิชาเรียนภาคเรียนที่ 2/2561
20 – 24 พ.ย. 2561  ร่วมประกวดสุดยอดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ระดับ อศจ. ประจาปี
2561
21 พ.ย. 2561  ประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
สถานศึกษา
23 พ.ย. 2561  วันสุดท้ายของ การรักษาสภาพนักศึกษา
27 – 30 พ.ย. 2561  จัดทา สผ.5 ประจาปีงบประมาณ 2561 ส่ง สอศ.
3 – 6 ธ.ค. 2561  นิเทศการวัดผลประเมินผล ครั้งที่ 1
6 ธ.ค. 2561  ภาควิชาส่งใบเบิกค่าสอนพิเศษที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ
10 – 15 ธ.ค. 2561  ประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้
12 ธ.ค. 2561  สรุปการขอเบิกค่าสอนพิเศษให้งานการเงิน
12 – 15 ธ.ค. 2561  ร่วมประกวดสุดยอดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาค ภาคใต้
ประจาปี 2561
15 – 22 ธ.ค. 2561  จัดทาแผนธุรกิจ สร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
17 ธ.ค. 2561 -  รับสมัครนักเรียน-นักศึกษาโควตา ปวช.1 และ ปวส.1 ประจาปี
15 ม.ค. 2562 การศึกษา 2561
18 – 22 ธ.ค. 2561  โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในสถานศึกษา เทศกาลปีใหม่ 2562

งานที่รับผิดชอบ
งานทะเบียน
งานวางแผนฯ
งานวางแผนฯ
งานการค้าฯ
งานทะเบียน

งานวัดผล
งานวัดผล
ศูนย์ยะหาฯ
ภาควิชา
งานทะเบียน
งานหลักสูตรฯ
งานทะเบียน
งานวิจัยพัฒนาฯ
งานกิจกรรมฯ
งานทะเบียน
งานการค้าฯ
ภาควิชา
ภาควิชา
งานกิจกรรมฯ
งานหลักสูตรฯ
งานวิจัยพัฒนาฯ
งานการค้าฯ
งานหลักสูตรฯ
งานโครงการพิเศษฯ

สัปดาห์ที่

10-11
10
11
12
13

วัน เดือน ปี
28 ธ.ค.2561 3 ม.ค. 2562
ม.ค. 2562
7 ม.ค. 2562
1 ม.ค. – 31 มี.ค.
2562
14 ม.ค. 2562
17 – 20 ม.ค. 2562

รายงาน
 โครงการอาชีวอาสาเทศกาลปีใหม่ 2562
 ประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ
 ภาควิชาส่งใบเบิกค่าสอนพิเศษที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ
 รับสมัครนักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพยะหา

 สรุปการขอเบิกค่าสอนพิเศษให้งานการเงิน
 ภาควิชาส่งแผนการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ปวช.2,3และปวส.2
 ภาควิชาส่งแผนการเรียนของนักศึกษาปวช.1,ปวส.1
ปีการศึกษา 2562
13 - 15 15–31 ม.ค. 2562  นักศึกษาชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ยื่นคาร้องขอจบการศึกษาปี 2561
 นักศึกษากรอกข้อมูล V-Cop
15
28 – 31 ม.ค. 2562  นิเทศการวัดผลประเมินผล ครั้งที่ 2
29 ม.ค. – 2 ก.พ.  ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับวิทยาลัย
2562
16
4 - 8 ก.พ. 2562  ส่งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์ประเมินสรุปผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2561
5 ก.พ. 2562  ภาควิชาส่งใบเบิกค่าสอนพิเศษที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ
17
11 ก.พ. 2562  ประกาศรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียน
ภาคเรียนที่ 2/2561
12 ก.พ. 2562  สรุปการขอเบิกค่าสอนพิเศษให้งานการเงิน
18 18 - 22 ก.พ. 2562  สัปดาห์ประเมินสรุปผลการเรียนประจาภาคเรียนที่ 2/2561
19
25 – 27 ก.พ. 2562  เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ
25 – 27 ก.พ. 2562  สอบมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.3 และปวส.2
25 - 28 ก.พ. 2562  ส่งสรุปผลการเรียนของนักศึกษาทุกแผนกวิชา
28 ก.พ. 2562  ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน ประจาภาคเรียนที่ 1/2562
4 - 6 มี.ค. 2562  ส่งแผนการเรียนการสอนของนักศึกษาทุกระดับชั้น
5 มี.ค. 2562  ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
 ประกาศนักเรียน นักศึกษาไม่ผ่านกิจกรรม
 ประกาศผลการประเมินสรุปผลการเรียนประจาภาคเรียนที่ 2/2561
 ภาควิชาส่งใบเบิกค่าสอนพิเศษที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ
 สรุปผลการเรียนของนักศึกษาชั้น ปวช. 3 ทุกแผนก เพื่อจัดทา GPA
6 มี.ค. 2562  ซ้อม/ถ่ายภาพ
6 – 7 มี.ค. 2562  นักศึกษา ลงทะเบียนสอบแก้ศูนย์ และ มส. ที่งานทะเบียน
 สอบแก้ศูนย์ของนักศึกษาระดับ ปวช.
7 มี.ค. 2562  มอบประกาศนียบัตรผู้สาเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

งานที่รับผิดชอบ
งานโครงการพิเศษฯ

งานกิจกรรมฯ
ภาควิชา
ศูนย์ยะหาฯ
งานหลักสูตรฯ
ภาควิชา
งานทะเบียน
งานศูนย์ข้อมูลฯ
ภาควิชา
งานวิจัยพัฒนาฯ
งานทะเบียน
ภาควิชา
งานทะเบียน
งานหลักสูตรฯ
งานวัดผล
งานกิจกรรม
ภาควิชา
งานวัดผล
งานวิจัยพัฒนาฯ
งานหลักสูตรฯ
งานแนะแนว
งานกิจกรรม
งานวัดผล
งานหลักสูตรฯ
งานทะเบียน
งานแนะแนว
งานทะเบียน
งานวัดผล
งานกิจกรรม

สัปดาห์ที่

วัน เดือน ปี
11 มี.ค. 2562
12 – 14 มี.ค. 2562
12 มี.ค. 2562
14 -15 มี.ค. 2562
15 มี.ค. 2562
15 – 23 มี.ค. 2562
15 มี.ค. 2562
18 มี.ค. 2562
18 – 21 มี.ค. 2562
22 มี.ค. – 18 เม.ย.
2562
26 มี.ค. 2562
27 มี.ค. 2562
2 – 6 เม.ย. 2562
8 เม.ย. 2562
11 – 17 เม.ย.
2562
23 เม.ย. – 11 พ.ค.
2562
23 – 24 เม.ย.
2562
25 เม.ย. 2562
7 พ.ค. 2562

รายงาน

งานที่รับผิดชอบ

 ส่งผลสอบแก้ศูนย์ของนักศึกษาระดับ ปวช.
งานวัดผล
 ส่งผลสอบมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2
ภาควิชา
 นักเรียนแก้กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
งานกิจกรรม
 สรุปการขอเบิกค่าสอนพิเศษให้งานการเงิน
งานหลักสูตรฯ
 ภาควิชาสามัญสัมพันธ์จัดทา/ส่งตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2562
ภาควิชา
 ส่งผลสอบแก้ มส. ทุกระดับชั้น
งานวัดผล
 นักเรียน นักศึกษาแก้กิจกรรม
งานกิจกรรม
 ส่งรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 ให้สถาบันฯ
งานทะเบียน
 ประกาศผลแก้ มส. ทุกระดับ และ ผลแก้ศูนย์ระดับ ปวช.
งานวัดผล
 อนุมัติตารางสอน ประจาภาคเรียนฤดูร้อน 2561
งานหลักสูตรฯ
 ภาควิชา/แผนกวิชา จัดทา/ส่งข้อมูลตารางเรียนตารางสอน
ภาควิชา
ภาคเรียนที่ 1/2562
 จัดทาข้อมูลตารางเรียนตารางสอนของนักเรียน และครูผู้สอน
งานหลักสูตรฯ
ภาคเรียนที่ 1/2562
 วันอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษาที่จบในภาคเรียนที่ 2/2561
งานทะเบียน
 สถานศึกษาส่งข้อมูล GPAX และ GPA ปีการศึกษา 2561
งานทะเบียน
 โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุในสถานศึกษาเทศกาลสงกรานต์2562 งานโครงการพิเศษฯ
 มอบใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1) ระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2
งานทะเบียน
 จัดทา GPA ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 (รอบ 2 จบไม่พร้อมรุ่น)
งานทะเบียน
งานโครงการพิเศษฯ
 โครงการอาชีวอาสาเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562
 ส่ง สผ.1 ประจาภาคเรียนที่ 1/2562

งานวางแผนฯ

 ส่งตารางเรียนตารางสอนให้ภาควิชา/แผนกวิชาตรวจทาน/แก้ไข
ภาคเรียนที่ 1/2562
 ภาควิชา/แผนกวิชาส่งตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2562
 อนุมัติตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2562

งานหลักสูตรฯ
ภาควิชา
งานหลักสูตรฯ

