ปฏิทนิ นักศึกษาประจาปี การศึกษา 2560
2560
11 มีนาคม - 30 เมษายน

รายการ
ประกาศผลการเรี ยน 2/2559 ( ปวช.3 11 มีนาคม, ปวส. 2 16 มีนาคม, ซัมเมอร์/ซ่อมเสริ มและปรับเกรด 30 เมษายน)
โอนเงินทุน กยศ.

พฤษภาคม - กรกฎาคม/ เทอม 1- พฤษภาคม- กรกฎาคม
ตุลาคม-พฤศจิกายน
เทอม 2- ตุลาคม-พฤศจิกายน
27 พฤษภาคม
เข้าหอพักสาหรับนักเรี ยน/นักศึกษา ปวช. 1 และ ปวส. 1
28 พ.ค. – 8 มิ.ย.

15 พ.ค./14 ก.ค.

5 มิ.ย – 22 ก.ย
16 มิ.ย.

ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา 1/2560
28 พ.ค. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และผูป้ กครองที่หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโยลีพณิ ชยการสุโขทัย
1 มิ.ย ปฐมนิเทศนักเรี ยนนักศึกษา ปวช.2, 3 1/2560
8 มิ.ย. ปฐมนิเทศนักเรี ยนนักศึกษา ปวส. 2 1/2560
เปิ ดภาคเรียนที่ 1/2560 และลงทะเบียน
15 พ.ค. เปิ ดภาคเรี ยนที่ 1/2560 สาหรับนักเรี ยนนักศึกษา ระดับชั้นปวช.2-3, ปวส. 2 (รอบปกติ)
15 พ.ค. – 9 มิ.ย. ลงทะเบียนนักเรี ยน/ นักศึกษา
29 พ.ค. เริ่ มเรี ยน ปวช. 1,2,3 ปวส. 1,2
4 มิ.ย เปิ ดภาคเรี ยนที่ 1/2560 ระดับชั้น ปวส.1-2 (รอบค่า)
9 มิ.ย.วันสุดท้ายการลงทะเบียนเรี ยน (นักเรี ยนที่ยงั ไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยน จะไม่มีสิทธิ์เข้า
ห้องเรี ยน และถูกตัดจาหน่ายเมื่อครบ 30 วัน 7 ก.ค. จาหน่ายนักเรี ยนครั้งที่ 1)
12 มิ.ย. ประกาศผลการเรี ยนสาหรับนักศึกษาปี 2559 ให้ ปวช 2, 3/2559 และ ปวส 2/2559 บนเว็บไซต์/บอร์ด และจัดส่งใบแจ้งผลการเรี ยนเทอม 2/59 ให้ผปู ้ กครอง
ทางไปรษณี ย ์ / ประกาศรายชื่อนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนต่าเพื่อลงซ่อมเสริ มและปรับเกรด รอบที่ 1/60
12-23 มิ.ย. นักศึกษา ผลการเรี ยนต่าลงทะเบียนเรี ยนซ่อมเสริ มและปรับเกรด รอบที่ 1
3 ก.ค นักเรี ยนปวช.1, ปวส.1 ส่งใบรบ.เดิมวันสุดท้าย (นักศึกษาที่ไม่ส่งตามกาหนดจะไม่สามารถเข้าเรี ยนต่อไปได้หรื อหากส่งเกินกาหนดจะต้องทาจดหมายชี้แจงที่ลง
นามโดยนักศึกษา ผูป้ กครองและอาจารย์ที่ปรึ กษา มิฉะนั้นจะไม่สามารถเรี ยนต่อไปได้)
14 ก.ค.60 ฝ่ ายสานักทะเบียนฯ รายงานผลการตรวจสอบวุฒิต่อผูอ้ านวยการ
การรู้ จกั ผู้เรียนเป็ นรายบุคคล
5 มิ.ย- 22ก.ย อาจารย์ที่ปรึ กษาการสัมภาษณ์ สังเกต ติดตามระดับผลการเรี ยน ความถนัด ปั ญหา

8 ก.ค.

เฉพาะของผูเ้ รี ยนทุกคนอย่างน้อย 2 ครั้ง/เทอม และบันทึกในแฟ้มที่ปรึ กษาอิเล็กทรอนิกส์
16 มิ.ย.
อาจารย์ที่ปรึ กษาส่งผลการคัดกรองผูเ้ รี ยนที่ฝ่ายแนะแนว/ฝ่ ายแนะแนวตรวจแฟ้มที่
ปรึ กษาอิเลคทรอนิกส์ปวช.2, 3 และปวส.2
7 ก.ค.
อาจารย์ที่ปรึ กษาส่งผลการคัดกรองผูเ้ รี ยนปวช.1 และ ปวส.1 ที่ฝ่ายแนะแนว / ฝ่ ายแนะแนวตรวจแฟ้มที่ปรึ กษาอิเล็กทรอนิกส์
12 มิ.ย. – 22 ก.ย ฝ่ ายแนะแนวตรวจแฟ้มที่ปรึ กษาอิเล็กทรอนิกส์
18 ก.ย
ฝ่ ายแนะแนวประเมินคะแนนกิจนิสยั เทอม 1/60 (ภาคปกติ)
2 ต.ค.
อาจารย์ที่ปรึ กษาส่งแบบรายงานลักษณะอันพึงประสงค์ เทอม 1/60 ที่ฝ่ายสานักทะเบียนเพื่อส่งพร้อมผลการเรี ยนให้ผปู ้ กครอง
23 ก.พ. 60 ฝ่ ายแนะแนวประเมินคะแนนกิจนิสยั เทอม 2/60 (ภาคปกติ)
5 มิ.ย.60 – 9 กุมภาพันธ์ 61
กิจกรรมชมรม
5-7 มิ.ย. ฝ่ ายกิจการนักศึกษาประกาศทางบอร์ดและเวบไซต์ให้นกั ศึกษาเริ่ มพิจารณาเลือกชมรม
15 มิ.ย. วันเลือกชมรม (13.00 – 15.00 น)
22 มิ.ย. เป็ นต้นไป นักศึกษาเข้าชมรมทุกวันพฤหัสบดีและเริ่ มเรี ยนรู ้การเขียนโครงการชมรม (รวมกิจกรรมของทั้งเทอม 1 และ 2 ใน 1 โครงการ)
จากอาจารย์ที่ปรึ กษาชมรม/ร่ วมกันคิดกิจกรรม ที่จะจัดทา อธิบายการเขียนโครงการและการประเมิน
22 มิ.ย. เลือกตั้งกรรมการบริ หารชมรม อาจารย์ที่ปรึ กษาชมรมส่งรายชื่อที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา
29 มิ.ย. ประชุมกรรมการบริ หารชมรมเพื่อกรุ๊ ปชมรมเข้าโครงการใหญ่ แยกกลุ่มคิดกิจกรรมในโครงการใหญ่
6 ก.ค. กรรมการบริ หารชมรมส่งโครงการชมรมฉบับสมบูรณ์ 1, 2/ 60 ที่อาจารย์ที่ปรึ กษาชมรม อาจารย์ที่ปรึ กษาชมรมส่ง
โครงการที่ตรวจแล้วที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาเพื่อขออนุมตั ิ
6 ก.ค. กรรมการโครงการใหญ่ส่งโครงการใหญ่ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาเพื่อขออนุมตั ิ โดยมีการประชุมระหว่างปฏิบตั ิและบันทึกการประชุมทุกพฤหัสบดี
13 ก.ค. – 2ก.พ.61 นักศึกษาเริ่ มดาเนินกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับอนุมตั ิจากฝ่ ายกิจการนักศึกษา
7 ก.ย. นักศึกษาสรุ ปโครงการชมรม 1/60 ส่งอาจารย์ที่ปรึ กษาชมรม
21 ก.ย. อาจารย์ที่ปรึ กษาชมรมส่งคะแนนชมรม 1/ 60 ที่ฝ่ายสานักทะเบียน
11-15 ก.ย. อาจารย์ที่ปรึ กษาชมรมส่งสรุ ปโครงการ 1/60
2 พ.ย. เป็ นต้นไป นักศึกษาเข้าชมรมทุกวันพฤหัสบดี และ นักศึกษาเริ่ มดาเนินกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับอนุมตั ิจากฝ่ ายกิจการนักศึกษา (ต่อ)
1 ก.พ.60 นักศึกษาสรุ ปโครงการชมรม 2/60 ส่งอาจารย์ที่ปรึ กษาชมรม
1 มี.ค.60 อาจารย์ที่ปรึ กษาชมรมส่งคะแนนชมรม 2/60 ที่ฝ่ายสานักทะเบียน
5-9 ก.พ. 61 อาจารย์ที่ปรึ กษาชมรมส่งสรุ ปโครงการ 2/60

การตรวจสารเสพติด 1/2560
เทอมละ 2 ครั้ง

สุ่มตรวจครั้งที่ 1
สุ่มตรวจครั้งที่ 2
โครงการใหญ่ กจิ การนักศึกษา
โครงการเยาวชนคนดี
โครงการพัฒนาสุขภาพ
โครงการอนุรักษ์ไทย
โครงการปั นความรู ้
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

7-9 มิถุนายน

9 มิถุนายน
19 มิ.ย- 30 มิ.ย
24-28 กรกฎาคม/
7 ส.ค.

กิจกรรมพฤหัสสุขสันต์ 1/2560
7-9 มิ.ย. นักศึกษาเริ่ มพิจารณารายการกิจกรรมและลงชื่อจองที่นงั่
15 มิ.ย. –7 ก.ย. นักศึกษาเข้ากิจกรรมพฤหัสสุขสันต์ เทอม 1/60
CLEANING DAY
สอบกลางภาค(และสอบปลายภาคครั้งที่ 1 ของภาคคา่ )
(ยกเว้ นนักศึกษาคู่ขนาน)
19 มิ.ย-30 มิ.ย อาจารย์ผสู ้ อนออกข้อสอบและส่งข้อสอบกลางภาค 1/2560 ที่หวั หน้าหมวด
4-5 ก.ค. หัวหน้าหมวดส่งข้อสอบกลางภาค 1/60 ที่พจิ ารณาแล้วที่หวั หน้าฝ่ ายวิชาการ
6-7 ก.ค. หัวหน้าฝ่ ายวิชาการและผูอ้ านวยการตรวจและส่งข้อสอบกลางภาค 1/60 ที่อนุมตั ิโดยผูอ้ านวยการแล้ว ที่หวั หน้าฝ่ ายสานักทะเบียน
7-14 ก.ค. เจ้าหน้าที่ดาเนินการโรเนียวข้อสอบกลางภาค 1/60 และ อาจารย์ประจาวิชาจัดข้อสอบกลางภาค 1/60 เข้าซอง
7 ก.ค. ประกาศตารางสอบกลางภาคเทอม 1/60
17-21 ก.ค นักศึกษาเข้ าสอบภาคปฏิบัติ 1/60
24-28 ก.ค นักศึกษาเข้ าสอบกลางภาค 1/60
23 ก.ค สอบปลายภาคครั้งที่ 1 ของภาคคา่
24-28 ก.ค. อาจารย์ประจาวิชาเบิกข้อสอบกลางภาค เทอม 1/60 ที่ฝ่ายสานักทะเบียนและวัดผล/ตรวจข้อสอบ
7 ส.ค.อาจารย์ผสู ้ อนส่งข้อสอบกลางภาคที่ตรวจแล้วและคะแนนสอบที่หวั หน้าหมวด/ฝ่ ายวินยั ประเมินคะแนนกิจนิสยั ภาคค่า ครั้งที่ 1

22 มิ.ย.

8 ส.ค. – 10 ส.ค. หัวหน้าหมวดส่งคะแนนสอบกลางภาค/ข้อสอบกลางภาคที่ตรวจแล้ว ที่ฝ่ายสานักทะเบียน
11 ส.ค. ฝ่ ายสานักทะเบียนและวัดผลส่งคะแนนที่หวั หน้าฝ่ ายวิชาการ/ผูอ้ านวยการ
16 ส.ค. หัวหน้าฝ่ ายวิชาการและผูอ้ านวยการตรวจสอบคะแนนแล้วส่งข้อสอบกลางภาคและคะแนนที่ได้รับการอนุมตั ิจากผูอ้ านวยการที่ฝ่ายสานักทะเบียนเพื่อ
ประกาศบนเว็บไซต์/บอร์ด
18 ส.ค ประกาศผลการสอบกลางภาค
ไหว้ครู

12-23 มิ.ย./
26 มิ.ย. – 18 ส.ค.

การสอนซ่ อมเสริมและปรับเกรด รอบที่ 1
12 มิ.ย. สานักทะเบียนประกาศรายชื่อนักเรี ยน/นักศึกษาผลการเรี ยนต่าที่ตอ้ งลงทะเบียนเรี ยนซ่อมเสริ มและปรับเกรด รอบที่ 1
12 มิ.ย. - 23 มิ.ย. นักเรียน/นักศึกษาทีมผี ลการเรียนตา่ ลงทะเบียนเรียนซ่ อมเสริมและปรับเกรด
26 มิ.ย. - 11 ส.ค. อาจารย์ผสู ้ อนมอบหมายงาน ติดตามงาน และประเมินผลการเรี ยน
18 ส.ค. อาจารย์ผสู ้ อนส่งผลการเรี ยนซ่อมเสริ มและปรับเกรด เทอม 1/60 ที่ฝ่ายสานักทะเบียน
25 ส.ค. ฝ่ ายสานักทะเบียนประกาศผลการเรี ยนซ่อมเสริ มและปรับเกรดบนเวบไซต์/บอร์ด
28 ส.ค.-2 ก.ย. ฝ่ ายสานักทะเบียนจัดส่งใบแจ้งผลการเรี ยนเทอม 1/60 ให้ผปู ้ กครองทางไปรษณี ย ์

19-23 มิถุนายน

สัปดาห์ป้องกันอัคคีภยั

26 มิ.ย 30 มิ.ย

สัปดาห์ตรวจสุขภาพประจาปี / สัปดาห์วนั ฟ้าใสเพื่อดอกไม้สีขาว

7 กรกฎาคม, 8 กันยายน

การจาหน่ ายนักเรียน 1/2560
7 ก.ค. ฝ่ ายสานักทะเบียนจาหน่ายนักเรี ยนที่ขาดเรี ยนเกิน 30 วันครั้งที่ 1
8 ก.ย. ฝ่ ายสานักทะเบียนจาหน่ายนักเรี ยนที่ขาดเรี ยนเกิน 30 วันครั้งที่ 2
3-6 ก.ค. กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
7 ก.ค. (เช้า) แห่เทียนเข้าพรรษา
หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

3-7 ก.ค.
10 ก.ค.
21 ส.ค.1 ก.ย./
25 ก.ย.29 ก.ย./
1 ต.ค.

สอบปลายภาค (และสอบปลายภาคครั้งที่ 2 ของภาคคา่ )
21 ส.ค.-1 ก.ย.อาจารย์ผสู ้ อนออกข้อสอบและส่งข้อสอบปลายภาค 1/2560 ที่หวั หน้าหมวด
31 ส.ค.-1 ก.ย. หัวหน้าหมวดตรวจส่งข้อสอบปลายภาค 1/2560 ที่หวั หน้าฝ่ ายวิชาการ
4-5 ก.ย. หัวหน้าฝ่ ายวิชาการและผูอ้ านวยการตรวจและส่งข้อสอบปลายภาค 1/2560 ที่อนุมตั ิโดยผูอ้ านวยการแล้ว ที่หวั หน้าฝ่ ายสานักทะเบียน
6 ก.ย. – 15 ก.ย. เจ้าหน้าที่ดาเนินการโรเนียวข้อสอบปลายภาค 1/2560 และอาจารย์ประจาวิชาจัดข้อสอบปลายภาค เทอม 1/2560 เข้าซอง

11 สิ งหาคม

4 ก.ย. สานักทะเบียนประกาศตารางสอบปลายภาคเทอม 1/2560
4-15 ก.ย. อาจารย์ ประจาวิชาตรวจสอบนักศึกษาทีย่ งั สอบย่ อยไม่ ครบและติดตามให้ สอบ/ส่ งงานและกรอกคะแนนเสร็จ
11 ก.ย. อาจารย์ประจาวิชาส่งรายชื่อนักเรี ยนที่มีเวลาเรี ยนไม่ถึง 80% (ขร ปลายภาค) ที่สานักทะเบียน
28 ส.ค.- 22 ก.ย อาจารย์ประจาวิชาและสานักทะเบียนร่ วมกันมอบหมายงานชดเชยให้นกั เรี ยนที่มีเวลาไม่ถึง 80%
และสานักทะเบียนประกาศผูผ้ า่ นงานชดเชยและมีสิทธิสอบเพิ่มเติม
9 ต.ค. อาจารย์ที่ปรึ กษาส่งแบบรายงานลักษณะอันพึงประสงค์ที่ฝ่ายสานักทะเบียนเพื่อส่ง
พร้อมผลการเรี ยนให้ผปู ้ กครอง
18-22 ก.ย. นักศึกษาเข้ าสอบภาคปฏิบัติ 1/60
26 ก.ย- 29 ก.ย. นักศึกษาเข้ าสอบสอบปลายภาค 1/60
1 ต.ค. สอบปลายภาคครั้งที2่ ของภาคคา่
25 ก.ย. - 3 ต.ค. อาจารย์ประจาวิชาเบิกข้อสอบปลายภาค เทอม 1/60 ที่ฝ่ายสานักทะเบียนและวัดผล/ตรวจข้อสอบ
18 ก.ย. ฝ่ ายวินยั ประเมินคะแนนกิจนิสยั เทอม 1/60 (ภาคปกติ+ภาคค่า)
ฝ่ ายแนะแนวประเมินคะแนนกิจนิสยั เทอม1/60ภาคปกติ)
9-10 อาจารย์ประจาวิชาส่งผลการเรี ยน เทอม 1/60 /ส่งข้อสอบปลายภาคที่ตรวจแล้วที่หวั หน้าหมวด
10-11 ต.ค. หัวหน้าหมวดส่งข้อสอบปลายภาคและคะแนนที่ฝ่ายสานักทะเบียนและวัดผล
11-12 ต.ค. ฝ่ ายสานักทะเบียนและวัดผลส่งคะแนนให้ฝ่ายวิชาการและผูอ้ านวยการพิจารณา
12-13 ต.ค. หัวหน้าฝ่ ายวิชาการและผูอ้ านวยการตรวจสอบการตัดเกรดแล้วส่งคะแนนที่ได้รับการอนุมตั ิ
จากผูอ้ านวยการที่ฝ่ายสานักทะเบียนเพื่อประกาศบนเว็บไซต์/บอร์ด
6 พ.ย. ประกาศผลการเรี ยนเทอม 1/60
6 พ.ย. ฝ่ ายสานักทะเบียนจัดส่งใบแจ้งผลการเรี ยนเทอม 1/60 ให้ผปู ้ กครองทางไปรษณี ย ์ (เฉพาะนักเรี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยน เทอม 2/60 เรี ยบร้อยแล้ว)
พิธีวนั แม่แห่งชาติ

14 สิ งหาคม

วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา

28 ส.ค. – 1 ก.ย.

วันแข่งขันทักษะภายในของทุกหมวด ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

9 มิ.ย. – 5 ต.ค.

PROJECT 1/ 2560
ยกเว้ น ปวช. 1
9 มิ.ย. อาจารย์ผสู ้ อน(หัวหน้าโปรเจค)ส่งรายชื่อกลุ่มนักศึกษาในแต่ละโปรเจคที่ฝ่ายวิชาการ
11-21 ก.ค สัปดาห์พิจารณา “Project ” กลางภาคเรี ยน

25-29 ก.ย.

4-15 ก.ย. สัปดาห์พิจารณา “Project ” ปลายภาคเรี ยน (ตั้งแต่ 14.00น. ของทุกวัน )
15 ก.ย. วัน Project Week
18 ก.ย. นักศึกษาส่งโปรเจคที่อาจารย์ผสู ้ อน
18 ก.ย. อาจารย์ ผ้สู อนส่ งรายชื่ อนักศึกษาที่ คาดว่ าจะติด มส.โปรเจค เทอม 1/60 ทีฝ่ ่ ายวิชาการและแจ้ งให้ นักศึกษาปรับปรุงงานและส่ งอาจารย์ ประจาวิชาก่ อน 18 ก.ย.
20 ก.ย. นักศึกษาทีม่ รี ายชื่ อ คาดว่ าจะติด มส.โปรเจค ส่ งโปรเจคที่ปรับปรุงแล้ วทีอ่ าจารย์ ผ้สู อน
25 ก.ย. อาจารย์ ผ้สู อนส่ งรายชื่ อนักศึกษา ทีต่ ิด มส. โปรเจค เทอม 1/60 ทีส่ านักทะเบียน
27 ก.ย. ฝ่ ายสานักทะเบียนประกาศผลนักศึกษาทีต่ ิดมส. โปรเจคเทอม 1/60 บนเว็บไซต์/บอร์ ด
4.ต.ค. อาจารย์ ผ้สู อนรับการส่ งโปรเจคทีต่ ดิ มส. และแก้ ไขแล้ วเป็ นวันสุ ดท้ าย
9 ต.ค. – 10 ต.ค. อาจารย์ประจาวิชาส่งผลการเรี ยน เทอม 1/60 /ส่งข้อสอบปลายภาคที่ตรวจแล้วที่หวั หน้าหมวด
สอบ TOEIC HSK JLPTTOEIC 1/2560
21 ส.ค.- 1 ก.ย. ออกข้อสอบ TOEIC “ทดลองสอบ”
25 ก.ย.- 29 ก.ย. สอบ TOEIC “ทดลองสอบ”

2 ต.ค.-23 ต.ค.

ปิ ดภาคเรี ยนสาหรับ ทุกระดับชั้น

23 ตุลาคม
25 ก.ย.-29 ก.ย./1ต.ค.
29 ต.ค./
27.พ.ย.

หยุดวันปิ ยมหาราช
การเรียน SUMMER 1/2560
เฉพาะ ปวส.1-2 ภาคคา่
25 ก.ย. – 29 ก.ย. ลงทะเบียนเรี ยน SUMMER 1/60
1 ต.ค. - 29 ต.ค. นักศึกษา ปวส.1-2 เริ่มเรียน SUMMER 1/2560 (ภาคคา่ )
13 ต.ค. ฝ่ ายวิชาการส่งข้อสอบกลางภาคและปลายภาค summer ที่ฝ่ายสานักทะเบียน
24-27 ต.ค. เจ้าหน้าที่ดาเนินการโรเนียวข้อสอบ SUMMER 1/2560
24 ต.ค. ประกาศรายชื่ อนักศึกษาทีเ่ วลาเรียนไม่ ถึง 80% (ขร SUMMER 1/2560)
25 ต.ค. ประกาศตารางสอบปลายภาค SUMMER 1/2560
24-27 ต.ค อาจารย์ผสู ้ อน Summer เทอม 1/2560 จัดข้อสอบปลายภาคเข้าซอง
29 ต.ค นักศึกษาสอบปลายภาค Summer เทอม 3/2560 ปวส.1-2( ภาคคา่ )
29 ต.ค.-3 พ.ย. อาจารย์ผสู ้ อน Summer เทอม 1/2560 เบิกข้อสอบปลายภาคไปตรวจ

14-23 ตุลาคม
24 ตุลาคม

26 ต.ค. – 2 พ.ย.

26 ตุลาคม /
2 พ.ย. – 1 ก.พ.
เทอมละ 2 ครั้ง

6-10 พ.ย. อาจารย์ผสู ้ อนส่งข้อสอบ summer และคะแนนสอบที่หวั หน้าหมวด /ฝ่ ายวินยั ประมินคะแนนกิจนิสยั Summer/60 (ภาคค่า)
13-14 พ.ย. หัวหน้าหมวดส่งข้อสอบ summer และคะแนนที่ฝ่ายสานักทะเบียน
16-17 พ.ย. ฝ่ ายสานักทะเบียนเสนอผลการเรี ยนที่ฝ่ายวิชาการ/ผูอ้ านวยการอนุมตั ิผลการเรี ยน SUMMER 1/2560
20-21 พ.ย. ฝ่ ายวิชาการ/ผูอ้ านวยการอนุมตั ิผลการเรี ยนและส่งให้ฝ่ายสานักทะเบียนประกาศผล
1 ธ.ค. ฝ่ ายสานักทะเบียนและวัดผลประกาศผลการเรียน SUMMER 1/2560
1ธ.ค. ฝ่ ายสานักทะเบียนจัดส่งใบแจ้งผลการเรี ยน SUMMER 1/2560 ให้ผปู ้ กครองทางไปรษณี ย ์
อาจารย์ผสู ้ อนและผูบ้ ริ หารปิ ดภาคเรี ยน
เปิ ดภาคเรียนที่ 2/2560 และลงทะเบียน
24 ตค. นักเรี ยน ปวช.1, 2,3 และ ปวส.1-2 เปิ ดภาคเรี ยน2/60
5 พ.ย. นักศึกษา ปวส.1-2 ภาคค่า เปิ ดภาคเรี ยน 2/60
24ต.ค. – 27 ต.ค. ลงทะเบียนนักเรี ยน/ นักศึกษา ปวช.1-2-3, ปวส.1-2
3 พ.ย.วันสุดท้ายการลงทะเบียนเรี ยน (นักเรี ยนที่ยงั ไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยน จะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องเรี ยน และถูกตัดจาหน่ายเมื่อครบ 30 วัน 8 ธค จาหน่ายนักเรี ยนครั้งที่ 3)
30ต.ค. ประกาศผลการเรี ยน 1/2560 / ประกาศรายชื่อนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนต่าให้ลงเรี ยนซ่อมเสริ มและปรับเกรด
30ต.ค.-3 พ.ย. นักศึกษาผลการเรี ยนต่าลงทะเบียนเรี ยนซ่อมเสริ มและปรับเกรด รอบที่ 2
ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา 2/2560
26 ตค. ปฐมนิเทศนักเรี ยนนักศึกษา ปวส.1,2 2/2560
27 ตค. ปฐมนิเทศนักเรี ยนนักศึกษา ปวช.2 2/2560
2 พ.ย. ปฐมนิเทศนักเรี ยนนักศึกษา ปวช.1 2/2560
กิจกรรมพฤหัสสุขสันต์ 2/2560
26 ต.ค. นักศึกษาเริ่ มพิจารณารายการกิจกรรมและลงชื่อจองที่นงั่
2 พ.ย - 1 ก.พ นักศึกษาเข้ากิจกรรมพฤหัสสุขสันต์ เทอม 2/2560
การตรวจสารเสพติด 2/2560
สุ่มตรวจครั้งที่ 3
สุ่มตรวจครั้งที่ 4

26 ก.ค. – 23 ส.ค.

กีฬาสี
26 ก.ค. – 23 ส.ค. นักศึกษาซ้อมกีฬาสี ทุกวันพุธ
26 ส.ค.
วันแข่งขันกีฬาสี

6 พ.ย. – 31 ม.ค

29 ตุลาคม

1 ธันวาคม 2560
30 ต.ค./3พ.ย /
6 พ.ย. – 5 ม.ค. 60

แข่ งขันทักษะวิชาชีพภายนอก
6-10 พ.ย. อาจารย์ที่ปรึ กษาคัดเลือกตัวแทนห้องเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพภายใน
13 พ.ย. – 31 ม.ค. นักศึกษาตัวแทนซ้อมกับหมวดต่างๆเพื่อแข่งขันทักษะภายนอก
วันพบผู้ปกครอง
นักศึกษาร่ วมประชุมพร้อมผูป้ กครองและรับแจกประกาศผลการสอบ 1/2560
(สาหรับนักศึกษาที่ผปู ้ กครองมาร่ วมเข้าร่ วมประชุม และลงทะเบียนเรี ยนเทอม 2/2560 (เรี ยบร้อยแล้ว)
งานวันวิชาการ
การสอนซ่ อมเสริมและปรับเกรด รอบที่ 2
30 ต.ค. สานักทะเบียนประกาศรายชื่ อนักเรียน/นักศึกษาผลการเรียนตา่ ลงทะเบียนเรียนซ่ อมเสริมและปรับเกรด
30. ต.ค.-3 พ.ย. ลงทะเบียนเรียนซ่ อมเสริมและปรับเกรด 2/60 สาหรับนักศึกษาผลการเรียนตา่ ทีต่ ้ องลงทะเบียนเรียนซ่ อมเสริมและปรับเกรด
6 พ.ย- 5 ม.ค .61 อาจารย์ ผ้สู อนมอบหมายงาน ติดตามงาน และประเมินผลการเรียน
8 มค 61 อาจารย์ผสู ้ อนส่งผลการเรี ยนซ่อมเสริ มและปรับเกรดเทอม 2/60 ที่ฝ่ายสานักทะเบียน
15 ม.ค. ฝ่ ายสานักทะเบียนประกาศผลการเรียนบนเวบไซต์ /บอร์ ด
15-16 ม.ค.ฝ่ ายสานักทะเบียนจัดส่งใบแจ้งผลการเรี ยนซ่อมเสริ มและปรับเกรด 2/60 ให้ผปู ้ กครองทางไปรษณี ย ์

6-10 พฤศจิกายน/
18 ธ.ค. – 5 ม.ค./
26 ม.ค.

5 ธันวาคม

สอบกลางภาค (และสอบปลายภาคครั้งที่ 3 ของภาคคา่ )2/60
6-10 พ.ย. อาจารย์ผสู ้ อนออกข้อสอบและส่งข้อสอบกลางภาค 2/2560 ที่หวั หน้าหมวด
13-14 พ.ย. หัวหน้าหมวดส่งข้อสอบกลางภาค 2/60 ที่พจิ ารณาแล้วที่หวั หน้าฝ่ ายวิชาการ
15-16 พ.ย. หัวหน้าฝ่ ายวิชาการและผูอ้ านวยการตรวจและส่งข้อสอบกลางภาค 2/60 ที่อนุมตั ิโดยผูอ้ านวยการแล้ว ที่หวั หน้าฝ่ ายสานักทะเบียน
20 พ.ย.- 1 ธ.ค. เจ้าหน้าที่ดาเนินการโรเนียวข้อสอบกลางภาค 2/60 และ อาจารย์ประจาวิชาจัดข้อสอบกลางภาค 2/60 เข้าซอง
1 ธ.ค. ประกาศตารางสอบกลางภาคเทอม 2/60 (8ม.ค. สอบปลายภาคครั้งที่ 3 ของภาคคา่ )
18-22 ธ.ค. นักศึกษาสอบกลางภาค ภาคปฏิบัติ 2/60 (ภาคปกติ)
17 ธ.ค นักศึกษาสอบปลายภาคภาคปฏิบัติ 2/60 (ภาคคา่ รุ่นที่ 3)
2-5 ม.ค. นักศึกษาสอบกลางภาค 2/60
7 ม.ค นักศึกษาสอบปลายภาค 2/60 (ภาคคา่ รุ่นที่ 3)
2-12 ม.ค อาจารย์ประจาวิชาเบิกข้อสอบกลางภาค เทอม 2/60 ที่ฝ่ายสานักทะเบียนและวัดผล/ตรวจข้อสอบ
15-16 ม.ค อาจารย์ผสู ้ อนส่งข้อสอบกลางภาคที่ตรวจแล้วและคะแนนสอบที่หวั หน้าหมวด /ฝ่ ายวินยั ประเมินกิจนิสยั (ภาคค่า) ครั้งที่ 3)
17-19 ม.ค หัวหน้าหมวดส่งคะแนนสอบกลางภาค/ข้อสอบกลางภาคที่ตรวจแล้ว ที่ฝ่ายสานักทะเบียน
22-23 ม.ค ฝ่ ายสานักทะเบียนและวัดผลเสนอผลคะแนนกลางภาคของนักเรี ยน/นักศึกษา ภาคปกติ และผลการเรี ยน รอบที่ 3 ของภาคค่าให้ฝ่ายวิชาการ
และผูอ้ านวยการอนุมตั ิผลคะแนนสอบกลางภาคและผลการเรี ยนภาคค่า
24-25 มค ฝ่ ายวิชาการและผูอ้ านวยการตรวจสอบเกรดและอนุมตั ิคะแนนและผลการเรี ยน
26 ม.ค. ประกาศผลการสอบกลางภาคของนักเรี ยนภาคปกติ เทอม2/60 และประกาศผลการเรี ยนรอบที่ 3 ของภาคค่า
วันหยุดวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9

11 ธันวาคม

วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

24 ต.ค.-22ธ.ค./16 ก.พ.

ก้ าวไปดังใจฝัน
สัปดาห์กา้ วไปดังใจฝัน ปวช/ ปวส
24 ตค. – 2 ธ.ค. ช่วงเตรี ยมปรับบุคลิกภาพ
16 ก.พ. ช่วงพบและสมัครงานกับสถานประกอบการ

8 ธันวาคม/
9 กุมภาพันธ์
4-15 ธ.ค./

การจาหน่ ายนักเรียน 2/2560
8 ธันวาคม ฝ่ ายสานักทะเบียนจาหน่ายนักเรี ยนที่ขาดเรี ยนเกิน 30 วันครั้งที่ 3
9 กุมภาพันธ์ ฝ่ ายสานักทะเบียนจาหน่ายนักเรี ยนที่ขาดเรี ยนเกิน 30 วันครั้งที่ 4
PROJECT 2/2560

22 ธันวาคม

3 พ.ย. อาจารย์ผสู ้ อน(หัวหน้าโปรเจค)ส่งรายชื่อกลุ่มนักศึกษาในแต่ละโปรเจคที่ฝ่ายวิชาการ
4-15 ธ.ค. สัปดาห์พิจารณา “Project ” กลางภาคเรี ยน
5-16 กพ สัปดาห์พิจารณา “Project ” ปลายภาคเรี ยน (ตั้งแต่ 14.00น. ของทุกวัน)
16 ก.พ.
วัน Project Week
19 ก.พ. อาจารย์ ผ้สู อนส่ งรายชื่ อนักเรียนที่ คาดว่ าจะติด มส.โปรเจค เทอม 2/60 ทีฝ่ ่ ายวิชาการและแจ้ งให้ นักศึกษาปรับปรุงงานและส่ งอาจารย์ ประจาวิชาก่ อน 26 ก.พ.
21 ก.พ. นักศึกษาทีม่ รี ายชื่ อ คาดว่ าจะติด มส.โปรเจค ส่ งโปรเจคที่ปรับปรุงแล้ วทีอ่ าจารย์ ผ้สู อน
27 ก.พ. อาจารย์ ผ้สู อนส่ งรายชื่ อนักศึกษา ทีต่ ิดมส. โปรเจค เทอม 2/60 ทีส่ านักทะเบียน
28 ก.พ. กรรมการวิชาการพิจารณา มส. โปรเจค
28 ก.พ. ฝ่ ายสานักทะเบียนประกาศผลนักศึกษาทีต่ ิดมส. โปรเจคเทอม 2/60 บนเว็บไซต์/บอร์ ด
2 มี.ค. อาจารย์ ผ้สู อนรับการส่ งโปรเจคทีต่ ดิ มส. และแก้ ไขแล้ วเป็ นวันสุ ดท้ าย
9 มี.ค. อาจารย์ประจาวิชาส่งผลการเรี ยน เทอม 2/60 /ส่งข้อสอบปลายภาคที่ตรวจแล้วที่หวั หน้าหมวด/ฝ่ ายแนะแนวประเมินคะแนนกิจนิสยั เทอม 2/60
พิธีตกั บาตรทาบุญปี ใหม่

23 ธ.ค. - 2 ม.ค.

หยุดวันปี ใหม่และหยุดชดเชย

5-16 ก.พ./
9 มี.ค.

12-15 พ.ย./
20-24 พย.
13 มกราคม
8-19 มกราคม /
12 ก.พ. – 2 มี.ค.

การลงชื่ อขอจบการศึกษาทีฝ่ ่ ายสานักทะเบียน / ถ่ ายรู ปติดใบ รบ.
20-24 พ.ย. นักศึกษา ปวช.3และ ปวส.2 ลงชื่อขอจบที่สานักทะเบียนและวัดผล
12-15 ธ.ค ถ่ายรู ปติดใบ รบ. ปวช.3 และ ปวส.2
17 ธ.ค ถ่ายรู ปติดใบ รบ.ปวส.2 ค่า
กิจกรรมวันเด็กโดยชมรมต่าง ๆ
สอบปลายภาค (และสอบปลายภาคครั้งที่ 4 ของภาคคา่ )
8-19 มค อาจารย์ผสู ้ อนออกข้อสอบและส่งข้อสอบปลายภาค 2/2560 และและข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปวช.3 ที่หวั หน้าหมวด
22-23 ม.ค หัวหน้าหมวดส่งข้อสอบปลายภาค 2/2560 ที่หวั หน้าฝ่ ายวิชาการ
25-26 ม.ค. หัวหน้าฝ่ ายวิชาการและผูอ้ านวยการตรวจและส่งข้อสอบปลายภาค 2/2560 ที่อนุมตั ิโดยผูอ้ านวยการแล้ว ที่หวั หน้าฝ่ ายสานักทะเบียน
29 ม.ค.-9 ก.พ. เจ้าหน้าที่ดาเนินการโรเนียวข้อสอบปลายภาค 2/2560 และอาจารย์ประจาวิชาจัดข้อสอบปลายภาค เทอม 2/2560 เข้าซอง
30 ม.ค. สานักทะเบียนประกาศตารางสอบปลายภาคเทอม 2/2560
29 ม.ค.-9 ก.พ.อาจารย์ ประจาวิชาตรวจสอบนักศึกษาทีย่ งั สอบย่ อยไม่ ครบและติดตามให้ สอบ/ส่ งงานและกรอกคะแนนเสร็จ
29 ม.ค. อาจารย์ประจาวิชาส่งรายชื่อนักเรี ยนที่มีเวลาเรี ยนไม่ถึง 80% (ขร ปลายภาค) ที่สานักทะเบียน / อ.ที่ปรึ กษาจัดทาแบบรายงานคุณลักษณะพิเศษของ ปวช.3
29 ม.ค.-9 ก.พ .อาจารย์ประจาวิชาและสานักทะเบียนร่ วมกันมอบหมายงานชดเชยให้นกั เรี ยนที่มีเวลาไม่ ถึง 80% และสานักทะเบียนประกาศผูผ้ า่ นงานชดเชย

และมีสิทธิสอบเพิ่มเติม
14 มี.ค. อาจารย์ที่ปรึ กษาส่งแบบรายงานลักษณะอันพึงประสงค์ที่ฝ่ายสานักทะเบียนเพื่อส่งพร้อมผลการเรี ยนให้ผปู ้ กครอง
5-9 ก.พ. ติวและทบทวนเพื่อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
12-16 ก.พ. นักศึกษาเข้ าสอบภาคปฏิบัติ 2/2560 (และสอบปลายภาค 2/60 ของระดับชั้น ปวช.3)
12-16 ก.พ. สอบมาตรฐานวิชาชีพ ปวช.3 และ ปวส.2
19-20 ก.พ. นักเรียนปวช.3 สอบปลายภาค
26 ก.พ.-2 มี.ค. ปวช.3 ทบทวนบทเรี ยน
26 ก.พ.-2 มี.ค. นักศึกษาเข้าสอบปลายภาค 2/2560 (ปวช.1,2 และ ปวส.1,2)
26 ก.พ.-2มี.ค. อาจารย์ประจาวิชาเบิกข้อสอบปลายภาค เทอม 2/60 ที่ฝ่ายสานักทะเบียนและวัดผล/ตรวจข้อสอบ
1 มี.ค. อาจารย์ประจาวิชาส่งผลการเรี ยน เทอม 2/60 /ส่งข้อสอบปลายภาคที่ตรวจแล้วที่หวั หน้าหมวด/ฝ่ ายวินยั /ฝ่ ายแนะแนว ประเมินคะแนนกิจนิสยั เทอม 2/60
(ปวช.3,ปวส.2)
2 มีค หัวหน้าหมวดส่งข้อสอบปลายภาคและคะแนนที่ฝ่ายสานักทะเบียนและวัดผล (ปวช.3,ปวส.2)
2-5 มี.ค. หัวหน้าฝ่ ายวิชาการและผูอ้ านวยการ ตรวจสอบและตัดเกรด ปวช.3 แล้วส่งคะแนนที่ได้รับอนุมตั ิ
จากผูอ้ านวยการที่ฝ่ายสานักทะเบียนเพื่อประกาศบนเว็บไซต์/บอร์ด
2-5 มีค ฝ่ ายสานักทะเบียนและวัดผลส่งคะแนนให้ฝ่ายวิชาการและผูอ้ านวยการพิจารณา (ปวช 3,ปวส.2)
5 มี.ค. ฝ่ ายสานักทะเบียนและวัดผลส่งคะแนนและผลการเรี ยนให้ฝ่ายวิชาการและผูอ้ านวยการพิจารณา(ปวส.2)
7 มี.ค อาจารย์ส่งข้อสอบที่ตรวจแล้ว/คะแนน ที่หวั หน้าหมวด (ปวช.1,2,ปวส.1)
8 มี.ค หัวหน้าหมวดส่งข้อสอบที่ตรวจแล้ว/ผลการเรี ยนที่ฝ่ายสานักทะเบียนและวัดผล (ปวช.1,2,ปวส.1)
9-12 มีค ฝ่ ายสานักทะเบียนและวัดผลส่งคะแนนและผลการเรี ยนให้ฝ่ายวิชาการและผูอ้ านวยการพิจารณา(ปวช 1, 2 ปวส 1 รอบปกติ และ ภาคค่า)
9 มี.ค ฝ่ ายสานักทะเบียนส่ง GPA 6 ภาคเรี ยน
12 มี.ค. – 13 เม.ย. ฝ่ ายสานักทะเบียนจัดทาใบ รบ.ปวช.3และปวส.2
9-12 มีค หัวหน้าฝ่ ายวิชาการและผูอ้ านวยการตรวจสอบการตัดเกรดปวช.1,2 ปวส.1,2 รอบปกติและรอบค่าแล้วส่งคะแนนที่ได้รับการ
อนุมตั ิจากผูอ้ านวยการที่ฝ่ายสานักทะเบียนเพื่อประกาศบนเว็บไซต์/บอร์ด
8 มี.ค ประกาศผลการเรี ยน 2/2560 บนเว็บไซต์/บอร์ด (ของปวช.3และเฉพาะผูท้ ี่เกรดเฉลี่ยไม่สามารถขึ้นเรี ยนชั้นใหม่หรื อจบได้เพื่อเรี ยนซ่อมเสริ มและปรับเกรด
ระหว่าง 1-30 เมษายน)
30 มี.ค นักเรี ยน/นักศึกษาที่จบการศึกษาวันที่ 15 มี.ค (ปวช.3 และ ปวส.2 จบ ปวช.) รับใบ รบ.1
12-23 มี.ค. ลงทะเบียนซ่ อมเสริมและปรับเกรด 4/2560 ผู้ทเี่ กรดเฉลีย่ ไม่ สามารถขึน้ เรียนชั้นใหม่ หรื อจบได้ เพื่อเรียน
23 เม.ย. ประกาศผลการซ่ อมเสริมและปรับเกรด 4/2560 สาหรับผู้ทเี่ กรดเฉลีย่ ไม่ สามารถขึน้ เรียนชั้นใหม่ หรื อจบได้

26 ม.ค.
29 ม.ค. – 9 ก.พ./
12-16 กุมภาพันธ์/
26 ม.ค.61
1 กุมภาพันธ์
15-19 ม.ค./
22 ม.ค.-16 ก.พ.

16 กุมภาพันธ์
7 ส.ค./21 ส.ค.–8 ก.ย.
16 ต.ค.. – 22 ธ.ค.

10 พ.ค นักเรี ยน/นักศึกษาที่จบการศึกษาหลังจากวันที่ 30 เม.ย รับใบ รบ.1
8 มี.ค. ฝ่ ายสานักทะเบียนประกาศผลการเรียนเทอม 2/2560 ของ ปวช 3 และ 12 มีค ปวส 2 บนเว็บไซต์/บอร์ ด และจัดส่ งใบแจ้ งผลการเรียนเทอม 2/60 ให้ ผ้ปู กครอง
ทางไปรษณีย์
1 มิ.ย. ประกาศผลการเรียนสาหรับนักศึกษาปี 2560 ให้ ปวช.1, 2/2560 และ ปวส.1, 2/2560 บนเว็บไซต์/บอร์ ด และจัดส่ งใบแจ้ งผลการเรียนเทอม 2/60 ให้ ผ้ปู กครอง
ทางไปรษณีย์
งานศิษย์ เก่ า ‘สานสัมพันธ์ SCCคืนสู่เหย้า
สอบมาตรฐานวิชาชีพ
29 ม.ค. – 9 ก.พ. ติวและทบทวนเพื่อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
12-16 ก.พ. สอบมาตรฐานวิชาชีพ (พร้อมกับการสอบปฏิบตั ิของชั้นปี อื่นๆ)
วันเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรี ยน
วันสุดท้ายของกิจกรรม ‘พฤหัสสุ ขสันต์’
การสอนซ่ อมเสริมและปรับเกรด รอบที่ 3
15 ม.ค. สานักทะเบียนประกาศรายชื่ อนักศึกษาผลการเรียนตา่ ทีต่ ้องลงทะเบียนเรียนซ่ อมเสริมและปรับเกรด
15-19 ม.ค. ลงทะเบียนเรียนซ่ อมเสริมและปรับเกรด
22 ม.ค. – 16 ก.พ. อาจารย์ ผ้สู อนมอบหมายงาน ติดตามงาน และประเมินผลการเรียน
19 ก.พ. อาจารย์ผสู ้ อนส่งผลการเรี ยนซ่อมเสริ มและปรับเกรด ที่ฝ่ายสานักทะเบียน
22-23 ก.พ. ฝ่ ายสานักทะเบียนประกาศผลการเรี ยนบนเว็บไซต์ / บอร์ด
22-23 ก.พ. ฝ่ ายสานักทะเบียนจัดส่งใบแจ้งผลการเรี ยนเทอม 3/60 ให้ผปู ้ กครองทางไปรษณี ย ์
นัดพบแรงงาน
ปวช.3-ปวส.2, ฝึ กงาน SUMMER 2/2560
7 ส.ค.. งานนิเทศประกาศเกณฑ์พิจารณาในการได้ฝึกงานในแต่ละสถานที่ฝึก นักศึกษาทีต่ ้ องการฝึ กงานในทีท่ ตี่ ้ องการจะต้ องพยายามรักษาสถิตกิ ารมาเรียน, ผลการ
เรียน และความประพฤติตามทีแ่ ต่ ละทีก่ าหนด
21 ส.ค.-8 ก.ย. งานนิเทศติดประกาศให้ นักศึกษาเลือกสถานทีฝ่ ึ กงาน นักศึกษาแจ้ งสถานทีฝ่ ึ กงานทีเ่ ลือกทีง่ านนิเทศ งานนิเทศประกาศรายชื่ อนักศึกษาและสถานที่
ฝึ กงานทีอ่ นุมตั ิ
13 ต.ค.60 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึ กงาน ปวช.3-ปวส.2 ทุกสาขา
16 ต.ค.-22 ธ.ค. นักศึกษาปวช. 3-ปวส.2 ฝึ กงานในสถานประกอบการ
19 ม.ค หัวหน้างานนิเทศส่งผลการฝึ กงานให้ฝ่ายสานักทะเบียน

26 ม.ค. ฝ่ ายสานักทะเบียนประกาศผลการฝึ กงาน 2/60 บนเวบไซต์/บอร์ด
29 ม.ค.ฝ่ ายสานักทะเบียนจัดส่งใบแจ้งผลการฝึ กงาน 2/60 ให้ผปู ้ กครองทางไปรษณี ย ์
22 ม.ค.-2 ก.พ./
5 มี.ค- 6 เม.ย./

ปวส.1 เรียน SUMMER 1/2560

19 ก.พ.-2 มี.ค.ลงทะเบียนเรี ยน SUMMER 1/2560
5 มี.ค.- 6 เม.ย เรี ยน SUMMER 1/2560 (ปวส.1 ช่วงที่ 1 )
12 มี.ค.-16 มี.ค.อาจารย์ผสู ้ อนส่งข้อสอบ SUMMER (ที่หวั หน้าหมวด/ฝ่ ายวิชาการ)
19 มี.ค ฝ่ ายวิชาการส่งข้อสอบปลายภาค SUMMER ที่ฝ่ายสานักทะเบียนและวัดผล
22 มี.ค.ประกาศตารางสอบ SUMMER 1/2560 (ช่วงที่1 )
26 มี.ค.ประกาศรายชื่อนักเรี ยนที่เวลาเรี ยนไม่ถึง 80 %(ของ SUMMER1/2560 (ช่วงที่1 )
5-6 เม.ย สอบปลายภาค SUMMER 1/2560 (ช่วงที่1 )
21-25 พ.ค.อาจารย์ผสู ้ อน SUMMER 1/2560 เบิกข้อสอบไปตรวจ
28-30 พ.ค.อาจารย์ผสู ้ อนส่งข้อสอบ SUMMER1/2560 ที่ตรวจแล้วและคะแนน SUMMER 1/2560 ที่หวั หน้าหมวด
31 พ.ค.-1 มิ.ย หัวหน้าหมวดส่งข้อสอบ SUMMER1/2560 ที่ตรวจแล้วและคะแนน SUMMER 1/2560 ที่ฝ่ายสานักทะเบียนและวัดผล
4-5 มิ.ย.ฝ่ ายสานักทะเบียนและวัดผลเสนอฝ่ ายวิชาการ/ผูอ้ านวยการอนุมตั ิผลการเรี ยน SUMMER 1/2560
6-7 มิ.ย. ฝ่ ายวิชาการ/ผูอ้ านวยการอนุมตั ิผลการเรี ยน SUMMER 1/2560
15 มิ.ย.ฝ่ ายสานักทะเบียนจัดส่งใบแจ้งผลการเรี ยน SUMMER 1/2560/ ประกาศรายชื่อนักเรี ยนที่ไม่ผา่ นที่ตอ้ งลงทะเบียนเรี ยนซ่อมเสริ มและปรับเกรดรอบที่4/2560
3 มีนาคม - 27 พฤษภาคม ปิ ดภาคเรี ยนสาหรับนักเรี ยน/นักศึกษา ทุกสาขา ระดับ1,2 ปวส.2 (ปวส.1เรี ยน SUMMER)

12 มี.ค / 30 เม.ย

การสอนซ่ อมเสริมและปรับเกรด รอบที่ 4
12 มี.ค. สานักทะเบียนประกาศรายชื่ อนักเรียน/นักศึกษาผลการเรียนตา่ ทีต่ ้ องลงทะเบียนเรียนซ่ อมเสริมและปรับเกรด 4/60
12-16 มี.ค. ลงทะเบียนเรียนซ่ อมเสริมและปรับเกรด 4/60
19 มี.ค.- 20 เม.ย อาจารย์ผสู ้ อนมอบหมายงาน ติดตามงาน และประเมินผลการเรี ยน
23 เม.ย อาจารย์ผสู ้ อนส่งผลการเรี ยนซ่อมเสริ มและปรับเกรด ที่ฝ่ายสานักทะเบียน
30 เม.ย ฝ่ ายสานักทะเบียนประกาศผลการเรียนบนเวบไซต์ /บอร์ ด
2 พ.ค. ฝ่ ายสานักทะเบียนจัดส่งใบแจ้งผลการเรี ยนซ่อมเสริ มและปรับเกรด 4/60 ให้ผปู ้ กครองทางไปรษณี ย ์
1 เม.ย./12 มี.ค – 13 เม.ย./
พิธีมอบประกาศนียบัตร ใบ รบ. 1 และ ประกาศนียบัตร
1 ส.ค.
1 เม.ย. พิธีมอบประกาศนียบัตร
12 มีค.- 13 เม.ย. สานักทะเบียนและวัดผลจัดทาใบรบ.1 ปวช.3 ปวส.2

2-18 เมษายน

30 มี.ค. ปวช.3 ที่จบการศึกษา รับใบ รบ.1
10 พค. นักศึกษาที่จบการศึกษาหลังวันที่ 30 เมย. รับใบ รบ. 1
1 ส.ค. นักเรี ยนที่สาเร็ จการศึกษาประจาปี การศึกษา 2560 รับใบประกาศนียบัตร
ปิ ดภาคเรี ยนสาหรับผูบ้ ริ หารและอาจารย์ 2/2560

13 – 15เมษายน

หยุดสงกรานต์

19 เมษายน

เปิ ดทางานของอาจารย์ 1/2561

28 พฤษภาคม

เปิ ดภาคเรียนที่ 1/2561 และลงทะเบียน
28 พฤษภาคม เปิ ดภาคเรี ยนที่ 1/2561 สาหรับนักเรี ยนนักศึกษา ระดับชั้นปวช.1-3, ปวส.1, 2 (รอบปกติ)
3 มิ.ย. เปิ ดเรี ยนสาหรับนักศึกษา ปวส.1-2 รอบค่า
28 พ.ค-1 มิ.ย. ลงทะเบียนนักเรี ยน/ นักศึกษา
8 มิ.ย. วันสุดท้ายการลงทะเบียนเรี ยน (นักเรี ยนที่ยงั ไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยน จะไม่มีสิทธิ์เข้า
ห้องเรี ยน และถูกตัดจาหน่ายเมื่อครบ 30 วัน 6 ก.ค. จาหน่ายนักเรี ยนครั้งที่ 1)
4 มิ.ย. นักศึกษาผลการเรี ยนต่าที่ตอ้ งลงทะเบียนเรี ยนซ่อมเสริ มและปรับเกรด รอบที่ 1
4 มิ.ย. ประกาศผลการเรี ยนสาหรับนักศึกษาปี 2560 ให้ ปวช 2, 3/2560 และ ปวส 2/2560
บนเว็บไซต์/บอร์ด และจัดส่งใบแจ้งผลการเรี ยนเทอม 2/60 ให้ผปู ้ กครองทางไปรษณี ย ์
4-15 มิ.ย. ลงทะเบียนเรี ยนซ่อมเสริ มและปรับเกรด 1/2561

ทุกวันอังคาร - นักศึกษาที่ลงชื่อไว้ที่หมวดวิชาเข้ากิจกรรมพฤหัสสุ ขสันต์ (นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่ วมกิกรรมพฤหัสสุ ขสันต์อย่างน้อยเทอมละ 1 ครั้ง)
นักศึกษาเข้าชมรม +Homeroom สลับพฤหัสสุ ขสันต์

