ปฏิทินการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทคสกลนคร อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร
การปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1
วัน เดือน ปี

สัปดาห์
ที่

เดือนมีนาคม ถึง 10
มิถุนายน 61
2 พฤษภาคม 61

เปิดรับสมัครเรียนนักศึกษาใหม่แต่ละประเภทวิชา
ประจาปีการศึกษา 2561
- ตรวจสอบเอกสารการสมัครเรียนพร้อมวุฒิฯ
- ยื่นเอกสารเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
- ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2561
- ชาระค่าธรรมเนียมเกี่ยวเนื่องการศึกษา 1/2561
ปฐมนิเทศนักศึกษา ประชุมผู้ปกครอง
- รับตารางเรียน
- รับอุปกรณ์เรียนฟรี 15 ปี

1 มิถุนายน 61

4 มิถุนายน 61

งาน / โครงการ / กิจกรรม

1

5 มิถุนายน 61

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ผู้รับผิดชอบ
งานแนะแนว
งานทะเบียน
ฝ่ายวิชาการ
งานธุรการ
งานทะเบียน
งานการเงิน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายวิชาการ

แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
งานประกันฯ
สถานศึกษา ประจาวงรอบ 2561
นักเรียนนักศึกษายื่นคาร้องแก้ผลการเรียน 2 / 2560 งานวัดผล

5-15 มิถุนายน61
7-8 มิถุนายน 61
13 มิถุนายน 61

2

20 มิถุนายน 61

3

27 มิถุนายน 61
28 มิถุนายน 61

โครงการอบรมฯ คุณธรรมจริยธรรม
- กิจกรรมโฮมรูม ชี้แจงกิจกรรมเสริมหลักสูตร
-ถ่ายรูปทาบัตรนักเรียนนักศึกษา
ประกาศรับสมัครเลือกนายกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย
เปิดกองลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2561
โครงการประชาธิปไตยในสถานศึกษา

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายพัฒนาฯ

4
29 มิถุนายน 61

ส่งโครงการสอน แผนการสอน ภาคเรียนที่ 1 / 2561 ฝ่ายวิชาการ

5 กรกฎาคม 61

5

9-16 กรกฎาคม 61

6

17 กรกฎาคม 61

7

พิธีไหว้ครู / วันสุนทรภู่ / ต่อต้านยาเสพติดโลก
จัดเตรียมรวบรวมเอกสารสาคัญแสดงวุฒิการศึกษา
นักเรียนนักศึกษาใหม่เพื่อจัดทาหนังสือตรวจสอบวุฒิ
เตรียมเอกสารตรวจนับรายบุคคล เรียนฟรี 15 ปี
อย่างมีคุณภาพ ประจาปีงบประมาณ
รับการตรวจนับ อน. เพื่อรับเงินอุดหนุน ณ วันที่ 10
มิ.ย. จากคณะกรรมอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร

ฝ่ายพัฒนาฯ
งานทะเบียน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายพัฒนาฯ

ผลการดาเนินงาน
ปฏิบัติ ยังไม่
ปฏิบัติ

√
√

√

√
√
√

วัน เดือน ปี

สัปดาห์
งาน / โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ที่
19 กรกฎาคม 61
7
สารวจรายวิชาสอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2561
ฝ่ายวิชาการ
โครงการอบรมนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
พิธีหล่อเทียน/ถวายเทียนจานาพรรษา
ฝ่ายพัฒนาฯ
26 กรกฎาคม 61
ครูผสู้ อนส่งข้อสอบกลางภาคเรียน ที่ 1 / 2561
ฝ่ายวิชาการ
8
วันภาษาไทย
หมวดวิชาสามัญ
27 กรกฎาคม 61
หยุดวันอาสาฬหบูชา
ฝ่ายบริหารฯ
30 กรกฎาคม 61
หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา /วันเฉลิมพระชนพรรษา
ฝ่ายบริหารฯ
9
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
1 สิงหาคม 61
ส่งนักเรียนนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายวิชาการ
10 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2561
2-3 สิงหาคม 61
งานวัดผล
9 สิงหาคม 61
ส่งงานวิจัย ภาคเรียนที่ 1 / 2561
งานครูผสู้ อน
10 สิงหาคม 61
โครงการวันแม่แห่งชาติ
ฝ่ายพัฒนาฯ
12 สิงหาคม 61
หยุดวันแม่แห่งชาติ
ฝ่ายบริหารฯ
11 หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
13 สิงหาคม 61
16 สิงหาคม 61
โครงการอบรมกฎหมาย /ตรวจสารเสพติด
ฝ่ายพัฒนาฯ
20-31สิงหาคม
12 ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อขอเข้าแนะแนว
งานแนะแนว
การศึกษา / โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
24 สิงหาคม 61
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
หมวดวิชาสามัญ
27-31สิงหาคม61 13 ศึกษาดูงาน
ฝ่ายวิชาการ
2-9 กันยายน 61
14 โครงการเยี่ยมบ้าน
ฝ่ายพัฒนาฯ
10-14กันยายน61 15 โครงการวิชาการวิชาชีพอาสาพัฒนาชุมชน
ฝ่ายวิชาการ
10-14กันยายน61 16 นิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายวิชาการ
17 กันยายน 61
17 สารวจรายวิชาสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2561
ฝ่ายวิชาการ
21 กันยายน 61
ครูผสู้ อนส่งข้อสอบปลายภาคเรียน ที่ 1 / 2561
ฝ่ายวิชาการ
21-28กันยายน61 18 ติดตามและตรวจสอบระบบประกันคุณภาพทาง
ฝ่ายวิชาการ
การศึกษาของสถานศึกษา
โครงการ BIGKCNINGDAY
อาคารสถานที่
3-4 ตุลาคม 61
19 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2561
งานวัดผล
11 ตุลาคม 61
สิ้นสุดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 / 2561
ฝ่ายบริหารฯ
- ครูผู้สอนส่งแบบบันทึกหลังการสอน 18 สัปดาห์
- ครูที่ปรึกษาส่งเอกสารกิจกรรม ( โฮมรูม )
- ติดตามตรวจสอบการรายงานผลสรุปโครงการ
ประจาปี
- สั่งหนังสือภาคเรียนที่ 2 / 2561
ฝ่ายวิชาการ
12 ตุลาคม 61
ครูผสู้ อนส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2561
งานวัดผล
- ตรวจสอบรายวิชาที่จะเปิดสอน ภาคเรียน 2 / 61
งานทะเบียน
เพื่อจัดดทาเอกสารลงทะเบียน

ผลการดาเนินงาน
ปฏิบัติ ยังไม่
ปฏิบัติ

วัน เดือน ปี
13 ตุลาคม 61
15 ตุลาคม 61
16 ตุลาคม 61

17 ตุลาคม 61
17ต.ค.-1พ.ย. 61
23 ตุลาคม 61
29 ตุลาคม 61

สัปดาห์
งาน / โครงการ / กิจกรรม
ที่
หยุดวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
หยุดชดเชยวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
อนุมัติผลการเรียน
ส่งรายชื่อนักเรีนนักศึกษา ปวช. 3 ปวส. 2 เพื่อทา
การสอบ V - NET
ประกาศผลการเรียน
นักเรียนนักศึกษายื่นคาร้องแก้ผลการเรียน 1 / 61
หยุดวันปิยมหาราช
-

30 ตุลาคม 61
1-31พฤศจิกายน
61
5 พฤศจิกายน 61

1
2

11 พฤศจิกายน 61
22 พฤศจิกายน 61
26 พฤศจิกายน 61

4
5
6

- ธันวาคม 61
4 ธันวาคม 61
5 ธันวาคม 61

7

10 ธันวาคม 61
11 ธันวาคม 61
18 ธันวาคม 61
25 – 28 ธันวาคม 61

8
9
10

31 ธันวาคม 61

11

3

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารฯ
ฝ่ายบริหารฯ
งานวัดผล
ฝ่ายวิชาการ
งานวัดผล
งานวัดผล
ฝ่ายบริหารฯ

ประชุมนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง
- ยื่นเอกสารเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
- ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2561
- รับตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2561
- ชาระค่าธรรมเนียมเกี่ยวเนื่องการศึกษา 2/2561
นักเรียนนักศึกษาฝึกประสพการณ์วิชาชีพกลับเข้า
สถานศึกษา
เปิดภาคเรียนที่ 2 / 2561
รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจาปีงบประมาณ

ฝ่ายวิชาการ
งานธุรการ
งานทะเบียน

นักเรียนนักศึกษาเสนอเรื่องโครงการ / อนุมัติ
โครงการ
วันสถาปนาสถานศึกษา
วันลอยกระทง
สรุปรายงานการประเมินตนเอง ( SAR ) ของ
สถานศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ติว ข้อสอบ - สอบ V – NET ปวช. 3 และ ปวส. 2
วันกตัญญุตาบูชาพระคุณพ่อ
หยุดวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร. 9 /วันพ่อแห่งชาติ
วันชาติ
หยุดวันรัฐธรรมนูญ
สารวจรายวิชาสอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2561
ครูผสู้ อนส่งข้อสอบกลางภาคเรียน ที่ 2 / 2561
กีฬาสีภายใน / วันคริสต์มาส / ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่ 2019
วันสิ้นปี

ฝ่ายวิชาการ

งานการเงิน

ฝ่ายวิชาการ
งานการเงิน

ฝ่ายบริหารฯ
ฝ่ายพัฒนาฯ
งานประกันฯ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายบริหารฯ
ฝ่ายบริหารฯ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายบริหารฯ

ผลการดาเนินงาน
ปฏิบัติ ยังไม่
ปฏิบัติ

1 มกราคม 62
วัน เดือน ปี
2 มกราคม 62
- มกราคม 62
7- 8 มกราคม 62
14 มกราคม 62
21-26 มกราคม 62
29-31 มกราคม 62
1-18 กุมภาพันธ์ 62
19 กุมภาพันธ์ 62
26-27กุมภาพันธ์ 62
5-6 มีนาคม 62
7-8 มีนาคม 62
18 มีนาคม 62
26 มีนาคม 62
29 มีนาคม 62
27 มี.ค. – 9 เม.ย.
1 เม.ย. -15 พ.ค. 62
19 พฤษภาคม 62
16 พฤษภาคม 62

12

วันขึ้นปีใหม่

สัปดาห์
งาน / โครงการ / กิจกรรม
ที่
12 หยุดชดเชยวันสิ้นปี
แข่งขันทักษะวิชาชีพกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 33
13 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 61
14 ขออนุญาตเปิดเรียนภาคฤดูร้อน
15 โครงการเยี่ยมบ้าน
16 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ
17 ยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณท์ทหาร
18 ติวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปวช.3 และ ปวส. 2
สอบมาตรฐานวิชาชีพ ปวช.3 และ ปวส. 2
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2561
สอบวิชาโครงการ ปวช. 3 และ ปวส. 2
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 61
พิธมี อบประกาศนียบัตรผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2561
ลงทะเบียนแก้ผลการเรียน
ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน
เรียนภาคฤดูร้อน
สอบภาคเรียนฤดูร้อน
เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2562

ฝ่ายบริหารฯ
ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน
ปฏิบัติ ยังไม่
ปฏิบัติ

ฝ่ายบริหารฯ
ฝ่ายวิชาการ
งานวัดผล
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายวิชาการ
งานวัดผล
งานวัดผล
งานวัดผล
ฝ่ายวิชาการ
งานวัดผล
ฝ่ายวิชาการ
งานทะเบียน
งานการเงิน
ฝ่ายวิชาการ
งานวัดผล
ฝ่ายวิชาการ

หมายเหตุ ปฏิทินการศึกษา ประจาปีการศึกษานี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

