
ว/ด/ป กิจกรรม หมายเหตุ

1-16 พ.ค. 57 ยื่นคําร้องขอโอนผลการเรียนรายวิชา งานวัดผลฯ
15 พ.ค. - 1 มิ.ย. 57 ลงทะเบียนเรียนทุกระดับ งานทะเบียน
19 พ.ค. 57 เปิดภาคเรียน

22,28 พ.ค. 57 ลงทะเบียนเรียน ซํ้า ปรับ เพ่ิม งานทะเบียน
26-30 พ.ค. 57 ส่งโครงการสอน 18 สป. งานพัฒนาหลักสูตรฯ
2-6 มิ.ย. 57 ส่งแผนการสอน (รูปแบบไฟล์เท่านั้น) งานพัฒนาหลักสูตรฯ
16 มิ.ย. 57 วันสุดท้ายของการรักษาสภาพ,ถอนรายวิชา (ลาพัก) งานทะเบียน
25 ส.ค. 57 ประเมินการสอนของครูผู้สอน งานวัดผลฯ
1-5 ก.ย. 57 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียน งานวัดผลฯ
15-20 ก.ย. 57 สอบปลายภาคเรียน งานวัดผลฯ
17 ก.ย. 57 สอบมาตรฐานวิชาชีพ (ระดับปวส. ม.6 และ ทวิฯม.6) งานวัดผลฯ
20 ก.ย. 57 วันสุดท้ายของการเรียนการสอน 1/2557
23 ก.ย. 57 นําส่งรายงานผลการฝึก (สผ.2) ครูผู้สอน,แผนก,งานการค้าฯ
22-26 ก.ย. 57 ประเมินผลการเรียน (ตัดเกรด) ครูผู้สอน,งานวัดผลฯ,งานทะเบียน
29 ก.ย. 57 ส่งแบบสรุปอนุมัติผลการประเมินผลการเรียน ครูผู้สอน,งานวัดผลฯ
30 ก.ย. 57 อนุมัติผลการเรียน ปวช., ปวส., คณะกรรมการอนุมัติผลการเรียน
3 ต.ค. 57 ประกาศผลการเรียน งานทะเบียน
6 ต.ค. 57 ลงทะเบียนสอบแก้ตัว (ปวช.เท่านั้น) งานทะเบียน
7 ต.ค. 57 วันสอบแก้ตัว นักเรียน,ครูผู้สอน
9 ต.ค. 57 อนุมัติผลการเรียน,ผลสอบแก้ตัว คณะกรรมการอนุมัติผลการเรียน
10 ต.ค. 57 ประกาศผลสอบแก้ตัว งานทะเบียน
หมายเหตุ : กําหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ปฏิทินการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

ภาคเรียนที่  1  ประจําปีการศึกษา  2557



ปฏิทินการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

ว/ด/ป กิจกรรม หมายเหตุ
13 ต.ค. - 14 พ.ย. 57 ลงทะเบียนเรียนทุกระดับ งานทะเบียน
21 ต.ค. - 30 พ.ย. 57 รับสมัครนักเรียน นักศึกษาโควตา 2558 งานพัฒนาหลักสูตรฯ
20 ต.ค. 57 เปิดภาคเรียน
18-31 ต.ค. 57 ส่งโครงการสอน 18 สป. งานพัฒนาหลักสูตรฯ
21,27ต.ค. 57 ลงทะเบียนเรียน ซํ้า ปรับ เพ่ิม งานทะเบียน
3-7 พ.ย. 57 ส่งแผนการสอน (รูปแบบไฟล์เท่านั้น) งานพัฒนาหลักสูตรฯ
17 พ.ย. 57 วันสุดท้ายของการรักษาสภาพ,ถอนรายวิชา (ลาพัก) งานทะเบียน
12-18 ธ.ค. 57 แข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ฝ่ายวิชาการ
15 ธ.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบโควตา 2558 งานวัดผลฯ
20 ธ.ค. 57 สอบโควตา 2558 (ปวช.) งานวัดผลฯ
21 ธ.ค. 57 สอบโควตา 2558 (ปวส.) งานวัดผลฯ
8 ม.ค. 58 ประกาศผลสอบโควตา 2558 งานวัดผลฯ
17 ม.ค. 58 รายงานตัวโควตา 2558 (ปวช.) งานทะเบียน
18 ม.ค. 58 รายงานตัวโควตา 2558 (ปวส.) งานทะเบียน
22-23 ม.ค. 58 งานวันวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
24 ม.ค. 58 มอบตัวโควตา 2558 (ปวช.) งานทะเบียน
25 ม.ค. 58 มอบตัวโควตา 2558 (ปวส.) งานทะเบียน
9 ก.พ. - 15 มี.ค. 58 ประเมินการสอนของครูผู้สอน งานวัดผลฯ
9-12 ก.พ. 58 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียน งานวัดผลฯ
16-21 ก.พ. 58 สอบปลายภาคเรียน งานวัดผลฯ
18 ก.พ. 58 สอบมาตรฐานวิชาชีพ (ปวช.3 และ ปวส.2) งานวัดผลฯ
21 ก.พ. 58 วันสดุท้ายของการเรียนการสอน 2/2557
2 มี.ค. 58 นําส่งรายงานผลการฝึก (สผ.2) ครูผู้สอน,แผนก,งานการค้าฯ
23-27 ก.พ. 58 ประเมินผลการเรียน (ตัดเกรด) ครูผู้สอน,งานวัดผลฯ,งานทะเบียน
2 มี.ค. 58 ส่งแบบสรุปอนุมัติผลการประเมินผลการเรียน ครูผู้สอน,งานวัดผลฯ
4 มี.ค. 58 อนุมัติผลการเรียน ปวช.3 (จบพร้อมรุ่น) คณะกรรมการอนุมัติผลการเรียน
9 มี.ค. 58 ประกาศผลการเรียน งานทะเบียน
10 มี.ค. 58 ลงทะเบียนสอบแก้ตัว (ปวช.เท่านั้น) งานทะเบียน
11 มี.ค. 58 วันสอบแก้ตัว นักเรียน,ครูผู้สอน
20 มี.ค. 58 อนุมัติผลการเรียน ปวช., ปวส., ผลสอบแก้ตัว (จบไม่พร้อม คณะกรรมการอนุมัติผลการเรียน
23 มี.ค. 58 ประกาศผลสอบแก้ตัว งานทะเบียน
หมายเหตุ : กําหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ภาคเรียนที่  2  ประจําปีการศึกษา  2557


