ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2561
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
เดือน

วัน เดือน ปี

งานที่ปฏิบัติ

กุมภาพันธ์
2561

20 ก.พ. ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาทีจ่ บการศึกษา
22 ก.พ. ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (มช.)
24 ก.พ. รับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา (รอบปกติ)
27 - 28 ก.พ. ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
28 พ.ค. สืบสานงานประเพณีนมัสการสรงน้าพระธาตุดอยตุง
28 ก.พ. - 2 มี.ค ก้าหนดการซ้อมใบประกาศนียบัตร
28 ก.พ. - 3 มี.ค. ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะ
มอลล์ สาขาบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
มีนาคม 2561
1 - 2 มี.ค. ลงทะเบียนภาคฤดูร้าน (ล่าช้า)
2 มี.ค.
เสนออนุมัติผลการเรียน ทุกระดับชัน
2-30 มี.ค - เปิดภาคเรียนฤดูร้อนประจ้าปีการศึกษา 2560
3 มี.ค.
- รับใบประกาศนียบัตร
- ประกาศผลการเรียนทุกระดับชัน
5-6 มี.ค
- ลงทะเบียนแก้ 0
- ถ่ายรูปติดใบ รบ. จบ ของ นศ. ทีก่ ลับจากฝึกงาน
- ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ระดับ ปวช. 1-3
5-7 มี.ค ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนของครูผู้สอน โดยใช้แฟ้ม
สะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio)
5-9 มี.ค. ร่วมงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีภาค ภาคเหนือ จ.นครสวรรค์
7 มี.ค.
สอบแก้ตัว (0) ระดับ ปวช. 1-3
10 มี.ค. ประกาศผลการสอบแก้ตัว ระดับ ปวช. 1-3 ภาคเรียนที่ 2/2560
18-28 มี.ค. รับสมัคร นร. นศ. ตามก้าหนดการของ สอศ. (เฉพาะสาขาทีไ่ ม่เต็ม)
โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
29-30 มี.ค. ลงทะเบียนรายวิชาปรับพืนฐาน
30 มี.ค. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้ารับการทดสอบความรู้
31 มี.ค - 2 เม.ย. ประชุมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. 2561 - 2564

เมษายน 2561

มี.ค. - เม.ย. ออกศูนย์ Fix it Center
1 เม..ย
ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ตาม สอศ.
2-30 เม.ย. เปิดเรียนยรายวิชาปรับพืนฐาน ประจ้าปีการศึกษา 2561
5 เม.ย.
- ประกาศผลการทดสอบความรู้ สอศ.
- ส่งผลการสอบรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน
8 เม..ย. มอบตัวระดับ ปวช.1 ปวส.1 และ ป.ตรี. 1 ตาม สอศ.
10 เม.ย. ประกาศผลการสอบทางอินเตอร์เน็ต

ผู้รับผิดชอบ
บุคลากร / งาน
งานแนะแนว
งานวัดผล
งานทะเบียน
งานทะเบียน
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานวิจัยฯ
งานทะเบียน
งานวัดผล
งานทะเบียน
งานวัดผล
งานทะเบียน
งานวัดผล
ฝ่ายวิชาการ
งานกิจกรรม
งานวัดผล
งานวัดผล
งานทะเบียน
งานทะเบียน
งานทะเบียน
ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ

งานโครงการพิเศษ
งานทะเบียน
งานหลักสูตร
งานทะเบียน
งานทะเบียน
งานวัดผล

ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2561
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
เดือน

พฤษภาคม
2561

ผู้รับผิดชอบ
บุคลากร / งาน
20 เม.ย. - 4 - ก้าหนดการช้าระค่าลงทะเบียนประจ้าภาคเรียนที่ 1/2561
งานทะเบียน
พ.ค.
- ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 ของนักเรียน ระดับ ปวช.2,3 ปวส.2 ป.ตรี2
- ยื่นค้าร้องผ่อนผันการลงทะเบียนเรียน ประจ้าภาคเรียนที1่ /2561
30 เม.ย. รับใบ รบ. จบ , ใบประกาศนียบัตร ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ , รูป
งานทะเบียน
วันรับใบประกาส และใบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ส้าหรับ นร. นศ.
ทีจ่ บพร้อมรุ่น)
1-6 พ.ค อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่
งานกิจกรรม
1 เป็นต้นไป - แจกชุดให้กับนักเรียน/ นักศึกษา ประจ้าภาคเรียนที่ 1/2561
งานการค้า
- แจกอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษา
4 พ.ค.
งานทะเบียน
- วันสุดท้ายของการลงทะเบียนผ่านธนาคาร
- ส่งผลการสอบรายวิชาปรับพืนฐาน
7 พ.ค.
ก้าหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2561
8 พ.ค.
งานวัดผล
ประกาศผลการสอบทางอินเตอร์เน็ต

วัน เดือน ปี

งานที่ปฏิบัติ

