ปฏิทินงานภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
วัน/เดือน/ป
31 พ.ค. 64
1 มิ.ย. 64
3 มิ.ย. 64
4 มิ.ย. 64
17 มิ.ย. 64

งาน/กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา กอนเปดภาคเรียนที่ 1/2564
เปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ทุกชั้นป (Online)
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
วันหยุดพิเศษ
นักเรียน นักศึกษาเขารวมชมรมวิชาชีพฯ และเลือกคณะกรรมการดําเนินงานชมรมวิชาชีพฯ เวลา 13.15-15.15 น.

ณ จุดรวมพลแตละชมรมวิชาชีพ
30 มิ.ย. 64 ครูประจําวิชาสงสมุดประเมินผล
1 ก.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการบริหารและกรรมการรวม 4 ฝาย (จํานวนนักเรียนที่มีอยูจริง ณ 25 มิถุนายน 2564)
1 ก.ค. 64 - นักเรียน นักศึกษาเลือกลงฝกวิชาชีพ แตละสาขา เวลา 13.15 - 14.15 น.
- นักเรียน นักศึกษาเลือกลงชมรมยอย เวลา 14.15 - 15.15 น.
9 ก.ค. 64 ครูประจําวิชาสงขอสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2564 พรอมเฉลย
12-16 ก.ค. 64 หัวหนาสาขานิเทศการสอนของครูครั้งที่ 1
14 ก.ค. 64 จัดทําพานไหวครู เวลา 13.15 - 15.15 น. ณ หองเรียนทุกหอง
15 ก.ค. 64 นักเรียน นักศึกษา ชั้น ปวช.1 , ปวส.1 และ ปวส.พ.1 เขารวมกิจกรรมไหวครู เวลา 08.30 - 10.15 น.
ณ หองประชุมตันตรานนท
22 ก.ค. 64 แหเทียนพรรษา เวลา 14.15 - 15.15 น. ณ วัดเจ็ดยอด
23 ก.ค. 64 นักเรียน นักศึกษา ชั้น ปวช.2, ปวช.3 , ปวส.2 และ ปวส.พ. 2 รวมถวายพระพร ร.10 เวลา 08.05 - 09.15 น.
ณ หองประชุมตันตรานนท
26 ก.ค. 64 หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
27 ก.ค. 64 วันหยุดพิเศษ
28 ก.ค. 64 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
30 ก.ค. 64 ครูประจําวิชาสงสมุดประเมินผล
8 ส.ค. 64 สนามสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
11 ส.ค. 64 นักเรียนนักศึกษา ชั้น ปวช.1 ปวส.1 และ ปวส.พ.1 รวมพิธีถวายพระพร 12 สิงหา เวลา 08.05 - 09.15 น.
ณ หองประชุมตันตรานนท
12 ส.ค. 64 หยุดวันแมแหงชาติ
13 ส.ค. 64 วันหยุดพิเศษ
17 - 20 ส.ค. 64 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
23 ส.ค.-8 ก.ย. 64 ทดเวลาเรียนเพื่อเตรียมการแขงขันทักษะภายในฯ และงานเปดบานวิชาการ
23 - 25 ส.ค. 64 ผูสมัครนายก อวท.64 หาเสียงหนาเสาธง

มีตอหนา 2
-2วัน/เดือน/ป
26 ส.ค. 64
28 - 29 ส.ค. 64
30 ส.ค. 64
31 ส.ค. 64
3 ก.ย. 64
4 - 5 ก.ย. 64
6 - 10 ก.ย. 64
9 ก.ย. 64
13 - 17 ก.ย. 64
20 - 23 ก.ย. 64
24 ก.ย. 64
25 - 26 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
2 - 3 ต.ค.64
4 - 6 ต.ค. 64
5 - 8 ต.ค. 64
12 ต.ค. 64

งาน/กิจกรรม

นักเรียนนักศึกษาทุกคน เลือกตั้งนายก อวท.64 ตั้งแตเวลา 08.15 - 15.15 น.
สนามสอบไล ภาค 2/2563 มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ(ชวงที่ 1)
ตรวจขอสอบกลางภาคใหแลวเสร็จ พรอมกรอกลงสมุดประเมินผลการเรียน
ครูประจําวิชาสงสมุดประเมินผล
ครูประจําวิชาสงขอสอบปลายภาค พรอมเฉลย ภาคเรียนที่ 1/2564
สนามสอบไล ภาค 2/2563 มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ(ชวงที่ 2)
นักเรียนนักศึกษาทัศนศึกษาดูงาน
กิจกรรมเปดบานวิชาการวิชาชีพ L.C.C Open House 2021
หัวหนาสาขานิเทศการสอนของครูครั้งที่ 2
ประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ภายในสถานศึกษา
หยุดวันมหิดล
สนามสอบไล ภาคฤดูรอ น/2563 มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ(ชวงที่ 1)
ครูประจําวิชาสงสมุดประเมินผล
สนามสอบไล ภาคฤดูรอ น/2563 มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ(ชวงที่ 2)
เรียนชดเชยวันหยุดพิเศษ (4 มิ.ย., 27 ก.ค. และ 13 ส.ค.)
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564
ครูประจําวิชาตรวจขอสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ใหแลวเสร็จและแลกกันตรวจเช็คสมุดประเมินผล
พรอมพิมพคะแนนที่หองทะเบียน
13 ต.ค. 64 หยุดวันคลายวันสวรรคต ร.9
14 ต.ค. 64 - เวลา 9.00 น. คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาอนุมัตผิ ลการเรียน
- ซอมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1/2564
15 ต.ค. 64 ครูทุกคนหยุดปดภาคเรียน
15 - 19 ต.ค. 64 - หองทะเบียนทําการประมวลผลและจัดพิมพใบแจงผลการเรียนทุกชั้นป
- หองทะเบียนจัดเรียนซอม - เรียนเสริม
20 ต.ค. 64 - ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
- ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาเรียนซอมเสริม
20-21 ต.ค. 64 นักเรียน นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซอมเสริม ที่หองการเงิน และรับงานแกศูนย ที่หองทะเบียน
22 ต.ค. 64 หยุดชดเชยวันปยมหาราช
25 ต.ค. 64 -รับหนังสือยืมเรียน ปวช.ปที่ 1 เวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 15.00 น.
(สาขาวิชาการบัญชี, การตลาด, คอมพิวเตอรธุรกิจ, ภาษาตางประเทศ)
- ครูทุกคนเริ่มมาทํางาน เวลา 08.30 น.
25 - 29 ต.ค. 64 ครูประจําวิชาจัดทําโครงการสอน และแผนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
26 ต.ค. 64 รับหนังสือยืมเรียน ปวช.ปที่ 1 เวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 15.00 น.
(สาขาวิชาการทองเที่ยว, การโรงแรม, อิเล็กทรอนิกส, ธุรกิจคาปลีก)

มีตอหนา 3
-3งาน/กิจกรรม
วัน/เดือน/ป
27 ต.ค. 64 - รับหนังสือยืมเรียน ปวช.ปที่ 2 เวลา 08.30 - 11.30 น.
(สาขาวิชาการบัญชี, การตลาด, คอมพิวเตอรธุรกิจ, ภาษาตางประเทศ, ธุรกิจคาปลีก)
- รับหนังสือยืมเรียน ปวช.ปที่ 2 เวลา 13.00 - 15.00 น.
(สาขาวิชาการทองเที่ยว, การโรงแรม, อิเล็กทรอนิกส, เทคโนโลยีสารสนเทศ)
28 ต.ค. 64 - จําหนายหนังสือเรียน ปวส.ปที่ 1 และ ปวส.พ.ปที่ 1 เวลา 08.30 - 11.30 น.
- จําหนายหนังสือเรียน ปวช.ปที่ 3 เวลา 13.00 - 15.00 น.
29 ต.ค. 64 - จําหนายหนังสือเรียน ปวส.ปที่ 2 เวลา 08.30 - 11.30 น.
- จําหนายหนังสือเรียน ปวส.พ.ปที่ 2 เวลา 13.00 - 15.00 น.
- ประชุมครูและรับตารางสอนและสมุดประเมินผล
- ประกาศตารางเรียน ผานเว็บไซตวิทยาลัยฯ
1 พ.ย. 64 เปดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
หมายเหตุ

วันที่กําหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
( นางคนึงนิจ พรหมเนตร )
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

