
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ 
ปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน การสอบกลางภาคเรียน การสอบปลายภาคเรียนและการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีการศึกษา 2558เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีแนวปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมตามที่วิทยาลัยฯก าหนดปฏิทินการศึกษา ดังต่อไปน้ี 

ภาคเรียนที่ 
1/2559 

วันที ่ รายละเอียด ผู้ด าเนินการ 

พฤษภาคม 

1 วันแรงงานแห่งชาติ บริหาร 
2 หยุด ชดเชย บริหาร 
3 ครูและอาจารย์ทุกท่านพร้อมเจ้าหน้าที่เริ่มปฏิบัติงาน บริหาร 
4 ประชุมครู-อาจารย์และบุคคลากร วิชาการ 
4 ประกาศผลการเรียนรีเกรด บริหาร 

พฤ     5 หยุด วันฉัตรมงคล บริหาร 
ศ.      6 หยุดตามค าสั่ง รัฐบาล บริหาร 
จ.      9 หยุดวันพืชมงคล บริหาร 

13 กิจกรรมละลายพฤติกรรม น.ศ.ใหม่ ปวช.1 กิจการนักเรียนฯ 
16 เปิดเรียนภาคเรียนที่1/2559ปวช.2,ปวช.3และปวส.2  (ปฐมนิเทศผู้เรียน) วิชาการ  

ศ.     20 หยุด วันวิสาขบูชา บริหาร 
22 ปฐมนิเทศผู้ปกครอง นักศึกษา ปวช.1, ปวส.1 ปีการศึกษา 2558 / ปฐมนิเทศ ก.ย.ศ. กิจการ 

มิถุนายน 

1 เปิดภาคเรียนที่1/2559ปวช.1 และ ปวส.1/ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 4 ฝ่าย วิชาการ 

8 เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การ นักเรียน/นักศึกษาปีการศึกษา 2559 กิจการนักเรียน 

10 ประชุมครู-อาจารย์บุคลากรทางการศึกษา บริหาร 

16 พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2559 กิจการนักเรียน 

24 กิจกรรมวันภาษาไทย วิชาการ 

 
กรกฎาคม 

1-2 กิจกรรมเข้าค่ายภาวะผู้น า/ละลายพฤติกรรม(ปวช.1-3  เช้าและบ่าย) กิจการนักเรียนฯ 
4-8  สัปดาห์สอบวัดผลประเมินผลครั้งที่ 1 (โดยอาจารย์ผู้สอน) อาจารย์ผู้สอน 
7-8 ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ที่ฝ่ายวิชาการ วิชาการ 

14 ส่งสมุดประเมินผล ครั้งที่ 1(เช็คเวลาเรียนและคะแนนสอบครั้งที่ 1) วิชาการ 

ศ.      15 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา กิจการนักเรียนฯ 
จ.      18 หยุดตามค าสั่ง รัฐบาล บริหาร 
อ.      19 หยุดวันอาสาฬหบูชา บริหาร 
พ.     20 หยุดวันเข้าพรรษา บริหาร 

27 ตรวจสุขภาพนักเรียน/นักศึกษา กิจการนักเรียนฯ 
25-29 สอบวัดผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 1/2559 (ปฏิบัติ) วิชาการ 

 
 

สิงหาคม 

3-5 สอบวัดผลการเรียนกลางภาคเรียนที่1/2559 (ทฤษฏี) วิชาการ 
5 ประชุมครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา บริหาร 

11 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจการนักเรียนฯ 
ศ.     12 หยุด (วันแม่แห่งชาติ) บริหาร 

15 ส่งสมุดประเมินผลครั้งที่ 2 (คะแนนสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2559) วิชาการ 

15-19 นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ส่งช่ือสถานที่ประกอบการ(เรื่องการฝึกงาน) วิชาการ 

19 กิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจการนักเรียนฯ 

26 ส่งข้อสอบวัดผลประเมินผลปลายภาค เรียนที่ 1/2559 (ปวช.3 และ ปวส.2) วิชาการ 
31 นักศึกษา ปวช.3 และปวส.2 รับหนังสือส่งตัวฝึกงาน วิชาการ 



 
กันยายน 

4 ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน/นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 (ก่อนฝึกงาน) วิชาการ 
7 ส่งรายชื่อนักเรียน/นักศึกษาที่หมดสิทธ์ิสอบ  (ขร)     ปวช.3 และ ปวส. 2 วิชาการ 

5-9 กีฬา ต้านยาเสพติด กิจการนักเรียนฯ 
7-11 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2559 (ปฏิบัติ) เฉพาะ ปวช.3และ ปวส.2 วิชาการ 

9 ประกาศรายชื่อ นักศึกษาที่ ปวช.3และ ปวส.2 ที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%(ขร) วิชาการ 
13 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปวช.3และปวส.2 วิชาการ 

14-16 สอบปลายภาค  ปวช.3 และ ปวส.2 (ทฤษฎี) (เฉพาะ ปวช.3,ปวส.2  เท่าน้ัน) วิชาการ 
19 นักศึกษาระดับ ปวช.3 และปวส.2 (เริ่มฝึกงานกับสถานประกอบการ 320 ชม.) วิชาการ 
23 ส่งรายชื่อนักศึกษาปวช.1,2 และปวส.1 ที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% (ข.ร.) วิชาการ 
26 ประกาศรายชื่อนักศึกษาปวช.1,2 และปวส.1 ที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% (ข.ร.) วิชาการ 

26-30 สอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/2559 (ภาคปฏิบัติ) ปวช.1,2 และปวส.1 วิชาการ 

ตุลาคม 

3-5 สอบวัดผลประเมินผล ปลายภาคเรียนที่ 1/2559ปวช.1,2และปวส.1 (ทฤษฏี) วิชาการ 
6-12 สัปดาห์นิเทศ นักศึกษาฝึกงาน ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2(อาจารย์ทุกท่าน) วิชาการ 
10 ส่งคะแนนและข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 (สมุดประเมินผลรายวิชา) วิชาการ 
11 ประกาศรายชื่อ ผู้ติด”0”และ”มส”นักเรียน ปวช. 1,ปวช.2 และ ปวส.1 วิชาการ 

11-13 ลงทะเบียน และ สอบซ่อม ปวช. 1 และ ปวช. 2 วิชาการ 
14 อาจารย์ที่ปรึกษาส่งใบแจ้งผลการเรียนประจ าภาคเรียนที่ 1/2559 อ.ที่ปรึกษา 

15-24 ครู /อาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา ปิดภาคเรียนที่ 1/2559 บริหาร 
25 ครู/อาจารย์/บุคลากรทางการศึกษาเริ่มปฏิบัติหน้าที่ บริหาร 
25 ครู-อาจารย์เริ่มปฏิบัติหน้าที่ พร้อมประชุมครู/อาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา บริหาร 

25-28 สัปดาห์นิเทศนักศึกษาฝึกงานปวช.3 และปวส.2(ครั้งที่ 2) วิชาการ 

อา.    30  
ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน/นักศึกษา ระดับ ปวช.1,2 และ ปวส.1(พร้อมรับใบแจ้งผล
การเรียนของภาคเรียนที่ 1/2559) 

วิชาการ 

ภาคเรียนที่
2/2559 

วันที ่ รายละเอียด ผู้ด าเนินการ 

 
 
 
 
 

พฤศจิกายน 
2559 

 
 

 

1 เปิดภาคเรียน 2/2559  ระดับ ปวช.1,2  ปวส.1 วิชาการ 
14 เปิดภาคเรียนที่ 2/2559 ปวช.3 และปวส.2 (พร้อมรับใบแจ้งผลการเรียน) วิชาการ 
14 กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (ลอยกระทง) กิจการนักเรียนฯ 

14-16 ลงทะเบียนสอบแก้ตัว นักเรียน/นักศึกษา ปวช.3 และปวส.2 “0” และ “ม.ส.” วิชาการ 
15 สัมมนานักเรียน/นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส. 2 (กลับจากฝึกงาน) วิชาการ 
18 ประชุม กลุ่มสี ครั้งที่ 1 กิจการนักเรียนฯ 
24 สัปดาห์วิชาการ (แข่งขันทักษะวิชาชีพภายใน) วิชาการ 
25 ประชุม กลุ่มสี ครั้งที่ 2 กิจการนักเรียนฯ 
28 ประชุมครู บริหาร 

28 พ.ย-2ธ.ค59 สัปดาห์สอบวัดผลและประเมินผลครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2559 (สอบเก็บคะแนน)* อาจารย์ผู้สอน 

 
ธันวาคม 
2559 

 

2 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจการนักเรียนฯ 
7 เริ่มแข่งขันกีฬาภายใน K-BAC  (รอบคัดเลือก) กิจการนักเรียนฯ 
9 ส่งสมุดประเมินผลครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2559 (เช็คเวลาเรียนและคะแนนสอบ 1) วิชาการ 

จ.      12 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ วิชาการ 
13-14 ทัศนศึกษารอบบ่าย กิจการนักเรียนฯ 

16 ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559   ที่ฝ่ายวิชาการ* วิชาการ 
22 ประชุมครู/อาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา บริหาร 
23 พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน กิจการนักเรียนฯ 
26 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับใหม่ กิจการนักเรียนฯ 

อ.    27-3 หยุดปีใหม่ บริหาร 



  

มกราคม 
2560 

4 ครู/อาจารย์/ เริ่มปฏิบัติหน้าที่และประชุมครู/อาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา บริหาร 
4-10 สัปดาห์สอบวัดผลประเมินผล กลางภาคเรียนที่ 2/2559 (ภาคปฏิบัติ) วิชาการ 

9 วันก่อตั้งสถาบัน (ท าบุญตักบาตร) วิชาการ 
11-13 สอบวัดผลประเมินผล กลางภาคเรียนที่ 2/2559ปวช.1,2,3และปวส.1,2 (ภาคทฤษฏี) วิชาการ 

จ.     16 หยุด (วันครูแห่งชาติ) บริหาร 
20-28 กิจกรรมกีฬา ฟุตซอลK-BAC (เริ่มแข่งขัน) กิจการนักเรียนฯ 

20 ส่งสมุดประเมินผล ตรวจครั้งที่ 2 วิชาการ 
23 ประชุมครู/อาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา บริหาร 
30 กิจกรรมทัศนศึกษาพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ปวช.1) ภายนอก กิจการนักเรียนฯ 

กุมภาพันธ์ 
2560 

3 กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย กิจการนักเรียนฯ 
10 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ที่ฝ่ายวิชาการ วิชาการ 

13-14 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ปวช.2,3 และ ปวส.2 กิจการนักเรียนฯ 
20 ส่งรายชื่อนักเรียน/นักศึกษาที่เวลาเรียนไม่ครบ 80% (ขร)  ที่ฝ่ายวิชาการ วิชาการ 
24 ประกาศรายชื่อนักเรียน/นักศึกษาที่เวลาเรียนไม่ครบ 80%(ขร) (ติดประกาศ) วิชาการ 
24 ปวช.1 ประชุมเลือกสาขาเรียน วิชาการ 

21-28 สัปดาห์สอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2/2559 (ภาคปฏิบัติ) วิชาการ 
27 ประชุมครู/อาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา บริหาร 

มีนาคม 
2560 

1-3 สอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2/2559* (ภาคทฤษฎี) วิชาการ 
13 ประกาศรายชื่อที่ “0” และ “มส” วิชาการ 

อา.    12, 18 พิธีซ้อมรับประกาศนียบัตร นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 กิจการนักเรียนฯ 
13-15 ลงทะเบียนพร้อมสอบแก้ตัว นักศึกษาที่ได้ผลการเรียน “0” และ “ม.ส.” วิชาการ 

17 ส่งคะแนนสอบแก้ตัว ผลการเรียน “0”และ “ม.ส.” . วิชาการ 
19 ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรนักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 กิจการนักเรียนฯ 
24 ประกาศผลสอบประจ าภาคเรียนที่ 2/2559 (รับใบแจ้งผลการเรียน) วิชาการ 

27-28 ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน (รีเกรด) ทุกระดับชั้น วิชาการ 
30 เริ่มเรียนภาคฤดูร้อน (รีเกรด) ทุกระดับชั้น วิชาการ 

เมษายน 
2560 

1 
ครู-อาจารย์ ปิดภาคเรียน2/2560(ยกเว้นอาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่เวรต้องมาปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย) 

บริหาร 

12-14 หยุดสงกรานต์ บริหาร 

พฤษภาคม 
2560 

1 วันแรงงานแห่งชาติ บริหาร 
2 ครู/อาจารย์เริ่มปฏิบัติหน้าที่ บริหาร 
4 ประชุมครู บริหาร 
4 ส่งคะแนนสอบภาคฤดูร้อน (รีเกรด) วิชาการ 

ศ.       5 หยุด วันฉัตรมงคล บริหาร 
8 ประกาศผลสอบภาคฤดูร้อน (รีเกรด) วิชาการ 

พ.      10 หยุด วันวิสาขบูชา บริหาร 
12 อนุมัติจบภาคฤดูร้อน วิชาการ 
14 กิจกรรมละลายพฤติกรรมนักเรียน/นักศึกษา/ใหม่ ปวช.1 กิจการนักเรียนฯ 
16 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560ปวช.2,3 พร้อมลงทะเบียนเรียน วิชาการ 
28 ปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง/ลงทะเบียน กิจการ 

มิถุนายน 1 เปิดภาคเรียนที่ 1/2560 ปวช.1 และ ปวส.1 บริหาร 



 
จึงประกาศให้อาจารย์ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน 
 ประกาศ ณ วันที่  1  พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

                                                                                 ลงช่ือ................................................................ 
                                                                                          (ดร.ลลิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา) 
                                                                             ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ 

หมายเหตุ       ปฏิทินการศึกษาฉบับน้ี  อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องในการปฏิบัติงาน 

2560    
   


