
 
 
 
 
 

ปฏิทินการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธรุกจิ 
ประจ าภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2560 

ประจ าเดือน  พฤษภาคม  

วันที่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ 

15 
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560  นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 และปวส.2 ซื้อหนังสือ
เรียนและช าระค่าธรรมเนียมการเรียน  ภาคเรียนท่ี 1/2560 

ฝ่ายวิชาการ ม.เสาวรินทร ์

15 แจกสัญญาหนังสือยมืเรยีนและแบบตอบรับอุปกรณ์การเรียนภาคเรียนท่ี 1/2560 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 

ฝ่ายบรหิารฯ                  ม.มณีพร 

15 ผู้กู้ยืมรายใหมล่งทะเบียนขอรับรหัสผ่านระบบ e –student lone 
ล่วงหน้าและผู้กู้ยืมรายเก่าที่ไมเ่ปลี่ยนระดับการศึกษาและไมเ่ปลีย่น 
สถานศึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียนผ่าน ระบบ e –student lone 

ฝ่ายบรหิารฯ ม.มณีพร 

15-31 
นักศึกษาท่ีค้างจบการศึกษายื่นค าร้องและลงทะเบียนเรียนร่วมและด าเนินการเรียน
ตามตารางเรยีน 

ฝ่ายวิชาการ ม.อัญชล ี

15 พ.ค.
13 ก.ย.  

นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 และนักศึกษาปวส.2 ด าเนินการโครงการ  แผนกวิชา ม.อัจฉราภรณ์/
หัวหน้าแผนกวิชา 

29 พ.ค.9 
มิ.ย. 

นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 และนักศึกษาระดับช้ันปวส.2 ส่งเอกสารโครงการ                        ฝ่ายวิชาการ ม.อัจฉราภรณ์/
หัวหน้าแผนกวิชา 

25 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  ฝ่ายพัฒนาฯ ม.อชริญา 
26 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่,ค่าย MBAC สัมพันธ์  ฝ่ายพัฒนาฯ ม.อชริญา 
29 ผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กูร้ายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาและเปลี่ยนสถานศึกษา 

ยื่นแบบค าขอกู้ระบบ e –student lone 
ฝ่ายบริหารฯ ม.มณีพร 

29 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับปวช.1-2และปวส.1 ฝ่ายวิชาการ  
31 ส่งผลการเรียนปรับเพิ่มคะแนน (รเีกรดภาคฤดูร้อน) ถึงผู้ปกครอง  ฝ่ายวิชาการ  ม.อรทัย 

 

ประจ าเดือน มิถุนายน   

วันที่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
ประกาศผลการเรียนนักศึกษาระดับชั้นปวส.1/2,1/4-1/7  ภาคเรียนที่ 
3/2559 (ภาคฤดูร้อน) 

ฝ่ายวิชาการ ม.อัญชล ี

2 แจกอุปกรณ์การเรียนนักศึกษาระดับปวช.1-2  ฝ่ายบริหารฯ ม.มณีพร 

5 
ประชุมนักศึกษาระดับปวช.3และปวส.2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ถึง 2.๐๐  
เวลา 13.50-14.20 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 (SAN 206)  

ฝ่ายวิชาการ ม.อัจฉราภรณ์/ 
ม. อัญชล ี

12 มิ.ย-
30 ก.ค. 

ครูผูส้อนบันทึกเกณฑ์คะแนนการวัดผลประเมินผลรายวิชาลงโปรแกรม 
MAS SCHOOL  

ฝ่ายวิชาการ ครูผูส้อน 
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วันที่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ 

16 
นักศึกษาปวช.3และนักศึกษาปวส.2 เตรียมความพร้อม                                   
ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา  2560 

ฝ่ายวิชาการ ม.วันเพ็ญ 
  

19 มิ.ย.-
31 ก.ค. 

นักศึกษาปวช.3 และปวส.2 ติดตอ่ยื่นเอกสารขอฝึกงาน/ ฝึกประสบการณฯ์
ประจ าปีการศึกษา  2560 กับ ฝ่ายวิชาการและสถานประกอบการ 

ฝ่ายวิชาการ ม.วันเพ็ญ 
   

19 มิ.ย.-
15 ส.ค. 

สถานประกอบการตอบรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา                  
ในแต่ละสาขาวิชา 

ฝ่ายวิชาการ ม.วันเพ็ญ 
  

22 กิจกรรมวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา ไหว้ครู  และน้องใหม่สัมพันธ ์ ฝ่ายพัฒนาฯ ม.อรภชา 

26 
การอบรมคอมพิวเตอร/์การใช้เครือ่งใช้ส านักงาน/ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาการบญัช ี

ฝ่ายวิชาการ ม.สงคราม 
ม.ลัดดาวัลย์  

27 
การอบรมคอมพิวเตอร/์การใช้เครือ่งใช้ส านักงาน/ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ฝ่ายวิชาการ ม.สงคราม 
ม.ลัดดาวัลย์  

28 
การอบรมคอมพิวเตอร/์การใช้เครือ่งใช้ส านักงาน/ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาการขาย/การตลาด 

ฝ่ายวิชาการ ม.สงคราม 
ม.ลัดดาวัลย์  

29 
การอบรมคอมพิวเตอร/์กายรใช้เครื่องใช้ส านักงาน/ความรูเ้กี่ยวกับสาขาวิชาส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาตา่งประเทศ/ภาษาตา่งประเทศธรุกิจ 

ฝ่ายวิชาการ ม.สงคราม 
ม.ลัดดาวัลย์  

30 ส่งเอกสารตรวจสอบวุฒิการศึกษานักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559    ฝ่ายวิชาการ ม.อรทัย 
 

ประจ าเดือน กรกฎาคม 

วันที่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ 

3 ช าระค่าบ ารุงการศึกษางวดที่ 2/2560 ฝ่ายบรหิารฯ ม.สวรินทร ์
10 หยุดเรียนชดเชยวันอาสาฬหบูชา    
11 หยุดเรียนชดเชยวันเข้าพรรษา   
27 นักศึกษาทุกระดับชั้นศึกษาดูงาน ฝ่ายวิชาการ/           

แผนกวิชา 
ฝ่ายวิชาการ/           
แผนกวิชา 

28 ปิดเรียนวันเฉลมิพระชนมพรรษา   รัชกาลที่ 10      
31 นักศึกษาทุกระดับชั้นที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 50 % ในแต่ละรายวิชา 

และขาดเรียนบ่อยพบฝ่ายวิชาการ  ณ ห้องเรียน (SAN 206) 
ฝ่ายวิชาการ ม.อัจฉราภรณ์ / 

ม.อัญชล ี
 

ประจ าเดือน สิงหาคม   

วันที่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ 

3 กิจกรรมกีฬาส ี ฝ่ายพัฒนาฯ ม.ส าเริง 
7 ทดสอบความพร้อม คอมพิวเตอร์  การใช้เครื่องใช้ส านักงาน/ความรูเ้กี่ยวกับ

สาขาวิชานักศึกษาฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์ในสาขาวิชาการบัญชี  
ฝ่ายวิชาการ ม.สงคราม 

ม.ลัดดาวัลย์  
8 ทดสอบความพร้อม คอมพิวเตอร์   การใช้เครื่องใช้ส านักงาน/ความรู้เกี่ยวกับ

สาขาวิชาส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ  
ฝ่ายวิชาการ ม.สงคราม 

ม.ลัดดาวัลย์  
4 ครูผูส้อนระดับชั้นปวช.3และปวส.2 บันทึกผลคะแนนการวดัผลประเมินผลรายวิชา 

ลงโปรแกรมMAS SCHOOL  
ฝ่ายวิชาการ ครูผูส้อน 
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วันที่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ 

9 
ทดสอบความพร้อม คอมพิวเตอรก์ารใช้เครื่องใช้ส านักงาน/ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชา
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา ภาษาตา่งประเทศ/ภาษาตา่งประเทศธรุกจิ  

ฝ่ายวิชาการ ม.สงคราม 
ม.ลัดดาวัลย์  

10 ทดสอบความพร้อม คอมพิวเตอร์  การใช้เครื่องใช้ส านักงาน/ความรูเ้กี่ยวกับ
สาขาวิชาส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการขาย/การตลาด                     

ฝ่ายวิชาการ ม.สงคราม 
ม.ลัดดาวัลย์  

11 กิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ ฝ่ายพัฒนาฯ ม.อมรีภรณ ์
14 หยุดเรียนชดเชยวันแม่แห่งชาติ   
17 ตรวจสุขภาพประจ าปีการศึกษากบัโรงพยาบาลเซนตเ์มรี่ ฝ่ายแผนงานฯ ม.วนิดา 

21-23 นักศึกษาปวช.3และปวส.2สาขาวิชาการบัญชี สรุปผลการด าเนินโครงการ ฝ่ายวิชาการ ม.วันเพ็ญ 
 

24 นักศึกษาปวช.3และปวส.2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ/ภาษาต่างประเทศธุรกจิ                    
สรุปผลการด าเนินโครงการ 

ฝ่ายวิชาการ ม.ชาญฤทธิ ์

25 นักศึกษาปวช.3 และปวส.2 สาขาวิชาการตลาด สรุปผลการด าเนินโครงการ ฝ่ายวิชาการ ม.พิชิต 
30 ประกาศรายชื่อผู้หมดสิทธ์ิสอบประจ าภาคเรียนที่ 1/2560  ระดับช้ันปวช.3         

และปวส.2 
ฝ่ายวิชาการ ม.อัญชล ี

 

ประจ าเดือน กันยายน 

วันที่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ช าระค่าบ ารุงการศึกษางวดที่ 3/2560  ฝ่ายบรหิารฯ ม.สวรินทร ์
1 แจกเอกสารแบบตอบรับอปุกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560  (นักศึกษา

ระดับชั้นปวช.1 - ปวช.3) 
ฝ่ายบริหารฯ ม.มณีพร 

1-5 
นักศึกษาปวช.3และปวส.2สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สรุปผลการด าเนินโครงการ 

ฝ่ายวิชาการ ม.ชนัญชิตา 

1-6 ครูผูส้อนระดับชั้นปวช.3และปวส.2 บันทึกผลคะแนนการวดัผล 
ประเมินผลรายวิชาลงโปรแกรมMAS SCHOOL  

ฝ่ายวิชาการ ครูผูส้อน 

2 
ผู้ปกครองนักศึกษาระดับช้ันปวช.3และปวส. 2 เซ็นสญัญาการฝึกประสบการณ์
วิฃาฃีพ 

ฝ่ายวิชาการ ม.วันเพ็ญ 

2 ส่งจดหมายแจ้งการค้างช าระค่าบ ารุงการศึกษาให้กับผูป้กครองนักศกึษา ฝ่ายบรหิารฯ ม.สวรินทร ์
4-6 ทดสอบประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนท่ี 1/2560ปวช.3และปวส.2 ฝ่ายวิชาการ ครูผส้อน 
8 ประกาศผลสอบภาคเรียนที ่1/2560 ระดับชั้นปวช.3 และปวส.2  ในเว็บไซต์

วิทยาลัย (WWW.MBAC.AC.TH)  
ฝ่ายวิชาการ ม.อัญชล ี

8-10 นักศึกษาปวช.3 ที่มีผลการเรียนไม่เรียบร้อย กรณี (0 ,มส. ขส. มผ.)                       
ยื่นค าร้องแก้ไขผลการเรยีน  

ฝ่ายวิชาการ ม.อัจฉราภรณ ์

8-17 นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนไม่เรยีบรอ้ย กรณีปวช.3 (0 ,มส. ขส. มผ.)   ด าเนินการ
แก้ไขผลการเรียน  

ฝ่ายวิชาการ คณะครูผูส้อน 

13 
นักศึกษาปวช.3และนักศึกษาปวส.2 ส่งเอกสารโครงการฉบับสมบรูณ ์ ฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกวิชา/

ครูผูส้อน 
15 ครูที่ปรึกษาส่งแบบตอบรับอุปกรณ์การเรียนภาคเรียนท่ี 2/2560ทีง่านเรียนฟรี   

15  ป ี อย่างมีคณุภาพ 
ฝ่ายบรหิารฯ ม.มณีพร 

 

 



(4)  

 ประจ าเดือน กันยายน (ต่อ)  

วันที่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ 

18 ก.ย 
60-12 
ม.ค.61 

นักศึกษาระดับช้ันปวช.3และปวส.2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝ่ายวิชาการ 
แผนกวิชาและครูผูส้อน 

20 
คณะครูส่งรายชื่อผู้หมดสิทธิส์อบประจ าภาคเรียนที่ 1/2560                     
ระดับชั้นปวช.1-2และปวส.1   

ฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอน 

22 ประกาศรายชื่อผู้หมดสิทธิส์อบประจ าภาคเรียนที่ 1/2560ระดับชั้นปวช.1-2                             
และปวส.1   

ฝ่ายวิชาการ ม.อัญชล ี

25-26 หัวหน้าแผนกวิชาจัดตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ณ. ห้อง San 202         
เวลา (08.30-16.30 น.) 

ฝ่ายวิชาการ ม.จ าปาหัวหน้าแผนก
วิชา 

25-29 ทดสอบประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนท่ี 1/2560 ปวช.1-2 และปวส.1  ฝ่ายวิชาการ ครูผส้อน 
 

ประจ าเดือน  ตุลาคม 

วันที่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ 

2 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 ฝ่ายวิชาการ ม.อัจฉราภรณ์  
4 คณะครูผูส้อนทุกคนประชุมตรวจสอบคะแนนผลการเรยีนรายวิชาและบันทึก                      

ระดับผลการเรียนภาคเรยีนที่ 1/2560  ลงโปรแกรม  
ฝ่ายวิชาการ คณะครูผูส้อน 

9 ประกาศผลสอบภาคเรียนที1่/2560 ระดับช้ันปวช.1-2และปวส.1 ในเว็บไซต์
วิทยาลัย (WWW.MBAC.AC.TH)  

ฝ่ายวิชาการ ม.อัญชล ี

6-11 
นักศึกษาปวช.1-2ที่มีผลการเรียนไม่เรียบร้อย กรณี (0 ,มส. ขส. มผ.)                        
ยื่นค าร้องแก้ไขผลการเรียน  

ฝ่ายวิชาการ ม.อัจฉราภรณ์ 

9-18 
นักศึกษาปวช.1-2ที่มีผลการเรียนไม่เรียบร้อย กรณี (0 ,มส. ขส. มผ.)                    
ด าเนินการแก้ไขผลการเรียน  

ฝ่ายวิชาการ คณะครูผู้สอน 

23 หยุดเรียนวันปิยมหาราช   
25 ประชุมครูและบคุลากรเพื่อประเมนิผลการจัดการศึกษาของวิทยาลยั                  

ในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2560 และประชุมคณะครูเตรียมความพร้อม                       
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 

ฝ่ายและแผนกวิชา รองผู้อ านวยการและ
หัวหน้าแผนกวิชา/
คณะครูและบุคลากร 

27 นักศึกษาระดับปวช.1-2 ปวช.3  รับหนังสือและนักศึกษาระดับปวส.1-2                              
ซ้ือหนังสือและช าระค่าบ ารุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2560 

ฝ่ายบริหารฯ ม.สวรินทร์/ 
ม.มณีพร 

30 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ฝ่ายวิชาการ ม.อัจฉราภรณ์ 
31 ฝ่ายวิชาการส่งเอกสารผลการเรยีน ภาคเรียนที่ 1/2560 ให้ผู้ปกครองรับทราบ ฝ่ายวิชาการ ม.อัญชลี              

  

 
 

(บาทหลวงอนุสรณ์    สุริยัพ) 
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกจิ 
                                                       16 พฤษภาคม  2559 



 
 
 
 
 

 
                                              ปฏิทินการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธรุกิจ 

ประจ าภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 
ประจ าเดือน  ตุลาคม   

วันที่ โครงการ/งาน/กิจกรรม ฝ่ายที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
27 ขายหนังสือและช าระค่าธรรมเนียมการเรียน  ฝ่ายบรหิารฯ ม.สมยศ/ม.สวรินทร์  
30 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ฝ่ายวิชาการ ม.อัจฉราภรณ์ 
31 ฝ่ายวิชาการโดยงานทะเบียนส่งผลการเรียนภาคเรียนท่ี 1/2560 ให้ผู้ปกครองทราบ ฝ่ายวิชาการ ม.อัจฉราภรณ์/                  

เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 
 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 

วันที่ โครงการ/งาน/กิจกรรม ฝ่ายที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
6 ครูที่ปรึกษารับอุปกรณ์การศึกษาแจกนักเรียนตามนโยบายเรียนฟร ี15 ปี                     

อย่างมีคุณภาพ 
ฝ่ายบรหิารฯ ม.สมยศ/ม.มณีพร 

10 ครูผูส้อนส่งเอกสารประเมินผลครัง้ที่ 1 /2560 ฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกวิชา/
ครูผูส้อน 

6-10 ประชุมนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนไม่ถึง 2.00  ฝ่ายวิชาการ ม.อัจฉราภรณ์/ม.อัญชล ี
11 ผู้ปกครองนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์พบฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ ม.อัจฉราภรณ์/ม.อัญชลี   

6-30 ครูผูส้อนบันทึกเกณฑ์คะแนนการวัดผลประเมินผลลงโปรแกรม MAS SCHOOL ฝ่ายวิชาการ ม.จ าปา/ครผูู้สอน 
24 ครูผูส้อนส่งเอกสารประเมินผลครัง้ที่ 2 /2560 ฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกวิชา/

ครูผูส้อน 
27 ฝ่ายวิชาการโดยงานทะเบียนส่ง GPA 5 ภาคเรียน สช. ฝ่ายวิชาการ ม.อัจฉราภรณ/์ม.อัญชลี   

27-30 ครูผูส้อนสั่งหนังสือเรียนภาคฤดูรอ้นภาคเรยีนที่ 3/2560  ฝ่ายวิชาการ ม.จ าปา/ม.วิไลลักษณ ์
 

ประจ าเดือน ธันวาคม 

วันที่ โครงการ/งาน/กิจกรรม ฝ่ายที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
1 ช าระค่าบ ารุงการศึกษาภาคเรยีนที่ 2/2560 งวดที่ 2   ฝ่ายบรหิารฯ ม.สวรินทร ์
4 กิจกรรมวันพ่อ   ฝ่ายพัฒนาฯ ม.อรัญญา 
5 หยุดเรียนชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                          

5 ธันวามหาราช 
  

8 ครูผูส้อนส่งเอกสารประเมินผลครัง้ที่ 3 /2560 ฝ่ายวิชาการ ครูผูส้อน 
11 หยุดเรียนฃดเชยวันพระราชทานรฐัธรรมนญู   
22 ครูผูส้อนส่งเอกสารประเมินผลครัง้ที่ 4 /2558 ฝ่ายวิชาการ ครูผูส้อน 



(2) 

ประจ าเดือน ธันวาคม (ต่อ) 

วันที่ โครงการ/งาน/กิจกรรม ฝ่ายที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
22 กิจกรรมวันคริสต์มาสนักศกึษา ฝ่ายพัฒนาฯ ม.อรัญญา 
22 กิจกรรมวันคริสต์มาสบุคลากร ฝ่ายบรหิารฯ ม.สมยศ 

25-2 หยุดเรียนวันครสิตม์าสต์วันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่  2561   
 

 ประจ าเดือน มกราคม 

วันที่ โครงการ/งาน/กิจกรรม ฝ่ายที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
1 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2561 ฝ่ายบรหิารฯ ม.สมยศ 

1 ม.ค.- 2 
ก.พ.  

ครูผูส้อนระดับชั้นปวช.3 และปวส.2 บันทึกคะแนนลงโปรแกรม MAS SCHOOL  ฝ่ายวิชาการ ม.อัญชลี/ครผูู้สอน 

5 ช าระค่าบ ารุงการศึกษาภาคเรยีนที่ 2/2560 งวดที่ 3 ฝ่ายบรหิารฯ ม.สมยศ 
12 ครูผูส้อนส่งเอกสารประเมินผลครัง้ที่ 5 /2560 ฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกวิชา/ครูผูส้อน 
22 นักศึกษาระบบทวิภาคีช้ันปีท่ี 1  พบสถานประกอบการเพื่อรับการสัมภาษณ์                        

และแนะน าข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ฝ่ายวิชาการ ม.ลัดดาวัลย์/ม.จ าปา 

12 แนะแนวการเลือกสาขาวิชาแก่นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 ฝ่ายวิชาการ ม.จ าปา/หัวหน้าแผนกวิชา 
29 ส่งรายชื่อนักศึกษาหมดสิทธ์ิสอบ ระดับปวช.3และปวส.2 ฝ่ายวิชาการ ม.อัญชลี/ครผูู้สอน  
15 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ส่งเอกสารการเลือกสาขาวิชาท่ีห้องหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ ม.อัจฉราภรณ์/ม.จ าปา 
15 จัดกิจกรรมวันครู  ฝ่ายพัฒนาฯ ม.อรัญญา 
31 นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส. 2 ส่งเอกสารและรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝ่ายวิชาการ ม.วันเพ็ญ/ม.เพชรรัตน ์

30 ม.ค.-
2 ก.พ 

ประเมินสิ้นสุดหลักสตูรปวช.3และปวส.2  ฝ่ายวิชาการ  
 

ม.อัจฉราภรณ์/ครูผูส้อน 

26 ครูผูส้อนส่งเอกสารประเมินผลครัง้ที่ 6 /2560 ฝ่ายวิชาการ ครูผูส้อน 
15-19 ครูผูส้อนสั่งหนังสือเรียนภาคเรยีนที่ 1/2561  ฝ่ายวิชาการ  ม.จ าปา/ม.วิไลลักษณ ์

 

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 

วันที่ โครงการ/งาน/กิจกรรม ฝ่ายที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
1 แจกแบบตอบรับอุปกรณ์การศึกษา ภาคเรยีนที่  1 ประจ าปีการศึกษา 2561 ฝ่ายบรหิารฯ ม.สมยศ/ม.มณีพร 
2 นักศึกษาทุกระดับชั้นทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ฝ่ายวิชาการ แผนกวิชา 

5-7 นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 และปวส.2 ติวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ   ฝ่ายวิชาการ ม.เพชรรตัน ์
8-9 นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 และปวส.2 ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ      

 
ฝ่ายวิชาการ  
 

ม.เพชรรตัน ์

9 ครูผูส้อนส่งเอกสารประเมินผลครัง้ที่ 7 /2560 ฝ่ายวิชาการ ครูผูส้อน 
12-23 นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 และปวส.2 ติววเีน็ต     

  
ฝ่ายวิชาการ ม.อัจฉราภรณ ์

ม.จ าปา/ครูที่ปรึกษา 
16 กิจกรรมอ าลา ฝ่ายพัฒนาฯ ม.อรัญญา 
19 ครูที่ปรึกษาส่งแบบตอบรับอุปกรณ์การศึกษา  ภาคเรยีนที่  1 ปีการศึกษา 2561 ฝ่ายบรหิารฯ ม.สมยศ/ม.มณีพร 

19 
ประกาศรายวิชาเรียนปรับเพ่ิมคะแนน (รีเกรด) และลงทะเบียนเรียน                               
ปรับเพ่ิมคะแนน (รีเกรด)  ประจ าปีการศึกษา  2560 

ฝ่ายบริหารฯ ม.สมยศ/ม.สวรินทร ์



-3-   

วันที ่ โครงการ/งาน/กจิกรรม ฝ่ายที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 

23 ครูผูส้อนส่งข้อสอบปลายภาคเรยีน ปวช.1,2และส.1 ฝ่ายวิชาการ ม.อัญชลี/ครผูู้สอน 
24 นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  V-NET ฝ่ายวิชาการ ม.อัจฉราภรณ ์

ม.จ าปา/ครูที่ปรึกษา  
25 นักศึกษาระดับช้ันปวส.2 ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  V-NET ฝ่ายวิชาการ ม.อัจฉราภรณ ์

ม.จ าปา/ครูที่ปรึกษา  

26 

ประกาศผลสอบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษาระดับช้ัน ปวช.3 และปวส.2 
ประจ าภาคเรียนท่ี 3/2560และสอบแก้ตัวส าหรับ นักศึกษาที่สอบ ไม่ผ่านพร้อม
ประกาศผลการสอบแกต้ัว (เวลา  09.00-12.00 น.)  สวมชุดนักศกึษาเท่านั้น
และเข้าสอบตามตารางสอบที่ฝ่ายวิชาการก าหนด  

ฝ่ายวิชาการ ม.อัจฉราภรณ ์
หัวหน้าแผนกวิชา 

26 ครูผูส้อนส่งรายชื่อนักศึกษาท่ีหมดสิทธ์ิสอบ (ปวช.1-2,ปวส.1) ฝ่ายวิชาการ ม.อัญชลี/ครผูู้สอน 
28 ประกาศรายชื่อผู้หมดสิทธิส์อบปลายภาคระดับชั้น(ปวช.1-2,ปวส.1) ฝ่ายวิชาการ ม.อัญชลี/ครูผู้สอน 

26-27 ด าเนินการแกไ้ขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560  (ปวฃ.3) ฝ่ายวิชาการ ม.อัญชลี/ครผูู้สอน 
 

ประจ าเดือน มีนาคม 

วันที่ โครงการ/งาน/กิจกรรม ฝ่ายที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
1 หยุดเรียนชดเชยวันมาฆบูชา    

1 มี.ค.-28 
มี.ค.   

นักศึกษาหลักสตูรทวิภาคีออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ฝ่ายวิชาการ  

ม.ลัดดาวัลย์/ม.จ าปา 

5-9 ประเมินผลสิ้นสุดหลกัสูตรภาคเรยีนที่ 2/2560 ปวช.1-2,ปวส.1 ฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอน 
5-9 หัวหน้าแผนกวิชาและคณะกรรมการจัดตารางเรียนภาคเรยีนที่ 1/2561 ฝ่ายวิชาการ ม.อัจฉราภรณ์             
12 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับช้ัน ปวช.3 และปวส.2 ประจ าปีการศึกษา  2560 ฝ่ายพัฒนาฯ ม.อรัญญา 

13-16 อบรมการเขียนโครงการนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 และปวส.1 ฝ่ายแผนงานฯ ม.สมเกียรต ิ
14 ครูผูส้อนประชุมตรวจทานผลการเรียนนักศึกษา ห้องประชุมชั้น 2 เวลา 09.00-

12.00 น. ส่งเอกสารประเมินผลการเรยีนพร้อมเอกสารบันทึกผลสมัฤทธ์ิ                 
ทางการเรียนของผู้เรียน 

ฝ่ายวิชาการ ครูผูส้อน 

14 ครูผูส้อนระดับชั้น ปวส.1/2,1/4-1/9  บันทึกเกณฑ์คะแนนลงโปรแกรม  ฝ่ายวิชาการ ม.จ าปา /ครูผูส้อน 
19 ประกาศผลการเรยีนภาคเรียนที่ 2/2560  (ปวช.1-2 และปวส.1) ฝ่ายวิชาการ ม.อัญชล ี
16 ประกาศผลค่าคะแนน GPA/PR ส าหรับนักศึกษาที่จบพร้อมรุ่น ฝ่ายวิชาการ ม.อัญชล ี

19-21 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1,2  ที่มีผลการเรียน (0 มส. ขส. มผ.)   ยื่นค าร้องแก้ไข             
ผลการเรียน 

ฝ่ายวิชาการ ม.อัญชล ี

19-28 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1,2  ที่มีผลการเรียน (0 มส. ขส. มผ.แก้ไขผลการเรียน) ฝ่ายวิชาการ ม.อัญชล ี
19 มี.ค. 
30 เม.ย. 

นักศึกษาทุกระดับชั้นเรียนปรับเพ่ิมคะแนนรายวิชา (รีเกรด) ประจ าปีการศกึษา  
2560 

ฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอน 

26 
นักศึกษาปวส.1/2,1/4-1/7 ช าระค่าบ ารุงการศึกษา  ภาคเรียนท่ี 3/2560 
(ภาคฤดูร้อน) 

ฝ่ายบรหิารฯ ม.สมยศ/สวรินทร ์
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ประจ าเดือน มีนาคม (ต่อ) 

วันที่ โครงการ/งาน/กิจกรรม ฝ่ายที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
26-30 ส่งผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 ส่งผลการเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ ฝ่ายวิชาการ ม.อัญชล ี

30 งานทะเบียนส่งรายงานผลการเรียน GPA/PR ถึงสช. (กรณีจบไม่พรอ้มรุ่น)  
และประกาศรายชื่อผู้ส าเร็จการศกึษา (กรณีจบไม่พร้อมรุ่น) 

ฝ่ายวิชาการ ม.อัญชล ี

31 วันสุดท้ายการขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาส าหรับนักศึกษาปวช.1   ฝ่ายวิชาการ ม.จ าปา 
 

ประจ าเดือน เมษายน 

วันที่ โครงการ/งาน/กิจกรรม ฝ่ายที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
2 นักศึกษาปวส.1/2,1/4-1/7  เรียนภาคฤดูร้อน   ภาคเรียนที่ 3/2560 ฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอน 

2-6 ครูผูส้อนระดับช้ันปวส.1/2,1/4-9) บันทึกเกณฑ์คะแนนลงโปรแกรม  ฝ่ายวิชาการ ครูผูส้อน 

2 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 กรณีจบพร้อมรุ่นรับรบ.แสดงผลการเรียน  
พร้อมลงทะเบยีนการส าเรจ็การศกึษา ปวช.3 ปวส.2/1,2/3 (รับรบ.รอบ 1) 

ฝ่ายวิชาการ ม.อัญชล ี

6 หยุดเรียนวันจักร ี   
16 หยุดเรียนวันสงกรานต ์   
25 ครูผูส้อนส่งรายชื่อนักศึกษาท่ีหมดสิทธ์ิสอบ ระดับชั้น ปวส.1/2,1/4-1/9 ฝ่ายวิชาการ ม.อรทัย/ครูผูส้อน 

27 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับชัน้ปวส.1/2,1/4-1/9  ที่หมดสิทธิ์สอบ 
ปลายภาคเรียน  ภาคเรียนที่ 3 /2560 (ภาคฤดูร้อน) 

ฝ่ายวิชาการ ม.อัญชล ี

30 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 ผู้จบการศึกษา (กรณีจบไม่พร้อมรุ่น) และนักศึกษา 
ระดับชั้นปวส.2 กรณีจบพร้อมรุ่นรับใบรบ.แสดงผลการเรียนพร้อมลงทะเบียน 
การส าเร็จการศึกษา (รับรบ.รอบ 2) 

ฝ่ายวิชาการ ม.อัญชล ี

23 เม.ย.-7 
พ.ค.  

ครูผูส้อนระดับชั้น ปวส.1/2,1/4-1/9 บันทึกคะแนนลงโปรมแกรม  
ฝ่ายวิชาการ ครูผูส้อน 

30 เม.ย-3 
พ.ค. 

ประเมินผลสิ้นสุดหลกัสูตร ภาคฤดูร้อนนักศึกษาระดับชั้นปวส.1/2,1/4-1/6 ฝ่ายวิชาการ ม.อัญชลี/ครูผู้สอน 

 

ประจ าเดือน พฤษภาคม 

วันที่ โครงการ/งาน/กิจกรรม ฝ่ายที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
1 ครูผูส้อนปรับเพิม่คะแนนรายวิชาส่งผลการเรียนของนักศึกษาท่ีงานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ ม.อัญชลี/ครผูู้สอน 

2 
ประกาศรายชื่อผูส้ าเรจ็การศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2560 และรายชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษากรณี (ภาคฤดรู้อน) พร้อมลงทะเบียนการส าเร็จการศึกษา (1,800บาท) 

ฝ่ายวิชาการ ม.อัญชล ี

3 
พิธีซ้อมรับประกาศนียบัตรนักศึกษาระดับช้ันปวช.3และนักศึกษาระดับช้ันปวส.2
ส าหรับผู้ที่ลงทะเบียนจบการศึกษาตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. เสร็จพิธีซ้อมรับ
ประกาศนียบตัร รบัชุดที่อาคารเซนต์อาเลน 

ฝ่ายวิชาการ ม.พิชิต 

4 
พิธีรับประกาศนยีบัตร ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาตั้งแตเ่วลา 08.30-12.00 น.                      
ณ  อาคารเซนต์อาเลนน์ โดยบาทหลวงอนุสรณ์  สุรยิัพ ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 

ฝ่ายวิชาการ ม.พิชิต 

7-11 
ผู้ค้างจบการศึกษาติดต่องานวิชาการเพื่อบันทึกรายวิชาเรียนร่วม  ยื่นค าร้อง/
ลงทะเบียนเรียนร่วมประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายบรหิารฯ 

ม.อัญชล ี

10-11 ผู้ปกครองนักศึกษาท่ีมผีลการเรยีนไม่ถึงเกณฑ์พบฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายวิชาการ ม.อัจฉราภรณ/์ม.จ าปา 

ม. อัญชลี  
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วันที่ โครงการ/งาน/กิจกรรม ฝ่ายที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 

4 
ครูผูส้อนนักศึกษาระดับชั้นปวส.1/2,1/4-1/9 ประจ าป ี การศึกษา  2560        
บันทึกคะแนนลงโปรแกรม  

ฝ่ายวิชาการ ม.จ าปา/ม. อัญชล/ี
ครูผูส้อน  

8 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปดิเรียนภาคเรียนที 1/2561 ฝ่าย/แผนวิชา รองฯ/หัวหน้าแผนกฯ 

10 
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่  3 /2560 (ภาคฤดูร้อน)   (นักศึกษาระดับชั้น
ปวส.1/2,1/4-1/9) พร้อมส่งผลการเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ 

ฝ่ายวิชาการ ม.อัญชล ี

14 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 ,นักศึกษาระดบัช้ันปวช.3และปวส.2                
ซื้อหนังสือเรียนและช าระค่าบ ารุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2561 

ฝ่ายวิชาการ ม.อัจฉราภรณ ์

24 
ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2560/ 
นักศึกษาปวช.1,และปวส.1 ซื้อหนังสือและช าระค่าธรรมเนยีมการศึกษา  

ฝ่ายกิจการฯ ม.อรัญญา 

24-25 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.1,2 และปวส.1ซื้อหนังสือเรียนและช าระค่าบ ารุงการศึกษา 
ภาคเรยีนที่ 1/2561 

ฝ่ายบรหิารฯ ม.สมยศ 

25 
นักศึกษาระดับช้ันปวช.3และนักศกึษาระดับช้ันปวส.2 กรณีจบการศึกษาภาคฤดรู้อน 
รับใบแสดงผลการเรยีน  (รบ.)  (รับรบ.รอบ 3) 

ฝ่ายวิชาการ 
 

ม.อัญชลี  
 

25 เข้าค่ายนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา  2561 ฝ่ายพัฒนาฯ ม.อรัญญา 
28 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 ปวช.1,2และปวส.1 ฝ่ายวิชาการ ม.อัจฉราภรณ์ 
29 หยุดเรียนเนื่องในวันวิสาขบูชา   
31 ฝ่ายวิชาการโดยงานทะเบียนส่งผลการเรียนปรับเพิ่มคะแนนรายวิชาให้ผู้ปกครอง

รับทราบ 
ฝ่ายวิชาการ ม.อัญชล ี

 

 
 

(บาทหลวงอนุสรณ์    สุริยัพ) 
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกจิ 
                                                15 พฤษภาคม  2560 


