
  ปฏิทินการศึกษาส าหรบันกัเรียน นกัศึกษา ปีการศึกษา2565 

แกไ้ขวนัท่ี 17 สิงหาคม 2565 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น 

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2565 

สำหรับนักเรียน นักศึกษา 

วัน/เดือน/ปี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1/2565 

1 พ.ค.-31 ก.ค. 
2565 

ผู้กู้ยืม กยศ.รายเก่ายื่นแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ  
e-studantloan 1/2565 

ฝ่ายบริหารฯ 

16 พ.ค.-31 ก.ค. 65 นร.นศ.ยื่นคำร้องขอกู้กยศ.(ผู้กู้รายใหม่)ปีการศึกษา 1/2565 ฝ่ายบริหารฯ 
22 พ.ค. 2565 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
23 พ.ค. 2565 เปิดเรียนและลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2565  ฝ่ายบริหารฯ 
29 พ.ค. 2565 กิจกรรมละลายพฤติกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 

16 พ.ค.-30 มิ.ย 65 ยื่นคำร้องขอแก้ มส. / มผ. / ขส. ฝ่ายวิชาการ 
2 มิ.ย. 2565 กิจกรรมพิธีไหว้ครู และกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 

23-24 มิ.ย. 2565 กิจกรรมกีฬาน้องใหม่/ประกวดเฟรชชี่น้องใหม่ ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
06 มิ.ย. 2565 ตรวจเยี่ยมหอพักนักเรียนครั้งที่1 ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
10 มิ.ย. 2565 เลือกตั้งประธานนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
17 ก.ค. 2565 ปฐมนิเทศ ปวส.ภาควันอาทิตย์ ฝ่ายวิชาการ/กิจการฯ 
8 ก.ค. 2565 แห่เทียนเข้าพรรษา/ กิจกรรมศูนย์Fix it center ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 

18-22 ก.ค. 2565 สอบปลายภาคT1 ภาคเรียนที่ 1/2565 ฝ่ายวิชาการ 
25 ก.ค. 2565 เรียนตาราง T2 ฝ่ายวิชาการ 
27 ก.ค. 2565 ลงนามถวายพระพร ร.10 ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
1 ส.ค. 2565 ประกาศเกรด T1 ฝ่ายวิชาการ 
9 ส.ค. 2565 วันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ40 ปี ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
11 ส.ค. 2565 กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
25 ส.ค. 2565 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และประกวดสิ่งประดิษฐ์รีไซเคิล ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
2 ก.ย. 2565 ประกาศตารางสอน T3 ฝ่ายวิชาการ 
23 ก.ย. 2565 แนะแนว ปวช.3 ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน ฝ่ายพัฒนากิจการฯ /

ฝ่ายวิชาการ 
19-23 ก.ย. 2565 สอบปลายภาค T2 ฝ่ายวิชาการ 

23 ก.ย. 2565 ปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2565 ฝ่ายวิชาการ 
30 ก.ย. 2565 ประกาศเกรด T2 ฝ่ายวิชาการ 

 



  ปฏิทินการศึกษาส าหรบันกัเรียน นกัศึกษา ปีการศึกษา2565 

แกไ้ขวนัท่ี 17 สิงหาคม 2565 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น 

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2565 

สำหรับนักเรียน นักศึกษา 

วัน/เดือน/ปี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 2/2565 

24 ต.ค. 2565 เปิดเรียนภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2565   เรียนT3 ฝ่ายวิชาการ 
25-29 ต.ค. 2565 รับสมัครการแข่งขันทักษะภายใน ฝ่ายวิชาการ 
1 – 30 พ.ย. 2565 ผู้กู้ กยศ. ย่ืนแบบคำร้องยืนยันการขอกู้ยืมผ่านระบบ  

e-studentloan ภาคเรียนที่ 2/2565 
ฝ่ายบริหารฯ 

14 พ.ย. 2565 จัดแข่งขันทักษะภายใน ฝ่ายวิชาการ 
21-23 ธ.ค. 2565 สอบปลายภาค T3 ฝ่ายวิชาการ 
1 – 15 ธ.ค. 2565 ยื่นคำร้องขอแก้ 0 และ มส. T2 ฝ่ายวิชาการ 
15 - 16 ธ.ค. 2565 เข้าค่ายลูกเสือ ฝ่ายวิชาการ 

26 ธ.ค. 2565 เริ่มเรียน T4 ฝ่ายวิชาการ 
30 ธ.ค. 2565 ประกาศเกรด T3 / กิจกรรม Christmas and happy new 

year 2023 
ฝ่ายวิชาการ / ฝ่าย

พัฒนากิจการฯ 
31 ธ.ค.-2 ม.ค.2566 วันหยุดเทศกาลปีใหม่ ฝ่ายบริหารทรัพย์ 

11 ม.ค. 2565 กิจกรรมเปิดบ้าน Open House (งานแนะแนว) ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
9 – 13 ม.ค. 2565 กิจกรรมกีฬาภายใน“ฟ้า – ขาวเกมส์ ครั้งที่ 40” ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 

15 ม.ค. 2566 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง/พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี
การศึกษา2565 / กิจกรรมวันเด็ก 

ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 

10 – 11 ก.พ. 2566 ศึกษาดูงาน / ทัศนศึกษา ฝ่ายวิชาการ / ฝ่าย
พัฒนากิจการฯ 

22 - 24 ก.พ. 2566 สอบปลายภาค T4 ฝ่ายวิชาการ 
28 ก.พ. 2566 พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศ และ Good bye senior ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
28 ก.พ. 2566 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ฝ่ายวิชาการ 
3 มี.ค. 2566 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2565 ฝ่ายวิชาการ  
18 มี.ค. 2566 เปิดลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ฝ่ายวิชาการ 
13 พ.ค. 2566 ประกาศผลสอบภาคเรียนฤดูร้อน ฝ่ายวิชาการ 

 


