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การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาวิชาชีพที่หลากหลาย
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน มีความเป็นเลิศในด้านเทคโนโลยีการเกษตรของการอาชีวศึกษา
พันธกิจ(Mission)
๑. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานการอาชีวศึกษาตรงตามความต้องการของผู้เรียน
ชุมชนท้องถิ่นสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
๒. จัดบริการวิชาการและวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่นสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
๓. พัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชสัตว์และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการ
แข่งขันของประเทศ
อัตลักษณ์ของผู้เรียน
เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความเป็นผู้นา มีความรู้ทักษะวิชาชีพและเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
เกษตรกรรม
เอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ
การเป็นสถานศึกษาที่มุ่งผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่ให้กับสังคมตามอัตลักษณ์ที่กาหนดไว้ เช่น
โครงการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.)
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2560
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 60
เดือน พฤษภาคม 2560
วัน / เดือน / ปี
1-5 พ.ค. 60
1-31 พ.ค.60
2 พ.ค.60
3 พ.ค.60

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
- จัดทาบัญชีแยกประเภทเงิน งปม. /อุดหนุน/
เงินนอกงบประมาณประจาเดือน เม.ย.60
- ค่าสาธารณูปโภค เดือน เม.ย.60
รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560
แจ้งตารางเรียนตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2560
ขออนุมัติรายชื่อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี
การซ้อมพิธีไหว้ครูประจาปีการศึกษา 2560

10 พ.ค.60

15 พ.ค.60

16 พ.ค.60

17 พ.ค.60

ลงทะเบียนเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียน
นักศึกษาใหม่
กิจกรรมปฐมนิเทศนิเทศนักศึกษาใหม่
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
(นักศึกษาระบบปกติ)
ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
(นักศึกษาระบบทวิภาคีศูนย์สวนสัตว์ดุสิต)
ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 (นักศึกษาระบบ
ทวิภาคีศูนย์การฝึกสุนัขทหารและฟาร์มโชคชัย)
ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 (นักศึกษาระบบ
ทวิภาคีศูนย์วิทยาลัยฯ / ครบุรี / เสิงสาง / สวนสัตว์
นครราชสีมา/ตะขบ)
ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 (นักศึกษาระบบ
ทวิภาคีศูนย์วิทยาลัยฯ / ครบุรี / เสิงสาง / สวนสัตว์
นครราชสีมา/ตะขบ)
ฝ่ายงานต่างๆ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่นักศึกษาใหม่
ประกอบด้วยฝ่ายวิชาการ งานวัดผลประเมินผล
งานปกครอง

ผู้รับผิดชอบ
งานวางแผนและ
งบประมาณ
งานทะเบียน
งานหลักสูตรฯ
งานหลักสูตรฯ
ฝ่ายพัฒนา ฯ
งานกิจกรรมฯ
อกท. หน่วยนครราชสีมา
งานทะเบียน
งานแนะแนวฯ
งานทะเบียน
ครูที่ปรึกษา
งานทวิภาคี
งานทวิภาคี
งานทวิภาคี
งานทวิภาคี
ฝ่ายวิชาการ
งานวัดผลฯ
งานปกครอง
งานกิจกรรมฯ
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 60
เดือน พฤษภาคม 2560
วัน / เดือน / ปี

23 พ.ค.60

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 (นักศึกษาระบบ
ทวิภาคีศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง)
ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 (นักศึกษาระบบ
ทวิภาคีศูนย์กรมประมง
ลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากาหนด
นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 คูโบต้า ออกฝึกงาน /
ฝึกอาชีพ
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนรักษาสภาพฯ

24 พ.ค.60

การสมัครสมาชิกวิชาชีพ ของ อกท. หน่วยนครราชสีมา

18 พ.ค.60
20 พ.ค.60
22 พ.ค.60

25 พ.ค.60

26 พ.ค.60

30 พ.ค.60

ผู้รับผิดชอบ
งานทวิภาคี
งานทวิภาคี
งานทะเบียน
งานทวิภาคี
งานทะเบียน
งานกิจกรรม
อกท.หน่วยนครราชสีมา
งานทะเบียน

- รายงานจานวนนักเรียนนักศึกษาให้กับ สอศ.
งวดที่ 3/2560
- แจ้งนักศึกษาที่ได้ทุนต่อเนื่องขอใบแสดงผลการเรียนเพื่อ
งานแนะแนวฯ
รายงานผล
วันสุดท้ายของการส่งรายงานการประเมินตนเองของ
งานประกันคุณภาพฯ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
ฝ่ายพัฒนา ฯ
กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
งานกิจกรรม
อกท.หน่วยนครราชสีมา
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนช้ากว่ากาหนด ทุกระบบ
งานทะเบียน
วันสุดท้ายของการขอเพิ่ม ขอเปลี่ยนรายวิชาที่ลงทะเบียน
หากพ้นกาหนดนี้นักเรียนนักศึกษาไม่มีสิทธิ์
ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
พิจารณาทุนการศึกษาของวิทยาลัยฯ

31 พ.ค.60
กิจกรรม อกท. ชมรมวิชาชีพ

งานแนะแนวฯ
งานกิจกรรม
อกท.หน่วยนครราชสีมา
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วัน / เดือน / ปี
1 มิ.ย.60

1-30 มิ.ย.60

1-7 มิ.ย.60
6 มิ.ย.60
8 มิ.ย.60

8 มิ.ย.60

12-16 มิ.ย.60
14 มิ.ย.60

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2560
เดือน มิถุนายน 2560
งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ส่งรายงาน GPA จบภาคฤดูร้อน ของนักเรียนระดับชั้น
ปวช.3
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของ
วิทยาลัยฯ
ตรวจสอบความซ้าซ้อนของนักเรียนนักศึกษาใหม่เบื้องต้น
ตรวจสอบใบสมัครเรียนตามรายชื่อที่ลงทะเบียนเรียน
ตรวจสอบผู้ลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษาเก่า
แจ้งผู้ไม่ลงทะเบียนเพื่อมาลงทะเบียนรักษาสภาพ
ถ่ายรูปทาบัตรประจาตัวนักศึกษาใหม่
ให้รหัสประจาตัวนักศึกษาเพื่อทาบัตร
จัดพิมพ์ใบ รบ. ปวช. 4 ภาคเรียน
จัดพิมพ์ใบ รบ. ปวส. 2 ภาคเรียน
ตรวจสอบวิชาเรียนกับแผนการสอน
นักเรียนนักศึกษาตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและผลการเรียน
- จัดทาบัญชีแยกประเภทเงิน งปม. อุดหนุน
เงินนอกงบประมาณประจาเดือน พ.ค. 60
- ค่าสาธารณูปโภค เดือน พ.ค.60
ยื่นข้อมูลการกู้ยืมผู้กู้รายเก่า
พิธีไหว้ครูประจาปี 2560 และมอบทุนการศึกษา
กิจกรรมวันไหว้ครูครบรอบสถาปนาวิทยาลัยฯ
และการปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกจิตสานึกรักษา
ทรัพยากรป่าไม้ในสถานศึกษา
ดาเนินการจัดทาหนังสือขอบคุณให้กับผู้มอบทุนการศึกษา
ให้กับนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สาหรับใช้ในงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ผู้รับผิดชอบ
งานทะเบียน
งานแนะแนวฯ

งานทะเบียน

งานวางแผนและ
งบประมาณ
นักศึกษา/งานแนะแนว
งานแนะแนว
ฝ่ายพัฒนาฯ
งานกิจกรรมฯ
อกท.หน่วยนครราชสีมา
และคณะกรรมการ
กิจกรรมการปลูกป่าฯ
งานแนะแนวฯ
ฝ่ายพัฒนาฯ
งานกิจกรรม
อกท.หน่วยนครราชสีมา
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2560
เดือน มิถุนายน 2560
วัน / เดือน / ปี
15 มิ.ย.60

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
อบรมโครงการศูนย์บ่มเพาะ ปี งปม.2560

ผู้รับผิดชอบ
งานศูนย์บ่มเพาะฯ

รายงานออนไลน์ยุทธศาสตร์ 7 ประเด็น
ประจาเดือนมิถุนายน 2560

ทุกฝ่ายรวบรวมข้อมูล
จนท.ธุรการงานวางแผน
รายงานข้อมูลออนไลน์

18 มิ.ย.60

จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ศูนย์วิทยาลัยฯ /
ครบุรี/เสิงสาง/สวนสัตว์นครราชสีมา (ครั้งที่ 1)

งานทวิภาคี

21 มิ.ย.60

กิจกรรมประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2560 อกท.
หน่วยนครราชสีมา และการรับสมัครนักกีฬาอาชีวะเกมส์

ฝ่ายพัฒนาฯ
งานกิจกรรม
อกท.หน่วยนครราชสีมา

15-25 มิ.ย.60

23 มิ.ย.60
22-23 มิ.ย.60
26 มิ.ย.60
28 มิ.ย.60
28-30 มิ.ย.60

30 มิ.ย.60

วันสุดท้ายของลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักเรียน
นักศึกษา
รวบรวมข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
แจ้งพ้นสภาพ นักเรียนนักศึกษา
จัดการเรียนการสอน ศูนย์สุนัขทหารและฟาร์มโชคชัย
ครั้งที่ 1
กีฬาอาชีวเกมส์ระดับจังหวัดนครราชสีมา
วันสุดท้ายของการยืนยันข้อมูลในระบบ
e – student loan
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2559

งานทะเบียน
งานแนะแนวฯ
งานทะเบียน
งานทวิภาคี
ฝ่ายพัฒนาฯ
งานกิจกรรม
อกท.หน่วยนครราชสีมา
งานแนะแนวฯ
ผู้กู้ยืม
งานประกันคุณภาพฯ
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2560
เดือน กรกฎาคม 2560
วัน / เดือน / ปี
3-7 ก.ค. 60
3-7 ก.ค. 60
5 ก.ค. 60

8 ก.ค. 60
9 ก.ค. 60
10-14 ก.ค. 60
12 ก.ค. 60
12-14 ก.ค. 60
14 ก.ค. 60
15-22 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
17-25 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
- จัดทาบัญชีแยกประเภทเงิน งปม. อุดหนุน
เงินนอกงบประมาณประจาเดือน มิ.ย. 60
- ค่าสาธารณูปโภค เดือน มิ.ย.60
ตรวจสอบวุฒิ, ถ่ายรูปทาบัตรนักศึกษา,ออกหมายเลขบัตร
นักศึกษา
จัดการเรียนการสอนศูนย์สวนสัตว์ดุสิต (ครั้งที่ 1)
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในวันอาฬาหบูชาและวันเข้าพรรษา
จัดการเรียนการสอนศูนย์กรมประมงและศูนย์วิจัยและบารุง
พันธุ์สัตว์ทับกวาง (ครั้งที่ 1)
จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีศูนย์วิทยาลัยฯ /ครบุรี/
เสิงสาง / สวนสัตว์นครราชสีมา (ครั้งที่ 2)
การตรวจประเมินภายในโดยสถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนศูนย์การสุนัขทหารและฟาร์มโชคชัย
(ครั้งที่ 2)
กิจกรรม อกท. (ชมรมวิชาชีพ)
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและศึกษาดูงาน
สถานประกอบการของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
รายงานไตรมาส 3 ปี 2560
(เมษายน – มิถุนายน 2560)
วันสุดท้ายของการส่งแผนการเรียนรู้ฯ
กีฬาอาชีวเกมส์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อศจ. ร้อยเอ็ด
นานักศึกษาศึกษาดูงาน ณ เขาใหญ่วิลเลจ อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
ตรวจสอบวุฒินักเรียน นักศึกษา
รายงานออนไลน์ยุทธศาสตร์ 7 ประเด็น
ประจาเดือนกรกฎาคม 2560
กิจกรรม อกท. (ชมรมวิชาชีพ)

ผู้รับผิดชอบ
งานวางแผนและ
งบประมาณ
งานทะเบียน
งานทวิภาคี
งานกิจกรรมฯ/อกท.
หน่วยนครราชสีมา
งานทวิภาคี
งานทวิภาคี
งานประกันคุณภาพฯ/
แผนกวิชา
งานทวิภาคี
งานกิจกรรม
อกท. หน่วยนครราชสีมา
งานกิจกรรมฯ
งานวางแผนและ
งบประมาณ
งานหลักสูตรฯ
งานกิจกรรม
อกท. หน่วยนครราชสีมา
งานศูนย์บ่มเพาะฯ
งานทะเบียน
ทุกฝ่ายรวบรวมข้อมูล
งานวางแผน ฯ รายงาน
ข้อมูลออนไลน์
งานกิจกรรม
อกท. หน่วยนครราชสีมา
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2560
เดือน กรกฎาคม 2560
วัน / เดือน / ปี
22 ก.ค. 60

26 ก.ค. 60

27 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
จัดการเรียนการสอนศูนย์กรมประมง / ศูนย์วิจัยและบารุง
พันธุ์สัตว์ทับกวาง (ครั้งที่ 2)
จัดการเรียนการสอนศูนย์สวนสัตว์ดุสิต (ครั้งที่ 2)

ผู้รับผิดชอบ
งานทวิภาคี
งานทวิภาคี

ฝ่ายพัฒนา
การซักซ้อมและเตรียมความพร้อมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา งานกิจกรรม
อกท.หน่วยนครราชสีมา
ฝ่ายพัฒนา
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายสักการะสดุดี
งานกิจกรรม
และ กิจกรรมพัฒนาชุมชน และ Big cleaning day
อกท.หน่วยนครราชสีมา
เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
งานประกันคุณภาพฯ
วันสุดท้ายของการบันทึกการขอวงเงินกู้ยืมและประกาศ
งานแนะแนว
รายชื่อ
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2560
เดือน สิงหาคม 2560
วัน / เดือน / ปี
1-4 ส.ค. 60
2 ส.ค. 60
7-15 ส.ค. 60
6 ส.ค.60

9 ส.ค.60

12 ส.ค.60
15 ส.ค.60
15-25 ส.ค.60
16 ส.ค.60
19 ส.ค.60
21 ส.ค.60

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
- จัดทาบัญชีแยกประเภทเงิน งปม. อุดหนุน
เงินนอกงบประมาณประจาเดือน ก.ค. 60
- ค่าสาธารณูปโภค เดือน ก.ค.60
กิจกรรมบรรยายพิเศษและแข่งขันตอบปัญหาเนื่องใน
สัปดาห์สถาปนา อกท.
กาหนดการจัดส่งโครงการปี 2561 / ครุภัณฑ์ / ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ตามแผนปฏิบัติการประจาปี งปม. 2561
จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีศูนย์วิทยาลัยฯ /ครบุรี/
เสิงสาง / สวนสัตว์นครราชสีมา (ครั้งที่ 3)
จัดการเรียนการสอนศูนย์การสุนัขทหารและฟาร์มโชคชัย
(ครั้งที่ 3)

ผู้รับผิดชอบ
งานวางแผนและ
งบประมาณ
ฝ่ายพัฒนา
งานกิจกรรม
อกท.หน่วยนครราชสีมา
งานวางแผนฯ/ฝ่าย/งาน
งานทวิภาคี/ครูผู้สอน
งานทวิภาคี/ครูผู้สอน

ฝ่ายพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาชมรมและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
งานกิจกรรม
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
อกท.หน่วยนครราชสีมา
ผู้บริหารและครู
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ที่ว่าการอาเภอสีคิ้ว
อกท.หน่วยนครราชสีมา
กาหนดรายวิชาให้ครูสอน ประจาภาคเรียนที่ 2/2560
งานหลักสูตรฯ
ทุกฝ่ายรวบรวมข้อมูล
รายงานออนไลน์ยุทธศาสตร์ 7 ประเด็น
จนท.ธุรการงานวางแผน
ประจาเดือนสิงหาคม 2560
รายงานข้อมูลออนไลน์
จัดการเรียนการสอนศูนย์สวนสัตว์ดุสิต (ครั้งที่ 3)
งานทวิภาคี
การรับสมัครนักกีฬา FFT FAคัพ และกิจกรรมชมรม
งานกิจกรรม
วิชาชีพ
อกท.หน่วยนครราชสีมา
จัดการเรียนการสอนศูนย์กรมประมง / ศูนย์วิจัยและบารุง
งานทวิภาคี
พันธุ์สัตว์ทับกวาง (ครั้งที่ 3)
กาหนดรายวิชาให้ครูผู้สอน ประจาภาคเรียนที่ 2/2560

งานหลักสูตรฯ
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2560
เดือน สิงหาคม 2560
วัน / เดือน / ปี
23 ส.ค.60
24 ส.ค.60
24 ส.ค.60
27 ส.ค.60
28 ส.ค.60
30 ส.ค.60
31 ส.ค.60

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม อกท. (ชมรมวิชาชีพ) ส่งเสริมหลักการ
งานกิจกรรม
สถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และส่งเสริม
อกท.หน่วยนครราชสีมา
ลักษณะอันดีงาม เช่น การยิ้มไหว้ทักทายกัน
งานกิจกรรม
พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ และ Day camp
งานลูกเสือ
งานกิจกรรม
พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ และ Day camp
งานลูกเสือ
จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีศูนย์วิทยาลัยฯ /ครบุรี/
งานทวิภาคี
เสิงสาง / สวนสัตว์นครราชสีมา (ครั้งที่ 4)
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการวัดผลการศึกษาปลายภาค
งานวัดผลฯ
ภาคเรียนที่ 1/2560
จัดการเรียนการสอนศูนย์การสุนัขและฟาร์มโชคชัย
งานทวิภาคี
(ครั้งที่ 4)
กิจกรรม อกท. (ชมรมวิชาชีพ) ส่งเสริมและเลื่อนระดับ
งานกิจกรรม
อกท. ระดับภาค
อกท.หน่วยนครราชสีมา
การตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม
งานแนะแนวฯ
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2560

เดือน กันยายน 2560
วัน / เดือน / ปี
1 ก.ย.60

2 ก.ย.60
1-5 ก.ย.60
1-15 ก.ย.60
4-8 ก.ย.60
5 ก.ย.60
6 ก.ย.60
7 ก.ย.60
8 ก.ย.60
10 ก.ย.60
11-15 ก.ย.60
12 ก.ย. 60
13 ก.ย.60
14 ก.ย.60

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตารางการจัดการเรียน
การสอน ภาคเรียนที่ 2/2560
วันแรกของการยืนยันแบบคายืนยันกู้ยืมผ่านระบบ
e – student loan ภาคเรียนที่ 2/2560
จัดการเรียนการสอนศูนย์กรมประมง / ศูนย์วิจัยและบารุง
พันธุ์สัตว์ทับกวาง (ครั้งที่ 4)
จัดทารายชื่อนักเรียนนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์สอบ
ภาคเรียนที่ 1/2560
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี งปม. 2561
กาหนดการจัดส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
- จัดทาบัญชีแยกประเภทเงิน งปม. อุดหนุน
เงินนอกงบประมาณประจาเดือน ส.ค. 60
- ค่าสาธารณูปโภค เดือน ส.ค.60
สิ้นสุดการฝึกงานของนักศึกษา ปวช.3
จัดการเรียนการสอนศูนย์สวนสัตว์ดุสิต (ครั้งที่ 4)
กิจกรรม อกท. (ชมรมวิชาชีพ) และการส่งเสริมการเลื่อน
ระดับสมาชิก และสมาชิกดีเด่น อกท. ระดับภาค
แผนกวิชา ฯ ส่งโครงการสอนพร้อม สผก.1 ถึงฝ่ายวิชาการ
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ ภาคเรียนที่ 1/2560
วันสุดท้ายของการส่งข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่
1/2560
สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ระบบทางไกล
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
สอบวัดผลปลายภาคเรียน 1/2560 ศูนย์ฟาร์มโชคชัย
สอบวัดผลปลายภาคเรียน 1/2560 ศูนย์การสุนัขทหาร
สอบวัดผลปลายภาคเรียน 1/2560 ศูนย์สวนสัตว์ดุสิต

ผู้รับผิดชอบ
งานหลักสูตรฯ
งานแนะแนวฯ
งานทวิภาคี
งานทะเบียน
งานวางแผนและ
งบประมาณ
งานวัดผลฯ
งานวางแผนและ
งบประมาณ

งานกิจกรรม
อกท.หน่วยนครราชสีมา
แผนกวิชา
งานทะเบียน
งานวัดผลฯ
งานหลักสูตรฯ

12

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2560
เดือน กันยายน 2560
วัน / เดือน / ปี
15 ก.ย.60
16 ก.ย.60
15-25 ก.ย.60

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
สอบวัดผลปลายภาคเรียน 1/2560
ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
สอบวัดผลปลายภาค 1/2560 ศูนย์กรมประมง
สรุปข้อมูลโครงการตามนโยบายทุกโครงการ
ประจาเดือน กันยายน 2560

18 ก.ย.60
20 ก.ย.60

จัดทาตารางเรียน – ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2560
กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ

22 ก.ย.60

รายงานจานวนนักเรียนนักศึกษาให้กับ สอศ. งวดที่
1/2561
กาหนดส่งรายชื่อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี
ส่งสมุดประเมินผลรายวิชาทุกชั้นปีถึงแผนกวิชา

25 ก.ย.60
27 ก.ย.60
29 ก.ย.60

ผู้รับผิดชอบ
งานทวิภาคี/ครูผู้สอน
งานทวิภาคี/ครูผู้สอน
ทุกฝ่ายรวบรวมข้อมูล
จนท.ธุรการงานวางแผน
รายงานข้อมูลออนไลน์
งานหลักสูตรฯ
งานกิจกรรม
อกท.หน่วยนครราชสีมา
งานทะเบียน

งานศูนย์วิทยบริการ
ครูผู้สอน/หัวหน้าแผนก
วิชา
หัวหน้าแผนกวิชาส่งสมุดประเมินผลรายวิชาถึงฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกวิชา
งานวัดผลฯ
กาหนดส่งโครงการสอนพร้อม สผก.1 ภาคเรียนที่ 2/2560 ครูผู้สอน
วันสุดท้ายของการส่งเอกสารใบลงทะเบียนให้กับ
งานแนะแนวฯ
ผู้บริหารธนาคารกรุงไทย ภาคเรียนที่ 1/2560
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2560
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2560
เดือน ตุลาคม 2560
วัน / เดือน / ปี
2-6 ต.ค.60

2-7 ต.ค.60

11 ต.ค.60
12 ต.ค.60

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
- จัดทาบัญชีแยกประเภทเงิน งปม. อุดหนุน
เงินนอกงบประมาณประจาเดือน ก.ย. 60
- ค่าสาธารณูปโภค เดือน ก.ย.60
- นักเรียนนักศึกษายื่นคาร้องขอคืนสภาพนักเรียนนักศึกษา
- บันทึกข้อมูลผลการเรียน
- บันทึกข้อมูลรายวิชาตามโครสร้างหลักสูตร 2/60
- บันทึกข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 2/2560
ทุกห้องทุกชั้นปี
-พิมพ์บัตรลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2560
- จัดทาบัตรลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2560
ประกาศผลการสอบนักศึกษาระดับชั้น ปวช. / ปวส.
แจ้งตารางเรียน – ตารางสอนของครู ภาคเรียนที่ 2/2560
ส่งรายงาน GPA 5 ภาคเรียนของนักเรียน ปวช.3
รายงานไตรมาสที่ 4 ปี งปม. 2560
(กรกฎาคม – กันยายน 2560)
ร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

13 ต.ค.60

16 ต.ค.60
16-18 ต.ค.60
17 ต.ค.60

18 ต.ค.60

งานประกันคุณภาพฯ เสนอ SAR บุคคล ภาคเรียนที่
1/2560
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
นักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้นลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่
2/2560
ลงทะเบียนสอบแก้ตัวนักศึกษาระดับชั้น ปวช.
(ระบบปกติ / ระบบทางไกล)
ลงทะเบียนเรียนศูนย์การสุนัขทหารและฟาร์มโชคชัย
ภาคเรียนที่ 2/2560
กิจกรรม อกท. (ชมรมวิชาชีพ) การส่งเสริมและเตรียมตัว
เพื่อเลื่อนระดับสมาชิก ระดับภาค และตรวจหน่วยดีเด่น
ระดับภาค
ลงทะเบียนเรียนระบบทางไกล
ลงทะเบียนเรียนศูนย์สวนสัตว์ดุสิต ภาคเรียนที่ 2/2560

ผู้รับผิดชอบ
งานวางแผนและ
งบประมาณ

งานทะเบียน

งานวัดผลฯ
งานทะเบียน
งานวางแผนและ
งบประมาณ
ฝ่ายพัฒนาฯ
งานกิจกรรม
อกท.หน่วยนครราชสีมา
งานประกันคุณภาพฯ

ฝ่ายพัฒนาฯ
งานกิจกรรม
อกท.หน่วยนครราชสีมา
งานทะเบียน

15

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2560
เดือน ตุลาคม 2560
วัน / เดือน / ปี
19 ต.ค.60

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ลงทะเบียนเรียนศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
ภาคเรียนที่ 2/2560
นักศึกษาระดับ ปวช. สอบแก้ตัว
(ระบบปกติ / ระบบทางไกล)

ผู้รับผิดชอบ
งานทวิภาคี

ลงทะเบียนเรียนศูนย์กรมประมง ภาคเรียนที่ 2/2560

งานทวิภาคี

งานวัดผลฯ

21 ต.ค.60

23 ต.ค.60
25 ต.ค.60
26 ต.ค.60
26-29 ต.ค.60
28 ตค. 60 – 12 พ.ย.60
30 ต.ค.60
31 ต.ค.60

ฝ่ายพัฒนาฯ
ร่วมกิจกรรม ณ ที่ว่าการอาเภอสีคิ้ว
งานกิจกรรม
อกท.หน่วยนครราชสีมา
ฝ่ายพัฒนาฯ
กิจกรรม อกท. (ชมรมวิชาชีพ) การส่งเสริมการเลื่อนระดับ งานกิจกรรม
อกท.หน่วยนครราชสีมา
วันสุดท้ายของการขออนุมัติ มส. เป็นผลการเรียน
ครูผู้สอน / งานวัดผลฯ
การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีถวายพระเพลิง
ฝ่ายพัฒนาฯ
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
งานกิจกรรม
อดุลยเดช
อกท.หน่วยนครราชสีมา
ฝ่ายพัฒนาฯ
การเตรียมรับการตรวจหน่วย อกท. ดีเด่น สมาชิกดีเด่น
งานกิจกรรม
และสมาชิกเลื่อนระดับภาค
อกท.หน่วยนครราชสีมา
ประกาศผลการสอบแก้ตัว (ระบบปกติ / ระบบทางไกล)
งานวัดผลฯ
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทุกระดับชั้น
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2560
เดือน พฤศจิกายน 2560
วัน / เดือน / ปี
1-2 พ.ย.60
2 พ.ย.61
1-7 พ.ย.60
3 พ.ย.60

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
- แจ้งนักศึกษารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
- ทาเรื่องจบการศึกษา
กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมในวันลอยกระทง
- จัดทาบัญชีแยกประเภทเงิน งปม. อุดหนุน
เงินนอกงบประมาณประจาเดือน ต.ค. 60
- ค่าสาธารณูปโภค เดือน ต.ค. 60
จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมในวันลอยกระทง
บันทึกผลการเรียน

6 พ.ย.60
7 พ.ย.60
8 พ.ย.60
10 พ.ย.60

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงรับ อกท. ไว้ในพระ
ราชูปถัมภ์
สอบแก้ตัวแก้ มส.
การฝึกซ้อมทักษะเพื่อเข้าประกวดแสดงและแข่งขันในการ
ประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาคครั้งที่ 39 ณ วษท.
อุดรธานี
จัดส่งเอกสารโควต้าโครงการเรียนดี เรียนฟรี
ปีการศึกษา 2561 ไปยังโรงเรียนในสังกัดต่างๆ

17 พ.ย.60
18-22 พ.ย.60
20 พ.ย.60

งานกิจกรรมฯ
งานวางแผนและ
งบประมาณ
ฝ่ายพัฒนาฯ
งานกิจกรรม
อกท.หน่วยนครราชสีมา
งานทะเบียน
ฝ่ายพัฒนาฯ
งานกิจกรรม
อกท.หน่วยนครราชสีมา
ฝ่ายพัฒนาฯ
งานกิจกรรม
อกท.หน่วยนครราชสีมา
งานหลักสูตรฯ

ผู้รับผิดชอบโครงการ/
งานวางแผนฯ
ฝ่ายพัฒนาฯ
การฝึกซ้อมทักษะเพื่อเข้าประกวดแสดงและแข่งขันในการ
งานกิจกรรม
ประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาคครั้งที่ 39 ณ วษท.อุดรธานี
อกท.หน่วยนครราชสีมา
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
สรุปรายงานการส่งโครงการสอนพร้อม สผก. 1 ภาคเรียนที่
2/2560
ฝ่ายพัฒนาฯ
การประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาคครั้งที่ 39
งานกิจกรรม
อกท.หน่วยนครราชสีมา
ใบสมัครเรียนต่อ ปีการศึกษา 2561
งานทะเบียน
ทาป้ายรับสมัคร
สรุปผลการปฏิบัติงาน ปี งปม.2560

15 พ.ย.60

ผู้รับผิดชอบ
งานทะเบียน
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2560
เดือน พฤศจิกายน 2560
วัน / เดือน / ปี
24 พ.ย.60

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
สรุปรายงานการส่งวิจัยในชั้นเรียนของครู
ภาคเรียนที่ 1 / 2560

ผู้รับผิดชอบ

29 พ.ย.60

กิจกรรม อกท. (ชมรมวิชาชีพ)

ฝ่ายพัฒนาฯ
งานกิจกรรม
อกท.หน่วยนครราชสีมา

30 พ.ย.60

วันสุดท้ายของการยื่นแบบคาขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ
e – student loan ภาคเรียนที่ 2/2560

งานแนะแนวฯ
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2560
เดือน ธันวาคม 2560
วัน / เดือน / ปี
1 ธ.ค.60
4-8 ธ.ค.60
5 ธ.ค.60
6 ธ.ค.60
13 ธ.ค.60
15 ธ.ค.60
17 ธ.ค.60
20 ธ.ค.60
22 ธ.ค.60
25-29 ธ.ค.60
28-29 ธ.ค.60
30 ธ.ค.60

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
จัดทาแผนการเรียนตลอดหลักสูตรของนักศึกษาที่เข้าเรียน
ปีการศึกษา 2561
- จัดทาบัญชีแยกประเภทเงิน งปม. / อุดหนุน
เงินนอกงบประมาณประจาเดือน พ.ย. 60
- ค่าสาธารณูปโภค เดือน พ.ย.60

ผู้รับผิดชอบ
งานหลักสูตรฯ
งานวางแผนและ
งบประมาณ

ฝ่ายพัฒนาฯ
งานกิจกรรม
อกท.หน่วยนครราชสีมา
ฝ่ายพัฒนาฯ
รับการตรวจประเมินสมาชิกเลื่อนระดับสมาชิก อกท. ดีเด่น
งานกิจกรรม
ระดับชาติ
อกท.หน่วยนครราชสีมา
ฝ่ายพัฒนาฯ
กิจกรรม อกท. (ชมรมวิชาชีพ)
งานกิจกรรม
อกท.หน่วยนครราชสีมา
วันสุดท้ายของการส่งแผนการเรียนรู้ฯ ภาคเรียนที่ 2/2560 งานหลักสูตรฯ
จัดกิจกรรมกีฬาสีระบบทวิภาคี ประจาปีการศึกษา 2560 งานทวิภาคี
ฝ่ายพัฒนาฯ
กิจกรรม อกท. (ชมรมวิชาชีพ)
งานกิจกรรม
อกท.หน่วยนครราชสีมา
สรุปรายงานการส่งแผนการเรียนรู้ของภาคเรียนที่ 2/2560
จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

งานวางแผนและ
งบประมาณ
ฝ่ายพัฒนาฯ
กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2560 และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
งานกิจกรรม
ปีใหม่
อกท.หน่วยนครราชสีมา
วันสุดท้ายของการตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนเรียน
ผู้กู้และวันสุดท้ายของการส่งเอกสารให้กับผู้บริหาร
งานแนะแนวฯ
ธนาคารกรุงไทย
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ปี งปม. 2560
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2560
เดือน มกราคม 2561
วัน / เดือน / ปี
2-5 ม.ค.61

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
- จัดทาบัญชีแยกประเภทเงิน งปม./ อุดหนุน /
เงินนอกงบประมาณประจาเดือน ธ.ค. 60
- ค่าสาธารณูปโภค เดือน ธ.ค. 60

3 ม.ค.61

กิจกรรม อกท. (ชมรมวิชาชีพ)

8 ม.ค.61

นักศึกษายื่นคาร้องขอเปิดสอนรายวิชาฯ
ภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2560

10 ม.ค.61
10-11 ม.ค.61
15 ม.ค.61
17 ม.ค.61
19 ม.ค.61

24 ม.ค.61
29 ม.ค.61
31 ม.ค.61

กิจกรรม อกท. (ชมรมวิชาชีพ)

ผู้รับผิดชอบ
งานวางแผนและ
งบประมาณ
ฝ่ายพัฒนาฯ
งานกิจกรรม
อกท.หน่วยนครราชสีมา
ฝ่ายพัฒนาฯ
งานกิจกรรม
อกท.หน่วยนครราชสีมา

- ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน
- แจ้งชื่อนักเรียนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน
รายงานไตรมาสที่ 1 ปี งปม. 2561
การเลือกตั้งนายก อกท. ระดับหน่วย ประจาปีการศึกษา
2561
รายงานจานวนนักเรียนนักศึกษาให้กับ สอศ. งวด 2/2561
การประเมินนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับเขตการศึกษา
การฝึกซ้อมทักษะเข้าประกวดแสดงและแข่งขันในการ
ประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 39
ณ วษท.มหาสารคาม
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการวัดผลการศึกษาปลายภาค
ภาคเรียนที่ 2/2560
การฝึกซ้อมทักษะเพื่อเข้าประกวดแสดงและแข่งขันในการ
ประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 39
ณ วษท.มหาสารคาม

งานวางแผนและ
งบประมาณ
อกท. หน่วยนครราชสีมา
งานทะเบียน
ฝ่ายพัฒนาฯ
งานกิจกรรม
อกท.หน่วยนครราชสีมา
ฝ่ายพัฒนาฯ
งานกิจกรรม
อกท.หน่วยนครราชสีมา
งานวัดผลฯ
ฝ่ายพัฒนาฯ
งานกิจกรรม
อกท.หน่วยนครราชสีมา

20

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2560
เดือน กุมภาพันธ์ 2561
วัน / เดือน / ปี
1-7 ก.พ.61
4-8 ก.พ.61
5 ก.พ.61
5-9 ก.พ.61
6 ก.พ.61
8 ก.พ.61
9 ก.พ.61
10-11 ก.พ.61
12-16 ก.พ.61
13 ก.พ.61
14 ก.พ.61
15 ก.พ.61
15-17 ก.พ.61
16 ก.พ.61
17 ก.พ.61

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
- จัดทาบัญชีแยกประเภทเงิน งปม. อุดหนุน
เงินนอกงบประมาณประจาเดือน ม.ค.61
- ค่าสาธารณูปโภค เดือน ม.ค. 61

ผู้รับผิดชอบ
งานวางแผนและ
งบประมาณ

ฝ่ายพัฒนาฯ
งานกิจกรรม
อกท.หน่วยนครราชสีมา
วันสุดท้ายของการส่งรายชื่อนักเรียนนักศึกษาไม่ครบ 80 % งานทะเบียน
กาหนดส่งข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
ครูผู้สอน
วันสุดท้ายของการส่งรายชื่อผู้ไมมีสิทธิ์สอบภาคเรียนที่
ครูผู้สอน
2/2560
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบภาคเรียนที่ 2/2560
งานทะเบียน
วันสุดท้ายของการส่งข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่
ครูผู้สอน
2/2560
ศึกษาดูงานของนักศึกษาระบบทวิภาคี ระดับชั้น ปวช.3
งานทวิภาคี
และ ปวส.2
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
งานวัดผลฯ
สอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560
งานทวิภาคี/งานวัดผลฯ
ศูนย์การสุนัขทหาร
สอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560
งานทวิภาคี/งานวัดผลฯ
ศูนย์ฟาร์มโชคชัย
ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560
อกท. หน่วยนครราชสีมา
สอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560
งานทวิภาคี/งานวัดผลฯ
ศูนย์สวนสัตว์ดุสิต
แก้ไขข้อมูล นักเรียนนักศึกษา, ประวัตินักศึกษา,
งานทะเบียน
ผลการเรียน
สอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 ศูนย์วิจัยและ
งานทวิภาคี/งานวัดผลฯ
บารุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
ปัจฉิมนิเทศและแจ้งงานแนะแนวข้อมูลการใช้ V –cop
งานแนะแนวฯ
แจกแบบสอบถามข้อมูลการศึกษาต่อ /การประกอบอาชีพ
สอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 ศูนย์กรมประมง งานทวิภาคี/งานวัดผลฯ
การประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 39
ณ วษท.มหาสารคาม
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2560
เดือน กุมภาพันธ์ 2561
วัน / เดือน / ปี
18 ก.พ.61
26 ก.พ.61

26-28 ก.พ.61

28 ก.พ.61

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
สอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 ศูนย์วิทยาลัยฯ/
งานวัดผล/งานทวิภาคี
ครบุรี/เสิงสาง/สวนสัตว์นครราชสีมา
- เปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (26 ก.พ.61 –
6 เมษายน 2561)
ครูผู้สอน
- ส่งสมุดประเมินผลรายวิชาทุกชั้นปีถึงแผนกวิชา
ฝ่ายพัฒนาฯ
กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ
งานกิจกรรม
วิสามัญ
อกท.หน่วยนครราชสีมา
- กาหนดการลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา
2560 ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. – 2 มี.ค.61
หัวหน้าแผนกวิชา /
- หัวหน้าแผนกวิชาส่งสมุดประเมินผลรายวิชาถึง
งานวัดผลฯ
ฝ่ายวิชาการ
ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
งานทะเบียน
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2560
เดือน มีนาคม 2561
วัน / เดือน / ปี
2 มี.ค.61
5 มี.ค.61
6 มี.ค.61
7 มี.ค.61
5-9 มี.ค.61
12 มี.ค.61
17 มี.ค.61
19 มี.ค.61
27 มี.ค.61
27-30 มี.ค.61

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2560
บันทึกข้อมูลผลการเรียน
รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
เตรียมจัดทาใบ รบ. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ
ปวส.
- จัดทาบัญชีแยกประเภทเงิน งปม. / อุดหนุน /
เงินนอกงบประมาณประจาเดือน ก.พ.61
- ค่าสาธารณูปโภค เดือน ก.พ. 61
- ประกาศผลการสอบนักศึกษาระดับชั้น ปวช. / ปวส.
- ลงทะเบียนสอบแก้ตัว (ปวช.) /สอบทดแทนการขาดสอบ
ปลายภาคเรียนวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2561
สอบแก้ตัว / สอบทดแทนการขาดสอบปลายภาคเรียน
-แจกแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลปฏิทินการปฏิบัติงาน
ประจาปีการศึกษา2561
- ส่งรายงาน GPA 6 ภาคเรียนของนักเรียนนักศึกษา
วันสุดท้ายการขออนุมัติ ม.ส. เป็นผลการเรียน
การร่วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือวิสามัญ ระดับภาค

ผู้รับผิดชอบ
งานทะเบียน
งานทะเบียน
งานทะเบียน
งานทะเบียน
งานวางแผนและ
งบประมาณ
งานวัดผลฯ
งานวัดผลฯ
งานที่เกี่ยวข้อง
งานทะเบียน
ครูผู้สอน / งานวัดผลฯ
งานกิจกรรม
งานลูกเสือ
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วัน / เดือน / ปี
2-5 เม.ย.61
2 เม.ย.61
3 เม.ย.61
4 เม.ย.61
6 เม.ย.61
9 เม.ย.61
10 เม.ย.61
11เม.ย.61
12 เม.ย.61
17 เม.ย.61
17-21 เม.ย.61
20 เม.ย.61
23-30 เม.ย.61
23-30 เม.ย.61

24 เม.ย.61
26 เม.ย.61

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2560
เดือน เมษายน 2561
งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
- จัดทาบัญชีแยกประเภทเงิน งปม. / อุดหนุน /
เงินนอกงบประมาณประจาเดือน มี.ค. 61
- ค่าสาธารณูปโภค เดือน มี.ค.61
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
บันทึกข้อมูลผลการเรียน แก้ตัว , ม.ส.
จัดทาตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2561
หัวหน้าแผนกวิชาจัดส่งเล่ม SAR บุคคลปีการศึกษา 2560
ถึงฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายแผนงานฯ เสนอ SAR บุคคล ปีการศึกษา 2560
ส่งรายงาน GPA จบไม่พร้อมกันของนักเรียน ปวช.3
ส่งสมุดประเมินผลการเรียน / ภาคเรียนฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2560
รายงานไตรมาส 2 ปี งปม.2561
ขออนุมัติสมุดประเมินผลการเรียนรายวิชา
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
รายงานไตรมาสที่ 2 ปี งปม. 2560
อนุมัติผลการเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
รวบรวมและจัดทาเล่มปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปี
การศึกษา 2560
ประกาศผลการเรียนรายวิชา ภาคเรียนฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2560
รวบรวมและจัดทาเล่มปฏิทินการปฏิบัติงาน
ประจาปีการศึกษา 2561
- บันทึกข้อมูลผลการเรียนภาคฤดูร้อน
- ตรวจสอบรายวิชากับแผนการเรียน
- ทาใบ รบ. 1 (ปวช.3 / และ ปวส.2)
- ตรวจสอบความถูกต้อง / เสนอขออนุมัติ
หัวหน้าแผนกวิชาส่ง SAR แผนกวิชาปีการศึกษา 2560
ถึงฝ่ายแผนฯ
ครูผู้สอนส่งงานวิจัยในชั้นเรียน ประจาภาคเรียนที่ 2/2560
ฝ่ายแผนงานฯ เสนอ SAR แผนกวิชา ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ
งานวางแผนและ
งบประมาณ
อกท. หน่วยนครราชสีมา
งานทะเบียน
งานหลักสูตรฯ
หัวหน้าแผนกวิชา
งานทะเบียน
งานวัดผลฯ
งานวางแผนฯ
งานวัดผลฯ
งานวางแผนฯ
งานวัดผลฯ
งานวางแผนและ
งบประมาณ
งานวัดผลฯ
งานวางแผนและ
งบประมาณ
งานทะเบียน
หัวหน้าแผนกวิชา
งานประกันคุณภาพฯ
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ขอขอบคุณ ฝ่าย / งาน ที่ร่วมจัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2560 ได้แก่
ฝ่ายวิชาการ
- งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
- งานวัดผลและประเมินผล
- งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
- งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
- งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- งานวางแผนและงบประมาณ
- งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
- งานส่งเสริมการผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
- งานทะเบียน
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