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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
ที่ตั้ง
เลขที่ ๑๔๖ หมู่ ๓ บ้านใหม่สาโรง ตาบลลาดบัวขาว อาเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๔๐
เบอร์โทรศัพท์
๐-๔๔๓๒-๕๒๗๔
เบอร์โทรสาร
๐-๔๔๓๒-๕๒๗๔
Website
www.kasetkorat.ac.th
E-mail kaset146@gmail.com
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
korat ๐๖
ปรัชญา
การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาวิชาชีพที่
หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการ และ
ตลาดแรงงาน ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน มีความเป็นเลิศในด้านเทคโนโลยีการเกษตรของการ
อาชีวศึกษา
พันธกิจ (Mission)
๑. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ตรงตามความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการและตลาดแรงงาน
๒. จัดบริการวิชาการและวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่น สถานประกอบการและตลาดแรงงาน
๓. พัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช สัตว์ และการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรเพื่อการแข่งขันของประเทศ
อัตลักษณ์ของผู้เรียน
เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความเป็นผู้นา มีความรู้ทักษะวิชาชีพและเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
เกษตรกรรม
เอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ
การเป็นสถานศึกษาที่มุ่งผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่ให้กับสังคมตามอัตลักษณ์ที่กาหนดไว้ เช่น
โครงการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.)
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วัน / เดือน / ปี
จันทร์ที่ 4 – ศุกร์ที่ 8
ศุกร์ที่ 8

พฤหัสบดีที่ 14

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2558
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน พฤษภาคม 2558
งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
- จัดทาบัญชีแยกประเภทเงิน งปม. อุดหนุน เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือน เม.ย.58
- ค่าสาธารณูปโภค เดือน เม.ย.58
รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 2 ปี 2558
รายงานตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปวช.1 / ปวส.1
ลงทะเบียนเรียน ประชุมผู้ปกครอง
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
ปฐมนิเทศนักเรียน / นักศึกษาใหม่

ศุกร์ที่ 15

จันทร์ที่ 18
พุธที่ 20
พฤหัสบดีที่ 21
อังคารที่ 26

พุธที่ 27

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
นักเรียน ปวช.2, ปวส.2 ลงทะเบียนเรียน
วันแรกของการจัดการเรียนการสอน
วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2558
การประชุมกลุ่มชมรมวิชาชีพของ อกท.
การชี้แจงเร่งรัดการยื่นกู้เงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาและการขอทุนการศึกษา
ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/58 ฟาร์มโชคชัย – อศค.
ลงทะเบียนเรียน 1 /58 ระบบทางไกล
นักเรียนนักศึกษา อศ.กช.ทางไกล ศูนย์วิทยาลัยฯ
ลงทะเบียนเรียน 1/2558
การฝึกทบทวนการจัดกิจกรรมสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และกิจกรรมหน้าเสาธง

ผู้รับผิดชอบ
งานวางแผนและ
งบประมาณ
งานวางแผนและ
งบประมาณ
งานทะเบียน
ครูที่ปรึกษา
งานกิจกรรม/งาน
ทะเบียน
ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานกิจกรรม/
งานแนะแนว
งานทะเบียน
ครูที่ปรึกษา
งานกิจกรรม/อกท.หน่วย
นครราชสีมา
งานแนะแนวฯ
งานทวิภาคี
งานทวิภาคี,
งานทะเบียน
งานทวิภาคี
งานทะเบียน
งานกิจกรรมฯ
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วัน / เดือน / ปี
พฤหัสบดีที่ 28
ศุกร์ที่ 29
เสาร์ที่ 30

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2558
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน พฤษภาคม 2558
งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ลงทะเบียนเรียน 1 /58 เขาใหญ่
ลงทะเบียนเรียน 1 /58 สวนสัตว์ดุสิต
วันสุดท้ายของการส่งรายงานประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
ลงทะเบียนเรียน 1 /58 กรมประมง

ผู้รับผิดชอบ
งานทวิภาคี
งานทวิภาคี
งานประกันคุณภาพฯ
งานทวิภาคี
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วัน / เดือน / ปี
จันทร์ที่ 1

อังคารที่ 2 – ศุกร์ที่ 5

อังคารที่ 2

พุธที่ 3

พุธที่ 10

พฤหัสบดีที่ 11
ศุกร์ที่ 12 – เสาร์ที่ 13

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2558
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน มิถุนายน 2558
งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
การเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดาเนินงานใน
โครงการ อกท. รวมพลังสร้างชาติเฉลิมพระเกียรติ 60
พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- จัดทาบัญชีแยกประเภทเงิน งปม. อุดหนุน เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือน พ.ค. 58
- ค่าสาธารณูปโภค เดือน พ.ค. 58
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนช้ากว่ากาหนดทุกระบบ หาก
พ้นกาหนดนี้นักเรียนนักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนภาค
เรียนที่ 1/2558 และต้องยื่นคาร้องขอพักการเรียน
เข้าสอนนักศึกษาในทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ครั้งที่
1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพและการเตรียมความพร้อมกิจกรรม
วันไหว้ครู
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากองทุนการศึกษา ระยะที่ 1
รายงานจานวนนักเรียนนักศึกษาให้อาชีวศึกษางวดที่
3/2558
การซ้อมพิธีวันไหว้ครู
กิจกรรมวันไหว้ครู
ไหว้ครูและพบกลุ่มเรียนครั้งที่ 1 เปิดเรียนระบบทางไกล
การอบรมคุณธรรม จริยธรรมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
แก่นักศึกษาใหม่ (12 – 13 )

ผู้รับผิดชอบ
อกท. หน่วยนครราชสีมา

งานวางแผนและ
งบประมาณ
งานทะเบียน

งานกิจกรรม/
อกท. หน่วยนครราชสีมา

งานแนะแนวฯ
งานทะเบียน
งานกิจกรรม / อกท. /
งานแนะแนวฯ
งานกิจกรรมฯ
งานทวิภาคี
กลุ่มครูผู้สอน
งานกิจกรรม/
อกท. หน่วยนครราชสีมา
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วัน / เดือน / ปี
อาทิตย์ที่ 14

อังคารที่ 16

พุธที่ 17
พุธที่ 17 – ศุกร์ที่ 19

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2558
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน มิถุนายน 2558
งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
การศึกษาดูงานสถานประกอบการของนักศึกษาใหม่

ผู้รับผิดชอบ
งานกิจกรรม/
งานแนะแนวฯ
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนรักษาสภาพหากพ้นกาหนดนี้ งานทะเบียน
นักเรียนนักศึกษาจะถูกคัดชื่ออกตามระเบียบ / วันสุดท้าย
ของการถอนรายวิชา
สารวจและรวบรวมข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาระยะที่ 1
งานแนะแนวฯ
การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2558 อกท. หน่วย
งานกิจกรรม/
อกท. หน่วยนครราชสีมา
นครราชสีมา
ฝึกอบรมเกษตรระยะสั้นรุ่นที่ 1 -2 หลักสูตรการเพาะเห็ด ยุวเกษตรกร สพฐ.
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
เศรษฐกิจ การขยายพันธุ์พืชและการผลิตสารชีวภาพ
อ.ด่านขุนทด

พุธที่ 24
พุธที่ 24 – ศุกร์ที่ 26
ศุกร์ที่ 26
จันทร์ที่ 29
อังคารที่ 30

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด / วันสุนทรภู่ และพิธีเปิดกีฬา
พระพิรุณคัพต้านยาเสพติด
ฝึกอบรมเกษตรระยะสั้นรุ่นที่ 3-4 หลักสูตรการเพาะเห็ด
เศรษฐกิจ

งานกิจกรรม/
งานกีฬา
ยุวเกษตรกร สพฐ.
โรงเรียนบ้านใหม่สาโรง
อ.สีคิ้ว

การอ่านสาร พณ ฯนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพ งานกิจกรรมฯ
ติดโลก
วันสุดท้ายของการส่งแผนการเรียนรู้
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายใน
งานประกันฯ
สถานศึกษา
วันสุดท้ายของการขอรหัสและยื่นคายืนยันในเวปไซต์ กยศ. งานแนะแนวฯ
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วัน / เดือน / ปี
พุธที่ 1
พุธที่ 1 – อังคารที่ 7
พฤหัสบดีที่ 2 – ศุกร์ที่ 3

พุธที่ 8

พุธที่ 8 – ศุกร์ที่ 10
ศุกร์ที่ 10
พุธที่ 15
พุธที่ 15 – พฤหัสบดีที่ 16
พฤหัสบดีที่ 16
พฤหัสบดีที่ 16 – ศุกร์ที่ 17
จันทร์ที่ 20
จันทร์ที่ 20 –
อาทิตย์ที่ 26

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2558
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2558
งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
พิธีสวนสนามสถาปนากองลูกเสือไทย

ผู้รับผิดชอบ
งานกิจกรรม /
งานลูกเสือ
งานวางแผนและ
งบประมาณ

- จัดทาบัญชีแยกประเภทเงิน งปม. อุดหนุน เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือน มิ.ย. 58
- ค่าสาธารณูปโภค เดือน มิ.ย. 58
แม่บ้านเกษตรกร
ฝึกอบรมเกษตรระยะสั้นรุ่นที่ 5 หลักสูตรการการแปรรูป
อ.สูงเนิน
ผลิตผลเกษตร
เข้าสอนนักศึกษาในทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ครั้งที่
2
กิจกรรม อกท. (ชมรมวิชาชีพ)
งานกิจกรรม/
ฝึกอบรมเกษตรระยะสั้นรุ่นที่ 6 หลักสูตรการเพาะเห็ด
เศรษฐกิจ
รายงานไตรมาส 3
กิจกรรม อกท. (ชมรมวิชาชีพ)
ฝึกอบรมเกษตรระยะสั้นรุ่นที่ 7 หลักสูตรการแปรรูป
ผลิตผลเกษตร
กิจกรรมเตรียมลูกเสือวิสามัญ / ประดับแถบสองสี
การตรวจประเมินภายในโดยสถานศึกษา
ส่งสมุดประเมินผลรายวิชากลางภาคเรียนถึงฝ่ายวิชาการ
การแข่งขันอาชีวศึกษาจังหวัดระดับภาคภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สนามกีฬาจังหวัดชัยภูมิ

อกท. หน่วยนครราชสีมา
ยุวเกษตรกร สพฐ.
โรงเรียนกุดหัวช้าง
อ.สูงเนิน

งานวางแผนและ
งบประมาณ
งานกิจกรรม/
อกท. หน่วยนครราชสีมา
แม่บ้านเกษตรกร
อ.เสิงสาง

งานกิจกรรม/
งานลูกเสือ
งานประกันคุณภาพฯ
และ 7 แผนกวิชา
ครูผู้สอน
งานวัดผลประเมินผล
งานกิจกรรม/
งานกีฬา

7

วัน / เดือน / ปี
จันทร์ที่ 27
อังคารที่ 28
พุธที่ 29
พุธที่ 29 – ศุกร์ที่ 31
ศุกร์ที่ 31

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2558
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2558
งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
กาหนดรายวิชาให้ครูสอนภาคเรียนที่ 2/2558
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและกิจกรรมเนื่องในวัน
อาสาฬหบูชา
กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาจิต คุณธรรมจริยธรรมและจิต
อาสาในสถานศึกษา
ฝึกอบรมเกษตรระยะสั้นรุ่นที่ 8 หลักสูตรการเพาะเห็ด
เศรษฐกิจ การขยายพันธุ์พืชและการผลิตสารชีวภาพ
วันสุดท้ายของการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมและยืนยันใน
การลงทะเบียนผู้กู้ กยศ.

ผู้รับผิดชอบ
งานกิจกรรมฯ
งานกิจกรรมฯ
ยุวเกษตรกร สพฐ.
อ.เสิงสาง

งานแนะแนวฯ
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วัน / เดือน / ปี
จันทร์ที่ 3 – ศุกร์ที่ 7

พุธที่ 5

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2558
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2558
งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
- จัดทาบัญชีแยกประเภทเงิน งปม. อุดหนุน เงินนอก
งานวางแผนและ
งบประมาณ ประจาเดือน ก.ค. 58
งบประมาณ
- ค่าสาธารณูปโภค เดือน ก.ค. 58
เข้าสอนนักศึกษาในทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ครั้งที่
3
กิจกรรมเนื่องในวันสัปดาห์สถาปนา อกท.
งานกิจกรรม/

ฝึกอบรมเกษตรระยะสั้นรุ่นที่ 9 หลักสูตรการแปรรูป
ผลิตผลเกษตร
ศุกร์ที่ 7
สารวจและรวบรวมข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาระยะที่ 2
กาหนดการส่งโครงการ/ครุภัณฑ์ / ที่ดินสิ่งก่อสร้างตาม
จันทร์ที่ 10 – อังคารที่ 18
แผนปฏิบัติงานประจาปี งปม. 2559
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
อังคารที่ 11
พระบรมราชินีนาถ
พัฒนาวิทยาลัยฯ โดยนักศึกษาระบบทางไกล
พุธที่ 12
ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้าประชาชน ณ ที่ว่าการอาเภอสีคิ้ว
พุธที่ 5 – พฤหัสบดีที่ 6

อกท. หน่วยนครราชสีมา
แม่บ้านเกษตรกร
อ.ครบุรี

งานแนะแนวฯ

งานกิจกรรม/
อกท. หน่วยนครราชสีมา

งานทวิภาคี
งานกิจกรรม/
อกท. หน่วยนครราชสีมา

พุธที่ 19
พุธที่ 19 – ศุกร์ที่ 21
ศุกร์ที่ 21
พุธที่ 26

วัน / เดือน / ปี

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

งานกิจกรรม/
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ฝึกอบรมเกษตรระยะสั้นรุ่นที่ 10 หลักสูตรการเพาะเห็ด
เศรษฐกิจ การขยายพันธุ์พืชและการผลิตสารชีวภาพ

ยุวเกษตรกร สพฐ.
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
อ.ด่านขุนทด

ประชุมการจัดสรรงบประมาณโครงการปี 2559
กิจกรรม อกท. และเตรียมเดินทางร่วมแข่งขันกีฬา
อาชีวศึกษาภาค

คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ
อกท. หน่วยนครราชสีมา
งานกีฬา

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2558
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2558
งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ
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พฤหัสบดีที่ 26 –
จันทร์ที่ 31
ศุกร์ที่ 28
จันทร์ที่ 31
จันทร์ที่ 31

การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับชาติ ณ สนามกีฬาจังหวัด งานกิจกรรม
ขอนแก่น
งานกีฬา
เสนอขออนุมัติโครงการ ปี 2559
งานวางแผนและ
งบประมาณ
จัดทาตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2558
งานหลักสูตรการเรียน
การสอน
วันสุดท้ายในการตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม
งานแนะแนวฯ
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วัน / เดือน / ปี
อังคารที่ 1
อังคารที่ 1

พุธที่ 2

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2558
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน กันยายน 2558
งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
แต่งตั้งกรรมการดาเนินการวัดผลการศึกษาปลายภาค (ภาค
เรียนที่ 1/2558)
วันแรกของการเปิดให้ยื่นแบบคายืนยันการกู้ยืมเงินผ่าน
ระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 2/2558
ครูผู้สอนแจ้งรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลปลาย
ภาค ภาคเรียนที่ 1/2558
กิจกรรม อกท./ชมรมวิชาชีพ

ผู้รับผิดชอบ
งานวัดผลประเมินผล
งานแนะแนวฯ
ครูผู้สอน
งานทะเบียน
งานกิจกรรม/
อกท. หน่วยนครราชสีมา

อังคารที่ 1 – ศุกร์ที่ 4
อังคารที่ 1 – อังคารที่ 15
จันทร์ที่ 7
พุธที่ 9

- จัดทาบัญชีแยกประเภทเงิน งปม. อุดหนุน เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือน ส.ค. 58
- ค่าสาธารณูปโภค เดือน ส.ค. 58
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี งปม. 2559

งานวางแผนและ
งบประมาณ
งานวางแผนและ
งบประมาณ

แผนกวิชาฯ ส่งโครงการสอนพร้อม สผก. 1 ถึงฝ่ายวิชาการ
เก็บงานมอบหมายนักศึกษาในทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
กิจกรรม อกท./ชมรมวิชาชีพ
งานกิจกรรม/
อกท. หน่วยนครราชสีมา

พุธที่ 9
ศุกร์ที่ 11
อาทิตย์ที่ 13
จันทร์ที่ 14 – ศุกร์ที่ 18

ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลปลายภาค งานทะเบียน
เรียนที่ 1/2558
วันสุดท้ายของการส่งข้อสอบปลายภาคภาคเรียนที่ 1/2558 ครู
งานวัดผลฯ
ส่งงานมอบหมายระบบทางไกล
งานทวิภาคี
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558
สอบปลายภาคนักศึกษาในทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
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วัน / เดือน / ปี

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2558
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน กันยายน 2558
งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 นักศึกษาระบบปกติ

ผู้รับผิดชอบ
ครู/ นักศึกษา
จันทร์ที่ 14 – ศุกร์ที่ 18
งานวัดผลฯ
กิจกรรมประชุมสมัยสามัญในครั้งที่ 2/2558และการประชุม งานกิจกรรม/
พุธที่ 16 – พฤหัสบดีที่ 17
อกท. หน่วยนครราชสีมา
วิชาการ อกท. หน่วยนครราชสีมา
สอบวัดผลและประเมินผล 1/2558 ระบบทางไกลและปิด งานทวิภาคี
อาทิตย์ที่ 20
ภาคเรียน
สอบวัดผลและประเมินผล 1/2558 ศูนย์ อสค. และปิดภาค งานทวิภาคี
จันทร์ที่ 21
เรียน
สรุปข้อมูลโครงการตามนโยบายทุกโครงการ
งานวางแผนและ
จันทร์ที่ 21 – พุธที่ 30
งบประมาณ
สอบวัดผลและประเมินผล 1/2558 ศูนย์ฟาร์มโชคชัย และ งานทวิภาคี
อังคารที่ 22
ปิดภาคเรียน
กิจกรรม อกท. (ชมรมวิชาชีพ) และการส่งเสริมการเลื่อน
งานกิจกรรม/
อกท. หน่วยนครราชสีมา
ระดับสมาชิกและสมาชิกดีเด่น อกท.
กิจกรรม อกท. (ชมรมวิชาชีพ) และการส่งเสริมการเลื่อน
งานกิจกรรม/
พุธที่ 23
อกท. หน่วยนครราชสีมา
ระดับสมาชิก และสมาชิกดีเด่น อกท.
สอบวัดผลและประเมินผล 1/2558 ศูนย์สวนสัตว์ดุสิต และ งานทวิภาคี
ปิดภาคเรียน
สอบวัดผลและประเมินผล 1/2558 ศูนย์เขาใหญ่ และปิด งานทวิภาคี
ภาคเรียน
พฤหัสบดีที่ 24
ส่งสมุดประเมินผลรายวิชาทุกชั้นปีถึงแผนกวิชา
ครูผู้สอน
หัวหน้าแผนกวิชา
สอบวัดผลและประเมินผล 1/58 กรมประมงและปิดภาค งานทวิภาคี
เสาร์ที่ 26
เรียน
จันทร์ที่ 28
ส่งรายชื่อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี
หัวหน้าแผนกวิชาส่งสมุดประเมินผลรายวิชาถึงฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกวิชา
อังคารที่ 29
งานวัดผลฯ
วันสุดท้ายในการส่งเอกสารใบลงทะเบียนให้ผู้บริหารและ งานแนะแนวฯ
พุธที่ 30
จัดการเงินให้กู้ยืม
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วัน / เดือน / ปี
พฤหัสบดีที่ 1
จันทร์ที่ 5 – ศุกร์ที่ 9
จันทร์ที่ 5
อังคารที่ 6
อังคารที่ 6 –
พฤหัสบดีที่ 8
พุธที่ 7
พฤหัสบดีที่ 8
ศุกร์ที่ 9
จันทร์ที่ 12

อังคารที่ 13
พุธที่ 14
พฤหัสบดีที่ 15

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2558
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน ตุลาคม 2558
งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ฝ่ายวิชาการขออนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558
- จัดทาบัญชีแยกประเภทเงิน งปม. อุดหนุน เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือน ก.ย. 58
- ค่าสาธารณูปโภค เดือน ก.ย. 58
ครู – อาจารย์ ส่งวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1/2558
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558
กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ
วิสามัญวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
ประกาศผลสอบ นักศึกษา ปวช. – ปวส.
ลงทะเบียนสอบแก้ตัวนักศึกษา ปวช. ภาคเรียนที่ 2/2558
ส่ง SAR บุคคลภาคเรียนที่ 1/2558ถึงแผนกวิชา
รายงานไตรมาส 4
ประกาศผลสอบแก้ตัวนักศึกษา ปวช. ภาคเรียนที่ 2/2558
ส่งรายงาน GPA 5 ภาคเรียน ของนักเรียนชั้น ปวช.3
หัวหน้าแผนกวิชาฯ ส่งเล่ม SAR บุคคลถึงฝ่ายแผนงานฯ
การเตรียมความพร้อมสมาชิกเลื่อนระดับและการรับการ
เตรียมการตรวจหน่วยดีเด่น
ฝ่ายแผนฯ เสนอ SAR บุคคลภาคเรียนที่ 1/2558
การตรวจประเมินสมาชิกเลื่อนระดับสมาชิกดีเด่นและหน่วย
อกท. ดีเด่นระดับภาค

ผู้รับผิดชอบ
งานวัดผลฯ
งานวางแผนและ
งบประมาณ
ครูผู้สอน
งานวัดผลฯ
งานกิจกรรม
งานลูกเสือ – เนตรนารี
งานวัดผลฯ
งานทะเบียน
ครูผู้สอน
งานวางแผนและ
งบประมาณ
งานวัดผลฯ
งานทะเบียน
งานทะเบียน
หัวหน้าแผนกวิชา
งานกิจกรรม
อกท. หน่วยนครราชสีมา

งานประกันคุณภาพฯ
งานกิจกรรม
อกท. หน่วยนครราชสีมา
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ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2558
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วัน / เดือน / ปี
จันทร์ที่ 19

อังคารที่ 20

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2558
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน ตุลาคม 2558
งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ครูผู้สอนขออนุมัติผลการเรียน มส. เป็นผลการเรียน
นักศึกษาทุกระดับชั้นลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่
2/2558
ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 ฟาร์มโชคชัย , อสค.
และเปิดภาคเรียน
ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 ระบบทางไกล และ
เปิดภาคเรียน
สอบแก้ตัวของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1/3

พุธที่ 21
กิจกรรม อกท. (ชมรมวิชาชีพ)

ผู้รับผิดชอบ
ครูผู้สอน
งานวัดผลฯ
งานทะเบียน
นักศึกษา
งานทวิภาคี
นักศึกษา
งานทวิภาคี
นักศึกษา
ครูที่ปรึกษา
งานวัดผลฯ
งานกิจกรรม
อกท. หน่วยนครราชสีมา

พฤหัสบดีที่ 22
ศุกร์ที่ 23
เสาร์ที่ 24
พุธที่ 28

ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 เขาใหญ่ และเปิด
ภาคเรียน
ร่วมกับข้าราชการพ่อค้าประชาชน ณ ที่ว่าการอาเภอ สี
คิ้ว
ลงทะเบียนเรียน 2/2558 กรมประมง , สวนสัตว์ดุสิต และ
เปิดภาคเรียน
กิจกรรม อกท. (ชมรมวิชาชีพ)

นักศึกษา
งานทวิภาคี
งานกิจกรรม
อกท. หน่วยนครราชสีมา

นักศึกษา
งานทวิภาคี
งานกิจกรรม
อกท. หน่วยนครราชสีมา
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วัน / เดือน / ปี
จันทร์ที่ 2 – ศุกร์ที่ 6
พุธที่ 4
ศุกร์ที่ 6

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2558
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน พฤศจิกายน 2558
งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
- จัดทาบัญชีแยกประเภทเงิน งปม. อุดหนุน เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือน ต.ค. 58
- ค่าสาธารณูปโภค เดือน ต.ค. 58
กิจกรรม อกท. (ชมรมวิชาชีพ)

อาทิตย์ที่ 15
พุธที่ 18 – อังคารที่ 24
จันทร์ที่ 23
พุธที่ 25
พฤหัสบดีที่ 26 –
อาทิตย์ที่ 29
จันทร์ที่ 30
จันทร์ที่ 30

งานกิจกรรม
อกท. หน่วยนครราชสีมา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงรับ อกท. ไว้ในพระ
ราชูปถัมภ์
แจกแบบสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจาปี งปม.2558

จันทร์ที่ 9
พุธที่ 11

ผู้รับผิดชอบ
งานวางแผนและ
งบประมาณ

กิจกรรม อกท. (ชมรมวิชาชีพ)

งานกิจกรรม
อกท. หน่วยนครราชสีมา

งานวางแผนและ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกิจกรรม
อกท. หน่วยนครราชสีมา

กิจกรรมวันลอยกระทง (ส่งเสริมประเพณีไทย)

งานกิจกรรม
อกท. หน่วยนครราชสีมา

การฝึกทักษะการประกวดแสดงและแข่งขันในงานประชุม
วิชาการ อกท. ระดับภาคครั้งที่ 37
วันสุดท้ายของการส่งแผนการเรียนรู้รายวิชาภาคเรียนที่
2/2558
เดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาคครั้งที่ 37

งานกิจกรรม
อกท. หน่วยนครราชสีมา

ครูผู้สอน
งานกิจกรรม
อกท. หน่วยนครราชสีมา

งานประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาคภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีมหาสารคาม
จัดเตรียมแผนการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
วันสุดท้ายของการยื่นแบบคายืนยันของการกู้ยืมเงินผ่าน
ระบบ e-Studentloan ภาคเรียนที่ 2/2558

งานกิจกรรม
อกท. หน่วยนครราชสีมา

งานแนะแนวฯ
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วัน / เดือน / ปี
อังคารที่ 1
อังคารที่ 1 – ศุกร์ที่ 4
พุธที่ 2
เสาร์ที่ 5
พุธที่ 9
จันทร์ที่ 14 – ศุกร์ที่ 18
อาทิตย์ที่ 13
จันทร์ที่ 14
พุธที่ 16
จันทร์ที่ 21 – ศุกร์ที่ 25
จันทร์ที่ 21

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2558
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน ธันวาคม 2558
งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เริ่มกิจกรรมแนะแนวการศึกษา
- จัดทาบัญชีแยกประเภทเงิน งปม. อุดหนุน เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือน พ.ย. 58
- ค่าสาธารณูปโภค เดือน พ.ย. 58
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ร่วมถวายพระพรร่วมกับอาเภอสีคิ้ว

ผู้รับผิดชอบ
งานแนะแนวฯ
งานวางแผนและ
งบประมาณ
งานกิจกรรม
อกท. หน่วยนครราชสีมา

งานกิจกรรม
อกท. หน่วยนครราชสีมา

กิจกรรม อกท. (ชมรมวิชาชีพ)

งานกิจกรรม
อกท. หน่วยนครราชสีมา

จัดส่งสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการปี งปม.2558 ถึง
งานวางแผนและงบประมาณ
แข่งกีฬาสีประจาปี 2558
จัดส่งเอกสารโควตาประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาปี
การศึกษา 2559
กิจกรรม อกท. (ชมรมวิชาชีพ)

ครูผู้รับผิดชอบโครงการ
นักศึกษาทางไกล
งานทวิภาคี
ฝ่ายวิชาการ
งานกิจกรรม
อกท. หน่วยนครราชสีมา

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการปี งปม.2558
ส่งสมุดประเมินผลรายวิชากลางภาคเรียนถึงฝ่ายวิชาการ
กิจกรรม อกท. และการเตรียมการจัดกิจกรรมกีฬาสี

พุธที่ 23

งานวางแผนและ
งบประมาณ
ครูผู้สอน
งานวัดผลฯ
งานกิจกรรม
งานกีฬา
อกท. หน่วยนครราชสีมา

พฤหัสดีที่ 24
อังคารที่ 29-พุธที่ 30

จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศจบการศึกษา ปีการศึกษา 2558
กิจกรรมกีฬาสีประจาปีการศึกษา 2558 และกิจกรรมส่ง
ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

งานแนะแนว
งานกิจกรรม
อกท. หน่วยนครราชสีมา
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วัน / เดือน / ปี
จันทร์ที่ 4 – ศุกร์ที่ 8
พุธที่ 6

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2558
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน มกราคม 2559
งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
- จัดทาบัญชีแยกประเภทเงิน งปม. อุดหนุน เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือน ธ.ค. 58
- ค่าสาธารณูปโภค เดือน ธ.ค. 58
กิจกรรม อกท. (ชมรมวิชาชีพ)

พุธที่ 13
จันทร์ที่ 18
พุธที่ 20
ศุกร์ที่ 22
จันทร์ที่ 25
พุธที่ 27

งานกิจกรรม
อกท. หน่วยนครราชสีมา

รายงานไตรมาส 1 ปี งปม.2559
จันทร์ที่ 11

ผู้รับผิดชอบ
งานวางแผนและ
งบประมาณ

งานวางแผนและ
งบประมาณ
นักศึกษายื่นคาร้องขอเปิดสอนรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน ปี นักศึกษา
การศึกษา 2558
อกท. หน่วยนครราชสีมา
กิจกรรมเลือกตั้งนายก อกท. หน่วยนครราชสีมา ปี
การศึกษา2559 และการส่งเสริมการเลื่อนระดับสมาชิก
ระดับชาติ
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจาณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน ฝ่ายวิชาการ
ระบบโควตา ปีการศึกษา 2559
การฝึกซ้อมทักษะสมาชิก อกท. เพื่อร่วมงานประชุม
งานกิจกรรม
อกท. หน่วยนครราชสีมา
วิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 37
วันสุดท้ายของการยื่นคาร้องขอเปิดรายวิชาสอนภาคเรียน
ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
จัดทาแผนการเรียนของนักศึกษาที่เข้าเรียนปีการศึกษา
2559
การเตรียมฝึกซ้อมทักษะวิชาชีพของ อกท.
งานกิจกรรม
อกท. หน่วยนครราชสีมา
หน่วยนครราชสีมา
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วัน / เดือน / ปี
จันทร์ที่ 1
จันทร์ที่ 1 – ศุกร์ที่ 5
พุธที่ 3
จันทร์ที่ 8
จันทร์ที่ 8 – ศุกร์ที่ 12
พุธที่ 10
ศุกร์ที่ 12
เสาร์ที่ 13
อาทิตย์ที่ 14
จันทร์ที่ 15
จันทร์ที่ 15 – ศุกร์ที่ 19
พุธที่ 17

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2558
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน กุมภาพันธ์ 2559
งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการวัดผลการศึกษาปลายภาค
ภาคเรียนที่ 2/2558
- จัดทาบัญชีแยกประเภทเงิน งปม. อุดหนุน เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือน ม.ค. 59
- ค่าสาธารณูปโภค เดือน ม.ค.59
การเตรียมการฝึกซ้อมทักษะวิชาชีพของ อกท. หน่วย
นครราชสีมา
ประกาศรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนฤดูร้อน ปี
การศึกษา 2558
งานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 37 ณ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
วันสุดท้ายของการส่งรายชื่อนักศึกษาใหม่ครบ 80 %
วันสุดท้ายของการส่งข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่
2/2558
ศึกษาดูงานประจาปี 2558
ส่งงานมอบหมายระบบทางไกล
ประกาศชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินปลาย
ภาคเรียนเนื่องจากเข้าเรียนไม่ถึง 80 %
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2558 นักศึกษาระบบปกติ

ผู้รับผิดชอบ
งานวัดผลฯ
งานวางแผนและ
งบประมาณ
งานกิจกรรม
อกท. หน่วยนครราชสีมา

งานกิจกรรม
อกท. หน่วยนครราชสีมา

ครูผู้สอน
งานทะเบียน
ครูผู้สอน
งานวัดผลฯ
นักศึกษา
งานทวิภาคี
ครู
งานทวิภาคี
งานทะเบียน

ครู
นักศึกษา
งานวัดผลฯ
พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและ งานกิจกรรม
อกท. หน่วยนครราชสีมา
การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 3/2558
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วัน / เดือน / ปี
อาทิตย์ที่ 21
จันทร์ที่ 22 –
พฤหัสบดีที่ 25
พุธที่ 24
พฤหัสบดีที่ 25

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2558
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน กุมภาพันธ์ 2559
งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 (นศ.ทางไกล)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา 2559

ผู้รับผิดชอบ
งานวัดผลฯ
งานทวิภาคี
งานทวิภาคี

กิจกรรม อกท. (ชมรมวิชาชีพ)

งานกิจกรรม
อกท. หน่วยนครราชสีมา

ส่งสมุดประเมินผลรายวิชาทุกชั้นปีถึงแผนกวิชา
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปวส.1 ภาคฤดูร้อน

ศุกร์ที่ 26
ศุกร์ที่ 26
จันทร์ที่ 29

แจ้งตารางเรียน - ตารางเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ปี
การศึกษา 2558
ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

ครูผู้สอน
หัวหน้าแผนกวิชา
นักศึกษา
ครู
งานทวิภาคี
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วัน / เดือน / ปี
อังคารที่ 1

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2558
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน มีนาคม 2559
งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าแผนกวิชาส่งสมุดประเมินผลรายวิชาถึงฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกวิชา
งานวัดผลฯ
นักศึกษา ปวส.1 ออกฝึกงาน
นักศึกษา

อังคารที่ 1 –
พฤหัสบดีที่ 31
อังคารที่ 1 – อาทิตย์ที่ 27 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียน ปี 2559
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ปี
การศึกษา 2558
พุธที่ 2
ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 2/2558
- จัดทาบัญชีแยกประเภทเงิน งปม. อุดหนุน เงินนอก
อังคารที่ 1 – ศุกร์ที่ 4
งบประมาณ ประจาเดือน ก.พ. 59
- ค่าสาธารณูปโภค เดือน ก.พ. 59
ศุกร์ที่ 4
ฝ่ายวิชาการขออนุมัติผลการเรียน
จันทร์ที่ 7
ครูส่งวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558
อังคารที่ 8
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558
ครูผู้สอนขออนุมัติผลการเรียน มส. เป็นผลการเรียน
ศุกร์ที่ 11
จันทร์ที่ 14
จันทร์ที่ 21
จันทร์ที่ 28
จันทร์ที่ 28 – พุธที่ 30
พฤหัสบดีที่ 31

กาหนดรายวิชาให้ครูผู้สอนภาคเรียนที่ 1/2559
ส่งรายงาน GPA ของนักศึกษา ปวช.3
แจกแบบฟอร์มปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา
2559 ถึงงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาและตรวจสอบตาราง
เรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2559
การร่วมชุมนุมลูกเสือวิสามัญภาตะวันออกเฉียงเหนือ

งานทวิภาคี

งานทะเบียน
งานวางแผนและ
งบประมาณ
งานวัดผลฯ
ครู
งานวัดผลฯ
ครูผู้สอน
งานวัดผลฯ
งานทะเบียน
งานวางแผนและ
งบประมาณ

งานกิจกรรม
งานลุกเสือ

ส่ง SAR บุคคล ปีการศึกษา 2558 ถึงแผนกวิชา

ครูผู้สอน

หมายเหตุ * การสอบแก้ตัวของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1/3 ดาเนินการในภาคเรียนที่ 1/2559
ข้อมูลจากงานวัดผลฯ
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วัน / เดือน / ปี
ศุกร์ที่ 1
เสาร์ที่ 2
จันทร์ที่ 4
อังคารที่ 5
จันทร์ที่ 4 – ศุกร์ที่ 8
จันทร์ที่ 4
พฤหัสบดีที่ 7
ศุกร์ที่ 8
จันทร์ที่ 11
อังคารที่ 12
จันทร์ที่ 11 – ศุกร์ที่ 15
จันทร์ที่ 18
พุธที่ 20
พุธที่ 27
ศุกร์ที่ 29

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2558
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน เมษายน 2559
งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ครูส่งโครงการสอนรายวิชาพร้อม สผก.1 ภาคเรียนที่
1/2559
กิจกรรมวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จัดทาตารางเรียน – ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2559
ส่งรายชื่อหนังสือโครงการเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่
1/2559
- จัดทาบัญชีแยกประเภทเงิน งปม. อุดหนุน เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือน มี.ค. 59
- ค่าสาธารณูปโภค เดือน มี.ค. 59
หัวหน้าแผนกวิชาส่งเล่ม SAR บุคคลปีการศึกษา 2558
ถึงฝ่ายแผนงานฯ
ฝ่ายแผนฯ เสนอ SAR บุคคลปีการศึกษา 2558
วันสุดท้ายของการเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
รายงานไตรมาส 2 ปี งปม. 2559
ส่งผลการเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
รวบรวมและจัดทาเล่มปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปี
การศึกษา 2559
ส่ง GPA ปวช.3 สาหรับนักศึกษาที่จบไม่ทันปีการศึกษา
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
หัวหน้าแผนกวิชาส่ง SAR แผนกวิชาปีการศึกษา 2558 ถึง
ฝ่ายแผนงานฯ
ฝ่ายแผนฯ เสนอ SAR แผนกวิชาปีการศึกษา 2558

ผู้รับผิดชอบ
ครูผู้สอน
งานกิจกรรม
อกท. หน่วยนครราชสีมา

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
งานวางแผนและ
งบประมาณ
หัวหน้าแผนกวิชา
งานประกันคุณภาพฯ
งานวางแผนและ
งบประมาณ
งานวางแผนและ
งบประมาณ
งานทะเบียน
หัวหน้าแผนกวิชา
งานประกันคุณภาพฯ
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ขอขอบคุณ ฝ่าย / งาน ที่ร่วมจัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2558 ได้แก่
ฝ่ายวิชาการ
- งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
- งานวัดผลและประเมินผล
- งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
- งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
- งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- งานวางแผนและงบประมาณ
- งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
- งานส่งเสริมการผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
- งานทะเบียน
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ความสาคัญของปฏิทิน
ปฏิทินหนึ่งปีนั้นมีค่า
บอกเวลาวันเดือนแล้วเลื่อนใหม่
บอกข้างขึ้นข้างแรมดูกระไร
วันสาคัญนั้นไซร้ยิ่งใหญ่เอย
๑ มกราแวะมาหาปีใหม่
วันเด็กไทยอยู่ในสัปดาห์สอง
วันครูนั้นอยู่คู่ตามครรลอง
หากซื้อกลองไปฝากครูดูกระไร
๒ เดือนกุมภามาเยือนแล้วเพื่อนแก้ว
วันสาคัญนั้นแคล้วมีไฉน
มีแต่วันสากลคนดีใจ
วาเลนไทร์กุหลาบใหญ่มอบให้เธอ
๓ มีแต่นาไม่มีทีวีดู
ช่างอดสูยิ่งดูเธอเสนอ
อ่านหนังสือกันเถอะนะเพื่อนเกลอ
สอบแล้วเธอปิดเทอมเริ่มสบาย
๔ เมษาปีใหม่ของไทยแท้
ไปกราบแม่แลพ่อและขอพร
ไปกราบปู่และตาย่ายายก่อน
แล้วไปนอนหนุนตักอย่าหนักใจ
๕ พฤษภามาแล้วใกล้เปิดเทอม
ปีนี้เพิ่มเพื่อนเกลอเจอเธอใหม่
ปีนี้จะเรียนหนังสืออย่างตั้งใจ
ไม่เล่นไปเรียนไปไม่สมควร

24

๖ มิถุนามีวันสาคัญหลาย
สิ่งแวดล้อมนั้นคล้ายวันที่ห้า
สุนทรภู่ยี่สิบหกมิถุนา
ดารงราชานุภาพยี่สิบเอย
๗ กรกฎาวันสาคัญทางพระพุทธ
ที่ได้หยุดไปวันเข้าพรรษา
วันนี้หลังอาสาฬหบูชา
ยี่สิบเก้าวันภาษาไทยเรา
๘ สิงหาคมวันแม่ที่สิบสอง
เราต่างปองอยากได้ไปเข้าเฝ้า
ราชินีสิริกิตของไทยเรา
สิบแปดเล่าวิทยาศาสตร์ของชาติไทย
๙ กันยายนมหิดลยี่สิบสี่
จาให้ดียี่สิบเยาวชนไทย
แล้ววันไหนการศึกษาที่ยิ่งใหญ่
แปดนั่นไงจาไว้ไม่ลืมเลือน
๑๐ ตุลาคมช่างสมใจปองหมาย
เพื่อนทั้งหลายต่างสบายและสุขเหมือน
ปิดเทอมนี้ไม่มีวันจะลืมเลือน
จะนัดเพื่อนวันปิยะพบปะเธอ
๑๑ พฤศจิสาวสวยมาทางนี้
เร็วเร็วซิอย่าให้พี่เขารอเก้อ
คนเหล่านี้เขาอยากจะรอเจอ
นพมาศอย่างเธอลอยกระทง

๑๒ ธันวาคมเป็นเดือนที่รอคอย
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อุณหภูมิเริ่มคล้อยคอยต่าลง
วันพ่อนั้นวันที่ห้าต้องชูธง
สิ้นปีลงย้อนมาเฮฮากัน
ครบสิบสองเดือนแล้วเจ้าแก้วเอ๋ย
อย่าอยู่เฉยนิ่งเฉยทาไมนั่น
พ่อแม่พวกเพื่อนพ้องของเรานั้น
ต่างคอยฉันทาดีทุกชีวัน

