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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
ที่ตั้ง
เลขที่ 146 หมู 3 บานใหมสําโรง ตําบลลาดบัวขาว อําเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา 30340
เบอร&โทรศัพท& 098-1717939
Website
www.kasetkorat.ac.th
E-mail kaset146@gmail.com
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส& korat 06

ปรัชญา
การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม

วิสัยทัศน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา เปJนสถานศึกษาที่มุงจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนา
กําลังคนคนดานวิชาชีพที่หลากหลาย มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม ตอบสนองความ
ตองการของชุมชน ทองถิ่น สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน สามารถดํารงชีวิต ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเปJนเลิศทางดานเทคโนโลยีการเกษตร และเกษตรอินทรีย&

พันธกิจ
1) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน
2) ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพที่หลากหลาย มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาตอบสนองความตองการของชุมชน สถานประกอบการและตลาดแรงงาน
3) พัฒนาผูเรียนใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค&สามารถ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) เปJนศูนย&การเรียนรู ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสูชุมชน และสังคม
5) สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนในพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝWกอบรมวิชาชีพ

อัตลักษณ
“ มีวินัย ขยัน ซื่อสัตย& ใฝZรู สูงาน ชํานาญเทคโนโลยี”

เอกลักษณ
“แหลงเรียนรู เทคโนโลยีการเกษตร”
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คติพจน อกท.

เราเรียนรูดวยงานการฝWกหัด
เราปฏิบัติเพื่อหวังทางศึกษา
หาเลี้ยงชีพเพื่อชีวิตพัฒนา
ใหวิชาเพื่อบริการงานสังคม

คุณธรรม อัตลักษณ
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
รับผิดชอบ มีวินยั ใจกตัญ]ู รูพอเพียง
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําป(การศึกษา 2563
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน พฤษภาคม 2563
วัน / เดือน / ป(
ศุกร&ที่ 1
ศุกร&ที่ 1 – อังคารที่ 5
ศุกร&ที่ 1- อาทิตย&ที่ 10
พ.ค. – มิ.ย.63

ศุกร&ที่ 1 พ.ค. – อังคารที่
30 มิ.ย.63

ศุกร&ที่ 1 – ศุกร&ที่ 8

จันทร&ที่ 4
จันทร&ที่ 4 ศุกร&ที่ 8

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
นักศึกษาเขียนคํารองขอฝWกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2563
จัดทําเงินเดือนลูกจางชั่วคราวรายเดือน
ดาวโหลดเอกสารเงินเดือนขาราชการครูและบุคลาการทาง
การศึกษา
รับสมัครนักเรียน – นักศึกษาใหม ประจําปaการศึกษา 2563
(เพิ่มเติม)
1) เตรียมความพรอมของคณะทํางาน
2) นําเขาขอมูลนักเรียนนักศึกษาในเว็ปไซต& V – cop
3) วางแผนจัดเตรียมงาน V – cop
4) ประชุมครูคอมพิวเตอร&เรื่องงานศูนย&กําลังคน
V – Cop
1) เตรียมความพรอมของคณะทํางาน
2) พัฒนาศูนย&บมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาแบบ
ครบวงจร
3) จัดทําแผนการดําเนินงาน

ผู5รับผิดชอบ
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
งานการเงิน
งานการเงิน

1) ตรวจเช็คระบบสาธารณูปโภคใหพรอมใชงาน
2) ดูแลภูมิทัศน&ในภาพรวมใหสวยงาม
3) ประดับธงชาติและธงศาสนาวันฉัตรมงคล /
วันพืชมงคล / วันวิสาฃบูชา
4) จัดครูเวร และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เพื่อดูแล
การจราจรและความปลอดภัย
5) รายงานขอมูลประหยัดพลังงาน ประจําเดือนเมษายน
2563
6) รายงานขอมูลการคัดแยกขยะมูลฝอย ปa 2563
ประจําเดือนเมษายน 2563
7) จัดเตรียมวันสถาปนาวิทยาลัยฯ

งานอาคารสถานที่

จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอนนักศึกษาเทียบโอน
- จัดทําบัญชีแยกประเภทเงิน งปม. อุดหนุน เงินนอก
งบประมาณประจําเดือน เม.ย.63
- คาสาธารณูปโภค เดือน เม.ย.63

งานหลักสูตรฯ
งานวางแผนและ
งบประมาณ

งานทะเบียน
งานศูนย&ขอมูล
งานทะเบียน
งานแนะแนวฯ

งานศูนย&บมเพาะ ฯ
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําป(การศึกษา 2563
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน พฤษภาคม 2563
วัน / เดือน / ป(
พฤหัสบดีที่ 7
ภายในวันที่ 10
จันทร&ที่ 11
ศุกร& 15
จันทร&ที่ 18
พุธที่ 20 – อังคารที่ 26
พฤหัสบดีที่ 21
เสาร&ที่ 23
จันทร&ที่ 25
อังคารที่ 26
29 – 31
ทุกวันที่ 30
พ.ค. 63 – เ.ม.ย. 64
ทุกสิ้นเดือน
พ.ค.

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
สงขอมูล GPAX และ GPA
รายงานงบ
สงรายงานการเงินเบิกจาย “คลังจังหวัด”
แจงกําหนดรายวิชาใหครูผูสอน ภาคเรียนที่ 1/2563
สงรายงาน “สํานักงานตรวจเงินแผนดิน”
จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา ตรวจสอบตาราง
เรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2563
จัดทําเงินเดือนพนักงานราชการ (ตําแหนงครู)
จัดทําคําสั่งภาคี 4 ฝZาย
กําหนดสงแบบคํารองขอฝWกอาชีพภาคเรียนที่ 1/2563
จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห&เขาฝWกอาชีพ
สงขอมูล GPAX และ GPA จบภาคฤดูรอน
จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอาชีพ ปaการศึกษา 2563
จัดทําเงินเดือนลูกจางชั่วคราวรายเดือน
จายเช็ครานคา
รวบรวมขอมูลและปรับปรุงขอมูลพื้นฐานงานศูนย&ขอมูล
สรุปรายไดจากการจําหนายผลิตของสถานศึกษา
จัดประชุมครูประจําเดือน

ผู5รับผิดชอบ
งานทะเบียน
งานบัญชี
งานการเงิน
งานหลักสูตรฯ
งานการเงิน
งานหลักสูตรฯ
งานการเงิน
งานหลักสูตรฯ
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
งานทะเบียน
งานหลักสูตรฯ
งานการเงิน
งานการเงิน
งานศูนย&ขอมูลฯ
งานผลิตผลการคาฯ
ฝZายบริหารทัพยากร
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําป(การศึกษา 2563
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน มิถุนายน 2563
วัน / เดือน / ป(
จันทร&ที่ 1

จันทร&ที่ 1 –ศุกร&ที่ 5
จันทร&ที่ 1 – จันทร&ที่ 15

1 – 10
10
มิ.ย. – ก.ค.63

มิ.ย.63

มิ.ย.63

จันทร&ที่ 1 – ศุกร&ที่ 5

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
รางแผนการสอน / ตารางสอนและครูผูสอน

ผู5รับผิดชอบ
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต /
อาจารย&ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
จัดทําเงินเดือนลูกจางชั่วคาวรายเดือน
งานการเงิน
กิจกรรมการลงทะเบียน ประชุมผูปกครองนักศึกษาเกาและ งานทะเบียน,งานครูที่
ใหมทุกระบบ
ปรึกษา,งานกิจกรรมฯ,
งานแนะแนวฯ อกท.
หนวยนครราชสีมา
ดาวโหลดเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งานการเงิน
สงรายงานการเบิกจาย “คลังจังหวัด”
งานการเงิน
บันทึกขอความขอความอนุเคราะห&ขอมูล 9 ประเภท
งานศูนย&ขอมูลฯ
ครั้งที่ 1/2563
สรุปและปรับปรุงขอมูลในเว็บไซต&สถานศึกษา
การจัดเก็บขอมูลสถานศึกษาสงกระทรวงศึกษาธิการ
ประชาสัมพันธ&กิจกรรมศูนย&บมเพาะผูประกอบการ
งานบมเพาะฯ
อาชีวศึกษาแบบครบวงจร
1) จัดเตรียมสถานที่กิจกรรมวันไหวครู
งานอาคารสถานที่
2) ตรวจเช็คระบบสาธารณูปโภคใหพรอมใชงาน
3) ดูแลภูมิทศั น&ในภาพรวมใหสวยงาม
4) จัดครูเวร และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เพื่อดูแล
การจราจรและความปลอดภัย
5) จัดเตรียมสถานทีส่ ําหรับจัดกิจกรรมวันสุนทรภู /
วันตอตานยาเสพติด
6) รายงานขอมูลประหยัดพลังงาน ประจําเดือน พ.ค.
2563
6) รายงานขอมูลการคัดแยกขยะมูลฝอย ปa 2563
ประจําเดือน พ.ค.63

- จัดทําบัญชีแยกประเภทเงิน งปม. อุดหนุน เงินนอก
งบประมาณประจําเดือน พ.ค.63
- คาสาธารณูปโภค เดือน พ.ค.63

งานวางแผนฯ
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําป(การศึกษา 2563
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน มิถุนายน 2563
วัน / เดือน / ป(
จันทร&ที่ 8
อังคารที่ 9
ภายในวันที่ 10
จันทร&ที่ 15
ทุกวันที่ 15
อังคารที่ 16
เสาร&ที่ 20
20 – 26

จันทร&ที่ 22

อังคารที่ 23
พุธที่ 24
มิ.ย. – ก.ย.
ศุกร&ที่ 26

เสาร&ที่ 27

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ผู5รับผิดชอบ
คําสั่งแตงตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหนาที่สําหรับการจัดการ งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
เรียนการสอน
ขออนุมัติแผนการสอน/ ขออนุมัติตารางเรียนตารางสอน
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
ขออนุมัติรายวิชาและครูผูสอน
รายงานงบ
แจงคําสั่งสอน / ตารงเรียนตารางสอน
สงรายงาน “สํานักงานตรวจเงินแผนดิน”
สิ้นสุดการสงโครงการสอนพรอม สผก.1 ภาคเรียนที่
1/2563
ลงทะเบียนเรียนและปฐมนิเทศนักศึกษา ทล.บ.1
0จัดทําเงินเดือนพนักงานราชการ (ตําแหนงครู)
จัดทําหนังสือสงตัวเขาฝWกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2563
วันสุดทายของลงทะเบียนเรียนชากวากําหนดทุกระบบ วัน
สุดทายของการขอเพิ่ม – ของถอน รายวิชาที่ลงทะเบียน
เรียน หากพนกําหนดนี้นักเรียนนักศึกษาไมมีสิทธิ์
ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปaการศึกษา 2563
แจงตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2563
แจงตารางสอนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563
ใหนักเรียน - นักศึกษา ปรับปรุงขอมูลในเว็บไซต&
V – cop
การประเมินจากศูนย&ปฏิบัติการควบคุมโรค อ.สีคิ้ว เรื่อง
การเตรียมความพรอมปpองกันภัยโควิดกอนเกิดภาคเรียน
- วันเปqดภาคเรียนที่ 1 ปaการศึกษา 2563
- ลงทะเบียนเรียนนักศึกษา ทล.บ.2
- แจกเอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนใหกับนักศึกษา
- จัดการเรียนการสอนตามตาราง (ทล.บ.1)
- พบกลุมนักศึกษา (ทล.บ.2)

งานบัญชี
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
งานการเงิน
งานหลักสูตรฯ
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
งานการเงิน
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
งานทะเบียน

งานหลักสูตรฯ
งานหลักสูตรฯ
งานศูนย&ขอมูลฯ
นร. / นศ.
งานสวัสดิการฯ,
งานกิจกรรมฯ
งานทะเบียน/
งานการเงิน
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
อาจารย&ประจําหลักสูตร
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําป(การศึกษา 2563
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน มิถุนายน 2563
วัน / เดือน / ป(
อาทิตย&ที่ 28
จันทร&ที่ 29
29 – 31
ทุกวันที่ 30
ทุกสิ้นเดือน

มิ.ย.

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
- จัดการเรียนการสอนตามตาราง (ทล.บ.1)
- พบกลุมนักศึกษา (ทล.บ.2)
นักศึกษา ทล.บ.2 ออกฝWกอาชีพในสถานประกอบการ
จัดทําเงินเดือนลูกจางชั่วคราวรายเดือน
จายเช็ครานคา
สรุปรายไดจากการจําหนายผลิตของสถานศึกษา
สรุปผลการวิจัยครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา
ผลงานวิจัยของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ผลงานวิจัยของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง
(ปวส. )
ผลงานวิจัยของชุมชน ภาคเรียนที่ 2 ปaการศึกษา 2562

ผู5รับผิดชอบ
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
งานการเงิน
งานการเงิน
งานผลิตผลการคาฯ
งานวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ&
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําป(การศึกษา 2563
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2563
วัน / เดือน / ป(
พุธที่ 1

ก.ค.

ก.ค.63

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
วันเปqดภาคเรียนที่ 1 ปaการศึกษา 2563 ทําความเขาใจ
วิธีการเขาแถว และปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย& การแบงกลุมชมรมวิชาชีพ
กิจกรรม อกท.
ถายรูปทําบัตรนักศึกษาใหม ปaการศึกษา 2563
1) รายงานสรุปการปรับปรุงขอมูลนักเรียน – นักศึกษา
งานศูนย&กําลังคนอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1
2) จัดเก็บขอมูลพื้นฐานสงสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3) สรุปกิจกรรมขาวสารของวิทยาลัยฯ

ผู5รับผิดชอบ
ครูผูสอน /
นักเรียนนักศึกษา
งานกิจกรรมฯ
อกท.หนวยนครราชสีมา
งานทะเบียน
งานศูนย&ขอมูลฯ

1) ตรวจเช็คระบบสาธารณูปโภคใหพรอมใชงาน
2) ดูแลภูมิทัศน&ในภาพรวมใหสวยงาม
3) จัดครูเวร และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เพื่อดูแล
การจราจรและความปลอดภัย
4) ประดับธงชาติและธงสัญลักษณ&วันพระบรมราชสมภพ

งานอาคารฯ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลา
เจาอยูหัว”
5) รายงานขอมูลประหยัดพลังงาน ประจําเดือน มิ.ย.
2563
6) รายงานขอมูลการคัดแยกขยะมูลฝอย ปa 2563
ประจําเดือน มิ.ย. 2563
7) ประดับธงชาติและธงศาสนาวันอาสาฬหบูชา,
วันเขาพรรษา

พุธที่ 1 – ศุกร&ที่ 3

- จัดทําบัญชีแยกประเภทเงิน งปม. อุดหนุน เงินนอก
งบประมาณประจําเดือน มิ.ย.63
- คาสาธารณูปโภค เดือน มิ.ย.63

งานวางแผนฯ
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําป(การศึกษา 2563
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2563
วัน / เดือน / ป(
1-5
1 - 10
ศุกร&ที่ 3
เสาร&ที่ 4
อาทิตย&ที่ 5
วันจันทร&ที่ 6
พุธที่ 1 – ศุกร&ที่ 31
พุธที่ 8
ภายในวันที่ 10
ศุกร&ที่ 10
เสาร&ที่ 11
อาทิตย&ที่ 12
จันทร&ที่ 13
อังคารที่ 14

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ผู5รับผิดชอบ
จัดทําเงินเดือนลูกจางชั่วคราวรายเดือน
งานการเงิน
ดาวโหลดเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งานการเงิน
กําหนดสงโครงการสอน
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
ครูผูสอนรายวิชา
จัดการเรียนการสอนตามตาราง (ทล.บ.1)
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
จัดการเรียนการสอนตามตาราง (ทล.บ.1)
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
จัดทําคําสั่ง
ฝZายวิชาการ
ตรวจสอบวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม
งานทะเบียน
การแบงกลุมชมรมวิชาชีพกิจกรรม อกท.
งานกิจกรรมฯ
อกท.หนวยนครราชสีมา
ตรวจสอบบัตรลงทะเบียนของนักเรียน – นักศึกษา
งานทะเบียน
รายงานงบ
งานบัญชี
สงรายงานการเบิกจาย “คลังจังหวัด”
งานการเงิน
รายงานไตรมาส 3 ปaงบประมาณ 2563
งานวางแผนฯ
แจงรายชื่อนักศึกษาที่ไมลงทะเบียนการรักษาสภาพการเปJน งานทะเบียน
นักศึกษา
จัดการเรียนการสอนตามตาราง (ทล.บ.1)
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
จัดการเรียนการสอนตามตาราง (ทล.บ.1)
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 เขารับการฝWกงาน
งานทวิภาคี
สงรายงานการวิจัยศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาฯ
งานหลักสูตรฯ
ภาคเรียนที่ 2/2562
สรุปรายงานการวิจัยในชั้นเรียนครู ภาคเรียนที่ 2/2562
งานหลักสูตรฯ
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําป(การศึกษา 2563
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2563
วัน / เดือน / ป(
พุธที่ 15
15
ศุกร&ที่ 7
จันทร&ที่ 20
20 - 26
จันทร&ที่ 20 – ศุกร&ที่ 31
พุธที่ 22
ศุกร&ที่ 24

เสาร&ที่ 25 – อาทิตย&ที่ 26
จันทร&ที่ 27
อังคารที่ 28

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
สรุปโครงการสอนพรอม สผก.1 ภาคเรียนที่ 1 /2563
การแบงกลุมชมรมวิชาชีพกิจกรรม อกท.

ผู5รับผิดชอบ
งานหลักสูตรฯ
งานกิจกรรมฯ
อกท.หนวยนครราชสีมา
สงรายงาน “สํานักงานตรวจเงินแผนดิน”
งานการเงิน
แจงรายชื่อนักเรียนนักศึกษา ที่พนสภาพการเปJนนักศึกษา งานทะเบียน
สรุปรายงานการสงแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาภาคเรียน งานหลักสูตรฯ
ที่ 1 ปaการศึกษา 2563
จัเดทําเงินเดือนพนักงานราชการ (ตําแหนงครู)
งานการเงิน
ตรวจสอบวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม
งานทะเบียน
การแบงกลุมชมรมวิชาชีพกิจกรรม อกท.
งานกิจกรรมฯ
อกท.หนวยนครราชสีมา
พิจารณาทุนการศึกษา ปa 2563
งานแนะแนวฯ
กิจกรรมถวายสักการะถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ
ฝZายพัฒนา/
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัวเนื่องในโอกาส
งานกิจกรรมฯ
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม อกท.หนวยนครราชสีมา
2563
จัดการเรียนการสอนตามตาราง (ทล.บ.1)
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
จัดทําคําสั่งนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่
งานหลักสูตรฯ
1/2563
ออกนิเทศนักศึกษาฝWกอาชีพ
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมา ฝZายพัฒนา/
พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพิธีถวาย
งานกิจกรรมฯ
สัตปฏิญาณตนเปJนขาราชการที่ดี ณ ที่วาการอําเภอสีคิ้ว
อกท.หนวยนครราชสีมา
วันสุดทายของการจัดสง รายงานการประเมินตนเอง SAR งานประกันคุณภาพฯ
ปa 2562
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําป(การศึกษา 2563
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2563
วัน / เดือน / ป(
พุธที่ 29
29 - 31

พฤหัสบดีที่ 30

ศุกร&ที่ 31

ทุกสิ้นเดือน

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
กิจกรรม อกท. แบงกลุมตามชมรมวิชาชีพ
จัดทําเงินเดือนลูกจางชั่วคราวรายเดือน
รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
ทรงเปqดอาคาร “มิ่งปvญญา” ณ โรงเรียนบานโนนกุม
มิตรภาพที่ 210
จายเช็ครานคา
ดําเนินการฝWกอบรมและทําแผนธุรกิจ
สรุปรายงานการสงแผนการเรียนรู ภาคเรียนที่ 1/2563
(ครั้งที่ 1)
กิจกรรมคลองใสน้ําใส รักษ&ลําตะคอง รวมกับ อบต.
ลาดบัวขาว และชุมชนทองถิ่น
สรุปรายไดจากการจําหนายผลิตของสถานศึกษา

ผู5รับผิดชอบ
งานกิจกรรมฯ
อกท.หนวยนครราชสีมา
งานการเงิน
ฝZายพัฒนา/
งานกิจกรรมฯ
อกท.หนวยนครราชสีมา
งานการเงิน
งานบมเพาะฯ
งานหลักสูตรฯ
งานกิจกรรมฯ
อกท.หนวยนครราชสีมา
งานผลิตผลการคาฯ
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําป(การศึกษา 2563
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2563
วัน / เดือน / ป(
1-5
เสาร&ที่ 1 – ศุกร&ที่ 7
ส.ค.63

ส.ค.63

เสาร&ที่ 1 – อาทิตย&ที่ 2
1 - 10
จันทร&ที่ 3

จันทร&ที่ 3 – ศุกร&ที่ 7

อังคารที่ 4

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
จัดทําเงินเดือนลูกจางชั่วคราวรายวัน
กิจกรรมเนื่องในสัปดาห&สถาปนา อกท.

ผู5รับผิดชอบ
งานการเงิน
งานกิจกรรมฯ
อกท.หนวยนครราชสีมา
งานศูนย&ขอมูลฯ

รายงานแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอ
ระบบสารสนเทศ
1) ตรวจเช็คระบบสาธารณูปโภคใหพรอมใชงาน
งานอาคารฯ
2) ดูแลภูมิทัศน&ในภาพรวมใหสวยงาม
3) จัดครูเวร และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เพื่อดูแล
การจราจรและความปลอดภัย
4) ประดับธงชาติและธงสัญลักษณ&เนื่องในวันแมแหงชาติ /
วันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9
5) รายงานขอมูลประหยัดพลังงาน ประจําเดือน ก.ค.
2563
6) รายงานขอมูลการคัดแยกขยะมูลฝอย ปa 2563
ประจําเดือน ก.ค. 2563
จัดการเรียนการสอนตามตาราง (ทล.บ.1)
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
ดาวโหลดเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งานการเงิน
จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการ งานหลักสูตรฯ
สอนแบบบูรณาการอาชีพ โดยใชโครงการเปJนฐาน
(Project Base Learning : PjBL) ภาคเรียนที่ 1 ปa
การศึกษา 2563
- จัดทําบัญชีแยกประเภทเงิน งปม. อุดหนุน
งานวางแผนฯ
เงินนอกงบประมาณประจําเดือน ก.ค.63
- คาสาธารณูปโภค เดือน ก.ค.63
กิจกรรมปลูกปZาชุมชน ตามโครงการปลูกจิตสํานึกรักษา
งานกิจกรรมฯ
ทรัพยากรปZาไม เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
อกท.หนวยนครราชสีมา
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปaหลวง
ชมรมพืชกรรม
ณ วัดเขาจันทร&แดง
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําป(การศึกษา 2563
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2563
วัน / เดือน / ป(
พุธที่ 5

พฤหัสบดีที่ 6

เสาร&ที่ 8 – อาทิตย&ที่ 9
ภายในวันที่ 10
อังคารที่ 11

พุธที่ 12
15
เสาร&ที่ 15 – อาทิตย&ที่ 16

พุธที่ 19
20 - 26
เสาร&ที่ 22 – อาทิตย&ที่ 23

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
กิจกรรมโครงการรักษ&ภาษาไทย การซอมพิธีไหวครู และ
การซอมประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2563 อกท.หนวย
นครราชสีมา
พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําสถานศึกษา พิธีไหวครู และ
การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2563 อกท.หนวย
นครราชสีมา
กิจกรรมวันไหวครู และพิธีมอบทุนการศึกษา
จัดการเรียนการสอนตามตาราง (ทล.บ.1)

ผู5รับผิดชอบ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ&
งานกิจกรรมฯ
อกท.หนวยนครราชสีมา
ฝZายพัฒนาฯ
งานกิจกรรมฯ
อกท.หนวยนครราชสีมา
งานแนะแนวฯ
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
รายงานงบ
งานบัญชี
สงรายงานการเบิกจาย “คลังจังหวัด”
งานการเงิน
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีลงนามถวายพระพรชัย ฝZายพัฒนาฯ
มงคลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ
งานกิจกรรมฯ
พระราชชนนีพันปaหลวง
อกท.หนวยนครราชสีมา
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีลงนามถวายพระพรชัย ฝZายพัฒนาฯ
มงคลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ
งานกิจกรรมฯ
พระราชชนนีพันปaหลวง ณ ที่วาการอําเภอสีคิ้ว
อกท.หนวยนครราชสีมา
สงรายงาน “สํานักงานตรวจเงินแผนดิน”
งานการเงิน
จัดการเรียนการสอนตามตาราง (ทล.บ.1)
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
พบกลุมนักศึกษา (ทล.บ.2)
อาจารย&ประจําหลักสูตร
กิจกรรมปลูกปZาและหญาแฝกเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
ฝZายพัฒนาฯ
นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ
พระราชชนนีพันปa งานครูที่ปรึกษา
หลวง และกิจกรรมอบรมลดปvญหาการออกกกลางคัน
งานกิจกรรมฯ
สําหรับนักศึกษาใหม ปaการศึกษา 2563
อกท.หนวยนครราชสีมา
จัดทําเงินเดือนพนักงานราชการ (ตําแหนงครู)
งานการเงิน
จัดการเรียนการสอนตามตาราง (ทล.บ.1)
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําป(การศึกษา 2563
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2563
วัน / เดือน / ป(

อังคารที่ 25

พุธที่ 26

เสาร&ที่ 29 – อาทิตย&ที่ 30
29 – 31
30
ส.ค.63
จันทร&ที่ 31
ทุกสิ้นเดือน
ส.ค.

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ประชุมการจัดทําโครงการประจําปaงบประมาณ 2564
และใหผูเกี่ยวของจัดสงโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ปa งปม. 2564
ออกนิเทศนักศึกษาฝWกอาชีพ
การอบรมใหความรูเพื่อเด็กและเยาวชนไดรูเทาทันและ
หางไกลยาเสพติด และตอตานยาเสพติด ตามโครงการ
โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมถ&ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
จัดการเรียนการสอนตามตาราง (ทล.บ.1)
จัดทําเงินเดือนลูกจางชั่วคราวรายเดือน
จายเช็ครานคา
รายงานแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอ
ระบบสารสนเทศ
วันสุดทายของการยืนยันขอมูลในระบบ E-studentloan
ภาคเรียน 1/2563
สรุปรายไดจากการจําหนายผลิตของสถานศึกษา
จัดประชุมครูประจําเดือน

ผู5รับผิดชอบ
ทุกฝZายฯ

งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
ฝZายพัฒนาฯ
งานปกครอง
งานกิจกรรมฯ
อกท.หนวยนครราชสีมา
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
งานการเงิน
งานการเงิน
งานศูนย&ขอมูลฯ
งานแนะแนวฯ
งานผลิตผลการคาฯ
ฝZายบริหารทัพยากร
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําป(การศึกษา 2563
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน กันยายน 2563
วัน / เดือน / ป(
ก.ย.63

ก.ย.63

ก.ย.-ต.ค.63
จันทร& 1

จันทร&ที่ 1 ศุกร&ที่ 4
พุธที่ 2
เสาร&ที่ 5 – อาทิตย&ที่ 6
จันทร&ที่ 7 – พุธที่ 16

พุธที่ 9

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ประเมินแผนธุรกิจเพื่อใหการสนับสนุนเงินสงเสริมการทํา
ธุรกิจ
1) ตรวจเช็คระบบสาธารณูปโภคใหพรอมใชงาน
2) ดูแลภูมิทัศน&ในภาพรวมใหสวยงาม
3) จัดครูเวร และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เพื่อดูแล
การจราจรและความปลอดภัย
4) รายงานขอมูลประหยัดพลังงาน ประจําเดือน ส.ค.
2563
5) รายงานขอมูลการคัดแยกขยะมูลฝอย ปa 2563
ประจําเดือน ส.ค. 2563
6) จัดเตรียมหองสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปa 2563
สรุปและจัดทําเอกสารนักเรียน - นักศึกษา V – Cop
เพื่อบันทึกขอมูล และแจกครูที่ปรึกษา
จัดทําคําสั่งตรวจสอบการรับ – จายพัสดุ ประจําปa 2563
- จัดทําบัญชีแยกประเภทเงิน งปม. อุดหนุน
เงินนอกงบประมาณประจําเดือน ส.ค.63
- คาสาธารณูปโภค เดือน ส.ค.63
จัดทําเงินเดือนลูกจางชั่วคราวรายวัน
กิจกรรม อกท. / ชมรมวิชาชีพ
จัดการเรียนการสอนตามตาราง (ทล.บ.1)
จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปaงบประมาณ 2564
การอบรมใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการใชกฎหมายจาก
สํานักงานอัยการคุมครองสิทธิ์ทางกฎหมายและการบังคับ
คดีจังหวัดนครราชสีมา
ศึกษาดูงาน ณ ฟาร&มหอยขมบายเจ•ไก อ.บัวใหญ
จ.นครราชสีมา (ทีมชนะเลิศประกวดแผนธุรกิจ ปa 2563)

ผู5รับผิดชอบ
งานบมเพาะฯ
งานอาคารฯ

งานศูนย&ขอมูล
งานพัสดุ
งานวางแผนฯ

งานการเงิน
งานกิจกรรมฯ
อกท.หนวยนครราชสีมา
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
งานวางแผนฯ
ฝZายพัฒนาฯ
งานครูที่ปรึกษา
งานกิจกรรมฯ
อกท.หนวยนครราชสีมา
งานบมเพาะฯ
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วัน / เดือน / ป(
ภายในวันที่ 10
เสาร&ที่ 12 – อาทิตย&ที่ 13
อังคารที่ 15
พุธที่ 16
เสาร&ที่ 19 – อาทิตย&ที่ 20
จันทร&ที่ 21 – ศุกร&ที่ 25
อังคารที่ 22

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําป(การศึกษา 2563
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน กันยายน 2563
งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
รายงานงบ
ดาวโหลดเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จัดการเรียนการสอนตามตาราง (ทล.บ.1)
พบกลุมนักศึกษา (ทล.บ.2)
สงรายงานการเบิกจาย “คลังจังหวัด”
กิจกรรม อกท. / ชมรมวิชาชีพ
จัดการเรียนการสอนตามตาราง (ทล.บ.1)
สงรายงาน “สํานักงานตรวจเงินแผนดิน”
ออกนิเทศนักศึกษาฝWกอาชีพ
กิจกรรม อกท. / ชมรมวิชาชีพ

พุธที่ 23

เสาร&ที่ 26 – อาทิตย&ที่ 27
ก.ย.63
29 – 31

พุธที่ 30

ประชุมพิจารณาจัดสรรโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ปa งปม.2564 / สรุปผลการดําเนินงาน ปa งปม.2563
จัดการเรียนการสอนตามตาราง (ทล.บ.1)
ประเมินแผนธุรกิจเพื่อใหการสนับสนุนเงินสงเสริมการทํา
ธุรกิจ
จัดทําเงินเดือนพนักงานราชการ (ตําแหนงครู)
สงโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปaการศึกษา 2563
กิจกรรม อกท. / ชมรมวิชาชีพ
วันสุดทายยื่นแบบคําขอกูผานระบบ e-studentloan
ภาคเรียน 1/2563
จายเช็ครานคา

ผู5รับผิดชอบ
งานบัญชี
งานการเงิน
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
งานการเงิน
งานกิจกรรมฯ
อกท.หนวยนครราชสีมา
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
งานการเงิน
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต /
อาจารย&ประจําหลักสูตร
งานกิจกรรมฯ
อกท.หนวยนครราชสีมา
งานวางแผน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
งานบมเพาะฯ
งานการเงิน
งานวัดผล ฯ
งานกิจกรรมฯ
อกท.หนวยนครราชสีมา
งานแนะแนวฯ
งานการเงิน
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วัน / เดือน / ป(
ก.ย. – ต.ค.
ทุกสิ้นเดือน
ก.ย.

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําป(การศึกษา 2563
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน กันยายน 2563
งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
สรุปและจัดทําเอกสารนักเรียน - นักศึกษา V – Cop
เพื่อบันทึกขอมูล และแจกครูที่ปรึกษา
สรุปรายไดจากการจําหนายผลิตของสถานศึกษา
ประชุมกรรมการสถานศึกษา
ประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ

ผู5รับผิดชอบ
งานศูนย&ขอมูลฯ
งานผลิตผลการคาฯ
ฝZายบริหารทรัพยากร
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําป(การศึกษา 2563
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน ตุลาคม 2563
วัน / เดือน / ป(
ต.ค.-พ.ย.63

ต.ค.63 – ม.ค.64

ต.ค.63

พฤหัสบดีที่ 1

1-5
1 - 10
ศุกร&ที่ 2
เสาร&ที่ 3 – อาทิตย&ที่ 4

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
1) ประชุมครูคอมพิวเตอร&เรื่องงานศูนย&กําลังคน
V – Cop
2) จัดทําฐานขอมูลกําลังคนอาชีวศึกษารวมกับ อศจ.
1) เริ่มดําเนินการตามแผนธุรกิจที่ไดรับอนุมัติ
2) นิเทศ ติดตาม การดําเนินการตามแผนธุรกิจ
3) ใหคําปรึกษา แนะนําการทําธุรกิจแกนักเรียน
นักศึกษา
1) ตรวจเช็คระบบสาธารณูปโภคใหพรอมใชงาน
2) ดูแลภูมิทัศน&ในภาพรวมใหสวยงาม
3) จัดครูเวร และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เพื่อดูแล
การจราจรและความปลอดภัย
4) ประดับธงชาติเนื่องในวันปqยมหาราช
5) รายงานขอมูลประหยัดพลังงาน ประจําเดือน ก.ย.
2563
6) รายงานขอมูลการคัดแยกขยะมูลฝอย ปa 2563
ประจําเดือน ก.ย. 2563
ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ
ปวส.2 เพื่อรับการสอบ V-Net ปaการศึกษา 2563
ประชุมแบงสายงานออกแนะแนวการศึกษา
ตรวจสอบการ รับ – จาย พัสดุ ประจําปa 2563 งวดตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
จัดทําเงินเดือนลูกจางชั่วคราวรายวัน
ดาวโหลดเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สงโครงการ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา V-NET ปaการศึกษา 2563
จัดการเรียนการสอนตามตาราง (ทล.บ.1)

ผู5รับผิดชอบ
งานศูนย&ขอมูล

งานบมเพาะฯ

งานอาคารฯ

งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานแนะแนวฯ
งานพัสดุ
งานการเงิน
งานการเงิน
งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําป(การศึกษา 2563
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน ตุลาคม 2563
วัน / เดือน / ป(
จันทร&ที่ 5
อังคารที่ 6

จันทร&ที่ 5 – ศุกร&ที่ 9
พุธที่ 7
ศุกร&ที่ 9
ภายในวันที่ 10
เสาร&ที่ 10 – อาทิตย&ที่ 11
อังคารที่ 13
พุธที่ 14
15
ศุกร&ที่ 16

เสาร&ที่ 17 – อาทิตย&ที่ 18

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
แจงกําหนดรายวิชาใหครูผูสอน ภาคเรียนที่ 2/2563
จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา ตรวจสอบตาราง
เรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2563

ผู5รับผิดชอบ
งานหลักสูตรฯ
งานหลักสูตรฯ

- จัดทําบัญชีแยกประเภทเงิน งปม. อุดหนุน
เงินนอกงบประมาณประจําเดือน ก.ย.63
- คาสาธารณูปโภค เดือน ก.ย.63
กิจกรรม อกท. / ชมรมวิชาชีพ

งานวางแผนฯ

รายงานไตรมาสที่ 4 ปa งปม.2563
รายงานงบ
สงรายงานการเบิกจาย “คลังจังหวัด”
จัดการเรียนการสอนตามตาราง (ทล.บ.1)
รวมกิจกรรมเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนการาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ณ ที่วาการอําเภอสีคิ้ว
กิจกรรม อกท. / ชมรมวิชาชีพ
สงรายงาน “สํานักงานตรวจเงินแผนดิน”
ออกนิเทศนักศึกษาฝWกอาชีพ
นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 กลับจากการฝWกงานที่สถาน
ประกอบการ
จัดการเรียนการสอนตามตาราง (ทล.บ.1)

งานกิจกรรมฯ
อกท.หนวยนครราชสีมา
งานวางแผนฯ
งานบัญชี
งานการเงิน
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
ฝZายพัฒนาฯ
งานกิจกรรมฯ
อกท.หนวยนครราชสีมา
งานกิจกรรมฯ
อกท.หนวยนครราชสีมา
งานการเงิน
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
งานทวิภาคี
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําป(การศึกษา 2563
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน ตุลาคม 2563
วัน / เดือน / ป(

จันทร&ที่ 19

20 - 26
พุธที่ 21

พฤหัสบดีที่ 22
ศุกร&ที่ 23

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมการสอบปลายภาค
ภาคเรียนที่ 1/2563
- ขออนุมัติตารางสอบปลายภาค/ แจงสอบปลายภาค
รายงานตัวนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 ที่กลับจากสถาน
ประกอบการ
จัดทําเงินเดือนพนักงานราชการ (ตําแหนงครู)
กิจกรรม อกท. เตรียมความพรอมจัดการประชุมสมัยสามัญ
ครั้งที่ 2/2563 และการประชุมวิชาการ อกท. ระดับหนวย
นครราชสีมา
สิ้นสุดการฝWกอาชีพ (ทล.บ. 2)
สรุปผลคาใชจายทุกโครงการ ปa งปม. 2563 และสงแบบ
สรุปโครงการ ปa งปม.2563 ใหกับผูรับผิดชอบโครงการ
สรุปผลการดําเนินงาน ปa งปม.2563
รวมวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันปqยมหาราช
ณ ที่วาการอําเภอสีคิ้ว

จัดการเรียนการสอนตามตาราง (ทล.บ.1)
พบกลุมนักศึกษา (ทล.บ.2)
- แจงครูผูสอนกําหนดการสงผลการเรียน ขร.
จันทร&ที่ 26
ภาคเรียนที่ 1/2563
ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2 และประชุมวิชาการ ระดับ
พุธที่ 28 – พฤหัสบดีที่ 29 หนวย นครราชสีมา
เสาร&ที่ 24 – อาทิตย&ที่ 25

พฤหัสบดีที่ 29

สิ้นสุดการสงขอสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563
แจงครูผูสอน กําหนดการสงขอสอบวัดผลและประเมิน
ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563
สัมมนานักศึกษาฝWกงาน ระดับชั้น ปวช.3

ผู5รับผิดชอบ
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต

งานทวิภาคี
งานการเงิน
ฝZายพัฒนาฯ
งานกิจกรรมฯ
อกท.หนวยนครราชสีมา
งานวางแผนฯ

ฝZายพัฒนาฯ
งานกิจกรรมฯ
อกท.หนวยนครราชสีมา
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
งานวัดผลและ
ประเมินผล
ฝZายพัฒนาฯ
งานกิจกรรมฯ
อกท.หนวยนครราชสีมา
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานทวิภาคี
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําป(การศึกษา 2563
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน ตุลาคม 2563
วัน / เดือน / ป(
29 - 31
30
ศุกร&ที่ 30
เสาร&ที่ 31

ต.ค.- 15 พ.ย.

ทุกสิ้นเดือน

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
จัดทําเงินเดือนลูกจางชั่วคราวรายเดือน
จายเช็ครานคา
วันสุดทายของการสงสงผลการเรียน ขร. ภาคเรียนที่
1/2563
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 (ทล.บ. 2)

บันทึกรายการบัญชีประจําเดือนและรายงานเก็บไว ณ
สถานศึกษา รายงานเงิน รับ – จายเงินบํารุงการศึกษา
และรายงานงบทดลอง “สํานักงานตรวจเงินแผนดิน”
สรุปรายไดจากการจําหนายผลิตของสถานศึกษา

ผู5รับผิดชอบ
งานการเงิน
งานการเงิน
งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
กรรมการควบคุมการ
สอบฯ
งานบัญชี

งานผลิตผลการคาฯ
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําป(การศึกษา 2563
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน พฤศจิกายน 2563
วัน / เดือน / ป(
พ.ย. – ธ.ค.63

พ.ย.63

อาทิตย&ที่ 1
1-5
1 - 10

จันทร&ที่ 2

จันทร&ที่ 2 - ศุกร&ที่ 6

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
รายงานสรุปผลการปรับปรุงขอมูลนักเรียน – นักศึกษา งาน
ศูนย&กําลังคนอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2
1) ตรวจเช็คระบบสาธารณูปโภคใหพรอมใชงาน
2) ดูแลภูมิทัศน&ในภาพรวมใหสวยงาม
3) จัดครูเวร และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เพื่อดูแล
การจราจรและความปลอดภัย
4) จัดเตรียมสถานที่สําหรับวันลอยกระทง
5) รายงานขอมูลประหยัดพลังงาน ประจําเดือน ต.ค.
2563
6) รายงานขอมูลการคัดแยกขยะมูลฝอย ปa 2563
ประจําเดือน ต.ค. 2563
สอบวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา ภาคเรียนที่
1/2563 (ระบบทวิภาคี)
จัดทําเงินเดือนลูกจางชั่วคราวรายวัน
ดาวโหลดเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แจกขอสอบคืนครูผูสอน/ รางตารางสอนภาคเรียนที่
2/2563
สอบวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา ภาคเรียนที่
1/2563ศูนย&ชีวภัณฑ&วัตถุ (ทางไกล)
ประกาศผลเรียนนักเรียนนักศึกษาที่ขากเรียนเกิน 80%
(ขร.) ภาคเรียนที่ 1/2563
วันแรกของการสงเอกสารผอนผันการรับราชการทหาร
สงรายชื่อผูไมมีสิทธิ์สอบปลายภาค ภ.1/63 (ขร.)
จัดทํารายการตรวจสอบการรับ – จายพัสดุ ประจําปa 2563
- จัดทําบัญชีแยกประเภทเงิน งปม. อุดหนุน
เงินนอกงบประมาณประจําเดือน ต.ค.63
- คาสาธารณูปโภค เดือน ต.ค.63
จัดทํารายชื่อผูไมมีสิทธิ์สอบปลายภาค ภ.1/63

ผู5รับผิดชอบ
งานศูนย&ขอมูลฯ
งานอาคารฯ

งานวัดและประเมินผล/
งานทวิภาคี
งานการเงิน
งานการเงิน
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
งานวัดและประเมินผล/
งานทวิภาคี
งานวัดและประเมินผล
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานทะเบียน
งานพัสดุ
งานวางแผนฯ

งานทะเบียน
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําป(การศึกษา 2563
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน พฤศจิกายน 2563
วัน / เดือน / ป(
อังคารที่ 3

พุธที่ 4
พฤหัสบดีที่ 5

ศุกร&ที่ 6

เสาร&ที่ 7
อาทิตย&ที่ 8

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
- ขออนุมัติรายวิชาสอนและครูผูสอน
- ขออนุมัติตารางเรียนตารางสอน
สอบวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา ภาคเรียนที่
1/2563ศูนย&อุทยานแหงชาติเขาใหญ (ทางไกล)
สอบวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา ภาคเรียนที่
1/2563 ศูนย&สหกรณ&โคนมซับกระดาน (ทางไกล)
กิจกรรม อกท. / ชมรมวิชาชีพ
สอบวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา ภาคเรียนที่
1/2563 ศูนย&ปvกธงชัยและศูนย&สวนสัตว&นครราชสีมา
(ทางไกล)
สงผลการเรียนปลายภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563
สอบวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา ภาคเรียนที่
1/2563 ศูนย&การเรียนรูประทาย (ทางไกล)
วันสุดทายการสงขอสอบวัดผลและประเมินปลายภาค
ภาคเรียนที่ 1/2563
กิจกรรมเนื่องในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับ
อกท. ไวในพระราชูปถัมถ&
ประกาศรายชื่อผูไมมีสิทธิ์สอบปลายภาค ภ.1/63
สอบวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา ภาคเรียนที่
1/2563 ศูนย&กรมประมง (ทางไกล)
สอบวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา ภาคเรียนที่
1/2563 ศูนย&การเรียนรูวัดพระธาตุโปZงดินสอ (ทางไกล)

ผู5รับผิดชอบ
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
งานวัดและประเมินผล/
งานทวิภาคี
งานวัดและประเมินผล/
งานทวิภาคี
งานกิจกรรมฯ
อกท. หนวยนครราชสีมา
งานวัดและประเมินผล/
งานทวิภาคี
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
งานวัดและประเมินผล/
งานทวิภาคี
งานวัดและประเมินผล
ฝZายพัฒนาฯ
งานกิจกรรมฯ
อกท. หนวยนครราชสีมา
งานทะเบียน
งานวัดและประเมินผล/
งานทวิภาคี
งานวัดและประเมินผล/
งานทวิภาคี

24

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําป(การศึกษา 2563
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน พฤศจิกายน 2563
วัน / เดือน / ป(
งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
จันทร&ที่ 9 – พฤหัสบดีที่ 12 แจกตารางเรียนตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2563
สอบวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา ภาคเรียนที่
1/2563
รายงานงบ
ภายในวันที่ 10
สงรายงานการเบิกจาย “คลังจังหวัด”
พุธที่ 11
กิจกรรม อกท. / ชมรมวิชาชีพ
ศุกร&ที่ 13

อาทิตย&ที่ 15
ภายใน 15
จันทร&ที่ 16
พุธที่ 18

20 – 26

วิทยาลัยฯ สงผลการเรียนและรายงานขอมูลผูมีสิทธิ์ขอ
สําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนที่ 1/2563
สอบวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา ภาคเรียนที่
1/2563
สอบวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา ภาคเรียนที่
1/2563
สอบวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา ภาคเรียนที่
1/2563ศูนย&การเรียนรูโนนสูง (ทางไกล)
จัดการเรียนการสอนตามตาราง (ทล.บ.1, ทล.บ.2)
สงรายงาน “สํานักงานตรวจเงินแผนดิน”
สรุปรายงานการสงแผนการจัดการเรียนรู ภาคเรียนที่
1/2563 (ครั้งที่2)
สรุปการสงสมุดวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 1
กิจกรรม อกท. / ชมรมวิชาชีพ
ตรวจสอบความซ้ําซอนกับสถานศึกษาอื่นๆ และแกไขให
เปJนปvจจุบัน
จัดทําเงินเดือนพนักงานราชการ (ตําแหนงครู)

ผู5รับผิดชอบ
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
งานวัดผลฯ
งานบัญชี
งานการเงิน
งานกิจกรรมฯ
อกท. หนวยนครราชสีมา
งานทะเบียน/
งานการเงิน
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
อาจารย&ประจําหลักสูตร
งานวัดและประเมินผล/
งานทวิภาคี

งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
อาจารย&ประจําหลักสูตร
งานการเงิน
งานหลักสูตรฯ
งานวัดและประเมินผล
งานกิจกรรมฯ
อกท. หนวยนครราชสีมา
งานทะเบียน
งานการเงิน
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําป(การศึกษา 2563
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน พฤศจิกายน 2563
วัน / เดือน / ป(
เสาร&ที่ 21 – อาทิตย&ที่ 22
พฤหัสบดีที่ 26

ศุกร&ที่ 27
เสาร&ที่ 28 – อาทิตย&ที่ 29
29 – 30
จันทร&ที่ 30

พ.ย. 63 – มี.ค.64
ทุกสิ้นเดือน
พ.ย.

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
จัดการเรียนการสอนตามตาราง (ทล.บ.1, ทล.บ.2)
กําหนดสงผลการเรียนทุกระดับชั้นถึงแผนกวิชา

กําหนดสงผลการเรียนทุกระดับชั้นถึงงานวัดผลและ
ประเมินผล
จัดการเรียนการสอนตามตาราง (ทล.บ.1, ทล.บ.2)

ผู5รับผิดชอบ
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
ครูผูสอน/หัวหนาแผนก
วิชา/งานวัดผลและ
ประเมินผล

หัวหนาแผนกวิชา/งาน
วัดผลและประเมินผล
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
จัดทําเงินเดือนลูกจางชั่วคราวรายเดือน
งานการเงิน
สรุปการสงสมุดวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
งานวัดผลและ
ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 2
ประเมินผล
สรุปรายงานการสงโครงการสอน พรอม สผก.1 ภาคเรียนที่ งานหลักสูตรฯ
2/2563
แจงตารางเรียน-ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2563
งานหลักสูตรฯ
จายเช็ครานคา
งานการเงิน
รายงานผลิตผลของสถานศึกษา (สผ.5) ปa งปม.2563
งานผลิตผลฯ
ใหนักเรียน - นักศึกษา ปรับปรุงขอมูลในเว็บไซต&
งานศูนย&ขอมูลฯ
V – cop
สรุปรายไดจากการจําหนายผลิตของสถานศึกษา
งานผลิตผลการคาฯ
ประชุมขาราชการครูประจําเดือน
ฝZายบริหารทั่วไป

26

ภาคเรียนที่ 2
ป(การศึกษา 2563
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําป(การศึกษา 2563
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน ธันวาคม 2563
วัน / เดือน / ป(

ธ.ค.63

อังคารที่ 1
1-5
1 - 10

พุธที่ 2

อังคารที่ 1 – ศุกร&ที่ 4

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
1) ตรวจเช็คระบบสาธารณูปโภคใหพรอมใชงาน
2) ดูแลภูมิทัศน&ในภาพรวมใหสวยงาม
3) จัดครูเวร และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เพื่อดูแล
การจราจรและความปลอดภัย
4) ประดับธงชาติและธงสัญลักษณ&เนื่องในวันคลายวันพระ
บรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
5) รายงานขอมูลประหยัดพลังงาน ประจําเดือน พ.ย.
2563
6) รายงานขอมูลการคัดแยกขยะมูลฝอย ปa 2563
ประจําเดือน พ.ย. 2563
7) จัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมกีฬาสี
8) จัดเตรียมสถานที่กิจกรรมวันสงทายปaเกา /
ตอนรับปaใหม
วันเปqดภาคเรียนที่ 2 ปaการศึกษา 2563
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
วางแผนจัดทําโครงการเปqดบานรับครูแนะแนว
วันสุดทายของการลงทะเบียนการสอบแกตัว
จัดทําเงินเดือนลูกจางชั่วคราวรายวัน
ดาวโหลดเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันสุดทายของการยื่นการสอบทดแทนการสอบปลายภาค/
สอบแกตัวภาคเรียนที่ 1/2563
กิจกรรมเนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนภาธิเบศร& มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร /วันชาติ / วันพอแหงชาติ
- จัดทําบัญชีแยกประเภทเงิน งปม. อุดหนุน
เงินนอกงบประมาณประจําเดือน พ.ย.63
- คาสาธารณูปโภค เดือน พ.ย.63

ผู5รับผิดชอบ
งานอาคารฯ

งานทะเบียน
งานวัดผล ฯ
งานแนะแนวฯ
งานทะเบียน
งานการเงิน
งานการเงิน
งานวัดผลและ
ประเมินผล
ฝZายพัฒนาฯ
งานกิจกรรมฯ
อกท. หนวยนครราชสีมา
งานวางแผนฯ
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําป(การศึกษา 2563
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน ธันวาคม 2563
วัน / เดือน / ป(
เสาร&ที่ 5 – อาทิตย&ที่ 6
อาทิตย&ที่ 6
จันทร&ที่ 7
อังคารที่ 8 – ศุกร&ที่ 11
พุธที่ 9
ภายในวันที่ 10
ศุกร&ที่ 11
เสาร&ที่ 12 – อาทิตย&ที่ 13
อาทิตย&ที่ 13
จันทร&ที่ 14
15
พุธที่ 16

เสาร&ที่ 19 – อาทิตย&ที่ 20
20 - 26
จันทร&ที่ 21

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
จัดการเรียนการสอนตามตาราง (ทล.บ.1, ทล.บ.2)
การสอบทดแทนการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563
จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ& การรับสมัคร นักเรียน
นักศึกษา ระบบโควตา ปaการศึกษา 2564 และดําเนินการ
จัดสงสถานศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ
ปa งปม. 2563
กิจกรรม อกท. การทดสอบเลื่อนระดับวิชาชีพจากสมาชิก
ใหมเปJนสมาชิกระดับหนวย
รายงานงบ
สงรายงานการเบิกจาย “คลังจังหวัด”
ประกาศผลการสอบทดแทนการสอบปลายภาค/สอบแกตัว
ภาคเรียนที่ 1/2563
จัดการเรียนการสอนตามตาราง (ทล.บ.1, ทล.บ.2)
กิจกรรมกีฬานักศึกษาระบบทวิภาคี
วันสุดทายของการขออนุมัติผลการเรียน มส.
สงรายงาน “สํานักงานตรวจเงินแผนดิน”
กิจกรรม อกท. เตรียมความพรอมการตรวจเลื่อนระดับ /
สมาชิกดีเดน สมาชิกพัฒนาสังคมและบริการชมรมดีเดน
จากระดับหนวยเปJนระดับภาค
จัดการเรียนการสอนตามตาราง (ทล.บ.1, ทล.บ.2)
จัดทําเงินเดือนพนักงานราชการ (ตําแหนงครู)
จัดทําเอกสาร เตรียมความพรอม รางแผนงาน การสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ ปaการศึกษา 2563

ผู5รับผิดชอบ
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานหลักสูตรฯ

งานวางแผนฯ
งานกิจกรรมฯ
อกท. หนวยนครราชสีมา
งานบัญชี
งานการเงิน
งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
งานทวิภาคี
งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานการเงิน
งานกิจกรรมฯ
อกท. หนวยนครราชสีมา
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
งานการเงิน
งานวัดผลและ
ประเมินผล
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําป(การศึกษา 2563
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน ธันวาคม 2563
วัน / เดือน / ป(
อังคารที่ 22

พุธที่ 23
เสาร&ที่ 26 – อาทิตย&ที่ 27
29 - 31
พุธที่ 30

พฤหัสบดีที่ 31

ทุกสิ้นเดือน

ธ.ค.

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
จัดทําเอกสาร เตรียมความพรอม รางแผนงาน การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา V-NET ปa
การศึกษา 2563
การฝWกซอมสมาชิกเพื่อแขงขันประกวด และสัมมนาในงาน
ประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ครั้งที่ 42
จัดการเรียนการสอนตามตาราง (ทล.บ.1, ทล.บ.2)
จัดทําเงินเดือนลูกจางชั่วคราวรายเดือน
กิจกรรมกีฬาสีภายใน
จายเช็ครานคา
สรุปรายงานการสงแผนการจัดการเรียนรู ภาคเรียนที่
2/2563 (ครั้งที่1)
วันสุดทายยื่นแบบคําขอกูผานระบบ e-studentloan
ภาคเรียน 2/2563
วันสุดทายของการลงทะเบียนเรียน
สรุปรายไดจากการจําหนายผลิตของสถานศึกษา
สรุปผลการวิจัยครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา
ผลงานวิจัยของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ผลงานวิจัยของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง
(ปวส. )
ผลงานวิจัยของชุมชน ภาคเรียนที่ 1 ปaการศึกษา 2563

ผู5รับผิดชอบ
งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานกิจกรรมฯ
อกท. หนวยนครราชสีมา
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
งานการเงิน
งานกิจกรรมฯ
งานกีฬา
งานการเงิน
งานหลักสูตรฯ
งานแนะแนวฯ
งานทะเบียน
งานผลิตผลการคาฯ
งานวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ&
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําป(การศึกษา 2563
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน มกราคม 2564
วัน / เดือน / ป(

ม.ค.64

1-5
1 - 10
จันทร&ที่ 4
จันทร&ที่ 4 – ศุกร&ที่ 8
อังคารที่ 5

พุธที่ 6

ศุกร&ที่ 8

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
1) ตรวจเช็คระบบสาธารณูปโภคใหพรอมใชงาน
2) ดูแลภูมิทัศน&ในภาพรวมใหสวยงาม
3) จัดครูเวร และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เพื่อดูแล
การจราจรและความปลอดภัย
4) จัดเตรียมสถานที่วันครู
5) รายงานขอมูลประหยัดพลังงาน ประจําเดือน ธ.ค.
2563
6) รายงานขอมูลการคัดแยกขยะมูลฝอย ปa 2563
ประจําเดือน ธ.ค. 2563
จัดทําเงินเดือนลูกจางชั่วคราวรายวัน
ดาวโหลดเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สรุปรายงานการวิจัยในชั้นเรียนครู ภาคเรียนที่ 1/2563
- จัดทําบัญชีแยกประเภทเงิน งปม. อุดหนุน
เงินนอกงบประมาณประจําเดือน ธ.ค.63
- คาสาธารณูปโภค เดือน ธ.ค.63
แจงนักเรียนพนสภาพการเปJนนนักศึกษา
ประชุมหัวหนาแผนกวิชาเพื่อเตรียมความพรอมการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา V-NET ปaการศึกษา 2563
แจกเอกสารคํารองขอฝWกงาน ภาคฤดูรอน 2563 (ปวส.)
การฝWกซอมสมาชิกเพื่อเขาแขงขันประกวดและสัมมนาใน
งานประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาคครั้งที่ 42
รายงานไตรมาสที่ 1 ปa งปม. 2564 (ต.ค. – ธ.ค.63)
บันทึกขออนุมัติการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ& การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา V-NET ปaการศึกษา
2563

ผู5รับผิดชอบ
งานอาคารฯ

งานการเงิน
งานการเงิน
งานหลักสูตรฯ
งานวางแผนฯ

งานทะเบียน
งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานทวิภาคี
ฝZายพัฒนาฯ
งานกิจกรรมฯ
อกท. หนวยนครราชสีมา
งานวางแผนฯ
งานวัดผลและ
ประเมินผล
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วัน / เดือน / ป(
เสาร&ที่ 9 – อาทิตย&ที่ 10
ภายในวันที่ 10
จันทร&ที่ 11

พุธที่ 13

ศุกร&ที่ 15
15
เสาร&ที่ 16 – อาทิตย&ที่ 17
จันทร&ที่ 18
อังคารที่ 19 – ศุกร&ที่ 22
20 - 26
เสาร&ที่ 23 – อาทิตย&ที่ 24
จันทร&ที่ 25

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําป(การศึกษา 2563
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน มกราคม 2564
งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
จัดการเรียนการสอนตามตาราง (ทล.บ.1, ทล.บ.2)
รายงานงบ
สงรายงานการเบิกจาย “คลังจังหวัด”
จัดทําคําสั่งเตรียมความพรอมการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา V-NET ปaการศึกษา 2563
จัดทําตารางเตรียมความพรอมการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา V-NET ปaการศึกษา 2563
การฝWกซอมสมาชิกเพื่อเขาแขงขันประกวดและสัมมนาใน
งานประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาคครั้งที่ 42
สงรายงานการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาฯ
ภาคเรียนที่ 2/2562
สงรายงาน “สํานักงานตรวจเงินแผนดิน”
จัดการเรียนการสอนตามตาราง (ทล.บ.1, ทล.บ.2)

ผู5รับผิดชอบ
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
งานบัญชี
งานการเงิน
งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานวัดผลและ
ประเมินผล
ฝZายพัฒนาฯ
งานกิจกรรมฯ
อกท. หนวยนครราชสีมา
งานหลักสูตรฯ

งานการเงิน
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
จัดทําคําสั่งเตรียมความพรอมการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
งานวัดผลและ
ปaการศึกษา 2563
ประเมินผล
งานประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาคครั้งที่ 42 ณ วิทยาลัย ฝZายพัฒนาฯ
เกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
งานกิจกรรมฯ
อกท. หนวยนครราชสีมา
จัดทําเงินเดือนพนักงานราชการ (ตําแหนงครู)
งานการเงิน
จัดการเรียนการสอนตามตาราง (ทล.บ.1, ทล.บ.2)
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
แจงแผนกวิชา สงรายการจัดซื้อวัสดุในการสอบมาตรฐาน หัวหนาแผนกวิชา/งาน
วิชาชีพ ปaการศึกษา 2563
วัดผลและประเมินผล
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําป(การศึกษา 2563
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน มกราคม 2564
วัน / เดือน / ป(
พุธที่ 27

ศุกร&ที่ 29

29 - 31
30
เสาร&ที่ 30 – อาทิตย&ที่ 31
ทุกสิ้นเดือน
มค.

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เตรียมความพรอมนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ
ปวส.2 เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา V-NET ปaการศึกษา 2563
การตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเลื่อนระดับสมาชิก อกท. จาก
ระดับภาคเปJนระดับชาติฯ
บันทึกขอความการจัดซื้อวัสดุในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ปaการศึกษา 2563
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 ยื่นคํารองขอฝWกงาน Summer
2563
สรุปงานโครงการแนะแนวสัญจร
จัดทําเงินเดือนลูกจางชั่วคราวรายเดือน
จายเช็ครานคา
จัดการเรียนการสอนตามตาราง (ทล.บ.1, ทล.บ.2)
สรุปรายไดจากการจําหนายผลิตของสถานศึกษา
ใหคําแนะนํา อํานวยความสะดวกแกบุคลากรใน
สถานศึกษาในดานตางๆ เชน การขอมีบัตรประจําตัว
เจาหนาที่ของรัฐการขอแกไขทะเบียนประวัติ การขอ
เปลี่ยนตําแหนง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออก
หนังสือรับรองการขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ เงินทดแทน
เปJนตน
การเสนอขอรับรางวัลและคุณงามความดีจากหนวยงาน
ตางๆ
การดําเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา
ลงขอมูลการอบรมในระบบพัฒนาบุคลากร สอศ.
ประจําเดือนมกราคม 2564
ดําเนินการตามหนังสือราชการรับเขา และสงออกเกี่ยวกับ
บุคลากร เดือนมกราคม 2564

ผู5รับผิดชอบ
งานวัดผลและ
ประเมินผล
ฝZายพัฒนาฯ
งานกิจกรรมฯ
อกท. หนวยนครราชสีมา
งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานทวิภาคี
งานแนวฯ
งานการเงิน
งานการเงิน
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
งานผลิตผลการคาฯ
งานบุคลากร
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําป(การศึกษา 2563
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน กุมภาพันธ 2564
วัน / เดือน / ป(

ก.พ.64

จันทร&ที่ 1

จันทร&ที่ 1 – ศุกร&ที่ 5
1 - 10

พุธที่ 3

ก.พ.
เสาร&ที่ 6 – อาทิตย&ที่ 7
จันทร&ที่ 8

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
1) ตรวจเช็คระบบสาธารณูปโภคใหพรอมใชงาน
2) ดูแลภูมิทัศน&ในภาพรวมใหสวยงาม
3) จัดครูเวร และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เพื่อดูแล
การจราจรและความปลอดภัย
4) จัดเตรียมสถานที่สอบปลายภาค 2/2563
5) จัดเรียมสถานที่จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา
6) รายงานขอมูลประหยัดพลังงาน ประจําเดือน ม.ค.
2564
7) รายงานขอมูลการคัดแยกขยะมูลฝอย ปa 2564
ประจําเดือน ม.ค. 2564
สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.
ยื่นคํารอง
- จัดทําบัญชีแยกประเภทเงิน งปม. อุดหนุน
เงินนอกงบประมาณประจําเดือน ม.ค.64
- คาสาธารณูปโภค เดือน ม.ค.64
จัดทําเงินเดือนลูกจางชั่วคราวรายวัน
ดาวโหลดเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เตรียมความพรอมนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ
ปวส.2 เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา V-NET ปaการศึกษา 2563ครั้งที่ 2
กิจกรรม อกท. / ชมรมวิชาชีพ
ธุรกิจแตละธุรกิจรายงานผลการดําเนินงานตามแผนธุรกิจ
สงศูนย&บมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
จัดการเรียนการสอนตามตาราง (ทล.บ.1, ทล.บ.2)
จัดสงหนังสือขอความอนุเคราะห&รับนักศึกษาฝWกงาน
ระดับชั้น ปวส. ภาคฤดูรอน ปaการศึกษา 2563

ผู5รับผิดชอบ
งานอาคารฯ

งานทวิศึกษา
งานวางแผนฯ

งานการเงิน
งานการเงิน
งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานกิจกรรมฯ
อกท. หนวยนครราชสีมา
งานบมเพาะฯ
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
งานทวิภาคี
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วัน / เดือน / ป(

พุธที่ 10

ภายในวันที่ 10
เสาร&ที่ 13

อาทิตย&ที่ 14

15
พุธที่ 17

เสาร&ที่ 20 – อาทิตย&ที่ 21

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําป(การศึกษา 2563
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน กุมภาพันธ 2564
งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เตรียมความพรอมนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ
ปวส.2 เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา V-NET ปaการศึกษา 2563ครั้งที่ 3
การฝWกสมาชิก อกท. เพื่อเขาแขงขันประกวดและสัมมนาใน
งานประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาคครั้งที่ 42

ผู5รับผิดชอบ
งานวัดผลและ
ประเมินผล

ฝZายพัฒนาฯ
งานกิจกรรมฯ
อกท.หนวยนครราชสีมา
รายงานงบ
งานบัญชี
สงรายงานการเบิกจาย “คลังจังหวัด”
งานการเงิน
จัดการเรียนการสอนตามตาราง (ทล.บ.1, ทล.บ.2)
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
นํานักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 เขารับ งานวัดผลและ
การสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา V-NET ปa ประเมินผล
การศึกษา 2563
ศึกษาดูงานนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ระบบทวิ งานทวิภาคี
ภาคี
จัดการเรียนการสอนตามตาราง (ทล.บ.1, ทล.บ.2)
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
นํานักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 เขารับ งานวัดผลและ
การสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา V-NET ปa ประเมินผล
การศึกษา 2563
ศึกษาดูงานนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ระบบทวิ งานทวิภาคี
ภาคี
สงรายงาน “สํานักงานตรวจเงินแผนดิน”
งานการเงิน
การฝWกสมาชิก อกท. เพื่อเขาแขงขันประกวดและสัมมนาใน ฝZายพัฒนาฯ
งานประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาคครั้งที่ 42
งานกิจกรรมฯ
อกท.หนวยนครราชสีมา
จัดการเรียนการสอนตามตาราง (ทล.บ.1, ทล.บ.2)
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําป(การศึกษา 2563
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน กุมภาพันธ 2564
วัน / เดือน / ป(
20 - 26
จันทร&ที่ 22
พุธที่ 24
เสาร&ที่ 27 – อาทิตย&ที่ 28
26 - 27
28
ทุกสิ้นเดือน

กพ.

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
จัดทําเงินเดือนพนักงานราชการ (ตําแหนงครู)
กิจกรรมปvจฉิมนิเทศ/การใชขอมูล V-cop/แบบสอบถาม
ขอมูลการศึกษาตอ-ประกอบอาชีพ
การฝWกสมาชิก อกท. เพื่อเขาแขงขันประกวดและสัมมนาใน
งานประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาคครั้งที่ 42

ผู5รับผิดชอบ
งานการเงิน
งานแนะแนวฯ

ฝZายพัฒนาฯ
งานกิจกรรมฯ
อกท.หนวยนครราชสีมา
จัดการเรียนการสอนตามตาราง (ทล.บ.1, ทล.บ.2)
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
จัดทําเงินเดือนลูกจางชั่วคราวรายเดือน
งานการเงิน
จายเช็ครานคา
งานการเงิน
สรุปรายไดจากการจําหนายผลิตของสถานศึกษา
งานผลิตผลการคาฯ
1. สรุปการลงเวลาปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรในสถานศึกษา งานบุคลากร
ประจําวัน
2. ใหคําแนะนํา อํานวยความสะดวกแกบุคลากรใน
สถานศึกษาในดานตางๆ เชน การขอมีบัตรประจําตัว
เจาหนาที่ของรัฐการขอแกไขทะเบียนประวัติ การขอ
เปลี่ยนตําแหนง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออก
หนังสือรับรองการขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ เงินทดแทน
เปJนตน
3. การเสนอขอรับรางวัลและคุณงามความดีจากหนวยงาน
ตางๆ
4. การดําเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา
5. ลงขอมูลการอบรมในระบบพัฒนาบุคลากร สอศ.
ประจําเดือนกุมภาพันธ& 2564
6. ดําเนินการตามหนังสือราชการรับเขา และสงออก
เกี่ยวกับบุคลากร เดือนกุมภาพันธ& 2564
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําปaการศึกษา 2563
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน มีนาคม 2564
วัน / เดือน / ป(

มี.ค.64

มี.ค.64

จันทร&ที่ 1
1-5
1 - 10
จันทร&ที่ 1 – พุธที่ 31
จันทร&ที่ 1 – ศุกร&ที่ 5
พุธที่ 3
เสาร&ที่ 6 – อาทิตย&ที่ 7

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
1) ตรวจเช็คระบบสาธารณูปโภคใหพรอมใชงาน
2) ดูแลภูมิทัศน&ในภาพรวมใหสวยงาม
3) จัดครูเวร และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เพื่อดูแล
การจราจรและความปลอดภัย
4) รายงานขอมูลประหยัดพลังงาน ประจําเดือน
ก.พ. 2564
5) รายงานขอมูลการคัดแยกขยะมูลฝอย ปa 2564
ประจําเดือน ก.พ. 2564
6) จัดเตรียมสถานที่พิธีรับประกาศนียบัตรผูจบการศึกษา
ประจําปaการศึกษา 2563
ศูนย&บมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรจัดทํา
รายงานการดําเนินการบมเพาะ
จัดทําคูมือนักเรียนนักศึกษา ประจําปaการศึกษา 2564
วิทยาลัยฯ ยื่นคํารองขอเปqดเรียนภาคฤดูรอน

ผู5รับผิดชอบ
งานอาคารฯ

งานบมเพาะฯ

งานแนะแนวฯ
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
จัดทําคูมือนักเรียน-นักศึกษา 2564
งานแนะแนวฯ
จัดทําเงินเดือนลูกจางชั่วคราวรายวัน
งานการเงิน
ดาวโหลดเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งานการเงิน
รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม ประจําปaการศึกษา 2564 งานทะเบียน
- จัดทําบัญชีแยกประเภทเงิน งปม. อุดหนุน
งานวางแผนฯ
เงินนอกงบประมาณประจําเดือน ก.พ.64
- คาสาธารณูปโภค เดือน ก.พ.64
การฝWกสมาชิก อกท. เพื่อเขาแขงขันประกวดและสัมมนาใน ฝZายพัฒนาฯ
งานประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาคครั้งที่ 42
งานกิจกรรมฯ
อกท.หนวยนครราชสีมา
จัดการเรียนการสอนตามตาราง (ทล.บ.1, ทล.บ.2)
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําปaการศึกษา 2563
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน มีนาคม 2564
วัน / เดือน / ป(

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
แจกแบบฟอร&มปฏิบัติการปฏิบัติงาน ประจําปaการศึกษา
2564
จันทร&ที่ 8
จัดทํารายชื่อผูไมมีสิทธิ์สอบปลายภาค ภ.2/63
จันทร&ที่ 8 – ศุกร&ที่ 12 มี.ค. เดินทางรวมประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 42
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแกว
ภายในวันที่ 10
รายงานงบ
สงรายงานการเบิกจาย “คลังจังหวัด”
พฤหัสบดีที่ 11 – ศุกร&ที่ 26 แกไขประวัตินักเรียนนักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษาปa
การศึกษา 2563 /บันทึกขอมูลผลการเรียน
จัดการเรียนการสอนตามตาราง (ทล.บ.1, ทล.บ.2)
เสาร&ที่ 13 – อาทิตย&ที่ 14
จันทร&ที่ 15

พุธที่ 17

เสาร&ที่ 20 – อาทิตย&ที่ 21
20 - 26
อาทิตย&ที่ 21

จันทร&ที่ 22

ผู5รับผิดชอบ
งานวางแผน
งานทะเบียน
งานกิจกรรมฯ
อกท.หนวยนครราชสีมา
งานบัญชี
งานการเงิน
งานทะเบียน

งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบมาตรฐานวิชาชีพ (ทล.บ.2) งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
สงรายงาน “สํานักงานตรวจเงินแผนดิน”
งานการเงิน
ประชาสัมพันธ&/แจงนักศึกษา เรื่องการสอบมาตรฐาน
งานวัดและประเมินผล
วิชาชีพ ปaการศึกษา 2563
กิจกรรม อกท. /ชมรมวิชาชีพ
งานกิจกรรมฯ
อกท.หนวยนครราชสีมา
จัดการเรียนการสอนตามตาราง (ทล.บ.1, ทล.บ.2)
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
จัดทําเงินเดือนพนักงานราชการ (ตําแหนงครู)
งานากรเงิน
ประชาสัมพันธ&/แจงนักศึกษา เรื่องการสอบมาตรฐาน
งานวัดและประเมินผล
วิชาชีพ ปaการศึกษา 2563 (ระบทวิภาคี)
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมการสอบปลายภาค
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
ภาคเรียนที่ 2/2563
- ขออนุมัติตารางสอบปลายภาค/ แจงสอบปลายภาค
แจงผลการคัดเลือกนักศึกษาที่มีสิทธิ์เขาศึกษาตอในระบบ งานหลักสูตรฯ
โควตา ปaการศึกษา 2564
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําป(การศึกษา 2563
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน มีนาคม 2564
วัน / เดือน / ป(

พุธที่ 24

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
สิ้นสุดการสงขอสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563
สรุปผลประเมินผลกิจกรรมและดําเนินวิธีการจัดการซอม
กิจกรรม

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (ทล.บ.1, ทล.บ.2)
เสาร&ที่ 27

อาทิตย&ที่ 28

จันทร&ที่ 29

29 – 31
30
พุธที่ 31
ทุกสิ้นเดือน
มี.ค.

สอบมาตรฐานวิชาชีพ (ทล.บ.2)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมดาน
ภาษาตางประเทศ (ทล.บ.2)
แจงนักศึกษา เรื่อง ภาคเรียนฤดูรอน ปaการศึกษา 2563 /
บันทึกอนุมัติเปqดสอนรายวิชาภาคฤดูรอน ปaการศึกษา
2563
สงใบคํารองขอจบการศึกษา ประจําปaการศึกษา 2563
ลงทะเบียนภาคฤดูรอน ปaการศึกษา 2563
จัดทําเงินเดือนลูกจางชั่วคราวรายเดือน
จายเช็ครานคา
วิทยาลัยฯ สงผลการเรียน และรายงานขอมูลผูมีสิทธิ์ขอ
สําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนที่ 2/2563 ถึงสถาบันฯ
สรุปรายไดจากการจําหนายผลิตของสถานศึกษา
ประชุมกรรมการสถานศึกษา

ผู5รับผิดชอบ
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
ฝZายพัฒนาฯ
งานกิจกรรมฯ
งานหอพักฯ
อกท.หนวยนครราชสีมา
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
กรรมการควบคุมการ
สอบ
อาชีวศึกษาบัณฑิต
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต

งานทะเบียน
งานการเงิน
งานการเงิน
งานหลักสูตรฯ
งานผลิตผลการคาฯ
ฝZายบริหารทรัพยากร
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําป(การศึกษา 2563
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน มีนาคม 2564
วัน / เดือน / ป(
มี.ค.

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
1.ประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการครู และบุคลากรฯ
ครั้งที่1
2. รายงานขอมูลบุคลากร วษท.นม ครั้งที่ 1
3. ทําสถิติการลาของขาราชการครูและบุคลากรทุกคน ครั้ง
ที่ 1
4. สรุปการลงเวลาปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรในสถานศึกษา
ประจําวัน
5. ใหคําแนะนํา อํานวยความสะดวกแกบุคลากรใน
สถานศึกษาในดานตางๆ เชน การขอมีบัตรประจําตัว
เจาหนาที่ของรัฐการขอแกไขทะเบียนประวัติ การขอ
เปลี่ยนตําแหนง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออก
หนังสือรับรองการขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ เงินทดแทน
เปJนตน
6. การเสนอขอรับรางวัลและคุณงามความดีจากหนวยงาน
ตางๆ
7. การดําเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา
8. ลงขอมูลการอบรมในระบบพัฒนาบุคลากร สอศ.
ประจําเดือนมีนาคม 2564
9. ดําเนินการตามหนังสือราชการรับเขา และสงออก
เกี่ยวกับบุคลากร เดือนมีนาคม 2564

ผู5รับผิดชอบ
งานบุคลากร
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําป(การศึกษา 2563
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน เมษายน 2564
วัน / เดือน / ป(

เม.ย.64

พฤหัสบดีที่ 1
1–5
พฤหัสที่ 1 –
อังคารที่ 6
1 – 10
พฤหัสบดีที่ 1 – 30 เม.ย.

เสาร&ที่ 3

อาทิตย&ที่ 4

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
1) ตรวจเช็คระบบสาธารณูปโภคใหพรอมใชงาน
2) ดูแลภูมิทัศน&ในภาพรวมใหสวยงาม
3) จัดครูเวร และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เพื่อดูแล
การจราจรและความปลอดภัย
4) ประดับธงชาติเนื่องในวันจักรี
5) จัดเตรียมสถานที่จัดงานวันสงกรานต&
6) รายงานขอมูลประหยัดพลังงาน ประจําเดือน
มี.ค.64
7) รายงานขอมูลการคัดแยกขยะมูลฝอย ปa 2564
ประจําเดือน มี.ค. 2564
วันสุดทายของการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอน
ปaการศึกษา 2563
จัดทําเงินเดือนลูกจางชั่วคราวรายวัน
- จัดทําบัญชีแยกประเภทเงิน งปม. อุดหนุน
เงินนอกงบประมาณประจําเดือน มี.ค.64
- คาสาธารณูปโภค เดือน มี.ค.64
ดาวโหลดเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันแรกของแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการซอม
กิจกรรมนักศึกษา

- ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอน (ทล.บ.1)
- เปqดภาคเรียนภาคฤดูรอน (ทล.บ.1)
- จัดการเรียนการสอนตามตารางภาคฤดูรอน (ทล.บ.1)
- อบรมเตรียมความพรอมดานภาษาตางประเทศ(ทล.บ.2)
- วันสิ้นสุดการสงรูปเลมโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(ทล.บ.2)
จัดการเรียนการสอนตามตารางภาคฤดูรอน (ทล.บ.1)

ผู5รับผิดชอบ
งานอาคารฯ

งานทะเบียน
งานการเงิน
งานวางแผนฯ

งานการเงิน
ฝZายพัฒนาฯ
งานกิจกรรมฯ
งานหอพักฯ
อกท.หนวยนครราชสีมา
งานทะเบียน/
งานการเงิน
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
อาจารย&ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
อาจารย&ประจําหลักสูตร
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําป(การศึกษา 2563
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน เมษายน 2564
วัน / เดือน / ป(
อาทิตย&ที่ 4
จันทร&ที่ 5 – ศุกร&ที่ 9
จันทร&ที่ 5 – ศุกร&ที่ 30
ศุกร&ที่ 9
ภายในวันที่ 10
เสาร&ที่ 10 – อาทิตย&ที่ 11
จันทร&ที่ 12
อังคารที่ 13
พฤหัสบดีที่ 15
เสาร&ที่ 17 – อาทิตย&ที่ 18
จันทร&ที่ 19
อังคารที่ 20
20 -26
พุธที่ 21

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
จัดการเรียนการสอนตามตารางภาคฤดูรอน (ทล.บ.1)
สอบวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา ภาคเรียนที่
2/2563
บันทึกขอมูลผลการเรียน
รายงานไตรมาสที่ 2 ปa งปม. 2564
รายงานงบ
สงรายงานการเบิกจาย “คลังจังหวัด”
จัดการเรียนการสอนตามตารางภาคฤดูรอน (ทล.บ.1)
จัดทําเลมปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําปaการศึกษา 2564
กําหนดรายวิชาสอนใหครูผูสอน
จัดทําคําสั่งแตงตั้งการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ประจําปaการศึกษา 2564
ขออนุมัติรายวิชาที่เปqดสอน ภาคเรียนฤดูรอน ปaการศึกษา
2563
สงรายงาน “สํานักงานตรวจเงินแผนดิน”
จัดการเรียนการสอนตามตารางภาคฤดูรอน (ทล.บ.1)
เปqดภาคเรียนฤดูรอน ปaการศึกษา 2563
จัดทําใบ รบ. 1 และใบประกาศฯ (จบพรอมรุน) ระดับชั้น
ปวช. / ปวส.
สงรายงาน GPA 6 ภาคเรียนของนักเรียนชั้น ปวช.3
จัดทําเงินเดือนพนักงานราชการ (ตําแหนงครู)
กิจกรรมวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กําหนดสงผลการเรียนทุกระดับชั้นถึงหัวหนาแผนกวิชา

ศุกร&ที่ 23

ผู5รับผิดชอบ
นักเรียน / นักศึกษา
กรรมการคุมสอบ
งานทะเบียน
งานวางแผนฯ
งานบัญชี
งานการเงิน
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
งานวางแผนฯ
งานหลักสูตรฯ
ฝZายบริหารทรัพยากร
งานหลักสูตรฯ
งานการเงิน
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
งานหลักสูตรฯ

งานทะเบียน
งานการเงิน
ฝZายพัฒนาฯ
งานกิจกรรมฯ
อกท.หนวยนครราชสีมา
ครูผูสอน/หัวหนาแผนก
วิชา/งานวัดผลและ
ประเมินผล
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําป(การศึกษา 2563
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน เมษายน 2564
วัน / เดือน / ป(
เสาร&ที่ 24 – อาทิตย&ที่ 25
จันทร&ที่ 26

อังคารที่ 27 – ศุกร&ที่ 30
พุธที่ 28
พฤหัสบดีที่ 29
28 - 30
ศุกร&ที่ 30
ทุกสิ้นเดือน

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
จัดการเรียนการสอนตามตารางภาคฤดูรอน (ทล.บ.1)
กําหนดสงผลการเรียนทุกระดับชั้นถึงงานวัดผลและ
ประเมินผล
จัดทําใบ รบ. 1 และใบประกาศฯ (จบมาพรอมรุน)
ระดับชั้น ปวช. / ปวส.
บันทึกขอมูลผลการเรียนภาคฤดูรอน จัดทํา ใบ รบ. และ
ใบประกาศฯ (จบภาคฤดูรอน) ระดับ ปวช. และ ปวส.
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

ผู5รับผิดชอบ
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/
อาจารย&ประจําหลักสูตร
หัวหนาแผนกวิชา/งาน
วัดผลและประเมินผล
งานทะเบียน
งานทะเบียน

งานวัดผลและ
ประเมินผล
วันสุดทายของการยื่นคํารองการสอบทดแทนการสอบปลาย งานวัดผลและ
ภาค/สอบแกตัว ภาคเรียนที่ 2/2563
ประเมินผล
จัดทําเงินเดือนลูกจางชั่วคราวรายเดือน
งานการเงิน
สรุปผลการสงสมุดวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่
งานวัดผลและ
2/2563 ครั้งที่ 2
ประเมินผล
จายเช็ครานคา
งานการเงิน
สรุปรายไดจากการจําหนายผลิตของสถานศึกษา
งานผลิตผลการคาฯ
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําป(การศึกษา 2563
ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือน เมษายน 2564
วัน / เดือน / ป(

เม.ย.

งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ผู5รับผิดชอบ
1.สงผลการประเมินการปฏิบัติงานขาราชการครู และ
งานบุคลากร
บุคลากรฯ เพื่อขอเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1
2. ลงขอมูลการขอลาพักผอน ของลูกจางประจํา และ
พนักงานราชการและลูกจางชั่วคราว
3. สรุปและสงผลการประเมินการปฏิบัติงานขาราชการ
เพื่อเสนอขอเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1
4. สรุปการลงเวลาปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรในสถานศึกษา
ประจําวัน
5. ใหคําแนะนํา อํานวยความสะดวกแกบุคลากรใน
สถานศึกษาในดานตางๆ เชน การขอมีบัตรประจําตัว
เจาหนาที่ของรัฐการขอแกไขทะเบียนประวัติ การขอ
เปลี่ยนตําแหนง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออก
หนังสือรับรองการขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ เงินทดแทน
เปJนตน
6. การเสนอขอรับรางวัลและคุณงามความดีจากหนวยงาน
ตางๆ
7. ลงขอมูลการอบรมในระบบพัฒนาบุคลากร สอศ.
ประจําเดือนเมษายน 2564
8. ดําเนินการตามหนังสือราชการรับเขา และสงออก
เกี่ยวกับบุคลากร เดือนเมษายน 2564
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ขอขอบคุณ ฝ;าย / งาน ที่ร<วมจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําป(การศึกษา 2563 ได5แก<
ฝายวิชาการ
- งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
- งานวัดผลและประเมินผล
- งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
- งานสื่อการเรียนการสอน
- แผนกวิชา
ฝายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
- งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา / อกท. หนวยนครราชสีมา
- งานแนะแนวการศึกษา
- งานกีฬา / งานลูกเสือ / งานหอพักฯ/งานครูที่ปรึกษา
- งานโครงการพิเศษ
ฝายแผนงานและความรวมมือ
- งานวางแผนและงบประมาณ
- งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
- งานสงเสริมการผลิตการคาและประกอบธุรกิจ/งานบมเพาะฯ
- งานศูนย&ขอมูลและสารสนเทศ
- งานความรวมมือ/ งานฟาร&มธุรกิจ/งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ&
ฝายบริหารทรัพยากร
- งานทะเบียน
- งานการเงิน งานบัญชี
- งานบุคลากร
- งานพัสดุ
- งานอาคารสถานที่
- งานบริหารทั่วไป
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ความสําคัญของปฏิทิน
ปฏิทินหนึ่งปaนั้นมีคา
บอกเวลาวันเดือนแลวเลื่อนใหม
บอกขางขึ้นขางแรมดูกระไร
วันสําคัญนั้นไซรยิ่งใหญเอย
๑ มกราแวะมาหาปaใหม
วันเด็กไทยอยูในสัปดาห&สอง
วันครูนั้นอยูคูตามครรลอง
หากซื้อกลองไปฝากครูดูกระไร
๒ เดือนกุมภามาเยือนแลวเพื่อนแกว
วันสําคัญนั้นแคลวมีไฉน
มีแตวันสากลคนดีใจ
วาเลนไทร&กุหลาบใหญมอบใหเธอ
๓ มีแตนาไมมีทีวีดู
ชางอดสูยิ่งดูเธอเสนอ
อานหนังสือกันเถอะนะเพื่อนเกลอ
สอบแลวเธอปqดเทอมเริ่มสบาย
๔ เมษาปaใหมของไทยแท
ไปกราบแมแลพอและขอพร
ไปกราบปูZและตายายายกอน
แลวไปนอนหนุนตักอยาหนักใจ
๕ พฤษภามาแลวใกลเปqดเทอม
ปaนี้เพิ่มเพื่อนเกลอเจอเธอใหม
ปaนี้จะเรียนหนังสืออยางตั้งใจ
ไมเลนไปเรียนไปไมสมควร
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๖ มิถุนามีวันสําคัญหลาย
สิ่งแวดลอมนั้นคลายวันที่หา
สุนทรภูยี่สิบหกมิถุนา
ดํารงราชานุภาพยี่สิบเอย
๗ กรกฎาวันสําคัญทางพระพุทธ
ที่ไดหยุดไปวันเขาพรรษา
วันนี้หลังอาสาฬหบูชา
ยี่สิบเกาวันภาษาไทยเรา
๘ สิงหาคมวันแมที่สิบสอง
เราตางปองอยากไดไปเขาเฝpา
ราชินีสิริกิตของไทยเรา
สิบแปดเลาวิทยาศาสตร&ของชาติไทย
๙ กันยายนมหิดลยี่สิบสี่
จําใหดียี่สิบเยาวชนไทย
แลววันไหนการศึกษาที่ยิ่งใหญ
แปดนั่นไงจําไวไมลืมเลือน
๑๐ ตุลาคมชางสมใจปองหมาย
เพื่อนทั้งหลายตางสบายและสุขเหมือน
ปqดเทอมนี้ไมมีวันจะลืมเลือน
จะนัดเพื่อนวันปqยะพบปะเธอ
๑๑ พฤศจิสาวสวยมาทางนี้
เร็วเร็วซิอยาใหพี่เขารอเกอ
คนเหลานี้เขาอยากจะรอเจอ
นพมาศอยางเธอลอยกระทง
๑๒ ธันวาคมเปJนเดือนที่รอคอย
อุณหภูมิเริ่มคลอยคอยต่ําลง
วันพอนั้นวันที่หาตองชูธง
สิ้นปaลงยอนมาเฮฮากัน
ครบสิบสองเดือนแลวเจาแกวเอ•ย
อยาอยูเฉยนิ่งเฉยทําไมนั่น
พอแมพวกเพื่อนพองของเรานั้น
ตางคอยฉันทําดีทุกชีวัน

