คานา

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปี การศึกษา 255 6 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เล่มนี้
จัดทาขึ้นเพื่อใช้ เป็นแนวทางในการดา เนินงานและปฏิบัติงานของบุคลากร และรวมถึง ให้ เป็น ไปตาม
วัตถุประสงค์และบรรลุ เป้าหมายของวิทยาลัย ฯ ที่ สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพ ที่
กาหนดไว้
งานวางแผนและงบประมาณ ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ
ในกา จัดส่งข้อมูล ปฏิทินการปฏิบัติงา น ประจาปี การศึกษา 2556 จนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า ปฏิทินการปฏิบัติงาน ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานตามภารกิจให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
มีนาคม 2556
งานวางแผนและงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

คานา
สารบัญ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน เดือนพฤษภาคม 2556

1

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เดือนมิถุนายน2556

10

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เดือนกรกฎาคม 2556

15

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เดือนสิงหาคม 2556

20

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เดือนกันยายน 2556

24

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เดือนตุลาคม 2556

29

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เดือนพฤศจิกายน 2556

36

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เดือนธันวาคม 2556

40

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เดือนมกราคม 2557

45

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2557

49

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เดือนมีนาคม 2557

55

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เดือนเมษายน 2557

59

ปฏิทินการปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา 2556

62

1

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2556
เดือนพฤษภาคม 2556
วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1-10 พ.ค. 56 จัดทารายงานการมาปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรในสถานศึกษาประจาเดือน
เมษายน 2556
1-15 พ.ค. 56 - จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามของบุคลากรใน
สถานศึกษาประจาเดือนมิถุนายน 2556
- จัดทาคาสั่งตรวจเวรยามสาหรับรอง
ผู้อานวยการประจาเดือนมิถุนายน
2556
1-31 พ.ค. 56 รับงานจ้างและให้บริการแก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ
1-31 พ.ค. 56 โครงการอาหารครบวงจร
1-31 พ.ค. 56 - บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรมนักเรียน
นักศึกษาใหม่
- บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
- บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรมประชุม
นักเรียน นักศึกษา
- บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรมประชุม
ประจาเดือนครู-อาจารย์
2 พ.ค. 56 - ครูที่ปรึกษาพานักเรียน นักศึกษาใหม่
เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
ใหม่
2 พ.ค. 56 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่
2 พ.ค. 56

ประชุมผู้ปกครอง

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
3
3.1
งานบุคลากร
3

3.1

งานบุคลากร

4

4.1

แผนกวิชาคหกรรม

4

4.1

3

3.1,3.2

แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
งานสื่อการเรียนการ
สอน

6

6.1

งานครูที่ปรึกษา

3

3.7

3

3.7

แผนกวิชาการ
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว
แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ

2
วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

3 พ.ค. 56

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่

3 พ.ค. 56

แจกตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2556

3 พ.ค. 56

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่

5 พ.ค. 56

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจาเดือนเมษายน 2556
ประสานงานสถานประกอบการที่เข้า
ร่วมโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน
นักศึกษา
ประชุมคณะทางานครูที่ปรึกษา
ปฐมนิเทศนักเรียนฝึกงานระดับชั้นปวช.
3 ภาคเรียนที่ 1/2556
ปฐมนิเทศนักเรียนฝึกงานชั้น ปวช.3

6 พ.ค. 56

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
3
3.6,3.7
งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
2
2.2,2.3
งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
3
3.6,3.7
แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
3
3.11
งานการบัญชี
1,2

1.9,2.5

3

3.7,3.13

3
3

3.6,3.7
3.6,3.7

3

3.6,3.7

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
ปวช.2 ปวช.3 และปวส.2
9 พ.ค. 56 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาชั้นปวช.3
และปวส.2
9-10 พ.ค. 56 ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา

3

3.6,3.7

3

3.6,3.7

3

3.7,3.13

10 พ.ค. 56

2

2.2

10 พ.ค. 56

ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2556 ชั้น ปวช. 2, ปวช. 3 และปวส. 2
ลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา

2

2.2

10 พ.ค. 56

รับลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา

2

2.2

10 พ.ค. 56

ลงทะเบียนเรียนของนักเรียนชั้นปวช.2
ปวช.3 และปวส.2

2

2.2

7-8 พ.ค. 56
8 พ.ค. 56
9 พ.ค. 56
9 พ.ค. 56
9 พ.ค. 56

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
งานครูที่ปรึกษา
งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
แผนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย
งานครูที่ปรึกษา
แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
แผนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย
งานทะเบียน
แผนกวิชาการ
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว
แผนกวิชาการ
เลขานุการ
แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ

3
วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

10 พ.ค. – 5
มิ.ย. 56
12 พ.ค. 56

รับเงินค่าสมัครนักเรียนเทียบโอน รุ่นที่
12
รับเงินลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2556
ระดับชั้นปวช.2, ปวช.3 และปวส.2
- ครูที่ปรึกษาชั้นปวช.2 ปวช.3 และปวส.
2 รับลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2556
- แจกปฏิทินและเอกสารปฏิบัติงานครูที่
ปรึกษา 2556
- รับสมัครสมาชิกชมรมวิชาชีพ
- รับงานการค้าและบริการแก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ
พิจารณารายวิชาที่นักเรียน นักศึกษา
ลงทะเบียนเพิ่ม และจัดตารางเรียน
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา
นักเรียน นักศึกษาชั้นปวช. ปวส. ยื่นคา
ร้องขอโอนผลการเรียน
- รับเงินค่าลงทะเบียนเรียนหลังกาหนด
ภาคเรียนที่ 1/2556
- รับเงินลงทะเบียนเรียนรายวิชา
เพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1/2556
- ตรวจสมุดบันทึกประจาตัวนักเรียน
นักศึกษา
- ตรวจใบเบิกค่าสอนชั่วโมงเรียนพิเศษ
ทั้งระบบปกติและระบบเทียบโอน
- ตรวจการเรียนการสอนของครู และ
นักเรียน นักศึกษา
- สรุปรายงานผลการนิเทศการสอนของ
ครู และรายงานผล
- รับสมัครสมาชิกองค์การวิชาชีพ /
สมาชิกชมรมวิชาชีพ
- โครงการภายใต้การนิเทศ

12 พ.ค. 56

13 พ.ค. 56
13-17 พ.ค. 56
13-31 พ.ค. 56
13-31 พ.ค. 56

13 พ.ค. – 13
ก.ย. 56

14 พ.ค. 56

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
3
3.11
งานการเงิน
3

3.11

งานการเงิน

2

2.2

งานครูที่ปรึกษา

6

6.1

แผนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย

2

2.2,2.3

2

2.4

3

3.11

2

2.1,2.2,2.3

งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน

6

6.1

งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา

งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานการเงิน

4
วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

14 พ.ค. 56

- รับสมัครสมาชิกชมรมวิชาชีพอาหาร
และโภชนาการ
- ส่งแผนการสอน และวิจัยในชั้นเรียน
- ลงทะเบียนสมาชิกชมรมวิชาชีพการ
ขายและการตลาด
- ประชุมคณะกรรมการชมรม จัดแบ่ง
กลุ่มสมาชิก
นักเรียนทวิภาคีชั้นปวช.2 และปวช.3
ฝึกภาคปฏิบัติที่สถานประกอบการ
เตรียมเอกสารประกอบการดาเนิน
กิจกรรมชมรมวิชาชีพเลขนุการ ภาค
เรียนที่ 1/2556
นักเรียน นักศึกษาชั้น ปวช. 2, ปวช.3
และปวส. 2 ถอนรายวิชา
นักเรียน นักศึกษาชั้นปวช. 2, ปวช. 3
และปวส. 2 รักษาสภาพและลงทะเบียน
หลังกาหนดและเปลี่ยน-เพิ่มรายวิชา
- รายงานการเงิน ประจาเดือนเมษายน
2556
- รายงานข้อมูลประหยัดพลังงาน
ประจาเดือนพฤษภาคม 2556
นิเทศนักเรียนฝึกงานชั้นปวช.3 ภาค
เรียนที่ 1/2556 ครั้งที่ 1
- จัดทาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหน่วยงาน
หรือตัวบุคคลที่เป็นวิทยากรพิเศษจาก
หน่วยงานอื่นให้กับแผนกวิชาที่ต้องการ
- ติดต่อประสานงานกับงานแนะแนว
งานวิจัย งานกิจกรรม และงาน
สวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
- ติดตามผลการดาเนินงานและ
ประสานงาน
- รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
ประจาปีการศึกษา 2556

14 พ.ค. 56

14 พ.ค. 56
14 พ.ค. 56
14 พ.ค. - 12
มิ.ย. 56
14-28 พ.ค. 56
15 พ.ค. 56

17-31 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56 –
1 ก.พ. 57

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
6
6.1
แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
6

6.1

แผนกวิชาการขาย
และการตลาด

2

2.5

2

2.3

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
แผนกวิชาการ
เลขานุการ

1,3

1.7,3.7

งานทะเบียน

1,3

1.7,3.7

งานทะเบียน

3

3.11

งานการบัญชี

3

3.6,3.7

1

1.2,1.9

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
งานความร่วมมือ

5
วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

18 พ.ค. 56

ศึกษาดูงานแผนกวิชาการขายและ
การตลาด
18 พ.ค. 56 สารวจรายชื่อผู้ประสานสิบทิศจากครูที่
ปรึกษา
18-31 พ.ค. 56 รับเงินค่ารักษาสภาพเป็นนักเรียน
นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556
20 พ.ค. 56 สัปดาห์พระพุทธศาสนา
20 พ.ค. 56

แจกสมุดประจาตัวนักเรียน นักศึกษา
ใหม่
20 พ.ค. 56 ประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษาสาหรับนักเรียน
นักศึกษาใหม่
20 พ.ค. 56 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับองค์การ
วิชาชีพ
20-23 พ.ค. 56 จัดทารหัสสมาชิกสหการนักเรียน
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556
24 พ.ค. 56 ประชุมคณะกรรมการงานแนะแนว
อาชีพและการจัดหางาน
25 พ.ค. 56 รายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
รายบุคคล ปีการศึกษา 2556 ให้ อศจ.
งวดที่ 3
27 พ.ค. 56 - โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่าง
เรียน
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
27 พ.ค. 56 ส่งเสริมการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน
27 พ.ค. 56 โครงการศิลปะประดิษฐ์ความคิด
สร้างสรรค์
27 พ.ค. 56 ตรวจเยี่ยมนักเรียนทวิภาคีชั้นปวช.2
และปวช.3 ฝึกภาคปฏิบัติที่สถาน
ประกอบการ ครั้งที่ 1

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
2
2.2,2.3
แผนกวิชาการขาย
และการตลาด
3
3.7
งานครูที่ปรึกษา
3

3.6,3.7

งานการเงิน

6

6.1

3

3.7

3

3.7

งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน

2

2.2

3

3.7

แผนกวิชาการ
เลขานุการ
งานผลิตการค้า

3

3.1

3

3.1

3

3.7

งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา

3
5

3.7
5.1

2

2.5

แผนกวิชาคหกรรม
แผนกวิชาการ
เลขานุการ
งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา

งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
งานทะเบียน

6
วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

30 พ.ค. 56

แต่งตั้งคณะทางานเครือข่ายนักเรียนผู้
ประสานสิบทิศและประชุมชี้แจงเรื่อง
แฟ้มครูที่ปรึกษา
จัดทาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา
ชั้น ปวช.1 และปวส.1
- จัดทาบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ
เกี่ยวกับงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือนพฤษภาคม
2556
- จัดทาและเก็บข้อมูลต่าง ๆ และปิด
บัญชีประจาเดือนพฤษภาคม 2556
เกี่ยวกับเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ
- จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินบารุง
การศึกษา ประจาเดือนเมษายน 2556
- จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน ประจาเดือน
เมษายน 2556
- จัดทาบัญชีระบบแยกประเภทผ่าน
Web Online การรับ-จ่ายเงินบารุง
การศึกษา เงินอุดหนุน และเงิน
อุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน
ประจาเดือนเมษายน 2556
- จัดบอร์ดนิเทศ
- รายงานการเรียนของผู้กู้ปี 2555
- ส่งแบบคาขอกู้ของผู้กู้รายเก่าที่เลื่อน
ระดับและผู้กู้รายใหม่
ส่งสมุดบันทึกเวลาเรียน และประเมินผล
การเรียน ครั้งที่ 1
รับสมัครสมาชิกห้องสมุด

30 พ.ค. – 7
มิ.ย. 56
31 พ.ค. 56

31 พ.ค. 56

31 พ.ค. 56
พ.ค. 56

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
3
3.7
งานครูที่ปรึกษา
3

3.7

งานทะเบียน

3

3.11

งานการบัญชี

3

3.7

งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน

2

2.4

3

3.8

งานวัดผลและ
ประเมินผล
ห้องสมุด

7
วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

พ.ค. 56

- โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่
- ปฐมนิเทศนักเรียนฝึกงาน
- ส่งแผนการสอนทุกรายวิชา
- ศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษา
- ทาประวัตินักเรียนชั้นปวช.1 ทวิภาคี
- ทาสัญญาเข้าฝึกอาชีพกับสถาน
ประกอบการชั้นปวช.1 ทวิภาคี 2 ชุด
และประชุมผู้ปกครองนักเรียนทวิภาคี
ก่อนเข้ารับการฝึกอาชีพที่สถาน
ประกอบการ
- จัดทาสรุปข้อมูลจานวนนักเรียนและ
สถานประกอบการที่ร่วมโครงการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด
ตรวจซ่อมบารุงรักษาลิฟต์
- ลงทะเบียนนักเรียนชั้นปวช.2 ปวช.3
และปวส.2 ภาคเรียนที่ 1/2556
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
ใหม่
- ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
- ส่งแผนการสอน สผ.1
- ดาเนินการจัดชมรมวิชาชีพ
- ตกลงราคา/สอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการดาเนินงาน
สรุปผล สผ.2 ภาคเรียนที่ 2/2555
เบิกจ่ายเงินค่าเสื้อผ้าและอุปกรณ์การ
เรียน ภาคเรียนที่ 1/2556 โครงการ
เรียนฟรี 15 ปี
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นปวช.3 ก่อนออก
ฝึกงาน

พ.ค. 56

พ.ค. 56
พ.ค. 56
พ.ค. 56

พ.ค. 56
พ.ค. 56
พ.ค. 56
พ.ค. 56

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
2,6
2.2,6.1
แผนกวิชาการโรง
และการท่องเที่ยว

2

2.2,2.4

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

3
3
2,3

3.8
3.8
2.2,3.8

ห้องสมุด
งานอาคารสถานที่
แผนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย

3

3.11

3
3

3.11
3.7,3.11

3

3.7

งานพัสดุ
งานผลิการค้า
งานการเงิน
แผนกวิชาการบัญชี

8
วัน เดือน ปี
พ.ค. 56
พ.ค. 56
พ.ค. 56

พ.ค. 56

พ.ค. 56

พ.ค. 56

พ.ค. 56

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
ดาเนินการอบรมแก่บุคลากร
3
3.10
งานศูนย์ข้อมสาร
สนเทศ
จัดซื้อวัสดุฝึก
3
3.7
แผนกวิชาการบัญชี
- ควบคุมการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา
3
3.2
งานวางแผนและ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปี 2556
งบประมาณ
- รายงานประจาเดือนรายจ่ายจริงของ
สถานศึกษา
- ประชุมคณะกรรมการงานปกครองเพื่อ
3
3.6,3.7
งานปกครอง
วางแผนการดาเนินงาน ภาคเรียนที่
1/2556
- ตรวจเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา
ก่อนลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่
1/2556
- ตรวจเครื่องแบบนักเรียนชั้นปวช. 3
ฝึกงาน
- รายงานการประเมินตนเองไปยัง
7
7.2
งานประกันคุณภาพ
หน่วยงานต้นสังกัด
การศึกษาและ
- เผยแพร่รายงานประเมินตนเองไปยัง
มาตรฐานการศึกษา
หน่วยงานต่าง ๆ ผ่านทางเอกสาร
เว็บไซต์ ซีดี ข่าวสาร
- ตรวจแฟ้มเอกสารเพื่อรวบรวมประเมิน
ภายในวิทยาลัยฯ และแผนกวิชา
- สรุปผลการประเมินแสดงค่าตามชี้วัด
และรายงานผลไปยังหน่วยงานต้นสังกัด
ทางเว็บไซต์
- ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปวช.3 ก่อน
3,6
3.7,6.1
แผนกวิชา
ออกฝึกงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน นักศึกษาใหม่
ดาเนินกิจกรรมชมรมวิชาชีพการขาย
2
2.2
แผนกวิชาการขาย
และการตลาด
และการตลาด
กิจกรรมที่ปฏิบัติ

9
วัน เดือน ปี
พ.ค. 56
พ.ค. 56
พ.ค. 56
พ.ค. 56
พ.ค. 56

พ.ค. 56
พ.ค. 56
พ.ค. 56

พ.ค. 56

กิจกรรมที่ปฏิบัติ
- จัดกิจกรรมชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาคเรียนที่ 1/2556
- นิเทศฝึกงานนักเรียนชั้นปวช.3
ดาเนินโครงการเครื่องแบบสวย ภาค
เรียนที่ 1/2556
วางฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงิน
บารุงการศึกษา และเงินอุดหนุนตาม
โครงการ ปีการศึกษา 2556
นิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน
- นักเรียน นักศึกษาออกฝึกงาน 18
สัปดาห์
- ดาเนินกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ภาค
เรียนที่ 1/2556
- นิเทศติดตามนักเรียนชั้นปวช.3
ฝึกงาน
นักเรียนชั้นปวช.3 ปวช.2 ธุรกิจอาหาร
และปวส.2 อาหารออกฝึกงาน
โครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
- ให้บริการนวดฝ่าเท้าและข้อมูล
ข่าวสารด้านการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู้
ด้านวิชาชีพการท่องเที่ยว
- พัฒนาระบบบริการด้วยคอมพิวเตอร์
- ให้บริการสืบค้นทาง Internet
- จัดนิเทศการส่งเสริมการเรียนรู้

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
2
2.5
แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

3.7

งานปกครอง

3

3.11

งานการเงิน

2,3

2.5

2

2.2,2.5

แผนกวิชาการ
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว
แผนกวิชาการบัญชี

2

2.5

2

2.3

2

2.3

2

2.3

แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
แผนกวิชาการขาย
และการตลาด
แผนกวิชาการ
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว
งานห้องสมุด

10

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2556
เดือนมิถุนายน 2556
วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1-2 มิ.ย. 56

สารวจนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการ
เรียนต่ากว่าเกณฑ์
จัดทารายงานการมาปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรในสถานศึกษาเดือน
พฤษภาคม 2556
- จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามของบุคลากรใน
สถานศึกษาเดือนกรกฎาคม 2556
- จัดทาคาสั่งตรวจเวรยามสาหรับรอง
ผู้อานวยการเดือนกรกฎาคม 2556
รับงานจ้างและให้บริการแก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ
นิเทศนักเรียนฝึกงานชั้นปวช.3 ครั้งที่ 2

1-10 มิ.ย. 56
1-15 มิ.ย. 56

1-30 มิ.ย. 56
1-30 มิ.ย. 56

1-30 มิ.ย. 56 - บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรมไหว้ครู
- บริการสื่อต่าง ๆ การประชุม
ประจาเดือน ครู-อาจารย์
- บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรมวันสุนทรภู่
1-30 มิ.ย. 56 โครงการอาหารครบวงจร
3 มิ.ย. 56
3 มิ.ย. 56
3 มิ.ย. 56
4 มิ.ย. 56

สถานศึกษาส่งข้อมูลผลการเรียน GPAX
และ GPA (ฤดูร้อน) ให้ศูนย์ ITC จังหวัด
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
- ศูนย์ ITC จังหวัด รวบรวมข้อมูลและ
ตรวจสอบสรุปบันทึกลงซีดีส่งสานักงาน
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
- แจ้งนักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพเป็น
นักเรียน นักศึกษา

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
1
1.1
งานครูที่ปรึกษา
3

3.10

งานบุคลากร

3

3.10

งานบุคลากร

4

4.1

แผนกวิชาคหกรรม

3

3.7

3

3.1,3.2

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
งานสื่อการดเรียน
การสอน

4

4.1

2

2.2

2

2.2

6
2

6.2
2.2

แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
งานทะเบียน
งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชาคหกรรม
งานทะเบียน

11
วัน เดือน ปี
4 มิ.ย. 56

กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เปิดบัญชีให้ผู้กู้รายใหม่

5 มิ.ย. 56

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจาเดือนพฤษภาคม 2556
7-14 มิ.ย. 56 ทาสัญญาผู้กู้รายใหม่
10 มิ.ย. 56
10 มิ.ย. 56
10 มิ.ย. 56

- โครงการประกวดมารยาทไทย
- โครงการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
โครงการสวนพฤษศาสตร์เพื่อสุขภาพ

11 มิ.ย. 56

โครงการพัฒนาความรู้ในอาชีพนาสู่
ประตูเศรษฐกิจ
11-25 มิ.ย. 56 รับเงินค่าลงทะเบียนเรียนนักเรียนเทียบ
โอน
12-13 มิ.ย. 56 ซื้อและจัดตกแต่งพิธีไหว้ครู
13 มิ.ย. 56 พิธีไหว้ครู
13 มิ.ย. 56
14 มิ.ย. 56
15 มิ.ย. 56

17 มิ.ย. 56

- จัดซื้อวัสดุฝึก
- ทัศนศึกษาสถานประกอบการ
- ติดตามผู้สาเร็จการศึกษาระยะที่ 1
- ติดต่อศิษย์เก่ามาปัจฉิมนิเทศ
- รายงานการเงินประจาเดือน
พฤษภาคม 2556
- รายงานข้อมูลประหยัดพลังงาน
ประจาเดือนมิถุนายน 2556
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
- โครงการป้องก้นและแก้ไขปัญหาโรค
เอดส์
- โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง
ประชาธิปไตย

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
3
3.7
งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
3
3.11
งานการบัญชี
3

3.7

6

6.1

6
3

6.1
3.8

2

2.1

3

3.11

4
6

4.1
6.1

2

2.2,2.3

1,3

1.8,3.7

3

3.11

3

3.13

งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชาคหกรรม
แผนกวิชา
เลขานุการ
แผนกวิชา
เลขานุการ
งานการเงิน
แผนกวิชาคหกรรม
งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
งานการบัญชี

งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา

12
วัน เดือน ปี
17 มิ.ย. 56

กิจกรรมที่ปฏิบัติ
โครงการหนึ่งต้นไม้ หนึ่งกล้าดาเรือน

17-20 มิ.ย. 56 เสริมสร้างบุคลิกภาพและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
18 มิ.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้กู้รายเก่า
18-21 มิ.ย. 56 ออกเลขที่ รบ. ชั้นปวช.1 และปวส.1 ส่ง
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
21 มิ.ย. 56 สารวจความต้องการหารายได้ระหว่าง
เรียน
24 มิ.ย. 56 - โครงการประกวดสุนทรพจน์
ภาษาไทย อังกฤษ จีน
- โครงการอนุรักษ์ภาษาไทย
- โครงการป้องกันยาเสพติด
24 มิ.ย. 56 โครงการภาวะผู้นาเพื่อสร้างสรรค์นา
สมาชิกอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้
25 มิ.ย. 56 ตรวจเยี่ยมนักเรียนทวิภาคีชั้นปวช.2
ปวช.3 ฝึกภาคปฏิบัติ ณ สถาน
ประกอบการ ครั้งที่ 2
25 มิ.ย. 56 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาที่มี
ผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์
28 มิ.ย. 56 ส่งสมุดบันทึกเวลาเรียน และประเมินผล
การเรียน ครั้งที่ 2
28 มิ.ย. 56 ส่งสัญญาเงินกู้รายเก่าที่เลื่อนระดับชั้น
ให้กับธนาคารกรุงไทย
30 มิ.ย. 56 - จัดทาบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ
เกี่ยวกับงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือนมิถุนายน 2556
- จัดทาและเก็บข้อมูลต่าง ๆ และปิด
บัญชีประจาเดือนมิถุนายน 2556
เกี่ยวกับเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
6
6.2
แผนกวิชา
เลขานุการ
1
1.2
แผนกวิชาคหกรรม
3

3.7

งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
งานทะเบียน

3

3.7

1

1.8

3,6

3.13,6.1

2

2.2,2.3

2

2.5

3

3.7

งานครูที่ปรึกษา

2

2.4

3

3.7

3

3.11

งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
งานการบัญชี

งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชา
เลขานุการ
งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

13
วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

30 มิ.ย. 56

- จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินบารุง
การศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน ประจาเดือน
พฤษภาคม 2556
- จัดทาบัญชีระบบบัญชีแยกประเภท
ผ่าน Web Online การรับจ่ายเงินบารุง
การศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน ประจาเดือน
พฤษภาคม 2556
- สารวจความต้องการวัสดุสารสนเทศ
- ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสารสนเทศ
พิจารณาผู้ขอรับทุน

มิ.ย. 56
มิ.ย. 56
มิ.ย. 56

มิ.ย. 56
มิ.ย. 56
มิ.ย. 56
มิ.ย. 56
มิ.ย. 56
มิ.ย. 56
มิ.ย. 56

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
3
3.11
งานการบัญชี

3

3.8

งานห้องสมุด

3

3.7

- ควบคุมการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา
ตามแผนปฏิบัติงานประจาปี
- รายงานประจาเดือนรายจ่ายจริงของ
สถานศึกษา
ตรวจสารเสพติดจากนักเรียน นักศึกษา
ตรวจซ่อมบารุงรักษาลิฟต์
- พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล พัฒนา
สานักงาน
- ให้บริการฝ่ายต่าง ๆ
ดาเนินการนาข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ชั้นปวช.1 ปวส.1 เข้าสู่ระบบศูนย์กาลัง
คมอาชีวศึกษา
จัดหาสถานประกอบการสาหรับ
นักศึกษาชั้นปวส. 1 ฝึกงาน

3

3.11

แผนกวิชาการขาย
และการตลาด
งานวางแผนและ
งบประมาณ

3
3
3

3.13
3.8
3.8

3

3.5

2

2.5

- พิจารณาการขอรับทุนการศึกษา
- นิเทศนักเรียนฝึกงานชั้นปวช.
ก่อหนี้ผูกพันธ์

3

3.7

3

3.11

งานปกครอง
งานอาคารสถานที่
งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษา
งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ
แผนกวิชาการ
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว
แผนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย
งานพัสดุ

14
วัน เดือน ปี
มิ.ย. 56
มิ.ย. 56
มิ.ย. 56

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
อบรมนวดเพื่อสุขภาพให้นักเรียนชั้น
2
2.2,2.3
แผนกวิชาการ
ปวช.1
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว
- โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น
6
6.1
แผนกวิชาการ
- โครงการรักท้องถิ่นแผนกวิชาการ
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
จัดทาเล่มข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา
3
3.2
งานศูนย์ข้อมูล
2556 ฉบับย่อ
สารสนเทศ
กิจกรรมที่ปฏิบัติ

15

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2556
เดือนกรกฎาคม 2556
วัน เดือน ปี
1 ก.ค. 56
1 ก.ค. 56
1 ก.ค. 56
1-10 ก.ค. 56
1-15 ก.ค. 56

1-30 ก.ค. 56
1-31 ก.ค. 56
1-31 ก.ค. 56

1-31 ก.ค. 56
2 ก.ค. 56

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
โครงการประกวดร้องเพลง
6
6.3
งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทวิภาคี
2
2.5
งานความร่วมมือ
และงานหลักสูตรการเรียนการสอน
โครงการเรียนภาษาสู่อาเซียน
2
2.1
แผนกวิชาการ
เลขานุการ
จัดทารายงานการมาปฏิบัติหน้าที่ของ
3
3.10
งานบุคลากร
บุคลากรในสถานศึกษาเดือนมิถุนายน
2556
- จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามของบุคลากรใน
3
3.10
งานบุคลากร
สถานศึกษาเดือนสิงหาคม 2556
- จัดทาคาสั่งตรวจเวรยามสาหรับรอง
ผู้อานวยการเดือนสิงหาคม 2556
รับงานจ้างและให้บริการแก่หน่วยงาน
4
4.1
แผนกวิชาคหกรรม
ต่าง ๆ
นิเทศนักเรียนฝึกงานระดับชั้นปวช.
3
3.7
งานอาชีวศึกษา
ภาคเรียนที่ 1/2556 ครั้งที่ 3
ระบบทวิภาคี
- บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรมแห่เทียน
3
3.1,3.2
งานสื่อการเรียนการ
จานาพรรษา
สอน
- บริการสื่อต่าง ๆ การประชุม
ประจาเดือนครู-อาจารย์
- บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรมสถาปนา
กิจการลูกเสือไทย
โครงการอาหารครบวงจร
4
4.1
แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
ตรวจสอบเอกสารเพื่อนาส่ง
3
3.7
งานแนะแนวอาชีพ
ธนาคารกรุงไทย
และการจัดหางาน
กิจกรรมที่ปฏิบัติ

16
วัน เดือน ปี
3 ก.ค. 56
5 ก.ค. 56

กิจกรรมที่ปฏิบัติ
รายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
รายบุคคลปีการศึกษา 2557 ให้ อศจ.
งวดที่ 1
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจาเดือนมิถุนายน 2556
- โครงการสิ่งประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุ
เหลือใช้
- โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
โครงการสร้างสุขลักษณะ รักสุขภาพ

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
3
3.7
งานทะเบียน
3

3.11

งานการบัญชี

5

5.1

งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา

6
3

6.3
3.7

3
1

3.7
1.1

12 ก.ค. 56

แจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพ
รายงานการประชุมผู้ปกครองกลุ่มเสี่ยง
กรณีผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์
สัมมนานักเรียนฝึกงาน

แผนกวิชาคหกรรม
แผนกวิชาการ
เลขานุการ
งานทะเบียน
งานครูที่ปรึกษา

3

3.7

14 ก.ค. 56

โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นา

2

2.2

3

3.11

6

6.1

2

2.1

2
1

2.1
1.9

6
6

6.1
6.1

8 ก.ค. 56
8 ก.ค. 56
8 ก.ค. 56
9 ก.ค. 56
11 ก.ค. 56

15 ก.ค. 56

- รายงานประจาเดือนมิถุนายน 2556
- รายงานข้อมูลประหยัดพลังงาน
ประจาเดือนกรกฎาคม 2556
15 ก.ค. 56 โครงการนาฎะดนตรีสานฝันศิลปิน
พื้นฐาน
15 ก.ค. 56 - การส่งเสริมทักษะภาษาอาเซียน
- โครงการตอบปัญหาวิชาการ
- โครงการตอบปัญหาประวัติศาสตร์
15 ก.ค. 56 ส่งเสริมทักษะอาเซียน
16 ก.ค. 56 รวบรวมข้อมูลความต้องการด้าน
ตลาดแรงงาน
16-19 ก.ค. 56 ตกแต่งต้นเทียนพรรษา
19 ก.ค. 56 กิจกรรมแห่เทียนจานาพรรษา เนื่องใน
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
งานการบัญชี
แผนกวิชาการ
เลขานุการ
งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชาคหกรรม
งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
แผนกวิชาคหกรรม
งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา

17
วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

21 ก.ค. 56

เลือกตั้งคณะกรรมการชมรมวิชาชีพชุด
ใหม่
รายงานข้อมูลผู้กู้ยืม ปีการศึกษา 2555
ให้จังหวัด
- เขียนโครงการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ 2556
- แจ้งตาแหน่งงานว่างให้ผู้สาเร็จ
การศึกษาปีการศึกษา 2556
จัดเตรียมการแข่งขันกีฬาภายใน
สถานศึกษา ครั้งที่ 1
โครงการสื่อรักจากลูกแม่

23 ก.ค. 56
29 ก.ค. 56

29 ก.ค. 56
29 ก.ค. 56
29 ก.ค. 56
30 ก.ค. 56
30 ก.ค. 56
31 ก.ค. 56

จัดส่งโครงการงานครูที่ปรึกษา ปี
การศึกษา 2557
ส่งสัญญาเงินกู้ของผู้กู้รายใหม่ให้
ธนาคารกรุงไทย
ตรวจเยี่ยมนักเรียนทวิภาคีชั้นปวช.2
และปวช.3 ฝึกภาคปฏิบัติที่สถาน
ประกอบการ ครั้งที่ 3
- จัดทาบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ
เกี่ยวกับงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือนกรกฎาคม
2556
- จัดทาและเก็บข้อมูลต่าง ๆ และปิด
บัญชีประจาเดือนกรกฎาคม 2556
เกี่ยวกับเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ
- จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินบารุง
การศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน ประจาเดือน
มิถุนายน 256

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
6
6.1
งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
3
3.7
งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
3
3.7
งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
6

6.3

2

2.2

3

3.7

3

3.7

2

2.5

3

3.11

งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชาการ
เลขานุการ
งานครูที่ปรึกษา
งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
งานการบัญชี

18
วัน เดือน ปี
31 ก.ค. 56

31 ก.ค. 56
ก.ค. 56
ก.ค. 56
ก.ค. 56

ก.ค. 56

ก.ค. 56
ก.ค. 56
ก.ค. 56

ก.ค. 56

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
จัดทาบัญชีระบบบัญชีแยกประเภทผ่าน
3
3.11
Web Online การรับ-จ่ายเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน
ประจาเดือนมิถุนายน 2556
ส่งสมุดบันทึกเวลาเรียน และประเมินผล
2
2.4
การเรียนของครู-อาจารย์ ครั้งที่ 3
- ดาเนินการจัดซื้อวัสดุสารสนเทศ
3
3.8
- บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล
- เตรียมสารสนเทศเพื่อออกให้บริการ
- เปลี่ยนสารเคมีถังดับเพลิง
3
3.8
- ตรวจซ่อมบารุงรักษาลิฟต์
- จัดซื้อวัสดุฝึก ภาคเรียนที่ 1/2556
3
3.8
- รับงานการค้าและบริการแก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ
- สัมมนานักเรียนฝึกงานชั้นปวช.3
- สรุปข้อมูลการประเมินคุณภาพการ
7
7.1,7.2
พัฒนาแผนกวิชา
- ติดตามระบบประกันคุณภาพภายใน
แผนกวิชาและงานต่าง ๆ ครั้งที่ 1 เพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม
ติดต่อสถานประกอบการสาหรับ
1
1.9
นักศึกษาฝึกงานชั้นปวส.1 ในภาคเรียน
ที่ 2/2556
ตรวจเครื่องแบบนักเรียนชั้นปวช.3
3
3.7
ฝึกงาน
- ควบคุมการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา
3
3.11
ตามแผนปฏิบัติงานประจาปี
- รายงานประจาเดือนรายจ่ายของ
สถานศึกษา และรายงานผลสิ้นไตรมาส
3
แจ้ง Username และ Password
3
3.5
นักเรียน นักศึกษา
กิจกรรมที่ปฏิบัติ

งานที่รับผิดชอบ
งานการบัญชี

งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานห้องสมุด
งานอาคารสถานที่
แผนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย
งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษา

แผนกวิชาการขาย
และการตลาด
งานปกครอง
งานวางแผนและ
งบประมาณ

งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ

19
วัน เดือน ปี
ก.ค. 56
ก.ค. 56
ก.ค. 56
ก.ค. 56

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
อบรมการเขียนแผนธุรกิจการเป็น
4
4.1
งานส่งเสริมผลิตผล
ผู้ประกอบการ
การค้าและประกอบ
ธุรกิจ
ซ่อมหนังสือ รวบรวมวารสาร
3
3.8
งานห้องสมุด
ส่งมอบพัสดุ
3
3.9
งานพัสดุ
ดาเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ
3
3.5
งานศูนย์ข้อมูล
ศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษาระดับชั้นปวช.2
สารสนเทศ
และปวส.2
กิจกรรมที่ปฏิบัติ

20

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2556
เดือนสิงหาคม 2556
วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1 – 10 ส.ค. 56 จัดทารายงานการมาปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสถานศึกษาเดือนกรกฎาคม
2556
1 – 15 ส.ค. 56 - จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามของบุคลากรใน
สถานศึกษาเดือนกันยายน 2556
- จัดทาคาสั่งตรวจเวรยามรองรอง
ผู้อานวยการเดือนกันยายน 2556
1 - 31 ส.ค. 56 รับงานจ้างและให้บริการแก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ
1 - 31 ส.ค. 56 นิเทศนักเรียนฝึกงานระดับปวช. ภาค
เรียนที่ 1/2556 ครั้งที่ 4
1 – 31 ส.ค. 56 โครงการอาหารครบวงจร
1 – 31 ส.ค. 56 - บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรมมอบ
ทุนการศึกษา
- บริการสื่อต่าง ๆ วันวิทยาศาสตร์
- บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรมวันภาษาไทย
- บริการสื่อต่าง ๆ ประชุมคณะกรรมการ
จัดกีฬาสี
- บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรมประชุมสี
- บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ
- บริการสื่อต่าง ๆ ประชุมประจาเดือน
ครู
- บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรมกีฬาสี
1 – 31 ส.ค. 56 สรุปการมาปฏิบัติงานหน้าที่ของ
บุคลากรในสถานศึกษา
5 ส.ค. 56 รายงานผลการใช้จ่ายเงินประมาณ
ประจาเดือนกรกฎาคม 2556

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
3
3.10
งานบุคลากร
3

3.10

งานบุคลากร

4

4.1

แผนกวิชาคหกรรม

3

3.7

4

4.1

3

3.1,3.2

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
งานสื่อการเรียนการ
สอน

3

3.10

งานบุคลากร

3

3.11

งานการบัญชี

21
วัน เดือน ปี
5 ส.ค. 56

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

5 ส.ค. 56

จัดเตรียมการแข่งขันกีฬาภายใน
สถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556
ครั้งที่ 2
โครงการสร้างศีล สมาธิ ปัญญา

8 ส.ค. 56

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
6
6.3
งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
6

6.1

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

6

6.1

8-12 ส.ค. 56 ซื้อและจัดตกแต่งดอกไม้งานวันแม่
แห่งชาติ ประจาปี 2556 ในสถานศึกษา
และจังหวัด
9 ส.ค. 56 ตรวจสอบข้อมูลในทะเบียนประวัติ
นักเรียน นักศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
13 ส.ค. 56 ปรับปรุงห้องแนะแนวและสวัสดิการ
ศึกษา
13-16 ส.ค. 56 การแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2556
13-16 ส.ค. 56 จัดดอกไม้และแข่งขันกีฬาภายใน
สถานศึกษา
13-20 ส.ค. 56 ครูผู้สอนส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค
เรียน
15 ส.ค. 56 - รายงานการเงิน ประจาเดือน
กรกฎาคม 2556
- รายงานข้อมูลประหยัดพลังงาน
ประจาเดือนสิงหาคม 2556
19 ส.ค. 56 - กิจกรรมส่งเสริมความรู้ภาคอาเซียน
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาเซียน
19 ส.ค. 56 โครงการรู้รักภาษาไทย

4

4.1

3

3.7

3

3.8

6

6.3

4

4.1

2

2.4

3

3.11

2

2.1

6

6.1

19-23 ส.ค. 56 สั่งหนังสือเรียนตามใบสั่งซื้อของ
ครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2556

3

3.9

2

2.1

26 ส.ค. 56

- โครงการส่งเสริมความรู้ด้านวิชีพ
- โครงการพัฒนาอาชีพสู่อาเซียน

แผนกวิชาการ
เลขานุการ
งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชาคหกรรม
งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชาคหกรรม
งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานการบัญชี

งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชาการ
เลขานุการ
งานส่งเสริมผลิตผล
การค้า และ
ประกอบธุรกิจ
งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา

22
วัน เดือน ปี
26 ส.ค. 56
26 ส.ค. 56

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ส่งสมุดประจาตัว ภาคเรียนที่ 1/56
โครงการสร้างบ้านให้พืชและสัตว์
บริเวณชายฝั่ง
27 ส.ค. 56 - ตรวจเยี่ยมนักเรียนทวิภาคีชั้นปวช.2
และปวช.3 ฝึกภาคปฏิบัติที่สถาน
ประกอบการ ครั้งที่ 4
26 ส.ค. – 30 - ประชุมหัวหน้าแผนกเพื่อจัดทา
ก.ย. 56
แผนการเรียน การแบ่งรายวิชา และ
ตรวจสอบความถูกต้อง
- รวบรวมรายวิชาในภาคเรียนที่ 2/2556
ตามที่หัวหน้าแผนกจัดส่ง
- สรุปและรายงานผลเพื่อขออนุมัติ
แผนการเรียน การแบ่งรายวิชาและคาบ
สอน
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาตารางสอน
และตรวจสอบความถูกต้อง ภาคเรียนที่
2/2556
- คณะกรรมการจัดทาตารางสอนภาค
เรียนที่ 2/2556
- จัดพิมพ์และตรวจสอบความถูกต้อง
- จัดทารูปเล่มแจกให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- สรุปการปฏิบัติงานเสนอผู้บริหาร
30 ส.ค. 56 ส่งสมุดบันทึกเวลาเรียน และประเมินผล
การเรียนของครู ครั้งที่ 4
31 ส.ค. 56 - จัดทาบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ
เกี่ยวกับงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือนสิงหาคม 2556
- จัดเก็บทาข้อมูลต่าง ๆ และปิดบัญชี
ประจาเดือนสิงหาคม 2556 เกี่ยวกับเงิน
งบประมาณ เงินนอกระงบประมาณ

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
3
3.7
งานครูที่ปรึกษา
2
2.2
แผนกวิชาการ
เลขานุการ
2
2.4
งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
2

2.2,2.3

2

2.4

3

3.11

งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน

งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานการบัญชี

23
วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

31 ส.ค. 56

ส.ค. 56

- จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินบารุง
การศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน ประจาเดือน
กรกฎาคม 2556
- จัดทาบัญชีระบบบัญชีแยกประเภท
ผ่าน Web Online การรับจ่ายเงินบารุง
การศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช่จ่ายกขั้นพื้นฐาน
ประจาเดือนกรกฎาคม 2556
กันเงินเหลื่อมปี
เก็บข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียน
นักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน
จาแนกในแต่ละรายวิชาและรายบุคคล
ประชุมแบ่งรายวิชาภาคเรียนที่ 2/2556

ส.ค. 56
ส.ค. 56

ส.ค. 56
ส.ค. 56

ส.ค. 56
ส.ค. 56
ส.ค. 56

ส.ค. 56

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
3
3.11
งานการบัญชี

3
5

3.11
5.2

งานพัสดุ
งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์
แผนกวิชาการขาย
และการตลาด
งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษา

2

2.2,2.3

พิธีมอบทุนการศึกษา

3

3.7

- ให้บริการฝ่ายต่าง ๆ
- ดาเนินโครงการพัฒนาระบบติดตาม
- ดาเนินโครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพตามมาตรฐาน QA
- ประชุมครูแผนกจัดแบ่งรายวิชา ภาค
เรียนที่ 2/2556
- ล้างทาความสะอาดเครื่องกรองน้า
- ตรวจซ่อมบารุงรักษาลิฟต์
- ควบคุมการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา
ตามแผนปฏิบัติงานประจาปี
- รายงานประจาเดือนรายจ่ายจริงของ
สถานศึกษา
- รวบรวมข้องมูลจากหัวหน้างาน
หัวหน้าแผนกเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ
ดาเนินการอบรมระบบศูนย์กาลังคน
อาชีวศึกษา ระดับชั้นปวช. 3

7

7.1,7.2

2

2.2,2.3

3

3.8

3

3.2,3.11

งานวางแผนและ
งบประมาณ

3

3.5

งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ

แผนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย
งานอาคารสถานที่

24

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2556
เดือนกันยายน 2556
วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1-2 ก.ย. 56 ส่งแฟ้มครูที่ปรึกษา ครั้งที่ 1
1-10 ก.ย. 56 จัดทารายงานการมาปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรในสถานศึกษาเดือนสิงหาคม
2556
1-15 ก.ย.56 - จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามของบุคลากรใน
สถานศึกษาเดือนตุลาคม 2556
- จัดทาคาสั่งตรวจเวรยามสาหรับรอง
ผู้อานวยการเดือนตุลาคม 2556
1-30 ก.ย. 56 รับงานจ้างและให้บริการแก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ
1-30 ก.ย. 56 - บริการสื่อต่าง ๆงานเกษียณอายุ
ราชการ
- บริการสื่อต่าง ๆ การประชุม
ประจาเดือนครู-อาจารย์
1-30 ก.ย. 56 โครงการอาหารครบวงจร
1-30 ก.ย. 56 สรุปการมาปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรใน
สถานศึกษา
2 ก.ย. 56 - โครงการพัฒนาวัด บ้าน ชุมชน
- โครงการพัฒนาแม่น้าลาคลอง
- โครงการปลูกป่าชายเลน
- โครงการปลูกป่าสร้างชาติ
2 ก.ย. 56 โครงการนันทนาการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
2-5 ก.ย. 56 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5 ก.ย. 56 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจาเดือนสิงหาคม 2556

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
3
3.7
งานครูที่ปรึกษา
3
3.10
งานบุคลากร
3

3.10

งานบุคลากร

4

4.1

แผนกวิชาคหกรรม

3

3.1,3.2

งานสื่อการเรียนการ
สอน

4

4.1

3

3.10

แผกวิชาอาหารและ
โภชนาการ
งานบุคลากร

6

6.1

งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา

6

6.3

6

6.1

แผนกวิชาการ
เลขานุการ
แผนกวิชาคหกรรม

3

3.11

งานการบัญชี

25
วัน เดือน ปี
6 ก.ย. 56

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

9 ก.ย. 56

แจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีเวลา
เรียนไม่ครบ 80%
โครงการพัฒนาจิต

9 ก.ย. 56
9 ก.ย. 56
12 ก.ย. 56
15 ก.ย. 56

16 ก.ย. 56
16 ก.ย. 56
16 ก.ย. 56

16 ก.ย. 56
18 ก.ย. 56
18 ก.ย. 56

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
3
3.7
งานทะเบียน
6

6.1

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
โครงการสานฝันสู่วันวาน

6
3

6.1
3.3

สรุปผลการดาเนินงานสมุดประจาตัว
ภาคเรียนที่ 1/2556
- รายงานการเงิน ประจาเดือนสิงหาคม
2556
- รายงานข้อมูลประหยัดพลังงาน
ประจาเดือนกันยายน 2556
สรุปการปฏิบัติกิจกรรมโครงการชมรม
วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2556
ส่งสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมชมรม

3

3.7

งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชาคหกรรม
แผนกวิชาการ
เลขานุการ
งานครูที่ปรึกษา

3

3.11

งานการบัญชี

3

3.7

3

3.7

- สรุปผลการดาเนินโครงการ
- สรุปโครงการภายใต้การนิเทศ
- สรุปรูปเล่มผลการปฏิบัติงานกิจกรรม
- อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมสรุปผลการ
ประเมินเข้าร่วมกิจกรรมชมรม
- ครูที่ปรึกษาส่งสรุปผลกิจกรรมหน้าเสา
ธง
- สรุปผลการเข้าพบนักเรียน นักศึกษา
- สรุปผลแฟ้มครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่
1/2556
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ไม่
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม ภาคเรียนที่
1/2556
ผู้สอนส่งผลการเรียน ชั้นปวช.3

3

3.7

แผนกวิชาการ
เลขานุการ
แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา

3

3.7

งานครูที่ปรึกษา

3

3.7

งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา

2

2.4

งานวัดผลและ
ประเมินผล

26
วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

19-20 ก.ย. 56 ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่
1/2556
19-20 ก.ย. 56 ผู้สอนส่งผลการเรียน ชั้นปวช.1 ปวช.2
ปวส.1 ปวส.2
20 ก.ย. 56 สรุปผลการพัฒนาข้อมูลที่ปรึกษาด้วย
คอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2556
23-27 ก.ย. 56 ดาเนินการซ่อมเสริมกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
23-27 ก.ย. 56 - ซื้อและจัดตกแต่งดอกไม้งาน
เกษียณอายุราชการ
- ซ่อมเสริมกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
27 ก.ย. 56 ผูส้ อนส่งผลการเรียนระบบเทียบโอน
ภาคเรียนที่ 1/2556
30 ก.ย. 56 - จัดทาบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ
เกี่ยวกับงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือนกันยายน 2556
- จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินบารุง
การศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน ประจาเดือน
สิงหาคม 2556
- จัดทาบัญชีระบบบัญชีแยกประเภท
ผ่าน Web Online เงินบารุงการศึกษา
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่าย
ขั้นพื้นฐาน ประจาเดือนสิงหาคม 2556
30 ก.ย. 56 ประกาศผลการประเมินปลายภาคทุก
ระดับชั้น
30 ก.ย. 56 ประเมินผลการฝึกงาน
ก.ย. 56

เขียนโครงการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2554

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
3
3.7
งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
2
2.4
งานวัดผลและ
ประเมินผล
3
3.7
งานครูที่ปรึกษา
3

3.7

4

4.1

2

2.4

3

3.11

2

2.4

2

2.5

7

7.1,7.2

งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชาคหกรรม
งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานการบัญชี

งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษา

27
วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ก.ย. 56

- เก็บข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียน
นักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน
จาแนกในแต่ละรายวิชาและรายบุคคล
- สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่งานวิจัย
- เผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ
โครงงานของผู้เรียนและครูผู้สอน
- ติดตามการทาวิจัยของครูในแต่ละ
แผนกวิชา
- ประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติการฝึก
อาชีพนักเรียนทวิภาคี ภาคเรียนที่
1/2556
- รายงานผลการดาเนินงานการฝึกงาน
ในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่
1/2556
- ประสานงานกับสถานประกอบการใน
การฝึกงาน
- จัดเตรียมเอกสาร ภาคเรียนที่ 2/2556
สรุปผลการผ่านกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
การขายและการตลาด
ประชุมคณะกรรมการงานปกครองเพื่อ
วางแผนการดาเนินงาน ภาคเรียนที่
2/2556
- ควบคุมการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา
ตามแผนปฏิบัติงานประจาปี
- รายงานประจาเดือนรายจ่ายจริงของ
สถานศึกษาและรายงานผลสิ้นไตรมาส
- จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557
- รายงานผลตัวชี้วัดและเกณฑ์
ความสาเร็จขององค์กร

ก.ย. 56

ก.ย. 56
ก.ย. 56
ก.ย. 56

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
5
5.1,5.2
งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

1,2

1.9,2.5

3

3.7

2

2.2

3

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

แผนกวิชาการขาย
และการตลาด
งานปกครอง

3.2,3.3,3.11 งานวางแผนและ
งบประมาณ

28
วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ก.ย. 56

- ประชุมอาจารย์เพื่อจัดรายวิชาสอน
- รายงานผลการดาเนินกิจกรรมชมรม
วิชาชีพ
- จัดทาแผนการเรียน
- สรุปผลโครงการ
- สรุปโครงการชมรมวิชาชีพการ
ท่องเที่ยว
- ประเมินผลการเรียนและส่งผลการ
เรียน
- รายงานผลการดาเนินงานชมรม
วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2556
- ประชุมจัดรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2556
ตรวจซ่อมบารุงรักษาลิฟต์
- สรุปการปฏิบัติกิจกรรมโครงการของ
ชมรมวิชาชีพ
- ส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556
- สรุปผลโครงการ
- ส่งผล สผ. 2

ก.ย. 56

ก.ย. 56
ก.ย. 56
ก.ย. 56

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
2
2.2,2.3
แผนกวิชาการบัญชี
2

2.2,2.3

แผนกวิชาการ
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว

3

3.7

แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3
2

3.8
2.4

งานอาคารสถานที่
แผนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย

29

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2556
เดือนตุลาคม 2556
วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1-3 ต.ค. 56

นักเรียน นักศึกษายื่นคาร้องขอแก้ 0
และ ม.ส.
จัดทารายงานการมาปฏิบัติหน้าที่ ของ
บุคลากรในสถานศึกษาเดือนกันยายน
2556
ผู้สอนดาเนินการสอบแก้ 0 และ ม.ส.
(ระบบเทียบโอนฯ)
รับงานจ้างและให้บริการแก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ
- โครงการอาหารครบวงจร
- ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556
- ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
- บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรมประชุม
ประจาเดือน
- บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรมประชุม
นักเรียน นักศึกษา
- บริการสื่อต่าง ๆ การประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน นักศึกษา
สรุปการมาปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรใน
สถานศึกษา
แจกตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2556

1-10 ต.ค. 56
1-16 ต.ค. 56
1-30 ต.ค. 56
1-30 ต.ค. 56
1-30 ต.ค. 56

1-30 ต.ค. 56
3 ต.ค. 56
4 ต.ค. 56

4 ต.ค. 56
5 ต.ค. 56

- ประกาศผลการประเมินปลายภาค
ภาคเรียนที่ 1/2556 (ระบบเทียบโอนฯ)
- นักเรียน นักศึกษายื่นคาร้องขอแก้ 0
และ ม.ส. (ระบบเทียบโอนฯ)
รับลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2556
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจาเดือนกันยายน 2556

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
2
2.4
งานวัดผลและ
ประเมินผล
3
3.10
งานบุคลากร
2

2.4

4

4.1

4

4.1

3

3.1,3.2

3

3.10

2

2.2,2.3

2

2.4

3
3

3.1
3.11

งานวัดผลและ
ประเมินผล
แผนกวิชาคหกรรม
แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
งานสื่อการเรียนการ
สอน

งานบุคลากร
งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานทะเบียน
งานการบัญชี

30
สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
7 ต.ค. 56 ผู้สอนส่งผลการแก้ 0 และ ม.ส.
2
2.4
งานวัดผลและ
ประเมินผล
7 ต.ค. 56 จัดทาแผนการสอนเพื่อลงทะเบียนของ
2
2.2
งานพัฒนาหลักสูตร
นักเรียน นักศึกษาระบบเทียบโอนฯ
การเรียนการสอน
7-21 ต.ค. 56 รักษาสภาพลงทะเบียนหลังกาหนดและ
3
3.7
งานะเบียน
เปลี่ยน เพิ่มรายวิชา
9-14 ต.ค. 56 - ประสานงานกับหัวหน้าแผนกใน
2
2.2,2.3
งานพัฒนาหลักสูตร
สาขาวิชาที่เปิดสอน เพื่อกาหนด
การเรียนการสอน
ครูผู้สอน
- แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนฯ
- จัดทาตารางพบกลุ่ม ภาคเรียนที่
2/2556
- แจกตารางพบกลุ่ม
10 ต.ค.56 ประกาศผลผลการแก้ผล 0 และ ม.ส.
2
2.4
งานวัดผลและ
ประเมินผล
10-15 ต.ค. 56 - จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามของบุคลากรใน
3
3.10
งานบุคลากร
สถานศึกษาเดือนพฤศจิกายน 2556
- จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามสาหรับรอง
ผู้อานวยการเดือนพฤศจิกายน 2556
14 ต.ค. 56 โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นา
3
3.7
แผนกวิชาคหกรรม
14 ต.ค. 56 - ตรวจสอบสมุดบันทึกประจาตัว
3
3.7
งานพัฒนาหลักสูตร
นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น
การเรียนการสอน
- ตรวจสอบใบเบิกค่าสอนพิเศษ
- ตรวจสอบการเรียนการสอน
- สรุปและรายงานผลการนิเทศการสอน
ของครู
14 ต.ค.56 นักเรียน นักศึกษายื่นคาร้องขอโอนผล
2
2.4
งานวัดผลและ
การเรียน
ประเมินผล
14 ต.ค. 56 โครงการสร้างรายได้เพื่อความยั่งยืน
3
3.7
แผนกวิชาการ
เลขานุการ
วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

31
สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
15 ต.ค. 56 - รายงานการเงิน ประจาเดือนกันยายน
3
3.11
งานการบัญชี
2556
- รายงานข้อมูลประหยัดพลังงาน
ประจาเดือนตุลาคม 2556
- จัดทาบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ
เกี่ยวกับงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือนตุลาคม 2556
17 ต.ค. 56 แจกปฏิทินและเอกสารปฏิบัติงานครูที่
3
3.10
งานครูที่ปรึกษา
ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556
18 ต.ค. 56 ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ระยะที่ 2
1
1.8
งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
18 ต.ค. 56 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่
3
3.7
งานอาชีวศึกษา
2/2556
ระบบทวิภาคี
19 ต.ค. 56 ผู้สอนส่งผลการประเมินแก้ 0 และ ม.ส.
2
2.4
งานวัดผลและ
(ระบบเทียบโอนฯ)
ประเมินผล
20 ต.ค. 56 ประกาศผลการสอบแก้ 0 และ ม.ส.
2
2.4
งานวัดผลและ
ภาคเรียนที่ 1/2556 (ระบบเทียบโอนฯ)
ประเมินผล
21 ต.ค. 56 เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ
6
6.1
แผนกวิชาคหกรรม
ชุดใหม่
21 ต.ค. 56 โครงการลูกปลูกไม้ดัด
6
6.2
แผนกวิชาการ
เลขานุการ
21-23 ต.ค. 56 จัดตกแต่งพวงมาลาวันปิยมหาราช
4
4.1
แผนกวิชาคหกรรม
23 ต.ค. 56 วันปิยะมหาราช
6
6.1
งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
28 ต.ค.56 ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3
3.7
แผนกวิชาคหกรรม
28 ต.ค. 56 โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาชุมชน
2
2.2
แผนกวิชาการ
เลขานุการ
28 ต.ค. 56 โครงการประกวดผลงานและ
2
2.2,2.3
งานกิจกรรม
สิ่งประดิษฐ์
นักเรียน นักศึกษา
- โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือทาง
วิชาชีพ
วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

32
วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

31 ต.ค. 56

- จัดทาและเก็บข้อมูลต่าง ๆ และปิด
บัญชีประจาเดือนตุลาคม 2556 เกี่ยวกับ
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
- จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินบารุง
การศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน ประจาเดือน
กันยายน 2556
- รายงานจ่ายเงินบารุงการศึกษา เงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้น
พื้นฐาน งวด 6 เดือน (ประจาเดือน
เมษายน-กันยายน 2556)
- จัดทารายงานการเงินประจาปี
งบประมาณ 2556
- จัดทาบัญชีระบบบัญชีแยกประเภท
ผ่าน Web Online การรับจ่ายเงินบารุง
การศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน ประจาเดือน
กันยายน 2556
- รายงานผลการปฏิบัติงานการวัดผล
และประเมินผล
- รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่
1/2556
- ตรวจสมุดบันทึกเวลาเรียน และ
ประเมินผลการเรียนของครู ครั้งที่ 1
ภาคเรียนที่ 2/556
- ให้บริการกับฝ่ายต่าง ๆ
- ประชุมคณะทางานด้านประกัน
คุณภาพ
สรุปผล ส.ผ.2 ภาคเรียนที่ 1/2556

31 ต.ค. 56

ต.ค. 56
ต.ค. 56

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
3
3.11
งานการบัญชี

2

2.4

7

7.1,7.2

3

3.9

งานวัดผลและ
ประเมินผล

งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษา
งานส่งเสริมผลิตผล
การค้า และ
ประกอบธุรกิจ

33
วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ต.ค. 56

เก็บข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียน
นักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน
จาแนกในแต่ละรายวิชาและรายบุคคล
- จัดทาตารางเรียน ตารางสอน ภาค
เรียนที่ 2/2556
- ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
- ประสานงานสถานประกอบการที่เข้า
ร่วมโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- นักเรียนทวิภาคีชั้นปวช.2 และปวช.3
ฝึกภาคปฏิบัติที่สถานประกอบการ
- ตรวจเยี่ยมการฝึกอาชีพนักเรียนทวิ
ภาคีที่สถานประกอบการ ครั้งที่ 1
รายงานผลการเข้าพบนักเรียน
นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2555
- ส่งแผนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2556
- ลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ภาค
เรียนที่ 2/2556
- รับงานการค้าและบริการแก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ
- โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
- ดาเนินกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
- จัดทาตารางเรียน ตารางสอน ภาค
เรียนที่ 2/2556
- ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
ตรวจซ่อมบารุงรักษาลิฟต์
- ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2556
- ปฐมนิเทศฝึกงาน ชั้นปวส.1
- จัดตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2556
- ลงทะเบียนชมรมวิชาชีพการขายและ
การตลาด ภาคเรียนที่ 2/2556
-ส่งแผนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2556

ต.ค. 56
ต.ค. 56

ต.ค. 56
ต.ค. 56

ต.ค. 56
ต.ค. 56
ต.ค. 56

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
5
5.1
งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์
2
2.2,2.3
แผนกวิชาการบัญชี
1

1.9

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

3

3.7

2

2.2,2.3

งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
แผนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย

2

2.2,2.3

แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3
3

3.8
3.7

งานอาคารสถานที่
แผนกวิชาการขาย
และการตลาด

34
วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ต.ค. 56

- ตรวจเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา
ก่อนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่
2/2556
- ตรวจเครื่องแบบนักศึกษาฝึกงาน ปวส.
1
- ควบคุมการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา
ตามแผนปฏิบัติงานประจาปี
- รายงานประจาเดือนรายจ่ายของ
สถานศึกษา
- รายงานผลการติดตามโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ
- รับเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่
2/2556
- เบิกจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาค
เรียนที่ 2/2556 โครงการเรียนฟรี 15 ปี
- รับเงินค่าลงทะเบียนเรียนหลังกาหนด
ภาคเรียนที่ 2/2556
- รับเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา
เพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2/2556
- รับเงินค่ารักษาสภาพการเป็นนักเรียน
นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556
ส่งแผนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2556

ต.ค. 56

ต.ค. 56

ต.ค. 56
ต.ค. 56
ต.ค. 56
ต.ค. 56
ต.ค. 56
ต.ค. 56

จัดทาข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา
2556 (ฉบับสมบูรณ์)
- สารวจพัสดุคงเหลือประจาปี
- สารวจพัสดุคงเหลือ
นักเรียน นักศึกษาถอนรายวิชา
ดาเนินกิจกรรมชมรมวิชาชีพการขาย
และการตลาด
ดาเนินโครงการเครื่องแบบสวยภาค
เรียนที่ 2/2556

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
3
3.7
งานปกครอง

3

3.2,3.11

3

3.7

2

2.2,2.3

3

3.5

3

3.9

3
6

3.7
6.3

3

3.7

งานวางแผนและ
งบประมาณ

งานการเงิน

แผนกวิชาการ
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว
งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ
งานพัสดุ
งานทะเบียน
แผนกวิชาการขาย
และการตลาด
งานปกครอง

35
วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ต.ค. 56

จัดกิจกรรมชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2/2556
- นักศึกษาชั้นปวส.1 ออกฝึกงาน
- นิเทศติดตามนักศึกษาฝึกงาน
- ดาเนินกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ภาค
เรียนที่ 2/2556
- วางฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี
การศึกษา 2557
- เบิกจ่ายเงินบารุงการศึกษา ภาคเรียน
ที่ 2/2556
- เบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการ ปี
การศึกษา 2556

ต.ค. 56

ต.ค. 56

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
6
6.3
แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2
2.5
แผนกวิชาการบัญชี

3

3.11

งานการเงิน

36

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2556
เดือนพฤศจิกายน 2556
วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1-10 พ.ย. 56 จัดทารายงานการมาปฏิบัติ หน้าที่ของ
บุคลากรในสถานศึกษาเดือนตุลาคม
2556
1-30 พ.ย. 56 รับงานจ้างและให้บริการแก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ
1-30 พ.ย. 56 นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่
2/2556 ครั้งที่ 1
1-30 พ.ย. 56 - บริการสื่อต่าง ๆ การประชุม
ประจาเดือน
- บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรมประดับแถบ
2 สี
- บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรมวันคล้ายวัน
สวรรคตรัชกาลที่ 6
1-30 พ.ย. 56 โครงการอาหารครบวงจร
1-30 พ.ย. 56 สรุปการมาปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สถานศึกษา
4 พ.ย. 56 โครงการทดสอบฝีมือทางวิชาชีพ

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
3
3.10
งานบุคลากร
4

4.1

แผนกวิชาคหกรรม

2

2.5

3

3.1,3.2

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการ
สอน

4

4.1

3

3.10

4

4.1

4 พ.ย. 56

จัดทาเอกสารและสื่อแนะแนวการศึกษา

3

3.7

5 พ.ย. 56

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจาเดือนตุลาคม 2556
แจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพ
ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา

3

3.11

3
3

3.7
3.7

5 พ.ย. 56
7-8 พ.ย. 56

แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
งานบุคลากร
-แผนกวิชาคหกรรม
-งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
-แผนกวิชาการ
เลขานุการ
งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
งานการบัญชี
งานทะเบียน
งานสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษา

37
วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

10-15 พ.ย. 56 - จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามของบุคลากรใน
สถานศึกษาเดือนธันวาคม 2556
- จัดทาคาสี่งอยู่เวรยามสาหรับรอง
ผู้อานวยการเดือนธันวาคม 2556
11 พ.ย. 56 จัดตกแต่งดอกไม้พีเปิดการประชุมทาง
วิชาการองค์การวิชาชีพ และการแข่งขัน
ทักษะระดับหน่วย
11 พ.ย. 56 - โครงการการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับหน่วย ระดับภาค
- สารวจสถานประกอบการเพื่อรองรับ
การฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2557
11 พ.ย. 56 - งานประชุมทางวิชาองค์การวิชาชีพ
และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ
หน่วย ประจาปีการศึกษา 2556
12 พ.ย. 56

ติดต่อขอเข้าแนะแนวและจัดส่งเอกสาร
การศึกษา
12-15 พ.ย. 56 จัดทาระเบียบแสดงผลการเรียน ภาค
เรียนที่ 1/2556
15 พ.ย. 56 - รายงานการเงินประจาเดือนตุลาคม
2556
- รายงานข้อมูลประหยัดพลังงาน
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2556
15-17 พ.ย. 56 ประดิษฐ์กระทงในงานประเพณีลอย
กระทงและร่วมเป็นกรรมการตัดสินการ
ประกวดกระทง
18 พ.ย. 56 โครงการแลกเปลี่ยนความรู้กับชาว
ต่างประเทศ
18 พ.ย. 56
25 พ.ย. 56

โครงการประชาธิปไตยเข้มแข็งเพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี
โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
3
3.10
งานบุคลากร

4

4.1

แผนกวิชาคหกรรม

2,4

2.2,4.1

แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ

4

4.1

3

3.7

2

2.2

- งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
- แผนกวิชาการ
เลขานุการ
งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
งานทะเบียน

3

3.11

งานการบัญชี

4

4.1

แผนกวิชาคหกรรม

2

2.1

6

6.1

6

6.1

แผนกวิชาคหกรรม
งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชาการ
เลขานุการ
แผนกวิชาคหกรรม
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25 พ.ย. 56

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันต้านเอดส์

25 พ.ย. 56

พ.ย. 56

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาที่มี
ผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ ภาคเรียนที่
2/2556
- โครงการพัฒนาสถานที่สาคัญทาง
ศาสนา
- โครงการพัฒนาจิต
ตรวจสมุดบันทึกเวลาเรียน และ
ประเมินผลการเรียนของครู ครั้งที่ 2
ภาคเรียนที่ 2/2556
- จัดทาบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ
เกี่ยวกับงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือนพฤศจิกายน
2556
- จัดทาและเก็บข้อมูลต่าง ๆ และปิด
บัญชีประจาเดือนพฤศจิกายน 2556
เกี่ยวกับเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ
- จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินบารุง
การศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน ประจาเดือน
ตุลาคม 2556
- จัดทาบัญชีระบบบัญชีแยกประเภท
ผ่าน Web Online การรับจ่ายเงินบารุง
การศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน ประจาเดือน
ตุลาคม 2556
จัดบอร์ดแนะแนวการศึกษา

พ.ย. 56

จัดทา ส.ผ.5

25 พ.ย. 56
29 พ.ย. 56
30 พ.ย. 56

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
3
3.7
แผนกวิชาการ
เลขานุการ
3
3.7
งานครูที่ปรึกษา
6

6.1

งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา

3

3.7

งานวัดผลและ
ประเมินผล

3

3.11

งานการบัญชี

3

3.7

3

3.9

งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
งานส่งเสริมผลิตผล
การค้าและประกอบ
ธุรกิจ
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พ.ย. 56

- เก็บข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียน
นักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน
จาแนกในแต่ละรายวิชาและรายบุคคล
- สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่วิจัย
- เผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ
โครงงานของผู้เรียนและครูผู้สอน
- จัดซื้อวัสดุฝึก
- จัดหาสถานประกอบการสาหรับ
นักศึกษาฝึกงาน
- ตรวจเยี่ยมการฝึกอาชีพนักเรียนทวิ
ภาคีที่สถานประกอบการ ครั้งที่ 2
- จัดซื้อวัสดุฝึก ภาคเรียนที่ 2/2556
- รับงานการค้าและบริการแก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ
- โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
จัดซื้อวัสดุ ภาคเรียนที่ 2/2556

พ.ย. 56

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
5
5.1,5.2
งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

2,3

2.5,3.39

แผนกวิชาการบัญชี

2

2.5

3

3.9

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
แผนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย

3

3.9

3

3.8

3

3.11

งานวางแผนและ
งบประมาณ

พ.ย. 56

- สารวจความต้องการวัสดุสารสนเทศ
- ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสารสนเทศ
- ดาเนินการจัดซื้อวัสดุสารสนเทศ
- บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล
- เตรียมสารสนเทศเพื่อออกให้บริการ
- ควบคุมการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา
ตามแผนปฏิบัติงานประจาปี
- รายงานประจาเดือนรายจ่ายจริงของ
สถานศึกษา
พิธีไหว้ครูช่าง

6

6.1

พ.ย. 56
พ.ย. 56

รับเงินค่าลงทะเบียนเรียนเทียบโอนฯ
ตรวจซ่อมบารุงรักษาลิฟต์

3
3

3.7
3.8

-แผนกการออกแบบ
- แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์กราฟิก
งานการเงิน
งานอาคารสถานที่

พ.ย. 56
พ.ย. 56

พ.ย. 56
พ.ย. 56

พ.ย. 56

แผนกวิชาการขาย
และการตลาด
งานห้องสมุด
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วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1-5 ธ.ค. 56

จัดตกแต่งดอกไม้ในวันพ่อแห่งชาติ ใน
สถานศึกษาและจังหวัด
จัดทารายงานการมาปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรในสถานศึกษาเดือน
พฤศจิกายน
รับงานจ้างและให้บริการแก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ
-บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรทวันพ่อ
แห่งชาติ 5 ธันวามหาราช
- บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรมวันคริสมาส
- บริการสื่อต่าง ๆ การประชุม
ประจาเดือน
โครงการอาหารครบวงจร

1-10 ธ.ค. 56
1-31 ธ.ค. 56
1-31 ธ.ค. 56

1-31 ธ.ค. 56

1-31 ธ.ค. 56 สรุปการมาปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรใน
สถานศึกษา
1-31 ธ.ค. 56 นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่
2/2556 ครั้งที่ 2
2 ธ.ค. 56 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น วันลอยกระทง

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
4
4.1
แผนกวิชาคหกรรม
3

3.10

งานบุคลากร

4

4.1

แผนกวิชาคหกรรม

3

3.1,3.2

งานสื่อการเรียนการ
สอน

4

4.1

3

3.10

2

2.5

6

6.1

2 ธ.ค. 56

จัดทาโครงการแนะแนวสัญจร

3

3.7

2 ธ.ค. 56

โครงการรักบ้านเกิด เชิดชูโบราณวัตถุ
และโบราณสถาน
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ธันวามหาราช

6

6.2

6

6.1

4 ธ.ค. 56

แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
งานบุคลากร
งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
-งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
-แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
แผนกวิชาการ
เลขานุการ
งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
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5 ธ.ค. 56
9 ธ.ค. 56
9 ธ.ค. 56

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2556
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
สัมมนานักศึกษาฝึกงาน

9 ธ.ค. 56

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
3
3.11
งานการบัญชี
6
2

6.1
2.5

กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ

6

6.1

โครงการดวงใจ ดวงน้อย พวงมาลัยร้อย
รัก
10-15 ธ.ค. 56 - จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามของบุคลากรใน
สถานศึกษาเดือนมกราคม 2556
- จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามสาหรับรอง
ผู้อานวยการเดือน มกราคม 2556
11 ธ.ค. 56 แจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพ
15 ธ.ค. 56 - รายงานการเงินประจาเดือน
พฤศจิกายน 2556
- รายงานข้อมูลประหยัดพลังงาน
ประจาเดือนธันวาคม 2556
16 ธ.ค. 56 เสริมสร้างการเรียนรู้แบบบูรณาการ
16 ธ.ค. 56 โครงการคุณธรรมนามาสู่ชีวิต

3

3.7

3

3.10

แผนกวิชาคหกรรม
งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชาการ
เลขานุการ
งานบุคลากร

3
3

3.7
3.11

งานทะเบียน
งานการบัญชี

2
6

2.2
6.1

แผนกวิชาคหกรรม
แผนกวิชาการ
เลขานุการ
งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา

9 ธ.ค. 56

16 ธ.ค. 56

ติดตามผู้สาเร็จการศึกษาระยะที่ 3

1

1.9

16 ธ.ค. 56

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์
วิชาชีพ
- โครงการสร้างนวัตกรรมใหม่
- การบูรณาการอาชีพเพื่อแก้ปัญหา
ความยากจน วิชาชีพระยะสั้น
- โครงการเสริมสร้างความรู้สู่สากล
โครงการสืบสานตานานเพลงลูกทุ่งไทย

3

3.7

2

2.1

แผนกวิชาคหกรรม

6

6.1

จัดทาบอร์ดแนะแนวทางประกอบอาชีพ
และการศึกษาต่อ

3

3.7

แผนกวิชาการ
เลขานุการ
งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน

23 ธ.ค. 56
23 ธ.ค. 56
23 ธ.ค. 56
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23 ธ.ค. 56

- โครงการปฏิบัติกิจการสู่สากล
- โครงการเสริมสร้างความรู้สู่สากล
23-30 ธ.ค. 56 โครงการเค้กคุกกี้และเทศกาลปีใหม่
23-31 ธ.ค. 56 ผลิตเค้กและคุกกี้จาหน่ายในเทศกาลปี
ใหม่
24-31 ธ.ค. 56 จาหน่ายเค้ก คุกกี้ปีใหม่
25 ธ.ค. 56

จัดพิมพ์และส่ง ส.ค.ส. ปี 2557

26-28 ธ.ค. 56 จัดดอกไม้เปิดโครงงานประกวดผลงาน
วิทยาศาสตร์
27 ธ.ค. 56 ประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจาปีการศึกษา
2554
27 ธ.ค. 56 ส่งผลการเรียน GPAX และGPA 5 ภาค
เรียนให้ศูนย์ ITC จังหวัด
27 ธ.ค. 56 ตรวจสมุดบันทึกเวลาเรียน และ
ประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่
2/2556 ครั้งที่ 3
30 ธ.ค. 56 - จัดทาบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ
เกี่ยวกับงบประมาณ เงินนอกงบประมาร
ประจาเดือนธันวาคม 2556
- จัดทาและเก็บข้อมูลต่าง ๆ และปิด
บัญชีประจาเดือนธันวาคม 2556
เกี่ยวกับเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ
- จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินบารุง
การศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน ประจาเดือน
พฤศจิกายน 2556

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
2
2.1
งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
4
4.1
แผนกวิชาคหกรรม
4
4.1
งานส่งเสริมผลิตผล
การค้าและประกอบ
ธุรกิจ
4
4.1
แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
3
3.10
งานบริหารงาน
ทั่วไป
4
4.10
แผนกวิชาคหกรรม
3

3.10

งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน

3

3.7

งานทะเบียน

3

3.7

งานวัดผลและ
ประเมินผล

3

3.11

งานการบัญชี
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วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

30 ธ.ค. 56

- จัดทาบัญชีระบบบัญชีแยกประเภท
ผ่าน Web Online การรับจ่ายเงินบารุง
การศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน ประจาเดือน
พฤศจิกายน 2556
- โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
- โครงการส่งความสุขสู่ผู้ด้อยโอกาส
โครงการต้นไม้สภาชีวิต พิชิตมลพิษ
สิ่งแวดล้อม
ติดตามดูแลการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพของสถานศึกษา

30 ธ.ค. 56
30 ธ.ค. 56
ธ.ค. 56
ธ.ค. 56
ธ.ค. 56
ธ.ค. 56
ธ.ค. 56

ธ.ค. 56
ธ.ค. 56
ธ.ค. 56

สัมมนานักศึกษาฝึกงาน
ตรวจเครื่องแบบนักศึกษาฝึกงาน
- จัดทาโครงการผลิตเค้กในวันปีใหม่
- โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
- จาหน่ายผลิตภัณฑ์สัปดาห์ปีใหม่
- สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่วิจัย
- เผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ
โครงงานของผู้เรียนและครูผู้สอน
- เก็บข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียน
นักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน
จาแนกในแต่ละรายวิชาและรายบุคคล
- ตรวจซ่อมบารุงรักษาลิฟต์
- ล้างทาความสะอาดเครื่องกรองน้า
ตรวจเยี่ยมการฝึกอาชีพนักเรียนทวิภาคี
ที่สถานประกอบการ ครั้งที่ 3
โครงการเค้กเทศกาลปีใหม่

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
3
3.11
งานการบัญชี

6

6.3

6

6.2

7

7.1,7.2

3
3
4

3.7
3.7
4.1

5

5.1,5.2

3

3.8

งานอาคารสถานที่

2

2.5

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
แผนกวิชาการ
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว

4.1

งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชาการ
เลขานุการ
งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษา
แผนกวิชาการบัญชี
งานปกครอง
แผนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย
งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

44
วัน เดือน ปี
ธ.ค. 56

ธ.ค. 56
ธ.ค. 56
ธ.ค. 56

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
- ควบคุมการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา
3
3.11
ตามแผนปฏิบัติงานประจาปี
- รายงานประจาเดือนรายจ่ายจริงของ
สถานศึกษา
ปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษาประจาปี
3
3.7
การศึกษา 2555
ซ่อมหนังสือ รวมเล่มวารสาร
3
3.8
รายงานผลการสารวจพัสดุประจาปี
3
3.9
กิจกรรมที่ปฏิบัติ

งานที่รับผิดชอบ
งานวางแผนและ
งบประมาณ
งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
งานห้องสมุด
งานพัสดุ
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2556
เดือนมกราคม 2557
วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1-31 ม.ค. 57 รับงานจ้างและให้บริการแก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ
1-31 ม.ค. 57 สรุปการมาปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรใน
สถานศึกษา
1-31 ม.ค. 57 โครงการอาหารครบวงจร
1-31 ม.ค. 57 - บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
และงานเลี้ยง
- บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรมเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ
- บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรมวันครู
- บริการสื่อต่าง ๆ การประชุม
ประจาเดือน
1-31 ม.ค. 57 นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่
2/2556 ครั้งที่ 3
1-10 ม.ค. 57 จัดทารายงานการมาปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรในสถานศึกษาเดือนธันวาคม
2557
3 ม.ค. 57 กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วัน
ขึ้นปีใหม่
5 ม.ค. 57 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจาเดือนธันวาคม 2556
6 ม.ค. 57 โครงการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
6 ม.ค. 57 โครงการรักษ์น้า รักษ์ธรรมชาติ
6 ม.ค. 57

- โครงการพัฒนาจิต
- โครงการประเมินคุณภาพลักษณะอัน
พึงประสงค์

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
4
4.1
แผนกวิชาคหกรรม
3

3.10

งานบุคลากร

4

4.1

3

3.1,3.2

แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
งานสื่อการเรียนการ
สอน

2

2.5

3

3.10

6

6.1

3

3.11

แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
งานการบัญชี

3

3.3

แผนกวิชาคหกรรม

6

6.2

6

6.1

แผนกวิชาการ
เลขานุการ
งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
งานบุคลากร

46
วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

10 ม.ค. 57

สารวจข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่จะ
สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555
10-15 ม.ค. 57 - จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามของบุคลากรใน
สถานศึกษาเดือนกุมภาพันธ์ 2557
- จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามสาหรับรอง
ผู้อานวยการเดือนกุมภาพันธ์ 2557
12-18 ม.ค. 57 จัดตกแต่งพวงคชาธาร พวงมาลา พวง
มาลาในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์
13 ม.ค. 57 โครงการปลูกป่า
13 ม.ค. 57 โครงการรักน้ารักบ้านเกิด

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
3
3.7
งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
3
3.10
งานบุคลากร

4

4.1

แผนกวิชาคหกรรม

6
6

6.2
6.2

13 ม.ค. 57

โครงการภาษาสร้างสรรค์สู่การเป็นผู้นา

3

3.7

15 ม.ค. 57

- รายงานการเงินประจาเดือนธันวาคม
2556
- รายงานข้อมูลประหยัดพลังงาน
ประจาเดือนมกราคม 2557
- จัดทาบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ
เกี่ยวกับงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือนมกราคม 2557
จัดตกแต่งพวงพุ่มดอกไม้สดถวาย
สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- จัดทาอาหารในพิธีถวายสักการะ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- เชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักเรียน
นักศึกษา
- จัดเตรียมแผนการสอน ปีการศึกษา
2557
- จัดนักเรียน นักศึกษาลงฝึกงาน
โครงการอาสาพัฒนา
โครงการพอเพียงเพื่อพ่อ

3

3.11

แผนกวิชาคหกรรม
งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชาการ
เลขานุการ
งานการบัญชี

4

4.11

แผนกวิชาคหกรรม

4

4.11

แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ

3
6

3.7
6.4

แผนกวิชาคหกรรม
แผนกวิชาการ
เลขานุการ

18 ม.ค. 57
18 ม.ค. 57

20 ม.ค. 57
20 ม.ค. 57
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วัน เดือน ปี
20 ม.ค. 57

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

- โครงการอาชีวะบริการ
- โครงการอาสาพัฒนา
- โครงการอบรมผู้นาองค์การ
20-24 ม.ค. 57 ส่งสมุดประจาตัว ภาคเรียนที่ 2/2556
20 ม.ค.-1 ลงทะเบียนซ่อมเสริมกิจกรรม ประปี
ก.พ. 57
การศึกษา 2556
21 ม.ค. 57 แจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีเวลา
เรียนไม่ครบ 80%
24 ม.ค. 57 ผู้กู้รายเก่าส่งแบบคาขอกู้ ปีการศึกษา
2556
27 ม.ค. 57 โครงการส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและ
นันทนาการ
27 ม.ค. 57 - โครงการแข่งขันกีฬาพัฒนาสุขภาพ
- โครงการแอโรบิคสู่สุขภาพที่ยั่งยืน
27 ม.ค. 57 โครงการทักษะสร้างสรรค์ สร้างความ
เชื่อมั่นสู่เลขานุการ
31 ม.ค. 57 - จัดทาและเก็บข้อมูลต่าง ๆ และปิด
บัญชีประจาเดือนมกราคม 2557
เกี่ยวกับเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ
- จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินบารุง
การศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน ประจาเดือน
ธันวาคม 2556
- จัดทารายละเอียดเกี่ยวกับภาษีหัก ณ
ที่จ่าย ของบุคลากรในสถานศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2556 (ภงด.1ก.,
ภงด.1ก.พิเศษ)
- จัดทาบัญชีระบบบัญชีแยกประเภท
ผ่าน Web Online การรับจ่ายเงินบารุง
การศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่าย
ขั้นพื้นฐาน ประจาเดือนธันวาคม 2556

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
4
4.1
งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
3
3

3.7
3.7

3

3.7

3

3.7

6

6.3

6

6.3

3

3.7

3

3.11

งานครูที่ปรึกษา
งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
งานทะเบียน
งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
แผนกวิชาคหกรรม
งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชาการ
เลขานุการ
งานการบัญชี

48
วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

31 ม.ค. 57

ตรวจสมุดบันทึกเวลาเรียน และ
ประเมินผลการเรียน ครั้งที่ 4
ส่งแฟ้มครูที่ปรึกษา ครั้งที่ 2
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน
- สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่วิจัย
- เผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ
โครงงานของผู้เรียนและครูผู้สอน
รับงานการค้าและบริการแก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ
- ควบคุมการใช้จ่ายเงินของสถาน
สถานศึกษาตามแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี
- รายงานประจาเดือนรายจ่ายจริงของ
สถานศึกษาและรายจ่ายผลสิ้นไตรมาส
1
- จัดทาคาของบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
- ตรวจเยี่ยมการฝึกอาชีพนักเรียนทวิ
ภาคีที่สถานประกอบการ ครั้งที่ 4
ตรวจซ่อมบารุงรักษาลิฟต์
- โครงการปันน้าใจสู่น้อง วันเด็ก
แห่งชาติ
- สอบมาตรฐานวิชาชีพชั้นปวช.3 และ
ปวส.2
ขออนุมัติจัดซื้อขั้นต้น
โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน

31 ม.ค. 57
ม.ค. 57
ม.ค. 57

ม.ค. 57
ม.ค. 57

ม.ค. 57
ม.ค. 57
ม.ค. 57

ม.ค. 57
ม.ค. 57

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
3
3.7
งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
3
3.7
งานครูที่ปรึกษา
3
3.12
แผนกวิชาการขาย
และการตลาด
5
5.1,5.2
งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์
4

4.1

3

3.11

2

2.5

3
1

3.8
1.3

3
2

3.9
2.2

แผนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย
งานวางแผนและ
งบประมาณ

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
งานอาคารสถานที่
แผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาคหกรรม
แผนกวิชาการ
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว

49

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2556
เดือนกุมภาพันธ์ 2557
วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1-10 ก.พ. 57 จัดทารายงานการมาปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรในสถานศึกษาเดือนมกราคม
2557
1-28 ก.พ. 57 โครงการอาหารครบวงจร
1-28 ก.พ. 57 สรุปการมาปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรใน
สถานศึกษา
1-28 ก.พ. 57 นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่
2/2556 ครั้งที่ 4
1-28 ก.พ. 57 - บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรมวันวาเลน
ไทน์
- บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรมประชุม
ประจาเดือน
- บริการสื่อต่าง ๆ การสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ
- บริการสื่อต่าง ๆ การมอบเกียรติบัตร
ลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญพี่เลี้ยง
3 ก.พ. 57 เรียนรู้แบบบูรณาการ
3 ก.พ. 57 โครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากผ้า
3 ก.พ. 57

- โครงการพัฒนาวิชาชีพสู่สากล
- โครงการบูรณาการวิชาชีพสู่
ตลาดแรงงาน
3-7 ก.พ. 57 สารวจความต้องการนักเรียนที่จะ
ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน
3-20 ก.พ. 57 ออกใบรับรองผลการเรียนให้แก่
นักเรียนชั้นปวช.3 และปวส.2
5 ก.พ. 57 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจาเดือนมกราคม 2557

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
3
3.10
งานบุคลากร
4

4.1

แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
งานบุคลากร

3

3.10

3

3.7

3

3.1,3.2

งานสื่อการเรียนการ
สอน

2
5

2.2
5.1

2

2.1

แผนกวิชาคหกรรม
แผนกวิชาการ
เลขานุการ
งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา

3

3.7

งานทะเบียน

3

3.7

งานทะเบียน

3

3.11

งานการบัญชี

50
วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

8 ก.พ. 57
10 ก.พ. 57

แจกเกียรติบัตรผู้ประสานสิบทิศ
สรุปการดาเนินโครงการเข้าร่วม
กิจกรรมชมรมและหน้าเสาธง
โครงการ Different Desing Secretary
Style
- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากองทุน
เงินกู้
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานแนะ
แนว
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
โครงการกองทุนเงินกู้
ส่งสมุดโครงการภายใต้การนิเทศ

10 ก.พ. 57
10 ก.พ. 57

10 ก.พ. 57

10-14 ก.พ. 57 สอบมาตรฐานวิชาชีพ
10-15 ก.พ. 57 - จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามของบุคลากรใน
สถานศึกษาเดือนมีนาคม 2557
- จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามสาหรับรอง
ผู้อานวยการเดือนมีนาคม 2557
12-18 ก.พ. 57 - กิจกรรมสาธิตอาหารเพื่อสุขภาพใน
งานมหกรรมอาหารอร่อย
- โครงการประเมินผลทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพอาหารภาคทฤษฎี
- การสอบ V-net
14 ก.พ. 57 ประกาศผลผู้กู้รายเก่า ปีการศึกษา
2556
14 ก.พ. 57 สอบมาตรฐานวิชาชีพ
15 ก.พ. 57

- รายงานการเงินประจาเดือนมกราคม
2557
- รายงานข้อมูลประหยัดพลังงาน
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2557

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
3
3.7
งานครูที่ปรึกษา
3
3.7
แผนกวิชาคหกรรม
6

6.3

แผนกวิชาการ
เลขานุการ
งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน

3

3.7

3

3.7

1
3

1.3
3.10

1

1.4,1.5

แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ

3

3.7

1

1.3

3

3.11

งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานการบัญชี

งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชาคหกรรม

51
วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

15 ก.พ. 57

- รายงานจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ของสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ
2556
- รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงิน
คงเหลือ ประเภทรายได้สถานศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2556
- รายงานการปรับปรุงบัญชี กระดาษทา
การงบทดลองของสถานศึกษา ประจาปี
งบประมาณ 2556
16 ก.พ. 57 - สรุปผลการดาเนินงานสมุดประจาตัว
- สรุปผลการเข้าพบนักเรียน นักศึกษา
- ศึกษาสัมฤทธิ์ผลของงานครูที่ปรึกษา
17 ก.พ. 57 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ไม่
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
17 ก.พ. 57 สรุปการปฏิบัติกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
ภาคเรียนที่ 2/2556
17-21 ก.พ. 57 สอบปลายภาคเรียน
17 ก.พ.-28 - ประชุมหัวหน้าแผนกเพื่อจัดแผนการ
มี.ค. 57
สอน
- สรุปและรายงานผลการแบ่งรายวิชา
และคาบสอน
- จัดทาตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2557
- สรุปการปฏิบัติงานเสนอผู้บริหาร
18 ก.พ. 57 ปัจฉิมนิเทศผู้กู้ที่จะจบการศึกษา
20 ก.พ. 57
20 ก.พ. 57
21 ก.พ. 57

รายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปี
การศึกษา 2557 ให้ อศจ. งวดที่ 2
สรุปผลการพัฒนาข้อมูลที่ปรึกษาด้วย
คอมพิวเตอร์
รับมอบตัว ลงทะเบียน ภาคเรียนที่
1/2557

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
3
3.11
งานการบัญชี

3

3.7

งานครูที่ปรึกษา

3

3.7

3

3.7

1
2

1.1
2.2,2.3

งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชาการ
เลขานุการ
แผนกวิชาคหกรรม
งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน

3

3.7

3

3.7

งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
งานทะเบียน

3

3.7

งานครูที่ปรึกษา

3

3.7

งานทะเบียน
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สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
20 ก.พ.-31 - ประสานงานกับหัวหน้าแผนกมรสาขา
2
2.2,2.3
มี.ค. 57
ที่เปิดสอน เพื่อกาหนดผู้สอน
- แต่งตั้งคณะกรรมการการเทียบโอนฯ
ภาคฤดูร้อน ปี 2556
- จัดตารางพบกลุ่ม และแจก
21 ก.พ. 57 สารวจนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการ
3
3.7
ทางานระหว่างปิดภาคเรียน
24-28 ก.พ. 57 ดาเนินการซ่อมเสริมกิจกรรม
3
3.7
วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

25 ก.พ. 57 รายงานผลการดาเนินงาน
25 ก.พ.-1 ส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
มี.ค. 57
25-28 ก.พ. 57 ผู้สอนส่งผลการเรียน
28 ก.พ. 57

- จัดทาบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ
เกี่ยวกับงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือนกุมภาพันธ์
2557
- จัดทาและเก็บข้อมูลต่าง ๆ และปิด
บัญชีประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2557
เกี่ยวกับเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ
- จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินบารุง
การศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน ประจาเดือน
มกราคม 2557
- จัดทาบัญชีระบบบัญชีแยกประเภท
ผ่าน Web Online การรับจ่ายเงินบารุง
การศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน ประจาเดือน
มกราคม 2557

3
2

3.7
2.4

2

2.4

3

3.11

งานที่รับผิดชอบ
งานพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียน
การสอน
งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานการบัญชี
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วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ก.พ. 57

- สอบมาตรฐานวิชาชีพ
- ติดต่อสถานประกอบการสาหรับการ
ฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2557
- นิทรรศการโครงการวิชาชีพ
- ประชุมจัดแบ่งรายวิชา ภาคเรียนที่
1/2557
- ควบคุมการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา
ตามแผนปฏิบัติงานประจาปี
- รายงานประจาเดือนรายจ่ายจริงของ
สถานศึกษา
- เก็บข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียน
นักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน
จาแนกในแต่ละรายวิชาและรายบุคคล
- สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่งานวิจัย
- เผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ
โครงงานของผู้เรียนและครูผู้สอน
จ่ายเงินปันผล ปี 2556

ก.พ. 57

ก.พ. 57

ก.พ. 57
ก.พ. 57

ก.พ. 57

ก.พ. 57
ก.พ. 57

- ประชุมจัดแบ่งรายวิชา ภาคเรียนที่
1/2557
- สอบมาตรฐานวิชาชีพ
- นิทรรศการโครงการวิชาชีพ
- รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียน
ที่ 1/2557
- รับมอบตัวโควตานักเรียน นักศึกษา
ภาคเรียนที่ 1/2557
ตรวจซ่อมบารุงรักษาลิฟต์
- สอบมาตรฐานวิชาชีพ
- รายงานผลการดาเนินงานชมรม
วิชาชีพ
- ประชุมจัดรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2557

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
1
1.11
แผนกวิชาการขาย
และการตลาด

3

3.11

งานวางแผนและ
งบประมาณ

5

5.1,5.2

งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

3

3.1

2

2.2,2.3

3

3.7

3
1,2

3.8
1.3,2.2

งานส่งเสริมผลิตผล
การค้าและประกอบ
ธุรกิจ
แผนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย
งานการเงิน

งานอาคารสถานที่
แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ก.พ. 57

- จัดทาแผนการสอน
- สรุปผลโครงการ
- สรุปผลโครงการชมรมวิชาชีพการ
ท่องเที่ยว
- ส่งผลการเรียน
- ประสานงานสถานประกอบการที่เข้า
ร่วมโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- ติดตามการประเมินผลการฝึก
ภาคปฏิบัติการฝึกอาชีพนักเรียนทวิ
ภาคี ภาคเรียนที่ 2
- มหกรรมโครงการวิชาชีพ
- ประชุมอาจารย์ในแผนกจัดวิชาสอน
- รายงานผลการดาเนินกิจกรรมชมรม
วิชาชีพ
จาหน่ายใบสมัครเข้าศึกษาต่อ
ทาเรื่องจัดซื้อพัสดุ
ส่งเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนวัน
มอบตัวนักเรียน นักศึกษา

ก.พ. 57

ก.พ. 57

ก.พ. 57
ก.พ. 57
ก.พ. 57

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
2
2.2
แผนกวิชาการ
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว
2

2.5

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

2

2.2,2.3

แผนกวิชาการบัญชี

3
3
3

3.7
3.9
3.9

งานประชาสัมพันธ์
งานพัสดุ
งานส่งเสริมผลิตผล
การค้าและประกอบ
ธุรกิจ

55

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2556
เดือนมีนาคม 2557
วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1-10 มี.ค. 57 จัดทารายงานการมาปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรในสถานศึกษาเดือนกุมภาพันธ์
2557
1-31 มี.ค. 57 - โครงการอาหารครบวงจร
- รายงาน SAR ตนเอง
- รายงาน SAR ของแผนกวิชา
1-31 มี.ค. 57 สรุปการมาปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สถานศึกษา
1-31 มี.ค. 57 - บริการสื่อต่าง ๆ การรับสมัครนักเรียน
นักศึกษาใหม่
- บริการสื่อต่าง ๆ การรับ
ประกาศนียบัตร
- บริการสื่อต่าง ๆ การประชุม
ประจาเดือน
5 มี.ค. 57 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2557
5 มี.ค. 57 ส่งนักศึกษาฝึกงาน
6-7 มี.ค. 57 ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน
10-11 มี.ค. 57 ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนหลัง
กาหนด
10-15 มี.ค. 57 - จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามของบุคลากรใน
สถานศึกษาเดือนเมษายน 2557
- จัดทาคาสั่งตรวจเวรยามสาหรับรอง
ผู้อานวยการ เดือนเมษายน 2557
12 มี.ค. 57 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา 2556
12 มี.ค. 57 ประกาศผลการประเมินปลายภาค

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
3
3.10
งานบุคลากร
4,5

4.1,5.1,5.2

แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ

3

3.10

3

3.1,3.2

3

3.11

งานการบัญชี

2

2.5

3
3

3.7
3.7

แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
งานทะเบียน
งานทะเบียน

3

3.10

งานบุคลากร

1

1.7

งานทะเบียน

2

2.4

งานวัดผลและ
ประเมินผล

งานบุคลากร
งานสื่อการเรียนการ
สอน

56
สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
14 มี.ค. 57 สถานศึกษาส่งข้อมูลผลการเรียน GPAX
3
3.7
และ GPA 6 ภาคเรียนให้ศูนย์ ITC
จังหวัด
14-16 มี.ค. 57 นักเรียน นักศึกษายื่นคาร้องขอแก้ 0
2
2.4
และ ม.ส.
15 มี.ค. 57 - รายงานการเงิน ประจาเดือน
3
3.11
กุมภาพันธ์ 2557
- รายงานข้อมูลประหยัดพลังงาน
ประจาเดือนมีนาคม 2557
18-28 มี.ค. 57 จัดทาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1)
3
3.7
และประกาศนียบัตรมอบให้แก่ผู้สาเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา 2556
19 มี.ค. 57 ผู้สอนส่งผลการแก้ผล 0 และ ม.ส.
2
2.4
วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

21 มี.ค. 57

ผู้สอนส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่
2/2556 ระบบเทียบโอนฯ
25-28 มี.ค. 57 จัดทาระเบียบแสดงผลการเรียนสะสม
ให้นักเรียน นักศึกษา
24 มี.ค. 57 ประกาศผลการประเมินปลายภาค ภาค
เรียนที่ 2/2556 ระบบเทียบโอนฯ
24-26 มี.ค. 57 นักเรียน นักศึกษาระบบเทียบโอนฯ ยื่น
คาร้องขอแก้ 0 และ ม.ส.
25 มี.ค. 57 จัดทาเอกสารประกอบการประกัน
คุณภาพภายใน
25 มี.ค. 57 ประกาศผลการแก้ 0 และ ม.ส.
28 มี.ค. 57
30 มี.ค. 57
30 มี.ค. 57

ผู้สอนส่งผลการแก้ 0 และ ม.ส. ระบบ
เทียบโอนฯ
รายงานผลการปฏิบัติงานวัดผลและ
ประเมินผล
เสนอผลการดาเนินงานต่อที่ประชุมเพื่อ
การพัฒนา

2

2.4

3

3.7

2

2.4

2

2.4

5

5.1,5.2

2

2.4

2

2.4

2

2.4

3

3.2

งานที่รับผิดชอบ
งานทะเบียน
งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานการบัญชี

งานทะเบียน
งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานทะเบียน
งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานครูที่ปรึกษา
งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานครูที่ปรึกษา

57
วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

31 มี.ค. 57

ประกาศผลสอบแก้ 0 และ ม.ส. ระบบ
เทียบโอนฯ
- จัดทาบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ
เกี่ยวกับงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือนมีนาคม 2557
- จัดทาและเก็บข้อมูลต่าง ๆ และปิด
บัญชีประจาเดือนมีนาคม 2557 เกี่ยวกับ
เงินงบประมาร เงินนอกงบประมาณ
- จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินบารุง
การศึกษาเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป
ค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2557
- จัดทาบัญชีระบบบัญชีแยกประเภท
ผ่าน Web Online การรับจ่ายเงินบารุง
การศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2557
-ประสานงานกับหัวหน้าแผนกใน
สาขาวิชาที่เปิดสอน เพื่อกาหนดผู้สอน
- แต่งตั้งคณะกรรมการการเทียบโอนฯ
ภาคฤดูร้อน ปี2556
- จัดตารางพบกลุ่ม ภาคเรียนที่ 1/2557
- แจ้งกาหนดการส่งรายงานการประเมิน
ตนเองของงานและแผนก
- ติดตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน ครั้งที่ 2
- รวบรวมข้อมูลตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
- รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการ
- รายงานการประเมินตนเอง SAR
แผนกวิชา
- ส่ง ส.ผ.2
ตรวจซ่อมบารุงรักษาลิฟต์

31 มี.ค. 57

31 มี.ค.-19
เม.ย. 57

มี.ค. 57

มี.ค. 57

มี.ค. 57

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
2
2.4
งานวัดผลและ
ประเมินผล
3
3.11
งานการบัญชี

2

2.2,2.3

งานหลักสูตรการ
เรียนการสอน

7

7.1,7.2

งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษา

7

7.1,7.2

แผนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย

3

3.8

งานอาคารสถานที่

58
วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

มี.ค. 57

- จัดทาตารางเรียน ตารางสอน ประจา
ภาคเรียนที่ 2/2556
- รายงาน SAR แผนก
- สรุปผลการผ่านกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
- ส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556
รับเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่
1/2557
- ประเมินผลการฝึกงาน ภาคเรียนที่
2/2556
- รายงานผลการดาเนินงานการฝึกงาน
ในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่
2/2556
- ทาแบบสารวจความพึงพอใจในการ
ให้บริการ
- สรุปแผนพัฒนาห้องสมุด 2556
- จัดตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่
1/2557
- สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่งานวิจัย
- เผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ
โครงงานของผู้เรียนและครูผู้สอน
- ควบคุมการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา
ตามแผนปฏิบัติงานประจาปี
- รายงานประจาเดือนรายจ่ายจริงของ
สถานศึกษา
- จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานประจาปี
การศึกษา 2556
ตรวจสอบข้อมูลและสรุปผลการ
ดาเนินงานตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มี.ค. 57
มี.ค. 57
มี.ค. 57

มี.ค. 57
มี.ค. 57
มี.ค. 57

มี.ค. 57

มี.ค. 57

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
2
2.2
แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

3.7

แผนกวิชาการขาย
และการตลาด
งานการเงิน

3

3.7

3

3.7

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

3

3.8

งานห้องสมุด

2

2.2

แผนกวิชาการบัญชี

5

5.1,5.2

งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

3

3.2.3.11

งานวางแผนและ
งบประมาณ

7

7.1,7.2

งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษา

59

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2556
เดือนเมษายน 2557
วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1 เม.ย. 57

แจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่พ้น
สภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา
จัดทารายงานการมาปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรในสถานศึกษาเดือนมีนาคม
2557
- บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรมการมอบตัว
นักเรียน นักศึกษาใหม่
- บริการสื่อต่าง ๆ การอบรมการเขียน
โครงการชมรมวิชาชีพ
- บริการสื่อต่าง ๆ การอบรมหัวหน้าลุก
เสือ-เนตรนารีวิสามัญ
สรุปการมาปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรใน
สถานศึกษา
โครงการอาหารครบวงจร

1-10 เม.ย. 57
1-30 เม.ย. 57

1-30 เม.ย. 57
1-30 เม.ย. 57
3 เม.ย. 57
5 เม.ย. 57
7 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57

สถานศึกษาส่งข้อมูลผลการเรียน GPAX
และ GPA (จบไม่พร้อมรุ่น) ให้ศูนย์ ITC
จังหวัด
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจาเดือนมีนาคม 2557
รับมอบตัว ลงทะเบียนนักเรียน
นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557
รายงานผลการเรียนของผู้สาเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา 2556ต่อกรม
วิชาการและสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
3
3.7
งานทะเบียน
3

3.10

งานบุคลากร

3

3.1,3.2

3

3.10

งานบุคลากร

4

4.1

3

3.7

แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
งานทะเบียน

3

3.11

งานการบัญชี

3

3.7

งานทะเบียน

1

1.3

งานทะเบียน

งานสื่อการเรียนการ
สอน

60
วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

10-15 เม.ย.
57

- จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามของบุคลากรใน
สถานศึกษาเดือนพฤษภาคม 2557
- จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามสากรับรอง
ผู้อานวยการเดือนพฤษภาคม 2557
- รายงานการเงิน ประจาเดือนมีนาคม
2557
- รายงานข้อมูลประหยัดพลังงาน
ประจาเดือนเมษายน 2557
- จัดทาบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ
เกี่ยวกับงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือนเมษายน 2557
จักทารายชื่อนักเรียน นักศึกษาทุก
ระดับชั้น
รับจาทาอาหารในพิธีสักการะสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช
- จัดทาและเก็บข้อมูลต่าง ๆ และปิด
บัญชีประจาเดือนเมษายน 2557
เกี่ยวกับเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ
- จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินบารุง
การศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน ประจาเดือน
มีนาคม 2557
- รายงานรายจ่ายเงินบารุงการศึกษา
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่าย
ขั้นพื้นฐาน งวด 6 เดือน (ประจาเดือน
ตุลาคม 2556-มีนาคม 2557)
- จัดทาบัญชีระบบบัญชีแยกประเภท
ผ่าน Web Online การรับจ่ายเงินบารุง
การศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน ประจาเดือน
มีนาคม 2557

15 เม.ย. 57

22-30 เม.ย.
57
25 เม.ย. 57
30 เม.ย. 57

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
3
3.10
งานบุคลากร

3

3.10

งานการบัญชี

3

3.7

งานทะเบียน

4

4.1

3

3.11

แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
งานการบัญชี

61
วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

เม.ย. 57

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
งาน/แผนกวิชา

เม.ย. 57
เม.ย. 57

ตรวจซ่อมบารุงรักษาลิฟต์
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อ จัดจ้าง
รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียน
ที่ 1/2557
- รายงานการประเมินตนเองงานวิจัย
พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
- วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลความพึงพอใจ
ของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อการเรียน
การสอนจาแนกในแต่ละรายวิชาและ
รายบุคคล
- เผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ
โครงงานของผู้เรียนและครูผู้สอน
จัดทาเอกสารรายงานการประเมิน
ตนเองของวิทยาลัยฯ ประจาปีการศึกษา
2554

เม.ย. 57
เม.ย. 57

เม.ย. 57

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
7
7.1,7.2
งานประคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษา
3
3.8
งานอาคารสถานที่
3
3.9
งานพัสดุ
3

3.7

งานการเงิน

5

5.1,5.2

งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

7

7.1,7.2

งานประคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษา
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2556
ตลอดปีการศึกษา 2556
วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ตลอดปี
การศึกษา

ประเมินโครงการต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ

ตลอดปี
การศึกษา

- ศึกษา วิเคราะห์ระบบงานประกัน
คุณภาพเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- ให้บริการฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบัติงานตาม
โครงการ
- ประชุมแจ้งข่าวสารข้อมูลไปยัง
บุคลากรทุกฝ่าย
- ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามเพื่อ
ทบทวนการปฏิบัติงาน
- ประชุมประธานกรรมการแต่ละ
มาตรฐานเพื่อการพัฒนา
- เตรียมข้อมูลเพื่อรองรับการประเมิน
ประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม
- โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 30
ชั่วโมง
- โครงการอบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ
- โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
- โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix
Center
- โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการ
ประชาชน
- สรุปรายงานนักเรียน นักศึกษา
ประพฤติผิดระเบียบ และถูกทาโทษ
- ปกครองสัญจร
- จัดทาวารสารประชาสัมพันธ์ ภาค
เรียนละ 1 ฉบับ
- จัดทาจดหมายข่าวทุกเดือน

ตลอดปี
การศึกษา

ตลอดปี
การศึกษา
ตลอดปี
การศึกษา

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
5
5.1,5.2
งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์
7
7.1,7.2
งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษา

4

4.1

3

3.6,3.7

3

3.1

งานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน

งานปกครอง
งานประชาสัมพันธ์
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วัน เดือน ปี
ตลอดปี
การศึกษา

ตลอดปี
การศึกษา

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
- ให้บริการประกาศแลแจ้งข่าวสารเสียว
3
3.1
งานประชาสัมพันธ์
ตามสาย
- จัดรายการเสียงตามสาย
- จัดตั้งไมโครโฟนเพื่อใช้ในกิจกรรมเข้า
แถว
- จัดบอร์ดเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ
- ให้บริการติดต่อสอบถามทาวโทรศัพท์
และบุคคลที่มาติดต่อด้วยตนเอง
ตลอดจนตามเด็กนักเรียนให้ผู้ปกครอง
- ให้บริการถ่ายภาพต่าง ๆ ที่วิทยาลัยฯ
จัดขึ้น
- ควบคุมการลงทะเบียนหนังสือราชการ
3
3.1
งานบริหารงาน
ต่าง ๆ
ทั่วไป
- แจ้งเรื่องที่ผู้อานวยการสั่งการไปยัง
ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อดาเนินการ
- ควบคุมการจัดทาคาสั่ง และการออก
เลขที่คาสั่ง
- นาคาสั่งเข้าระบบ SLB2007 เพื่อแจ้ง
บุคลากรในสถานศึกษา
- ร่าง โต้ตอบ จัดพิมพ์หนังสือราชการ
และตรวจสอบความถูกต้อง
- จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มงานค้าง และ
ระหว่างดาเนินการ
- ติดตามงานค้างส่งจากฝ่ายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องเมื่อถึงกาหนดเวลา
- จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทางราชการ
ทุกประเภทแยกเข้าแฟ้มเมื่อดาเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ให้บริการในการค้นหาเอกสารทาง
ราชการ
- แจ้งข่าวสารที่มีประโยชน์ต่อบุคลากร
ในสถานศึกษา
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
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วัน เดือน ปี
ตลอดปี
การศึกษา

ตลอดปี
การศึกษา
ตลอดปี
การศึกษา

ตลอดปี
การศึกษา

สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่
- จัดทาวาระการประชุมและรายงานการ
3
3.1
ประชุมของสถานศึกษา
- จัดทาใบเบิกธุรการทุกเดือนที่มีการ
สอน
- จัดส่งจดหมายทางไปรษณีย์
- บริการตอบ-รับ ข้อมูลต่าง ๆ
3
3.1
- พัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยฯ
- เสนอใบลาของบุคลากรให้ผู้บริหาร
3
3.1
อนุมัติ
- บันทึกระเบียบสรุปการลาของบุคลากร
- เสนอใบลาแลกเปลี่ยนเวรของบุคลากร
- บักทึกทะเบียนการแลกเปลี่ยนเวรของ
บุคลากร
- จัดทาคาสั่งให้บุคลากรเดินทางไป
ราชการ
- บันทึกทะเบียนประชุม อบรม สัมมนา
ให้บุคลากรที่เดินทางไปราชการ
- จัดทาบัตรประจาตัวข้าราชการให้
บุคลากร
- จัดทาหนังสือขอเพิ่มวุฒิการศึกษาให้
สังกัดที่สาเร็จการศึกษา
- ให้บริการด้านต่าง ๆ แก่บุคลากร
- ออกหนังสือรับรองให้บุคลากร
- จัดทาคาสั่งจัดสรรเงินรางวัลประจาปี
- ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนบุคลากร
- ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนบาเหน็จ
บานาญ
- โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน
4
4.1
- โครงการอาสาพัฒนาสังคม
กิจกรรมที่ปฏิบัติ

งานที่รับผิดชอบ
งานบริหารงาน
ทั่วไป

งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ
งานบุคลากร

แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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