วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี Suphanburi vocational college

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา

ปฏิทิน การปฏิบัติง าน ประจาปี ก ารศึก ษา 2557 ของวิท ยาลัย อาชีว ศึก ษาสุพ รรณบุรี
เล่มนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานและปฏิบัติงานของบุคลากร และรวมถึงให้ เ ป็ น ไป
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละบรรลุ เ ป้าหมายของวิท ยาลัย ฯ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ที่กาหนดไว้
งานวางแผนและงบประมาณ ขอขอบคุ ณ ผู้ที่ เ กี่ย วข้อ งและบุค ลากรทุก ท่า นที ่ใ ห้ค วาม
ร่ว มมือในกาจัด ส่งข้อ มูล ปฏิทิน การปฏิบัติง าน ประจาปี ก ารศึก ษา 2557 จนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ปฏิทินการปฏิบัติงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานตามภารกิจให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

เมษายน 2557
งานวางแผนและงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

คานา
สารบัญ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน เดือนพฤษภาคม 2557

1

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เดือนมิถุนายน 2557

9

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เดือนกรกฎาคม 2557

13

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เดือนสิงหาคม 2557

17

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เดือนกันยายน 2557

21

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เดือนตุลาคม 2557

25

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เดือนพฤศจิกายน 2557

32

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เดือนธันวาคม 2557

36

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เดือนมกราคม 2558

40

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2558

45

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เดือนมีนาคม 2558

51

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เดือนเมษายน 2558

55

ปฏิทินการปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา 2557

58

1
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2557
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557

วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1-10 พ.ค. 57 จัดทารายงานการมาปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรในสถานศึกษาประจาเดือน
เมษายน 2557
1-15 พ.ค. 57 - จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามของบุคลากร
ในสถานศึกษาประจาเดือนมิถุนายน
2557
- จัดทาคาสั่งตรวจเวรยามสาหรับ
รองผู้อานวยการประจาเดือน
มิถุนายน 2557
1-31 พ.ค. 57 - บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรมนักเรียน
นักศึกษาใหม่
- บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรมประชุม
ผูป้ กครองนักเรียน นักศึกษา
- บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรมประชุม
นักเรียน นักศึกษา
- บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรมประชุม
ประจาเดือนครู-อาจารย์
1-31 พ.ค. 57 รับงานจ้างและให้บริการแก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ
1-31 พ.ค. 57 โครงการอาหารครบวงจร
2 พ.ค. 57 รับเงินลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่
1/2557 ชั้นปวช. 2 ปวช. 3 และ
ปวส. 2
3 พ.ค. 57 แจกตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2557

สอดคล้อง
กับ
มาตรฐานที่
3

สอดคล้อง
กับตัวบ่งชี้ที่

งานที่รับผิดชอบ

3.1

งานบุคลากร

3

3.1

งานบุคลากร

3

3.1,3.2

4

4.1

แผนกวิชาคหกรรม

4
3

4.1
3.11

แผนกวิชาอาหาร ฯ
งานการเงิน

2

2.2,2.3

งานสื่อการเรียน
การสอน

งานหลักสูตร ฯ

2

วัน เดือน ปี
5 พ.ค. 57

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ครูที่ปรึกษาพานักเรียน นักศึกษาใหม่
เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
5 พ.ค. 57 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจาเดือนเมษายน 2557
6-7 พ.ค. 57 ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา
8 พ.ค. 57 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
ใหม่
8 พ.ค. 57 - ประชุมผูป้ กครองนักเรียน นักศึกษา
- แจกปฏิทินและเอกสารปฏิบัติงาน
ครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2557
10 พ.ค. 57 ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2557
ชั้น ปวช. 2, ปวช. 3 และปวส. 2
12 พ.ค. 57 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
12-26 พ.ค. 57 - รับเงินค่าลงทะเบียนเรียนหลัง
กาหนด ภาคเรียนที่ 1/2557
- รับเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา
เพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1/2557
12-31 พ.ค. 57 นักเรียน นักศึกษาหลักสูตร ปวช.
ปวส. ยื่นคาร้องขอโอนผลการเรียน
13-17
พิจารณารายวิชาที่นักเรียน นักศึกษา
พ.ค. 57
ลงทะเบียนเพิ่ม และจัดตารางเรียน
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา
13 พ.ค.–
- ตรวจสมุดบันทึกประจาตัวนักเรียน
13 ก.ย. 57
นักศึกษา
- ตรวจใบเบิกค่าสอนชั่วโมงเรียน
- ตรวจการเรียนการสอนของครู และ
นักเรียน นักศึกษา

สอดคล้อง
กับ
มาตรฐานที่
6

สอดคล้อง
กับตัวบ่งชี้ท่ี

งานที่รับผิดชอบ

6.1

งานครูที่ปรึกษา

3

3.11

งานการบัญชี

3
3

3.7
3.6,3.7

3

3.6,3.7

2

2.2

งานทะเบียน

2
3

2.2
3.11

แผนกวิชาคหกรรม
งานการเงิน

2

2.4

2

2.2,2.3

งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานพัฒนา
หลักสูตรการเรียน
การสอน

2

2.1,2.2,2.3

งานสวัสดิการ ฯ
งานแนะแนวอาชีพ
และจัดหางาน
งานครูที่ปรึกษา

3

วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

13 พ.ค.–
13 ก.ย. 57
14 พ.ค. 57

สรุปรายงานผลการนิเทศการสอน
ของครู และรายงานผล
- รับสมัครสมาชิกชมรมวิชาชีพอาหาร
และโภชนาการ
- ส่งแผนการสอน และวิจัยในชั้นเรียน
เตรียมเอกสารประกอบการดาเนิน
กิจกรรมชมรมวิชาชีพเลขนุการ
ภาคเรียนที่ 1/2557
นักเรียนทวิภาคีชั้นปวช. 2 และปวช. 3
ฝึกภาคปฏิบัติ ณ สถานประกอบการ
ลงทะเบียนสมาชิกชมรมวิชาชีพ
การขายและการตลาด
นักเรียน นักศึกษาชั้นปวช. 2, ปวช. 3
และปวส. 2 รักษาสภาพและ
ลงทะเบียนหลังกาหนดและเปลี่ยนเพิ่มรายวิชา
นักเรียน นักศึกษาชั้น ปวช. 2, ปวช.3
และปวส. 2 ถอนรายวิชา
- รายงานการเงิน ประจาเดือนเมษายน
2557
- รายงานข้อมูลประหยัดพลังงาน
ประจาเดือนพฤษภาคม 2557
รับเงินค่ารักษาสภาพการเป็นนักเรียน
นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557
- จัดทาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหน่วย
งานหรือตัวบุคคลที่เป็นวิทยาการ
พิเศษจากหน่วยงานอื่นให้กับแผนก
วิชาที่ตอ้ งการ
- รายงานสรุปผลการดาเนินงาน

14 พ.ค. 57

14 พ.ค. 57
14 พ.ค. 57
14-28
พ.ค. 57

14 พ.ค.12 มิ.ย. 57
15 พ.ค. 57

15-26
พ.ค. 57
17 พ.ค. 57–
1 ก.พ. 58

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
2
2.1,2.2,2.3 งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
6
6.1
แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
2

2.3

แผนกวิชาการ
เลขานุการ

2

2.5

6

6.1

1,3

1.7,3.7

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
แผนกวิชาการขาย
และการตลาด
งานทะเบียน

1,3

1.7,3.7

งานทะเบียน

3

3.11

งานการบัญชี

3

3.6,3.7

งานการเงิน

1

1.2,1.9

งานความร่วมมือ

4

วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

17 พ.ค. 57–
1 ก.พ. 58
18 พ.ค. 57

ติดตามผลการดาเนินงานและ
ประสานงาน
ศึกษาดูงานแผนกวิชาการขายและ
การตลาด
สารวจรายชื่อผูป้ ระสานสิบทิศ
กิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
แจกสมุดประจาตัวนักเรียน นักศึกษา
รับสมัครสมาชิกชมรมวิชาชีพ
โครงการให้ความรูเ้ กี่ยวกับองค์การ
วิชาชีพ
รายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
รายบุคคล ปีการศึกษา 2556 ให้อศจ.
งวดที่ 3
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ตรวจเยี่ยมนักเรียนทวิภาคีชั้น ปวช.2
และปวช. 3 ณ สถานประกอบการ
ครั้งที่ 1
โครงการศิลปะประดิษฐ์ความคิด
สร้างสรรค์
ส่งสมุดบันทึกเวลาเรียน และ
ประเมินผลการเรียนของครู ครัง้ ที่ 1
แต่งตัง้ คณะทางานเครือข่ายนักเรียนผู้
ประสานสิบทิศและประชุมชี้แจงแฟ้มครู
ที่ปรึกษา

18 พ.ค. 57
19 พ.ค. 57
19 พ.ค. 57
19 พ.ค. 57
20 พ.ค. 57
25 พ.ค. 57

26 พ.ค. 57
27 พ.ค. 57

27 พ.ค. 57
30 พ.ค. 57
30 พ.ค. 57

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
1
1.2,1.9
งานความร่วมมือ
2

2.2,2.3

แผนกวิชาการขาย
และการตลาด
งานครูที่ปรึกษา
แผนกวิชาคหกรรม

3
6

3.7
6.1

3
6
2

3.7
6.1
2.2

3

3.1

6
2

6.1
2.5

แผนกวิชาคหกรรม
งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

5

5.1

2

2.4

3

3.7

แผนกวิชาการ
เลขานุการ
งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานครูที่ปรึกษา

งานครูที่ปรึกษา
แผนกวิชาผ้า ฯ
แผนกวิชาการ
เลขานุการ
งานทะเบียน

5
สอดคล้อง
สอดคล้อง
วัน เดือน ปี
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
30 พ.ค.– จัดทาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา
3
3.7
งานทะเบียน
7 มิ.ย. 57 ชั้นปวช.1 และปวส.1
31 พ.ค. 57 - จัดทาบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ
3
3.11
งานการบัญชี
เกี่ยวกับงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือนพฤษภาคม
2557
- จัดทาและเก็บข้อมูลต่าง ๆ และปิด
บัญชีประจาเดือนพฤษภาคม 2557
เกี่ยวกับเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ
- จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินบารุง
การศึกษา ประจาเดือนเมษายน
2557
- จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงิน
อุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพืน้ ฐาน
ประจาเดือนเมษายน 2557
- จัดทาบัญชีระบบแยกประเภทผ่าน
Web Online การรับ-จ่ายเงินบารุง
การศึกษา เงินอุดหนุน และเงิน
อุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพืน้ ฐาน
ประจาเดือนเมษายน 2557
พ.ค. 57
- ควบคุมการใช้จ่ายเงินของสถาน
3
3.2
งานวางแผนและ
ศึกษาตามแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ
2557
- รายงานประจาเดือนรายจ่ายจริงของ
สถานศึกษา
พ.ค. 57
โครงการพัฒนาผูเ้ รียนด้วยภูมปิ ัญญา
2
2.3
แผนกวิชาการขาย
ท้องถิ่น
และการตลาด

6
สอดคล้อง
สอดคล้อง
วัน เดือน ปี
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
พ.ค. 57
ดาเนินกิจกรรมชมรมวิชาชีพการขาย
2
2.2
แผนกวิชาการขาย
และการตลาด
และการตลาด
พ.ค. 57 สรุปรายงาน สผ.2 ภาคเรียนที่ 2/2556
3
3.9
งานผลิตการค้า
พ.ค. 57
- ตรวจเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา
3
3.7
งานปกครอง
ก่อนลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่
1/2557
- ตรวจเครื่องแบบนักเรียน ปวช.3
พ.ค. 57
เบิกจ่ายเงินค่าเสื้อและอุปกรณ์การ
3
3.11
งานการเงิน
เรียน ภาคเรียนที่ 1/2557
พ.ค. 57
จัดซื้อวัสดุฝึก
3
3.9
แผนกวิชาการบัญชี
พ.ค. 57
ตรวจเยี่ยมนักเรียนชั้น ปวช.2 ทวิภาคี
2
2.5
แผนกวิชาการ
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ครัง้ ที่ 1
โรงแรม
พ.ค. 57
- ทาประวัตินักเรียนชั้น ปวช. 1 ทวิภาคี
3
3.7
งานอาชีวศึกษา
- นักเรียนชั้น ปวช. 1 ทวิภาคี ทา
ระบบทวิภาคี
สัญญาเข้าฝึกอาชีพสถาน
ประกอบการและประชุมผูป้ กครอง
นักเรียนทวิภาคี
- จัดทาสรุปข้อมูลจานวนนักเรียนและ
สถานประกอบการที่ร่วมโครงการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พ.ค. 57
- ดาเนินกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
2,4
2.5,4.1
แผนกวิชาผ้าและ
ภาคเรียนที่ 1/2557
เครื่องแต่งกาย
- นิเทศติดตามนักเรียนชั้น ปวช. 3
และปวส. 2
พ.ค. 57
- ตกลงราคา/สอบราคา/ประกวดราคา
3
3.11
งานพัสดุ
- สรุปผลการดาเนินงาน
พ.ค. 57
ดาเนินการอบรมแก่บุคลากรวิทยาลัย
3
3.5
งานศูนย์ข้อมูล
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
สารสนเทศ

7

วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

พ.ค. 57

- ตรวจซ่อมบารุงรักษาลิฟต์
- ใส่ทรายอะเบท
- รายงานการประเมินตนเองไปยัง
หน่วยงานต้นสังกัด
- เผยแพร่รายงานประเมินตนเองไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ ผ่านทางเอกสาร
เว็บไซต์ ซีดี ข่าวสาร
- ตรวจแฟ้มเอกสารเพื่อรวบรวม
ประเมินภายในวิทยาลัยฯ และ
แผนกวิชา
- สรุปผลการประเมินแสดงค่าตามชีว้ ัด
และรายงานผลไปยังหน่วยงานต้น
สังกัดทางเว็บไซต์
- ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปวช.3 ก่อน
ออกฝึกงาน
- โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน นักศึกษาใหม่
- จัดกิจกรรมชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาคเรียนที่ 1/2556
- นิเทศฝึกงานนักเรียนชั้นปวช. 3
- โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่
- ปฐมนิเทศนักเรียนฝึกงาน
- ส่งแผนการสอนทุกรายวิชา
- ศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษา
- ให้บริการนวดฝ่าเท้าและข้อมูล
ข่าวสารด้านการท่องเที่ยว

พ.ค. 57

พ.ค. 57

พ.ค. 57

พ.ค. 57

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
3
3.8
งานอาคารสถานที่
7

7.2

งานประกันคุณภาพ
การศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษา

3.6

3.7,6.1

แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2

2.5

แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2,6

2.2,2.3,6.1 แผนกวิชาการ
ท่องเที่ยว

8

วัน เดือน ปี
พ.ค. 57

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ส่งเสริมผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู้
ด้านวิชาชีพการท่องเที่ยว
พ.ค.-ก.ย. 57 ดาเนินกิจกรรมชมรมวิชาชีพภาคเรียน
ที่ 1/2557
พ.ค.–ก.ย. 57 โครงการเครื่องแบบสวย ภาคเรียนที่
1/2557
พ.ค.–ก.ย. 57 วางฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงิน
อุดหนุน และเงินบารุงการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1/2557

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
2
2.3
แผนกวิชาการ
ท่องเที่ยว
4
4.1
แผนกวิชาการบัญชี
3

3.7

งานปกครอง

3

3.11

งานการเงิน

9
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2557
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557

วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1-10 มิ.ย. 57 จัดทารายงานการมาปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรในสถานศึกษาเดือน
พฤษภาคม 2557
1-15 มิ.ย. 57 - จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามของบุคลากร
ในสถานศึกษาเดือนกรกฎาคม 2557
- จัดทาคาสั่งตรวจเวรยามสาหรับรอง
ผูอ้ านวยการเดือนกรกฎาคม 2557
1-30 มิ.ย. 57 รับงานจ้างและให้บริการแก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ
1-30 มิ.ย. 57 โครงการอาหารครบวงจร
2 มิ.ย. 57 กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2 มิ.ย. 57 สารวจนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการ
เรียนต่ากว่าเกณฑ์
5 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
3 มิ.ย. 57 สถานศึกษาส่งข้อมูลผลการเรียน
GPAX และ GPA (ฤดูร้อน) ให้ศูนย์ ITC
จังหวัด
4 มิ.ย. 57 - ศูนย์ ITC จังหวัด รวบรวมข้อมูลและ
ตรวจสอบสรุปบันทึกลงซีดีส่ง
สานักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษา
และวิชาชีพ
- แจ้งนักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพเป็น
นักเรียน นักศึกษา

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
3
3.10
งานบุคลากร

3

3.10

งานบุคลากร

4

4.1

แผนกวิชาคหกรรม

4
6

4.1
6.2

แผนกวิชาอาหาร ฯ
แผนกวิชาคหกรรม

1

1.1

งานครูที่ปรึกษา

6
2

6.3
2.2

แผนกวิชาสามัญ ฯ
งานทะเบียน

2

2.2

งานทะเบียน

10

วัน เดือน ปี
5 มิ.ย. 57

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจาเดือนพฤษภาคม 2556
9 มิ.ย. 57 กิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
9 มิ.ย. 57 ประชุมผูป้ กครองนักเรียน นักศึกษาที่มี
ผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์
10 มิ.ย. 57 โครงการสวนพฤกษศาสตร์เพื่อสุขภาพ
11 มิ.ย. 57 โครงการพัฒนาความรูใ้ นอาชีพนาสู่
ประตูเศรษฐกิจ
11-12 มิ.ย. 57 จัดซื้อดอกไม้เพื่อตกแต่งในพิธีไหว้ครู
12 มิ.ย. 57 พิธีไหว้ครู
13 มิ.ย. 57 รายงานการประชุมผู้ปกครองกลุ่มเสี่ยง
กรณีเรียนต่ากว่าเกณฑ์
13 มิ.ย. 57 - จัดซื้อวัสดุฝกึ
- ทัศนศึกษาสถานประกอบการ
15 มิ.ย. 57 - รายงานการเงินประจาเดือน
พฤษภาคม 2557
- รายงานข้อมูลประหยัดพลังงาน
ประจาเดือนมิถุนายน 2557
7 มิ.ย. 57 โครงการหนึ่งต้นไม้ หนึ่งกล้าดาเรือน
18-21
ออกเลขที่ รบ. ชั้นปวช.1 และปวส. 1
มิ.ย. 57
ส่งสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
25 มิ.ย. 57 ตรวจเยี่ยมนักเรียนทวิภาคีชั้น ปวช.2
และปวช. 3 ณ สถานประกอบการ
ครั้งที่ 2
26 มิ.ย. 57 - กิจกรรมวันสุนทรภู่
- กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
3
3.11
งานการบัญชี
6

6.1

แผนกวิชาคหกรรม

3

3.7

งานครูที่ปรึกษา

3
2

3.8
2.1

แผนกวิชา
เลขานุการ

6
6
3

6.1
6.1
3.7

แผนกวิชาคหกรรม
งานกิจกรรม ฯ
งานครูที่ปรึกษา

2

2.2,2.3

3

3.11

แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
งานการบัญชี

6
3

6.2
3.7

แผนกเลขานุการ
งานทะเบียน

2

2.5

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

6

6.1

แผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์

11

วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

30 มิ.ย. 57

ส่งสมุดบันทึกเวลาเรียน และ
ประเมินผลการเรียนของครู ครัง้ ที่ 2
- จัดทาบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ
เกี่ยวกับงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือนมิถุนายน
2557
- จัดทาและเก็บข้อมูลต่าง ๆ และปิด
บัญชีประจาเดือนมิถุนายน 2557
เกี่ยวกับเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ
- จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินบารุง
การศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพืน้ ฐาน
ประจาเดือนพฤษภาคม 2557
- จัดทาบัญชีระบบบัญชีแยกประเภท
ผ่าน Web Online การรับจ่ายเงิน
บารุงการศึกษา เงินอุดหนุน เงิน
อุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพืน้ ฐาน
ประจาเดือนพฤษภาคม 2557
- ควบคุมการใช้จ่ายเงินของสถาน
ศึกษาตามแผนปฏิบัติงานประจาปี
- รายงานประจาเดือนรายจ่ายจริงของ
สถานศึกษา
- สารวจความต้องการวัสดุสารสนเทศ
- ขออนุมัตจิ ัดซื้อวัสดุสารสนเทศ
จัดหาสถานประกอบการสาหรับ
นักศึกษาชั้นปวส. 1 ฝึกงาน

30 มิ.ย. 57

มิ.ย. 57

มิ.ย. 57
มิ.ย. 57

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
2
2.4
งานวัดผลและ
ประเมินผล
3
3.11
งานการบัญชี

3

3.11

งานวางแผนและ
งบประมาณ

3

3.8

งานห้องสมุด

2

2.5

แผนกวิชาการ
ท่องเที่ยว

12

วัน เดือน ปี
มิ.ย. 57

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

- อบรมนวดเพื่อสุขภาพให้นักเรียน
ชั้นปวช.1
- โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น
- โครงการรักท้องถิ่นแผนกวิชาการ
ท่องเที่ยว
มิ.ย. 57
- โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
- โครงการทุนการศึกษา
มิ.ย. 57
ตรวจเยี่ยมนักเรียนชั้น ปวช.2 ทวิภาคี
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ครัง้ ที่ 2
มิ.ย. 57
- รับงานจ้างและให้บริการแก่
หน่วยงานต่าง ๆ
- จัดซื้อวัสดุฝกึ
มิ.ย. 57
ดาเนินการนาข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 เข้าสู่ระบบศูนย์กาลังคน
อาชีวศึกษา
มิ.ย. 57
ตรวจซ่อมบารุงรักษาลิฟต์
มิ.ย. 57
- พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล
พัฒนาสานักงาน
- ให้บริการฝ่ายต่าง ๆ
มิ.ย.–ก.ค. 57 ก่อหนีผ้ ูกพัน
มิ.ย.–ก.ย. 57 จัดทาเล่มข้อมูลสถานศึกษาปี
การศึกษา 2557 (ฉบับย่อ)

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
2,6
2.2,2.3,6.1 แผนกวิชาการ
ท่องเที่ยว

1,3

1.8,3.7

งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
แผนกวิชาการ
โรงแรม
แผนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย

2

2.5

4

4.1

3

3.5

งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ

3
3

3.8
3.8

3
3

3.11
3.3

งานอาคารสถานที่
งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษา
งานพัสดุ
งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ

13
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2557
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557

วัน เดือน ปี
1 ก.ค. 57
1 ก.ค. 57
1-10 ก.ค. 57

1-15 ก.ค. 57

1-31 ก.ค. 57

1-31 ก.ค. 57
1-31 ก.ค. 57
3 ก.ค. 57

7 ก.ค. 57
5 ก.ค. 57

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
กับ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทวิภาคี
2
2.5
และงานหลักสูตรการเรียนการสอน
โครงการเรียนภาษาสู่อาเซียน
2
2.1
จัดทารายงานการมาปฏิบัติหน้าที่ของ
3
3.10
บุคลากรในสถานศึกษาเดือนมิถุนายน
2557
- จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามของบุคลากร
3
3.10
ในสถานศึกษาเดือนสิงหาคม 2557
- จัดทาคาสั่งตรวจเวรยามสาหรับรอง
ผูอ้ านวยการเดือนสิงหาคม 2557
- บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรมแห่เทียน
3
3.1,3.2
จานาพรรษา
- บริการสื่อต่าง ๆ การประชุม
ประจาเดือนครู-อาจารย์
- บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรมสถาปนา
กิจการลูกเสือไทย
โครงการอาหารครบวงจร
4
4.1
รับงานจ้างและให้บริการแก่หน่วยงาน
4
4.1
ต่าง ๆ
รายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
3
3.7
รายบุคคลปีการศึกษา 2557 ให้อศจ.
งวดที่ 1
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
6
6.3
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
3
3.11
ประจาเดือนมิถุนายน 2557

งานที่รับผิดชอบ
งานความร่วมมือ
แผนกเลขานุการ
งานบุคลากร

งานบุคลากร

งานสื่อการเรียน
การสอน

แผนกวิชาอาหาร ฯ
แผนกวิชาคหกรรม
งานทะเบียน

แผนกวิชาคหกรรม
งานการบัญชี
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วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

7-11
ก.ค. 57
8 ก.ค. 57
9 ก.ค. 57
10 ก.ค. 57
14 ก.ค. 57

จัดซื้อดอกไม้เพื่อนามาตกแต่งต้นเทียน
พรรษา
โครงการสร้างสุขลักษณะ รักสุขภาพ
แจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพ
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
จัดเตรียมการแข่งขันกีฬาภายใน
สถานศึกษา ครั้งที่ 1
- รายงานประจาเดือนมิถุนายน 2557
- รายงานข้อมูลประหยัดพลังงาน
ประจาเดือนกรกฎาคม 2557
โครงการนาฎะดนตรีสานฝันศิลปิน
พืน้ ฐาน
จัดเตรียมการแข่งขันกีฬาภายใน
สถานศึกษา ครั้งที่ 2
การแข่งขันกีฬาภายใสถานศึกษา

15 ก.ค. 57

15 ก.ค. 57
21 ก.ค. 57
28 ก.ค.1 ส.ค. 57
29 ก.ค. 57
29 ก.ค. 57
29 ก.ค. 57
30 ก.ค. 57

30 ก.ค. 57
31 ก.ค. 57

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
โครงการสื่อรักจากลูกแม่
จัดส่งโครงการงานครูที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2558
ตรวจเยี่ยมนักเรียนทวิภาคีชั้นปวช. 2
และปวช. 3 ณ สถานประกอบการ
ครั้งที่ 3
ส่งสมุดบันทึกเวลาเรียน และ
ประเมินผลการเรียนของครู ครัง้ ที่ 3
ส่งสมุดบันทึกเวลาเรียนและประเมินผล
การเรียน

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
3
3.9
แผนกวิชาคหกรรม
3
3
6
6

3.7
3.7
6.1
6.3

แผนกเลขานุการ
งานทะเบียน
งานกิจกรรม ฯ
งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
งานการบัญชี

3

3.11

6

6.1

6

6.3

6

6.3

6
2
3

6.1
2.2
3.7

2

2.5

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

2

2.4

2

2.4

งานวัดผลและ
ประเมินผล
แผนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย

แผนกวิชาการ
เลขานุการ
งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชาสามัญ ฯ
แผนกเลขานุการ
งานครูที่ปรึกษา
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วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

31 ก.ค. 57

- จัดทาบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ
เกี่ยวกับงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือนกรกฎาคม
2557
- จัดทาและเก็บข้อมูลต่าง ๆ และปิด
บัญชีประจาเดือนกรกฎาคม 2557
เกี่ยวกับเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ
- จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินบารุง
การศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพืน้ ฐาน
ประจาเดือนมิถุนายน 2557
จัดทาบัญชีระบบบัญชีแยกประเภท
ผ่าน Web Online การรับ-จ่ายเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่าย
ขั้นพื้นฐาน ประจาเดือนมิถุนายน
2557
- ควบคุมการใช้จ่ายเงินของ
สถานศึกษาตามแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี
- รายงานประจาเดือนรายจ่ายของ
สถานศึกษา และรายงานผลสิ้น
ไตรมาส 3
- ดาเนินการจัดซื้อวัสดุสารสนเทศ
- บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล
- เตรียมสารสนเทศเพื่อออกให้บริการ
- ซ่อมหนังสือ รวบรวมวารสาร
อบรมการเขียนแผนธุรกิจ

ก.ค. 57

ก.ค. 57

ก.ค. 57

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
3
3.11
งานการบัญชี

3

3.11

งานวางแผนและ
งบประมาณ

3

3.8

งานห้องสมุด

2

2.1

งานผลิตการค้า ฯ
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วัน เดือน ปี
ก.ค. 57

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ตรวจเครื่องแบบนักเรียน ปวช. 3
(สัมมนาฝึกงาน)
ก.ค. 57
- ดาเนินโครงการเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญให้
ความรูแ้ ก่ผเู้ รียน
- ตรวจเยี่ยมนักเรียนทวิภาคีชั้น ปวช.2
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ครั้งที่ 3
ก.ค. 57
- ดาเนินโครงการสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้
- ดาเนินโครงการเสริมร้างภาวะผูน้ า
- ส่งเสริมทักษะภาษาอาเซียน
ก.ค. 57
แจ้ง Username และ password
นักเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 แก่ครูที่
ปรึกษา
ก.ค. 57
- เปลี่ยนสารเคมีถังดับเพลิง
- ตรวจซ่อมบารุงรักษาลิฟต์
ก.ค. 57
- สรุปข้อมูลการประเมินคุณภาพการ
พัฒนาแผนกวิชา
- ติดตามระบบประกันคุณภาพภายใน
แผนกวิชาและงานต่าง ๆ ครั้งที่ 1
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม
ก.ค. 57
ติดต่อสถานประกอบการสาหรับ
นักศึกษาฝึกงานชั้นปวส.1 ในภาคเรียน
ที่ 2/2557
ก.ค.–ส.ค. 57 ส่งมอบพัสดุ
ก.ค.–ส.ค. 57 ดาเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ
ศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษาระดับชั้นปีที่ 2

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
3
3.7
งานปกครอง
2

2.1,2.5

แผนกวิชาการ
โรงแรม

2

2.1

แผนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย

3

3.5

งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ

3

3.8

งานอาคารสถานที่

7

7.1,7.2

งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษา

1

1.9

แผนกวิชาการขาย
และการตลาด

3
3

3.9
3.5

งานพัสดุ
งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ
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ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2557
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1–10 ส.ค. 57 จัดทารายงานการมาปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสถานศึกษาเดือนกรกฎาคม
2557
1–15 ส.ค. 57 - จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามของบุคลากร
ในสถานศึกษาเดือนกันยายน 2557
- จัดทาคาสั่งตรวจเวรยามรองรอง
ผูอ้ านวยการเดือนกันยายน 2557
1–31 ส.ค. 57 สรุปการมาปฏิบัติงานหน้าที่ของ
บุคลากรในสถานศึกษา
1–31 ส.ค. 57 - บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรมมอบ
ทุนการศึกษา
- บริการสื่อต่าง ๆ วันวิทยาศาสตร์
- บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรม
วันภาษาไทย
- บริการสื่อต่าง ๆ ประชุม
คณะกรรมการจัดกีฬาสี
- บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรมประชุมสี
- บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ
- บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรมกีฬาสี
1-31 ส.ค. 57 รับงานจ้างและให้บริการแก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ
1–31 ส.ค. 57 โครงการอาหารครบวงจร
4 ส.ค. 57 กิจกรมพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
3
3.10
งานบุคลากร

3

3.10

งานบุคลากร

3

3.10

งานบุคลากร

3

3.1,3.2

4

4.1

แผนกวิชาคหกรรม

4
2

4.1
2.2

แผนกวิชาอาหาร ฯ
แผนกวิชาคหกรรม

งานสื่อการเรียน
การสอน
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วัน เดือน ปี
5 ส.ค. 57

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

รายงานผลการใช้จ่ายเงินประมาณ
ประจาเดือนกรกฎาคม 2557
5 ส.ค. 57 โครงการสร้างศีล สมาธิ ปัญญา
9-11 ส.ค. 57 จัดซื้อดอกไม้เพื่อตกแต่งในงานวันแม่
แห่งชาติ
11-15 ส.ค. 57 นิเทศการสอนภายในแผนก
11 ส.ค. 57 กิจกรรมพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้
มีมาตรฐานสู่สากล
11 ส.ค. 57 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
15 ส.ค. 57 - รายงานการเงิน ประจาเดือน
กรกฎาคม 2557
- รายงานข้อมูลประหยัดพลังงาน
ประจาเดือนสิงหาคม 2557
18 ส.ค. 57 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
18 ส.ค. 57 กิจกรรมพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ
19 ส.ค. 57 โครงการรู้รักภาษาไทย
25 ส.ค. 57 กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม
25 ส.ค. 57 ส่งสมุดประจาตัวภาคเรียนที่ 1/2557
26 ส.ค. 57 โครงการสร้างบ้านให้พืชและสัตว์
บริเวณชายฝั่ง
26 ส.ค.– - ประชุมหัวหน้าแผนกเพื่อจัดทา
30 ก.ย. 57
แผนการเรียน การแบ่งรายวิชา และ
ตรวจสอบความถูกต้อง
- รวบรวมรายวิชาในภาคเรียนที่
2/2556 ตามที่หัวหน้าแผนกจัดส่ง
- สรุปการปฏิบัติงานเสนอผูบ้ ริหาร

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
3
3.11
งานการบัญชี
6
3

6.1
3.9

แผนกเลขานุการ
แผนกวิชาคหกรรม

2
2

2.2
2.1

แผนกวิชาสามัญ ฯ
แผนกวิชาคหกรรม

6
3

6.1
3.11

งานกิจกรรม ฯ
งานการบัญชี

6
2

6.1
2.1

แผนกวิชาสามัญ ฯ
แผนกวิชาคหกรรม

6
6

6.1
6.1

แผนกเลขานุการ
แผนกวิชาคหกรรม

3
2

3.7
2.2

2

2.2,2.3

งานครูที่ปรึกษา
แผนกวิชาการ
เลขานุการ
งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
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วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

26 ส.ค.–
30 ก.ย. 57

- สรุปและรายงานผลเพื่อขออนุมัติ
แผนการเรียน การแบ่งรายวิชาและ
คาบสอน
- แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทา
ตารางสอน และตรวจสอบความ
ถูกต้อง ภาคเรียนที่ 2/2557
- คณะกรรมการจัดทาตารางสอนภาค
เรียนที่ 2/2557
- จัดพิมพ์และตรวจสอบความถูกต้อง
- จัดทารูปเล่มแจกให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้อง
ตรวจเยี่ยมนักเรียนทวิภาคีชั้น ปวช.2
และปวช. 3 ณ สถานประกอบการ
ครั้งที่ 4
ส่งสมุดบันทึกเวลาเรียน และ
ประเมินผลการเรียนของครู ครัง้ ที่ 4
- จัดทาบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ
เกี่ยวกับงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือนสิงหาคม
2557
- จัดเก็บทาข้อมูลต่าง ๆ และปิดบัญชี
ประจาเดือนสิงหาคม 2557 เกี่ยวกับ
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
- จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินบารุง
การศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพืน้ ฐาน
ประจาเดือนกรกฎาคม 2557

27 ส.ค. 57

29 ส.ค. 57
31 ส.ค. 57

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
2
2.2,2.3
งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน

2

2.5

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

2

2.4

3

3.11

งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานการบัญชี

20
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วัน เดือน ปี
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
กับ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
31 ส.ค. 57 จัดทาบัญชีระบบบัญชีแยกประเภทผ่าน
3
3.11
Web Online การรับจ่ายเงินบารุง
การศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช่จ่ายกขั้นพืน้ ฐาน
ประจาเดือนกรกฎาคม 2557
ส.ค. 57
ตรวจเยี่ยมนักเรียนชั้น ปวช.2 ทวิภาคี
2
2.4
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ครัง้ ที่ 4
ส.ค. 57
กันเงินเหลื่อมปี
3
3.11
ส.ค. 57
- ล้างทาความสะอาดเครื่องกรองน้า
3
3.8
- ตรวจซ่อมบารุงรักษาลิฟต์
- ใส่ทรายอะเบท
ส.ค. 57
- ให้บริการฝ่ายต่าง ๆ
7
7.1,7.2
- ดาเนินโครงการพัฒนาระบบติดตาม
- ดาเนินโครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพตามมาตรฐาน QA
ส.ค. 57
เก็บข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียน
5
5.2
นักศึกษาที่มตี ่อการเรียนการสอน
จาแนกในแต่ละรายวิชาและรายบุคคล
ส.ค. 57
- ควบคุมการใช้จ่ายเงินของ
3
3.2,3.11
สถานศึกษาตามแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี
- รายงานประจาเดือนรายจ่ายจริงของ
สถานศึกษา
- รวบรวมข้องมูลจากหัวหน้างาน
หัวหน้าแผนกเพื่อจัดทาแผน
ปฏิบัติการ
ส.ค. 57
ประชุมแบ่งรายวิชาภาคเรียนที่ 2/2557
2
2.2,2.3
ส.ค.–ก.ย. 57 เบิก-จ่ายพัสดุ
3
3.9

งานที่รับผิดชอบ
งานการบัญชี

แผนกวิชาการ
โรงแรม
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่

งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษา
งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์
งานวางแผนและ
งบประมาณ

แผนกวิชาการขายฯ
งานพัสดุ
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ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2557
เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1-2 ก.ย. 57 ส่งแฟ้มครูที่ปรึกษา ครั้งที่ 1
1-5 ก.ย. 57 สรุปผลการดาเนินโครงการ
1-10 ก.ย. 57 จัดทารายงานการมาปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรในสถานศึกษาเดือนสิงหาคม
2557
1-15 ก.ย.57 - จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามของบุคลากร
ในสถานศึกษาเดือนตุลาคม 2557
- จัดทาคาสั่งตรวจเวรยามสาหรับรอง
ผูอ้ านวยการเดือนตุลาคม 2557
1-30 ก.ย. 57 - บริการสื่อต่าง ๆงานเกษียณอายุ
ราชการ
- บริการสื่อต่าง ๆ การประชุม
ประจาเดือนครู-อาจารย์
1-30 ก.ย. 57 สรุปการมาปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรใน
สถานศึกษา
1-30 ก.ย. 57 รับงานจ้างและให้บริการแก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ
2 ก.ย. 57 โครงการนันทนาการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวติ
5 ก.ย. 57 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจาเดือนสิงหาคม 2557
6 ก.ย. 57 แจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มเี วลา
เรียนไม่ครบ 80%
8-12 ก.ย. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
3
3.7
งานครูที่ปรึกษา
3
3.3
แผนกวิชาคหกรรม
3
3.10
งานบุคลากร

3

3.10

งานบุคลากร

3

3.1,3.2

3

3.10

งานบุคลากร

4

4.1

แผนกวิชาคหกรรม

6

6.3

3

3.11

แผนกวิชาการ
เลขานุการ
งานการบัญชี

3

3.7

งานทะเบียน

2

2.4

งานวัดผล ฯ

งานสื่อการเรียน
การสอน
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วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

8-12 ก.ย. 57 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ไม่
ผ่านกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2557
9 ก.ย. 57 โครงการสานฝันสู่วันวาน
12 ก.ย. 57 สรุปผลการดาเนินงานสมุดประจาตัว
ภาคเรียนที่ 1/2557
15 ก.ย. 57 - รายงานการเงิน ประจาเดือน
สิงหาคม 2557
- รายงานข้อมูลประหยัดพลังงาน
ประจาเดือนกันยายน 2557
15-19
นิเทศการสอนภายในแผนก
ก.ย. 57
16 ก.ย. 57 - สรุปผลการเข้าพบนักเรียน นักศึกษา
ภาคเรียนที่ 1/2557
- สรุปผลแฟ้มครูที่ปรึกษาภาคเรียนที่
1/2557
16 ก.ย. 57 ส่งสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมชมรม
16 ก.ย. 57 สรุปการปฏิบัติกิจกรรมโครงการชมรม
วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2556
18 ก.ย. 57 ผูส้ อนส่งผลการเรียนชั้น ปวช.3
19 ก.ย. 57 ผูส้ อนส่งผลการเรียนชั้น ปวช.1 ปวช.2
ปวส.1 และปวส.2
20 ก.ย. 57 สรุปผลการพัฒนาข้อมูลที่ปรึกษาด้วย
คอมพิวเตอร์ภาคเรียนที่ 1/2557
23-27
จัดซื้อดอกไม้เพื่อตกแต่งในงาน
ก.ย. 57
เกษียณอายุราชการ
30 ก.ย. 57 จัดทาบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ
เกี่ยวกับงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือนกันยายน 57

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
3
3.7
งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
3
3.3
แผนกเลขานุการ
3
3.7
งานครูที่ปรึกษา
3

3.11

งานการบัญชี

2

2.2

3

3.7

แผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์
งานครูที่ปรึกษา

3
3

3.7
3.7

2
2

2.4
2.4

แผนกวิชาอาหาร ฯ
แผนกวิชาการ
เลขานุการ
งานวัดผลและ
ประเมินผล

3

3.7

งานครูที่ปรึกษา

3

3.9

แผนกวิชาคหกรรม

3

3.11

งานการบัญชี
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วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

30 ก.ย. 57

- จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินบารุง
การศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพืน้ ฐานประจา
เดือนสิงหาคม 2557
- จัดทาบัญชีระบบบัญชีแยกประเภท
ผ่าน Web Online เงินบารุงการศึกษา
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป
ค่าใช้จ่ายขั้นพืน้ ฐาน ประจาเดือน
สิงหาคม 2557
- รายงานผลการดาเนินงานชมรม
วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2557
- ประชุมจัดรายวิชา ภาคเรียนที่
2/2557
สรุปผลการผ่านกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
การขายและการตลาด
- ควบคุมการใช้จ่ายเงินของสถาน
ศึกษาตามแผนปฏิบัติงานประจาปี
- รายงานประจาเดือนรายจ่ายจริงของ
สถานศึกษาและรายงานผลสิ้น
ไตรมาส
- จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
- รายงานผลตัวชีว้ ัดและเกณฑ์
ความสาเร็จขององค์กร
- ประชุมอาจารย์เพื่อจัดรายวิชา
- รายงานผลการดาเนินกิจกรรมชมรม
วิชาชีพ
จัดซื้อวัสดุฝึก

ก.ย. 57

ก.ย. 57
ก.ย. 57

ก.ย. 57

ก.ย. 57

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
3
3.11
งานการบัญชี

3

3.7

3

3.7

3

แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาการขาย
และการตลาด
3.2,3.3,3.11 งานวางแผนและ
งบประมาณ

2

2.2

แผนกวิชาการบัญชี

3

3.9

แผนกการโรงแรม
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วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ก.ย. 57
ก.ย. 57

สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
ประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติการฝึก
อาชีพนักเรียนทวิภาคี ภาคเรียนที่ 1/57
- ส่งสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมชมรม
- ส่งผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2557
- สรุปผลการดาเนินงาน
ตรวจซ่อมบารุงรักษาลิฟต์
เขียนโครงการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2557
- เก็บข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียน
นักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน
จาแนกในแต่ละรายวิชาและ
รายบุคคล
- สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่งานวิจัย
- เผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ
โครงงานของผูเ้ รียนและครูผู้สอน
- ติดตามการทาวิจัยของครูในแต่ละ
แผนกวิชา
- จัดทาแผนการเรียน
- สรุปผลโครงการ
- สรุปโครงการชมรมวิชาชีพการ
ท่องเที่ยว
- ประเมินผลการเรียนและส่งผล
การเรียน

ก.ย. 57

ก.ย. 57
ก.ย. 57
ก.ย. 57

ก.ย. 57

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
3
3.3
แผนกการโรงแรม
2
2.5
งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
3
3.3,3.7
แผนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย
3
7

3.8
7.1,7.2

งานอาคารสถานที่
งานประกัน ฯ

5

5.1,5.2

งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

2

2.2,2.3

แผนกวิชาการ
ท่องเที่ยว
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ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2557
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1 ต.ค. 57

ประกาศผลการประเมินปลายภาคทุก
ระดับชั้น
จัดทารายงานการมาปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรในสถานศึกษาเดือนกันยายน
2557
- จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามของบุคลากร
ในสถานศึกษาเดือนพฤศจิกายน
2557
- จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามสาหรับรอง
ผูอ้ านวยการเดือนพฤศจิกายน 2557
- บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรมประชุม
ประจาเดือน
- บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรมประชุม
นักเรียน นักศึกษา
- บริการสื่อต่าง ๆ การประชุม
ผูป้ กครองนักเรียน นักศึกษา
- โครงการอาหารครบวงจร
- ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
- ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
นักเรียน นักศึกษายื่นคาร้องขอแก้ 0
และ ม.ส.
รับงานจ้างและให้บริการแก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ
สรุปการมาปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรใน
สถานศึกษา

1-10
ต.ค. 57
10-15
ต.ค. 57

1-31
ต.ค. 57

1-31
ต.ค. 57
1-3
ต.ค. 57
1-31
ต.ค.57
1-31
ต.ค. 57

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
2
2.4
งานวัดผลและ
ประเมินผล
3
3.10
งานบุคลากร

3

3.10

งานบุคลากร

3

3.1,3.2

งานสื่อการเรียน
การสอน

4

4.1

แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ

2

2.4

4

4.1

งานวัดผลและ
ประเมินผล
แผนกวิชาคหกรรม

3

3.10

งานบุคลากร
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วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

3 ต.ค. 57
4 ต.ค. 57
5 ต.ค. 57

แจกตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2557
รับลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2557
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจาเดือนกันยายน 2557
กิจกรรมพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
เสริมสร้างบุคลิกภาพและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
จัดทาแผนการสอนเพื่อลงทะเบียนของ
นักเรียน นักศึกษาระบบเทียบโอนฯ
นักเรียน นักศึกษายื่นคาร้องขอโอนผล
การเรียน
- ประสานงานกับหัวหน้าแผนกใน
สาขาวิชาที่เปิดสอน เพื่อกาหนด
ครูผสู้ อน
- แต่งตัง้ คณะกรรมการเทียบโอนฯ
- จัดทาตารางพบกลุ่ม ภาคเรียนที่
2/2557
- แจกตารางพบกลุ่ม
ผูส้ อนส่งผลการแก้ 0 และ ม.ส.
กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

6 ต.ค. 57
6-10
ต.ค. 57
7 ต.ค. 57
7-31
ต.ค. 57
9-14
ต.ค. 57

10 ต.ค. 57
13 ต.ค. 57
13 ต.ค. 57
13-17
ต.ค. 57
14 ต.ค. 57

ประกาศผลการแก้ 0 และ ม.ส.
เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ
ชุดใหม่
ครูที่ปรึกษารับลงทะเบียนภาคเรียนที่
2/2557

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
2
2.2,2.3
งานหลักสูตร ฯ
3
3.1
งานทะเบียน
3
3.11
งานการบัญชี
4

4.1

6

6.2

2

2.2

2

2.4

2

2.2,2.3

2
4

2.4
4.1

2
6

2.4
6.1

3

3.7

- แผนกคหกรรม
- งานกิจกรรม ฯ
แผนกวิชาคหกรรม
งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน

งานวัดผล ฯ
- แผนกคหกรรม
- งานกิจกรรม ฯ
งานวัดผล ฯ
- แผนกคหกรรม
- งานกิจกรรม ฯ
งานครูที่ปรึกษา

27

วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

14 ต.ค. 57

- ตรวจสอบสมุดบันทึกประจาตัว
นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น
- ตรวจสอบใบเบิกค่าสอนพิเศษ
- ตรวจสอบการเรียนการสอน
- สรุปและรายงานผลการนิเทศการ
สอนของครู
โครงการสร้างรายได้เพื่อความยั่งยืน
- รายงานการเงิน ประจาเดือน
กันยายน 2557
- รายงานข้อมูลประหยัดพลังงาน
ประจาเดือนตุลาคม 2557
- จัดทาบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ
เกี่ยวกับงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือนตุลาคม
2557
แจกปฏิทินและเอกสารปฏิบัติงานครู
ที่ปรึกษาภาคเรียนที่ 2/2557
- กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ
- เสริมสร้างบุคลิกภาพและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
จัดตกแต่งพวงมาลาถวายในวันปิยะ
มหาราช
โครงการลูกปลูกไม้ดัด
กิจกรรมวันปิยมหาราช
กิจกรรมพัฒนาอาชีวะให้มีมาตรฐาน
สู่สากล
โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาชุมชน

14 ต.ค. 57
15 ต.ค. 57

17 ต.ค. 57
20 ต.ค. 57

20-23
ต.ค. 57
21 ต.ค. 57
23 ต.ค. 57
27 ต.ค. 57
28 ต.ค. 57

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
3
3.7
งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน

3
3

3.7
3.11

แผนกเลขานุการ
งานการบัญชี

3

3.7

งานครูที่ปรึกษา

6

6.3

แผนกวิชาคหกรรม

3

3.9

แผนกวิชาคหกรรม

6
6
2

6.2
6.1
2.1

2

2.2

แผนกเลขานุการ
งานกิจกรรม ฯ
- แผนกคหกรรม
- งานกิจกรรม
แผนกเลขานุการ

28

วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

31 ต.ค. 57

- รายงานผลการปฏิบัติงานการวัดผล
และประเมินผล
- ตรวจสมุดบันทึกเวลาเรียน และ
ประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่
2/2557 ครั้งที่ 1
- จัดทาและเก็บข้อมูลต่าง ๆ และปิด
บัญชีประจาเดือนตุลาคม 2557
เกี่ยวกับเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ
- จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินบารุง
การศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพืน้ ฐานประจา
เดือนกันยายน 2557
- รายงานจ่ายเงินบารุงการศึกษา เงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่าย
ขั้นพื้นฐาน งวด 6 เดือน
(ประจาเดือนเมษายน-กันยายน
2557)
- จัดทารายงานการเงินประจาปี
งบประมาณ 2557
- จัดทาบัญชีระบบบัญชีแยกประเภท
ผ่าน Web Online การรับจ่ายเงิน
บารุงการศึกษา เงินอุดหนุน เงิน
อุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพืน้ ฐาน
ประจาเดือนกันยายน 2557
ควบคุมการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา
ตามแผนปฏิบัติงานประจาปี

31 ต.ค. 57

ต.ค. 57

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
2
2.4
งานวัดผลและ
ประเมินผล

3

3.11

3

3.2,3.11

งานการบัญชี

งานวางแผนและ
งบประมาณ

29

วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ต.ค. 57

- รายงานประจาเดือนรายจ่ายของ
สถานศึกษา
- รายงานผลการติดตามโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ
สรุปรายงาน สผ. 2 ภาคเรียนที่ 1/2557
โครงการแนะแนวทางการศึกษาต่อ
(สาหรับนักเรียน นักศึกษาโควตา)
- ตรวจเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา
ก่อนลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่
2/2557
- ตรวจเครื่องแบบนักศึกษา ปวส. 1
ฝึกงาน
รับเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่
2/2557
ตรวจเยี่ยมนักเรียนชั้น ปวช.2 ทวิภาคี
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ครัง้ ที่ 5
- ประสานงานสถานประกอบการที่เข้า
ร่วมโครงการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
- นักเรียนทวิภาคีชั้น ปวช. 2 และ
ปวช. 3 ฝึกภาคปฏิบัติ ณ สถาน
ประกอบการ
- ตรวจเยี่ยมการฝึกอาชีพนักเรียน
ทวิภาคี ณ สถานประกอบการ
ครั้งที่ 5
ดาเนินกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
ตรวจซ่อมบารุงรักษาลิฟต์
นักเรียน นักศึกษาถอนรายวิชา

ต.ค. 57
ต.ค. 57
ต.ค. 57

ต.ค. 57
ต.ค. 57
ต.ค. 57

ต.ค. 57
ต.ค. 57
ต.ค. 57

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
3
3.2,3.11 งานวางแผนและ
งบประมาณ

3
3

3.9
3.7

3

3.7

งานผลิตการค้าฯ
งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
งานปกครอง

3

3.11

งานการเงิน

2

2.5

2

2.5

แผนกวิชาการ
โรงแรม
งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

4
3
3

4.1
3.8
3.7

แผนกวิชาผ้า ฯ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน

30

วัน เดือน ปี
ต.ค. 57

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

- จัดทาตารางเรียน ตารางสอน
ภาคเรียนที่ 2/2557
- ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
- จัดกิจกรรมชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2/2557
ต.ค. 57
- ให้บริการกับฝ่ายต่าง ๆ
- ประชุมคณะทางานด้านประกัน
คุณภาพ
ต.ค. 57
เก็บข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียน
นักศึกษาที่มตี ่อการเรียนการสอน
จาแนกในแต่ละรายวิชาและรายบุคคล
ต.ค. 57
ส่งแผนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2557
ต.ค. 57
- ดาเนินกิจกรรมชมรมวิชาชีพการขาย
และการตลาด
- ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2557
- ปฐมนิเทศฝึกงาน ชั้นปวส.1
- จัดตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2557
- ลงทะเบียนชมรมวิชาชีพการขายและ
การตลาด ภาคเรียนที่ 2/2557
- ส่งแผนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2557
ต.ค.-พ.ย. 57 - เบิกจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
ภาคเรียนที่ 2/2557
- รับเงินค่าลงทะเบียนเรียนหลัง
กาหนด ภาคเรียนที่ 2/2557
- รับเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา
เพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2/2557
- รับเงินค่ารักษาสภาพการเป็น
นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/57

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
2,6
2.2,2.3,6.3 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7

7.1,7.2

5

5.1

2
3,6

2.2,2.3
3.7,6.3

3

3.11

งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษา
งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์
แผนกการท่องเที่ยว
แผนกวิชาการขาย
และการตลาด

งานการเงิน

31

วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ต.ค.–พ.ย. 57 สารวจพัสดุคงเหลือประจาปี
ต.ค.-พ.ย. 57 จัดทาข้อมูลสถานศึกษาปีการศึกษา
2557 ฉบับสมบูรณ์
ต.ค. 57- ดาเนินโครงการเครื่องแบบสวย
ก.พ. 58
ภาคเรียนที่ 2/2557
ต.ค. 57- ดาเนินกิจกรรมชมรมวิชาชีพภาคเรียน
ก.พ. 58
ที่ 2/2557
ต.ค. 57- ส่งสมุดบันทึกเวลาเรียนและประเมินผล
ก.พ. 58
การเรียน
ต.ค. 57- วางฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงิน
เม.ย. 58
อุดหนุน และเงินบารุงการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/2557

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
3
3.9
งานพัสดุ
3
3.3
งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ
3
3.7
งานปกครอง
4

4.1

แผนกวิชาการบัญชี

3

3.7

3

3.11

แผนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย
งานการเงิน

32
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2557
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1-10
พ.ย. 57

จัดทารายงานการมาปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรในสถานศึกษาเดือนตุลาคม
2557
- จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามของบุคลากร
ในสถานศึกษาเดือนธันวาคม 2557
- จัดทาคาสี่งอยู่เวรยามสาหรับรอง
ผูอ้ านวยการเดือนธันวาคม 2557
- บริการสื่อต่าง ๆ การประชุม
ประจาเดือน
- บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรมประดับ
แถบ 2 สี
- บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรมวันคล้าย
วันสวรรคตรัชกาลที่ 6
สรุปการมาปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สถานศึกษา
รับงาจ้างและให้บริการแก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ
โครงการอาหารครบวงจร

10-15
พ.ย. 57

1-30
พ.ย. 57

1-30
พ.ย. 57
1-30
พ.ย. 57
1-30
พ.ย. 57
3-6
พ.ย. 57
5 พ.ย. 57
5 พ.ย. 57

ประดิษฐ์กระทงลอยในงานประเพณี
ลอยกระทง
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจาเดือนตุลาคม 2557
แจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพ

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
3
3.10
งานบุคลากร

3

3.10

งานบุคลากร

3

3.1,3.2

3

3.10

งานบุคลากร

4

4.1

แผนกวิชาคหกรรม

4

4.1

6

6.1

แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
แผนกวิชาคหกรรม

3

3.11

งานการบัญชี

3

3.7

งานทะเบียน

งานสื่อการเรียน
การสอน

33

วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

8-10
พ.ย. 57

จัดซื้อดอกไม้เพื่อตกแต่งในงานประชุม
ทางวิชาการองค์การวิชาชีพและการ
แข่งขันทักษะระดับหน่วย
งานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ
และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ
หน่วย
- โครงการการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับหน่วย ระดับภาค
- สารวจสถานประกอบการเพื่อรองรับ
การฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2558
จัดทาระเบียบแสดงผลการเรียน ภาค
เรียนที่ 1/2557
- รายงานการเงินประจาเดือนตุลาคม
2557
- รายงานข้อมูลประหยัดพลังงาน
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2557
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
โครงการประชาธิปไตยเข้มแข็งเพื่อ
สร้างภูมคิ ุ้มกันที่ดี
เสริมสร้างบุคลิกภาพและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ประชุมผูป้ กครองนักเรียน นักศึกษาที่มี
ผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ภาคเรียนที่
2/2557
โครงการสร้างภูมิคมุ้ กันต้านเอดส์
ตรวจสมุดบันทึกเวลาเรียน และ
ประเมินผลการเรียนภาคเรียนที่ครั้งที่ 2

10 พ.ย. 57

11 พ.ย. 57

12-15
พ.ย. 57
15 พ.ย. 57

17 พ.ย. 57
18 พ.ย. 57
24 พ.ย. 57
25 พ.ย. 57

25 พ.ย. 57
28 พ.ย. 57

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
3
3.9
แผนกวิชาคหกรรม

2

2.2,2.3

งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา

2,4

2.2,4.1

แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ

2

2.2

งานทะเบียน

3

3.11

งานการบัญชี

6

6.2

แผนกวิชาคหกรรม

6

6.1

3

3.7

แผนกวิชาการ
เลขานุการ
แผนกวิชาคหกรรม

3

3.7

งานครูที่ปรึกษา

3
2

3.7
2.4

แผนกเลขานุการ
งานวัดผลและ
ประเมินผล
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วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

30 พ.ย. 57

- จัดทาบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ
เกี่ยวกับงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือน
พฤศจิกายน 2557
- จัดทาและเก็บข้อมูลต่าง ๆ และปิด
บัญชีประจาเดือนพฤศจิกายน 2557
เกี่ยวกับเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ
- จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินบารุง
การศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพืน้ ฐานประจา
เดือนตุลาคม 2557
- จัดทาบัญชีระบบบัญชีแยกประเภท
ผ่าน Web Online การรับจ่ายเงิน
บารุงการศึกษา เงินอุดหนุน เงิน
อุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพืน้ ฐาน
ประจาเดือนตุลาคม 2557
- ควบคุมการใช้จ่ายเงินของสถาน
ศึกษาตามแผนปฏิบัติงานประจาปี
- รายงานประจาเดือนรายจ่ายจริงของ
สถานศึกษา
- สารวจความต้องการวัสดุสารสนเทศ
- ขออนุมัตจิ ัดซื้อวัสดุสารสนเทศ
- ดาเนินการจัดซื้อวัสดุสารสนเทศ
- บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล
- เตรียมสารสนเทศเพื่อออกให้บริการ
พิธีไหว้ครูชา่ ง

พ.ย. 57

พ.ย. 57

พ.ย. 57

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
3
3.11
งานการบัญชี

3

3.11

งานวางแผนและ
งบประมาณ

3

3.8

งานห้องสมุด

6

6.1

แผนกออกแบบ
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วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

พ.ย. 57
พ.ย. 57
พ.ย. 57
พ.ย. 57

พิธีไหว้ครูชา่ ง
จัดทารายงาน สผ. 5
จัดซื้อวัสดุฝึก
ตรวจเยี่ยมนักเรียนชั้นปวช.2 ทวิภาคี
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ครัง้ ที่ 6
ตรวจเยี่ยมการฝึกอาชีพนักเรียนทวิ
ภาคี ณ สถานประกอบการ ครัง้ ที่ 6
- รับงานจ้างและให้บริการแก่
หน่วยงานต่าง ๆ
- จัดซื้อวัสดุฝกึ
- ตรวจซ่อมบารุงรักษาลิฟต์
- ใส่ทรายอะเบท
- เก็บข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียน
นักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน
จาแนกในแต่ละรายวิชาและ
รายบุคคล
- สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่วิจัย
- เผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ
โครงงานของผูเ้ รียนและครูผู้สอน
จัดซื้อวัสดุ ภาคเรียนที่ 2/2557

พ.ย. 57
พ.ค. 57

พ.ย. 57
พ.ย. 57

พ.ย. 57

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
6
6.1
3
3.9
3
3.9
2
2.5

งานที่รับผิดชอบ
แผนกคอมกราฟิก
งานผลิตการค้าฯ
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการ
โรงแรม
งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
แผนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย

2

2.5

3,4

3.9,4.1

3

3.8

5

5.1,5.2

งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

3

3.9

แผนกการขาย ฯ

งานอาคารสถานที่

36
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2557
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

วัน เดือน ปี
1 ธ.ค. 57

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
1-5
จัดซื้อดอกไม้เพื่อตกแต่งในงานวันพ่อ
ธ.ค. 57
แห่งชาติ
1-10
จัดทารายงานการมาปฏิบัติหน้าที่ของ
ธ.ค. 57
บุคลากรในสถานศึกษาเดือน
พฤศจิกายน 2557
1-31 ธ.ค. 57 - บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรทวันพ่อ
แห่งชาติ 5 ธันวามหาราช
- บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรม
วันคริสมาสต์
- บริการสื่อต่าง ๆ การประชุม
ประจาเดือน
1-31
สรุปการมาปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรใน
ธ.ค. 57
สถานศึกษา
1-31
รับงานจ้างและให้บริการแก่หน่วยงาน
ธ.ค. 57
ต่าง ๆ
1-31
โครงการอาหารครบวงจร
ธ.ค. 57
2 ธ.ค. 57 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น วันลอยกระทง
2 ธ.ค. 57 โครงการรักบ้านเกิด เชิดชูโบราณวัตถุ
และโบราณสถาน
4 ธ.ค. 57 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย
4 ธ.ค. 57 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
6
6.2
แผนกวิชาคหกรรม
3

3.9

แผนกวิชาคหกรรม

3

3.10

งานบุคลากร

3

3.1,3.2

3

3.10

งานบุคลากร

4

4.1

แผนกวิชาคหกรรม

4

4.1

6

6.1

6

6.2

6
6

6.1
6.1

แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
-งานกิจกรรม ฯ
-แผนกอาหาร ฯ
แผนกวิชาการ
เลขานุการ
แผนกวิชาสามัญ ฯ
งานกิจกรรม ฯ

งานสื่อการเรียน
การสอน
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วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

5 ธ.ค. 57

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2557
เสริมสร้างบุคลิกภาพและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
โครงการดวงใจ ดวงน้อย พวงมาลัย
ร้อยรัก
- จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามของบุคลากร
ในสถานศึกษาเดือนมกราคม 2557
- จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามสาหรับรอง
ผูอ้ านวยการเดือน มกราคม 2557
แจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพ
เสริมสร้างการเรียนรู้แบบบูรณาการ
- รายงานการเงินประจาเดือน
พฤศจิกายน 2557
- รายงานข้อมูลประหยัดพลังงาน
ประจาเดือนธันวาคม 2557
โครงการคุณธรรมนามาสู่ชีวิต
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
โครงการสืบสานตานานเพลงลูกทุ่งไทย
จัดซื้อดอกไม้เพื่อตกแต่งในพิธีเปิด
โครงงานวิทยาศาสตร์
จาหน่ายเค้ก คุกกี้ปีใหม่

8 ธ.ค. 57
9 ธ.ค. 57
10-15
ธ.ค. 57

11 ธ.ค. 57
15 ธ.ค. 57
15 ธ.ค. 57

16 ธ.ค. 57
22 ธ.ค. 57
23 ธ.ค. 57
24-26
ธ.ค. 57
24-31
ธ.ค. 57
25 ธ.ค. 57
25 ธ.ค. 57
26 ธ.ค. 57

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
3
3.11
งานการบัญชี
6

6.2

แผนกวิชาคหกรรม

3

3.7

3

3.10

แผนกวิชาการ
เลขานุการ
งานบุคลากร

3
2
3

3.7
2.2
3.11

งานทะเบียน
แผนกวิชาคหกรรม
งานการบัญชี

6
2
6
3

6.1
2.2
6.1
3.9

แผนกเลขานุการ
แผนกวิชาคหกรรม
แผนกเลขานุการ
แผนกวิชาคหกรรม

4

4.1

กิจกรรมวันคริสมาสต์
จัดพิมพ์และส่ง ส.ค.ส. ปี 2558

2
1

2.3
1.9

ตรวจสมุดบันทึกเวลาเรียน และ
ประเมินผลการเรียนภาคเรียนที่ครัง้ ที่3

2

2.4

แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
แผนกวิชาสามัญ ฯ
งานบริหารงาน
ทั่วไป
งานวัดผลและ
ประเมินผล
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วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

27 ธ.ค. 57

ส่งผลการเรียน GPAX และGPA 5 ภาค
เรียนให้ศูนย์ ITC จังหวัด
เสริมสร้างพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
โครงการต้นไม้สภาชีวติ พิชิตมลพิษ
สิ่งแวดล้อม
- จัดทาบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ
เกี่ยวกับงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือนธันวาคม
2557
- จัดทาและเก็บข้อมูลต่าง ๆ และปิด
บัญชีประจาเดือนธันวาคม 2557
เกี่ยวกับเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ
- จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินบารุง
การศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพืน้ ฐาน
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2557
- จัดทาบัญชีระบบบัญชีแยกประเภท
ผ่าน Web Online การรับจ่ายเงิน
บารุงการศึกษา เงินอุดหนุน เงิน
อุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพืน้ ฐาน
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2556
ดาเนินโครงการการจาหน่ายเค้กและ
คุกกี้เทศกาลปีใหม่
ตรวจเครื่องแบบนักศึกษา ปวส. 1
(สัมมนาฝึกงาน)
ตรวจเยี่ยมนักเรียนชั้น ปวช.2 ทวิภาคี
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ครัง้ ที่ 7

29 ธ.ค. 57
30 ธ.ค. 57
30 ธ.ค. 57

ธ.ค. 57
ธ.ค. 57
ธ.ค. 57

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
3
3.7
งานทะเบียน
6
6

6.1
6.2

3

3.11

แผนกวิชาคหกรรม
แผนกวิชาการ
เลขานุการ
งานการบัญชี

4

4.1

งานผลิตการค้า

3

3.7

งานปกครอง

2

2.5

แผนกวิชาการ
โรงแรม
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วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ธ.ค. 57

ตรวจเยี่ยมการฝึกอาชีพนักเรียนทวิ
ภาคี ณ สถานประกอบการ ครั้งที่ 7
- ตรวจซ่อมบารุงรักษาลิฟต์
- ล้างทาความสะอาดเครื่องกรองน้า
ติดตามดูแลการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพของสถานศึกษา
- สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่วิจัย
- เผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ
โครงงานของผูเ้ รียนและครูผู้สอน
- เก็บข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียน
นักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน
จาแนกในแต่ละรายวิชาและ
รายบุคคล
- ควบคุมการใช้จ่ายเงินของสถาน
ศึกษาตามแผนปฏิบัติงานประจาปี
- รายงานประจาเดือนรายจ่ายจริงของ
สถานศึกษา
ซ่อมหนังสือ รวมเล่มวารสาร
รายงานผลการสารวจพัสดุประจาปี

ธ.ค. 57
ธ.ค. 57
ธ.ค. 57

ธ.ค. 57

ธ.ค. 57
ธ.ค. 57ม.ค. 58

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
2
2.5
งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
3
3.8
งานอาคารสถานที่
7

7.1,7.2

งานประกัน ฯ

5

5.1,5.2

งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

3

3.11

งานวางแผนและ
งบประมาณ

3
3

3.8
3.9

งานห้องสมุด
งานพัสดุ

40
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2557
เดือนมกราคม พ.ศ. 2558

วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1-10
ม.ค. 58

จัดทารายงานการมาปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรในสถานศึกษาเดือนธันวาคม
2557
- จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามของบุคลากร
ในสถานศึกษาเดือนกุมภาพันธ์
2558
- จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามสาหรับรอง
ผูอ้ านวยการเดือนกุมภาพันธ์ 2558
- บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรมวันขึน้
ปีใหม่และงานเลี้ยง
- บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรมเข้าค่าย
พักแรมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ
- บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรมวันครู
- บริการสื่อต่าง ๆ การประชุม
ประจาเดือน
รับงานจ้างและให้บริการแก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ
โครงการอาหารครบวงจร

10-15
ม.ค. 58

1-31
ม.ค. 58

1-31
ม.ค. 58
1-31
ม.ค. 58
1-31
ม.ค. 58
3 ม.ค. 58
5 ม.ค. 58

สรุปการมาปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรใน
สถานศึกษา
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
วันขึน้ ปีใหม่
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจาเดือนธันวาคม 2557

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
3
3.10
งานบุคลากร

3

3.10

งานบุคลากร

3

3.1,3.2

4

4.1

แผนกวิชาคหกรรม

4

4.1

3

3.10

แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
งานบุคลากร

6

6.1

3

3.11

งานสื่อการเรียน
การสอน

แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
งานการบัญชี
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สอดคล้อง
สอดคล้อง
วัน เดือน ปี
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
กับ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
1-31
สรุปการมาปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรใน
3
3.10
ม.ค. 58
สถานศึกษา
3 ม.ค. 58 กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
6
6.1
วันขึน้ ปีใหม่
5 ม.ค. 58 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
3
3.11
ประจาเดือนธันวาคม 2557
6 ม.ค. 58 โครงการรักษ์นา้ รักษ์ธรรมชาติ
6
6.2
6-8
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
6
6.3
ม.ค. 58
วิสามัญ
12-18
จัดซื้อดอกไม้เพื่อตกแต่งในงานอนุสรณ์
3
3.9
ม.ค. 58
ดอนเจดีย์
13 ม.ค. 58 โครงการภาษาสร้างสรรค์สู่การเป็น
3
3.7
ผูน้ า
15 ม.ค. 58 - รายงานการเงินประจาเดือนธันวาคม
3
3.11
2557
- รายงานข้อมูลประหยัดพลังงาน
ประจาเดือนมกราคม 2558
- จัดทาบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ
เกี่ยวกับงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือนมกราคม
2558
18 ม.ค. 58 - จัดทาอาหารในพิธีถวายสักการะ
4
4.11
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- เชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักเรียน
นักศึกษา
- จัดเตรียมแผนการสอน ปีการศึกษา
2558
- จัดนักเรียน นักศึกษาลงฝึกงาน

งานที่รับผิดชอบ
งานบุคลากร
แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
งานการบัญชี
แผนกเลขานุการ
งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชาคหกรรม
แผนกวิชาการ
เลขานุการ
งานการบัญชี

แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
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วัน เดือน ปี
19 ม.ค. 58
19-23
ม.ค. 58
20 ม.ค. 58
21 ม.ค. 58
25 ม.ค. 58
26 ม.ค. 58
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
31 ม.ค. 58

31 ม.ค. 58

กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ส่งสมุดประจาตัวภาคเรียนที่ 2/57
โครงการพอเพียงเพื่อพ่อ
แจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มเี วลา
เรียนไม่ครบ 80%
กิจกรรมวันตรุษจีน
กิจกรรมพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ
โครงการทักษะสร้างสรรค์ สร้างความ
เชื่อมั่นสู่เลขานุการ
ส่งแฟ้มครูที่ปรึกษา ครั้งที่ 2
ตรวจสมุดบันทึกเวลาเรียน และ
ประเมินผลการเรียนภาคเรียนที่
2/2557 ครั้งที่ 4
- จัดทาและเก็บข้อมูลต่าง ๆ และปิด
บัญชีประจาเดือนมกราคม 2558
เกี่ยวกับเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ
- จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินบารุง
การศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพืน้ ฐานประจา
เดือนธันวาคม 2557
- จัดทารายละเอียดเกี่ยวกับภาษีหัก ณ
ที่จ่าย ของบุคลากรในสถานศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2557 (ภงด.1ก.
และ ภงด.1ก.พิเศษ)

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
6
6.1
แผนกวิชาคหกรรม
3
3.7
งานครูที่ปรึกษา
6
3

6.4
3.7

แผนกเลขานุการ
งานทะเบียน

2
4

2.3
4.1

แผนกวิชาสามัญ ฯ
แผนกวิชาคหกรรม

3

3.7

3
2

3.7
2.4

แผนกวิชาการ
เลขานุการ
งานครูที่ปรึกษา
งานวัดผลและ
ประเมินผล

3

3.11

งานการบัญชี
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สอดคล้อง
สอดคล้อง
วัน เดือน ปี
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
กับ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
31 ม.ค. 58 จัดทาบัญชีระบบบัญชีแยกประเภทผ่าน
3
3.11
Web Online การรับจ่ายเงินบารุง
การศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่าย
ขั้นพื้นฐาน ประจาเดือนธันวาคม 2557
ม.ค. 58
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
3
3.12
ชุมชน
ม.ค. 58
โครงการปันน้าใจสู่น้อง วันเด็กแห่งชาติ
2
2.3
ม.ค. 58
- ตรวจเยี่ยมนักเรียนชัน้ ปวช.2
2
2.5
ทวิภาคี ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
ครั้งที่ 8
- ดาเนินโครงการส่งเสริมนักเรียน
สู่การเป็นพลเมืองที่ดี
ม.ค. 58
ตรวจเยี่ยมการฝึกอาชีพนักเรียนทวิ
2
2.5
ภาคี ณ สถานประกอบการ ครัง้ ที่ 8
ม.ค. 58
รับงานจ้างและให้บริการแก่หน่วยงาน
4
4.1
ต่าง ๆ
ม.ค. 58
ตรวจซ่อมบารุงรักษาลิฟต์
3
3.8
ม.ค. 58
- สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
5
5.1,5.2
ของเจ้าหน้าที่วิจัย
- เผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ
โครงงานของผูเ้ รียนและครูผู้สอน
ม.ค. 58
- ควบคุมการใช้จ่ายเงินของสถาน
3
3.11
ศึกษาตามแผนปฏิบัติงานประจาปี
- รายงานประจาเดือนรายจ่ายจริงของ
สถานศึกษาและรายจ่ายผลสิ้น
ไตรมาส 1
- จัดทาคาของบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ม.ค. 58
โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาผูเ้ รียน
2
2.2

งานที่รับผิดชอบ
งานการบัญชี

แผนกวิชาการขาย
และการตลาด
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการ
โรงแรม

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
แผนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย
งานอาคารสถานที่
งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์
งานวางแผนและ
งบประมาณ

แผนกท่องเที่ยว

44

วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ม.ค.–ก.พ. 58 - โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ
- โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จ
การศึกษา
ม.ค.–ก.พ. 58 ขออนุมัตจิ ัดซื้อขั้นต้น

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
3
3.7
งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
3

3.9

งานพัสดุ

45
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2557
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1-10
ก.พ. 58

จัดทารายงานการมาปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรในสถานศึกษาเดือนมกราคม
2558
- บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรม
วันวาเลนไทน์
- บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรมประชุม
ประจาเดือน
- บริการสื่อต่าง ๆ การสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ
- บริการสื่อต่าง ๆ การมอบเกียรติบัตร
ลูกเสือ-เนตรนารีวสิ ามัญพี่เลี้ยง
สรุปการมาปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรใน
สถานศึกษา
รับงานจ้างและให้บริการแก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ
โครงการอาหารครบวงจร

1-28
ก.พ. 58

1-28
ก.พ. 58
1-28
ก.พ. 58
1-28
ก.พ. 58
2 ก.พ. 58
3 ก.พ. 58
3-7
ก.พ. 58
3-20
ก.พ. 58
4 ก.พ. 58

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
โครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากผ้า
สารวจความต้องการนักเรียนที่จะ
ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน
ออกใบรับรองผลการเรียนให้แก่
นักเรียนชั้นปวช.3 และปวส.2
แจกเกียรติบัตรผูป้ ระสานสิบทิศ

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
3
3.10
งานบุคลากร

3

3.1,3.2

งานสื่อการเรียน
การสอน

3

3.10

งานบุคลากร

4

4.1

แผนกวิชาคหกรรม

4

4.1

2
5
3

2.3
5.1
3.7

แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
แผนกวิชาคหกรรม
แผนกเลขานุการ
งานทะเบียน

3

3.7

งานทะเบียน

1

1.7

งานครูที่ปรึกษา
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วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

5 ก.พ. 58

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจาเดือนมกราคม 2558
สรุปผลการดาเนินงานโครงการเข้าร่วม
กิจกรรมชมรม และกิจกรรมหน้าเสาธง
โครงการ Different Desing Secretary
Style
- กิจกรรมสาธิตอาหารเพื่อสุขภาพใน
งานมหกรรมอาหารอร่อย
- โครงการประเมินผลทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพอาหารภาคทฤษฎี
สอบมาตรฐานวิชาชีพ
- รายงานการเงินประจาเดือนมกราคม
2558
- รายงานข้อมูลประหยัดพลังงาน
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2558
- รายงานจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ของสถานศึกษา ประจาปี
งบประมาณ 2557
- รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงิน
คงเหลือ ประเภทรายได้สถานศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2557
- รายงานการปรับปรุงบัญชี กระดาษ
ทาการงบทดลองของสถานศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2557
- สรุปผลการดาเนินงานสมุดประจาตัว
ภาคเรียนที่ 2/2557
- สรุปผลการเข้าพบนักเรียน นักศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/2557

9 ก.พ. 58
10 ก.พ. 58
12-18
ก.พ. 58

13 ก.พ. 58
15 ก.พ. 58

16 ก.พ. 58

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
3
3.11
งานการบัญชี
3

3.7

แผนกวิชาคหกรรม

6

6.3

1

1.4,1.5

แผนกวิชาการ
เลขานุการ
แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ

1
3

1.3
3.11

งานวัดผล ฯ
งานการบัญชี

3

3.7

งานครูที่ปรึกษา
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วัน เดือน ปี
16-20
ก.พ. 58
17 ก.พ. 57
17 ก.พ.28 มี.ค. 58

18-20
ก.พ. 58

20 ก.พ. 58
20 ก.พ. 58
20 ก.พ.31 มี.ค. 58
21 ก.พ. 58
23-27
ก.พ. 58
25 ก.พ. 58
25 ก.พ.1 มี.ค. 58

กิจกรรมที่ปฏิบัติ
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557
สรุปการปฏิบัติกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
ภาคเรียนที่ 2/2557
- ประชุมหัวหน้าแผนกเพื่อจัดแผน
การสอน
- สรุปและรายงานผลการแบ่งรายวิชา
และคาบสอน
- จัดทาตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2557
- สรุปการปฏิบัติงานเสนอผูบ้ ริหาร
- ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่
ไม่ผา่ นการเข้าร่วมกิจกรรม
ภาคเรียนที่ 2/2557
- รับลงทะเบียนซ่อมเสริมกิจกรรม
สรุปผลการพัฒนาข้อมูลครูที่ปรึกษา
ด้วยคอมพิวเตอร์ภาคเรียนที่ 2/2557
รายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปี
การศึกษา 2558 ให้ อศจ. งวดที่ 2
- ประสานงานกับหัวหน้าแผนกสาขา
ที่เปิดสอน เพื่อกาหนดผู้สอน
- จัดตารางพบกลุ่ม
รับมอบตัว ลงทะเบียน ภาคเรียนที่
1/2558
ซ่อมเสริมกิจกรรม
ส่ง SAR แผนกวิชาคหกรรม
ส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
2
2.4
งานวัดผลและ
ประเมินผล
3
3.7
แผนกวิชาการ
เลขานุการ
2
2.2,2.3
งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน

3

3.7

งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา

3

3.7

งานครูที่ปรึกษา

3

3.7

งานทะเบียน

2

2.2,2.3

3

3.7

3

3.7

7
2

7.1,7.2
2.4

งานพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการ
เรียนการสอน
งานทะเบียน
งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชาคหกรรม
แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
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26 ก.พ. 58

ผูส้ อนส่งผลการเรียนชั้นปวช. 3 และ
ปวส.2
ผูส้ อนส่งผลการเรียนชั้น ปวช.1 ปวช.2
และปวส. 1
- จัดทาบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ
เกี่ยวกับงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือนกุมภาพันธ์
2558
- จัดทาและเก็บข้อมูลต่าง ๆ และปิด
บัญชีประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2558
เกี่ยวกับเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ
- จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินบารุง
การศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพืน้ ฐานประจา
เดือนมกราคม 2558
- จัดทาบัญชีระบบบัญชีแยกประเภท
ผ่าน Web Online การรับจ่ายเงิน
บารุงการศึกษา เงินอุดหนุน เงิน
อุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพืน้ ฐาน
ประจาเดือนมกราคม 2558
ดาเนินโครงการอบรมความรู้วนิ ัย
จราจร
- มหกรรมโครงการวิชาชีพ
- รายงานผลการดาเนินกิจกรรมชมรม
วิชาชีพ
ประสานงานสถานประกอบการที่เข้า
ร่วมโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

27 ก.พ. 58
28 ก.พ. 58

ก.พ. 58
ก.พ. 58

ก.พ. 58

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
2
2.4
งานวัดผลและ
ประเมินผล
2
2.4
งานวัดผลและ
ประเมินผล
3
3.11
งานการบัญชี

3

3.7

งานปกครอง

4

4.1

แผนกวิชาการบัญชี

1

1.9

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
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ก.พ. 58

ติดตามการประเมินผลการฝึก
ภาคปฏิบัติการฝึกอาชีพนักเรียนทวิ
ภาคีภาคเรียนที่ 2/2557
- ส่งสมุดโครงการภายใต้นเิ ทศ
- รายงานผลการดาเนินกิจกรรมชมรม
วิชาชีพ
- ตรวจซ่อมบารุงรักษาลิฟต์
- ใส่ทรายอะเบท
- เก็บข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียน
นักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน
จาแนกในแต่ละรายวิชาและ
รายบุคคล
- สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่งานวิจัย
- เผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ
โครงงานของผูเ้ รียนและครูผู้สอน
- ควบคุมการใช้จ่ายเงินของสถาน
ศึกษาตามแผนปฏิบัติงานประจาปี
- รายงานประจาเดือนรายจ่ายจริงของ
สถานศึกษา
- สอบมาตรฐานวิชาชีพ
- รายงานผลการดาเนินงานชมรม
วิชาชีพ
- ประชุมจัดรายวิชา ภาคเรียนที่
1/2558
- จัดทาแผนการสอน
- สรุปผลโครงการ
- สรุปผลโครงการชมรมวิชาชีพ

ก.พ. 58

ก.พ. 58
ก.พ. 58

ก.พ. 58

ก.พ. 58

ก.พ. 58

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
2
2.5
งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
4

4.1

แผนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย

3

3.8

งานอาคารสถานที่

5

5.1,5.2

งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

3

3.11

งานวางแผนและ
งบประมาณ

1,2

1.3,2.2

แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2

2.2

แผนกวิชาการ
ท่องเที่ยว
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วัน เดือน ปี
ก.พ. 58

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

- สอบมาตรฐานวิชาชีพ
- ติดต่อสถานประกอบการสาหรับการ
ฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2558
- นิทรรศการโครงการวิชาชีพ
- ประชุมจัดแบ่งรายวิชา ภาคเรียนที่
1/2558
ก.พ.-มี.ค. 58 จาหน่วยใบสมัครเข้าศึกษาระดับชั้น
ปวช. และปวส.
ก.พ.–มี.ค. 58 ทาเรื่องจัดซื้อพัสดุ
ก.พ.-มี.ค. 58 จัดทารายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2555-2557

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
1
1.11
แผนกวิชาการขาย
และการตลาด

3

3.7

3
3

3.9
3.2,3.3

งานประชาสัมพันธ์
งานพัสดุ
งานวางแผนและ
งบประมาณ
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วัน เดือน ปี
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1-10
มี.ค. 58

จัดทารายงานการมาปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรในสถานศึกษาเดือน
กุมภาพันธ์ 2558
สรุปการมาปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สถานศึกษา
- โครงการอาหารครบวงจร
- รายงาน SAR ตนเอง
- รายงาน SAR ของแผนกวิชา
- บริการสื่อต่าง ๆ การรับสมัคร
นักเรียน นักศึกษาใหม่
- บริการสื่อต่าง ๆ การประชุม
ประจาเดือน
เรียนภาคฤดูร้อน

1-31
มี.ค. 58
1-31
มี.ค. 58
1-31
มี.ค. 58

2 มี.ค.4 เม.ย. 58
5 มี.ค. 58

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2558
5 มี.ค. 58 ส่งนักศึกษาฝึกงาน
6-7 มี.ค. 58 ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน
10-15
- จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามของบุคลากร
มี.ค. 58
ในสถานศึกษาเดือนเมษายน 2558
- จัดทาคาสั่งตรวจเวรยามสาหรับรอง
ผูอ้ านวยการ เดือนเมษายน 2558
10-11
ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนหลัง
มี.ค. 58
กาหนด

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
3
3.10
งานบุคลากร

3

3.10

งานบุคลากร

4,5

4.1,5.1,5.2

แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ

3

3.1,3.2

งานสื่อการเรียน
การสอน

2

2.4

3

3.11

งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานการบัญชี

2
3
3

2.5
3.7
3.10

แผนกอาหาร ฯ
งานทะเบียน
งานบุคลากร

3

3.7

งานทะเบียน

52

วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

12 มี.ค. 58

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา 2557
ประกาศผลการประเมินปลายภาค
ทุกระดับชั้น
นักเรียน นักศึกษายื่นคาร้องขอสอบ
แก้ 0 และ ม.ส.
สถานศึกษาส่งข้อมูลผลการเรียน
GPAX และ GPA 6 ภาคเรียนให้ศูนย์
ITC จังหวัด
- รายงานการเงิน ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2558
- รายงานข้อมูลประหยัดพลังงาน
ประจาเดือนมีนาคม 2558
จัดทาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1)
และประกาศนียบัตรมอบให้แก่ผู้สาเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา 2557
ผูส้ อนส่งผลการแก้ 0 และ ม.ส.
ประกาศผลการแก้ 0 และ ม.ส.
จัดทาระเบียบแสดงผลการเรียนสะสม
ให้นักเรียน นักศึกษา
รายงานผลการปฏิบัติงานการวัดผล
และประเมินผล
จัดทาบัญชีระบบบัญชีแยกประเภท
ผ่าน Web Online การรับจ่ายเงินบารุง
การศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2558

12 มี.ค. 58
12-13
มี.ค. 58
14 มี.ค. 58

15 มี.ค. 58

18-28
มี.ค. 58
23 มี.ค. 58
24 มี.ค. 58
25-28
มี.ค. 58
31 มี.ค. 58
31 มี.ค. 58

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
1
1.7
งานทะเบียน
2

2.4

2

2.4

3

3.7

งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานทะเบียน

3

3.11

งานการบัญชี

3

3.7

งานทะเบียน

2
2
3

2.4
2.4
3.7

งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานทะเบียน

2

2.4

3

3.11

งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานการบัญชี
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31 มี.ค. 58

- จัดทาบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ
เกี่ยวกับงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือนมีนาคม
2558
- จัดทาและเก็บข้อมูลต่าง ๆ และปิด
บัญชีประจาเดือนมีนาคม 2558
เกี่ยวกับเงินงบประมาร เงินนอก
งบประมาณ
- จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินบารุง
การศึกษาเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2558

31 มี.ค.19 เม.ย. 58

- ประสานงานกับหัวหน้าแผนกใน
สาขาวิชาที่เปิดสอน เพื่อกาหนด
ผูส้ อน
- จัดตารางพบกลุ่ม ภาคเรียนที่
1/2558
- ทาแบบสารวจความพึงพอใจในการ
ให้บริการ
- สรุปแผนพัฒนาห้องสมุด 2557
ตรวจซ่อมบารุงรักษาลิฟต์
- แจ้งกาหนดการส่งรายงานการ
ประเมินตนเองของงานและแผนก
- ติดตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน ครั้งที่ 2
- รวบรวมข้อมูลตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มี.ค. 58

มี.ค. 58
มี.ค. 58

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
3
3.11
งานการบัญชี

2

2.2,2.3

3

3.8

3
7

3.8
7.1,7.2

งานหลักสูตรการ
เรียนการสอน

งานห้องสมุด

งานอาคารสถานที่
งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษา
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ตรวจสอบข้อมูลและสรุปผลการ
ดาเนินงานตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มี.ค. 58
- ควบคุมการใช้จ่ายเงินของสถาน
ศึกษาตามแผนปฏิบัติงานประจาปี
- รายงานประจาเดือนรายจ่ายจริงของ
สถานศึกษา
- จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานประจาปี
การศึกษา 2558
มี.ค. 58
- สรุปผลการผ่านกิจกรรมชมรม
วิชาชีพ
- ส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
มี.ค. 58
- จัดทาตารางเรียน ตารางสอน
ประจาภาคเรียนที่ 2/2557
- รายงาน SAR แผนก
มี.ค.-เม.ย. 58 รับเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่
1/2558

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
7
7.1,7.2
งานประกัน ฯ
3

3.2.3.11

งานวางแผนและ
งบประมาณ

3

3.7

แผนกวิชาการขาย
และการตลาด

2

2.2

แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3

3.11

งานการเงิน
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เดือนเมษายน พ.ศ. 2558

วัน เดือน ปี
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1 เม.ย. 58

แจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่พ้น
สภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา
จัดทารายงานการมาปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรในสถานศึกษาเดือนมีนาคม
2558
สรุปการมาปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรใน
สถานศึกษา
- บริการสื่อต่าง ๆ กิจกรรมการมอบ
ตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่
- บริการสื่อต่าง ๆ การอบรมการเขียน
โครงการชมรมวิชาชีพ
- บริการสื่อต่าง ๆ การอบรมหัวหน้า
ลูกเสือ-เนตรนารีวสิ ามัญ
โครงการอาหารครบวงจร

1-10
เม.ย. 58
1-30
เม.ย. 58
1-30
เม.ย. 58

1-30
เม.ย. 58
3 เม.ย. 58

5 เม.ย. 58
7 เม.ย. 58
8 เม.ย. 58

สถานศึกษาส่งข้อมูลผลการเรียน
GPAX และ GPA (จบไม่พร้อมรุน่ )
ให้ศูนย์ ITC จังหวัด
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจาเดือนมีนาคม 2558
รับมอบตัว ลงทะเบียนนักเรียน
นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558
รายงานผลการเรียนของผู้สาเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา 2557 ต่อกรม
วิชาการและ สอศ.

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
3
3.7
งานทะเบียน
3

3.10

งานบุคลากร

3

3.10

งานบุคลากร

3

3.1,3.2

งานสื่อการเรียน
การสอน

4

4.1

3

3.7

แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
งานทะเบียน

3

3.11

งานการบัญชี

3

3.7

งานทะเบียน

1

1.3

งานทะเบียน
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กิจกรรมที่ปฏิบัติ

10-15
เม.ย. 58

- จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามของบุคลากร
ในสถานศึกษาเดือนพฤษภาคม
2558
- จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามสากรับรอง
ผูอ้ านวยการเดือนพฤษภาคม 2558
- รายงานการเงิน ประจาเดือนมีนาคม
2558
- รายงานข้อมูลประหยัดพลังงาน
ประจาเดือนเมษายน 2558
- จัดทาบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ
เกี่ยวกับงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือนเมษายน
2558
จักทารายชื่อนักเรียน นักศึกษาทุก
ระดับชั้น
รับจาทาอาหารในพิธีสักการะสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช
- จัดทาและเก็บข้อมูลต่าง ๆ และปิด
บัญชีประจาเดือนเมษายน 2558
เกี่ยวกับเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ
- จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินบารุง
การศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพืน้ ฐานประจา
เดือนมีนาคม 2558

15 เม.ย. 58

22-30
เม.ย. 58
25 เม.ย. 58
30 เม.ย. 58

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
3
3.10
งานบุคลากร

3

3.10

งานการบัญชี

3

3.7

งานทะเบียน

4

4.1

3

3.11

แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
งานการบัญชี
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30 เม.ย. 58

- รายงานรายจ่ายเงินบารุงการศึกษา
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป
ค่าใช้จ่ายขั้นพืน้ ฐาน งวด 6 เดือน
(ประจาเดือนตุลาคม 2557-มีนาคม
2558)
- จัดทาบัญชีระบบบัญชีแยกประเภท
ผ่าน Web Online การรับจ่ายเงิน
บารุงการศึกษา เงินอุดหนุน เงิน
อุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพืน้ ฐาน
ประจาเดือนมีนาคม 2558
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การจัดซือ้ จัดจ้าง
ตรวจซ่อมบารุงรักษาลิฟต์
- รายงานการประเมินตนเองงาน
วิจัยพัฒนา นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์
- วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลความพึง
พอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มตี ่อ
การเรียนการสอนจาแนกในแต่ละ
รายวิชาและรายบุคคล
- เผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ
โครงงานของผูเ้ รียนและครูผู้สอน

เม.ย. 58
เม.ย. 58
เม.ย. 58

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
3
3.11
งานการบัญชี

3

3.3

3
5

3.8
5.1,5.2

งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์
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วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ตลอดปี
การศึกษา

- โครงการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา
- โครงการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน
- โครงการปกครองสัญจร
- สรุปรายงานนักเรียน นักศึกษาที่ผิด
ระเบียบ
ดาเนินโครงการปฏิบัติกิจกรรมหน้า
เสาธง
- โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
30 ชั่วโมง
- โครงการอบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ
- โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
- โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
Fix it center
- โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการ
ประชาชน
- ควบคุมการลงทะเบียนหนังสือ
ราชการต่าง ๆ
- แจ้งเรื่องที่ผอู้ านวยการสั่งการไปยัง
ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อดาเนินการ
- ควบคุมการจัดทาคาสั่ง และการออก
เลขที่คาสั่ง
- นาคาสั่งเข้าระบบ SLB เพื่อแจ้ง
บุคลากรในสถานศึกษา

ตลอดปี
การศึกษา
ตลอดปี
การศึกษา
ตลอดปี
การศึกษา

ตลอดปี
การศึกษา

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
3
3.7
งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
3

3.7

งานปกครอง

6

6.1

4

4.1

งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
งานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน

3

3.1

งานบริหารงาน
ทั่วไป
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ตลอดปี
การศึกษา

- ร่างโต้ตอบ จัดพิมพ์หนังสือราชการ
และตรวจสอบความถูกต้อง
- จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มงานค้าง และ
ระหว่างดาเนินการ
- ติดตามงานค้างส่งจากฝ่ายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องเมื่อถึงกาหนดเวลา
- จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทางราชการ
ทุกประเภทแยกเข้าแฟ้มเมื่อดาเนิน
การเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ให้บริการค้นหาเอกสารทางราชการ
แก่บุคลากรในสถานศึกษา
- แจ้งข้อมูลข่าวสาร ประกาศ
ประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์แก่
บุคลากรในสถานศึกษา
- จัดทาระเบียบวาระการประชุม และ
รายงานการประชุมของสถานศึกษา
- จัดทาใบเบิกธุรการนอกเวลาราชการ
และสรุปยอดเงินส่งการเงิน
- จัดส่งจดหมายราชการทางไปรษณีย์
และส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดทาวารสารประชาสัมพันธ์
- จัดทาจดหมายข่าว
- ให้บริการประกาศและแจ้งข่าวสาร
เสียงตามสาย
- จัดรายการสารพันยามเช้า
- จัดตั้งไมโครโฟนเพื่อใช้ในกิจกรรม
หน้าเสาธง
- จัดบอร์ดเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ

ตลอดปี
การศึกษา

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
3
3.1
งานบริหารงาน
ทั่วไป

3

3.1

งานประชาสัมพันธ์
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วัน เดือน ปี
ตลอดปี
การศึกษา

ตลอดปี
การศึกษา
ตลอดปี
การศึกษา
ตลอดปี
การศึกษา

ตลอดปี
การศึกษา
ตลอดปี
การศึกษา

กิจกรรมที่ปฏิบัติ
- ให้บริการติดต่อสอบถามทาง
โทรศัพท์ และบุคคลภายนอกที่มา
ติดต่อด้วยตนเองตลอดจนตาม
นักเรียน นักศึกษาให้ผปู้ กครอง
- ให้บริการถ่ายภาพงานต่าง ๆ
ที่วทิ ยาลัยฯ จัดขึน้
สรุปผลการเข้าพบนักเรียน นักศึกษา

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
3
3.1
งานประชาสัมพันธ์

3

3.7

งานครูที่ปรึกษา

พัฒนาเว็บไซต์วทิ ยาลัยอาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี
- ศึกษา วิเคราะห์ระบบงานประกัน
คุณภาพเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- ให้บริการฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบัติงานตาม
โครงการ
- ประชุมแจ้งข่าวสารข้อมูลไปยัง
บุคลากรทุกฝ่าย
- ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตาม
เพื่อทบทวนการปฏิบัติงาน
- ประชุมประธานกรรมการแต่ละ
มาตรฐานเพื่อการพัฒนา
- เตรียมข้อมูลเพื่อรองรับการประเมิน
ประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม
ประเมินโครงการต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ

3

3.5

7

7.1,7.2

งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ
งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษา

5

5.1,5.2

งานวิจัย ฯ

- เสนอใบลาของบุคลากรให้ผบู้ ริหาร
อนุมัติ
- บันทึกระเบียบสรุปการลาของ
บุคลากร

3

3.1

งานบุคลากร
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ตลอดปี
การศึกษา

- เสนอใบลาแลกเปลี่ยนเวรของ
บุคลากร
- บักทึกทะเบียนการแลกเปลี่ยนเวร
ของบุคลากร
- จัดทาคาสั่งให้บุคลากรเดินทางไป
ราชการ
- บันทึกทะเบียนประชุม อบรม สัมมนา
ให้บุคลากรที่เดินทางไปราชการ
- จัดทาบัตรประจาตัวข้าราชการให้
บุคลากร
- จัดทาหนังสือขอเพิ่มวุฒิการศึกษาให้
สังกัดที่สาเร็จการศึกษา
- ให้บริการด้านต่าง ๆ แก่บุคลากร
- ออกหนังสือรับรองให้บุคลากร
- จัดทาคาสั่งจัดสรรเงินรางวัล
ประจาปี
- ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนบุคลากร
- ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนบาเหน็จ
บานาญ
- โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน
- โครงการอาสาพัฒนาสังคม

ตลอดปี
การศึกษา

สอดคล้อง
สอดคล้อง
กับ
งานที่รับผิดชอบ
กับตัวบ่งชี้ท่ี
มาตรฐานที่
3
3.1
งานบุคลากร

4

4.1

แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ที่
๑๐๘/๒๕๕๗
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗
เรื่อง ขออนุมัติใช้ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
เรียน ผู้อานวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ด้วยงานวางแผนและงบประมาณ ได้ดาเนินการจัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๗ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขออนุมัติใช้ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ และขออนุญาต
จัดทาสาเนาปฏิทินดังกล่าว เพื่อมอบให้คณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน และเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางณัฐญา อัมรินทร์)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

(นางวันทนา โพธิ์รัง)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

(นางสาวฉันทนา พิพัฒน์บรรณกิจ)
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

คณะผู้จัดทา

นางสาวฉันทนา พิพัฒน์บรรณกิจ

ผู้อานวยการ

นางปุญญิสา พันธุ์ภักดี

รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

นายจาลอง กาละพงศ์

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายภานุพันธ์ พันธนิต

รองผู้อานวยการพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางวันทนา โพธิ์รัง

รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ผู้จัดทา

นางณัฐญา อัมรินทร์

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวเกสร อินทร์สว่าง

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

