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คำนำ
ปฏิท ิน การปฏิบ ัติง าน ประจาปี ก ารศึก ษา 2561 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 ส่งข้อมูล ปฏิทิน การปฏิบัติง าน ประจาปีก ารศึก ษา 2561 จนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าปฏิทินการปฏิบัติงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานตามภารกิจให้ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

เมษายน 2561
งานวางแผนและงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

สำรบัญ

เรื่อง

หน้ำ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เดือนพฤษภาคม 2561

1

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เดือนมิถุนายน 2561

8

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เดือนกรกฎาคม 2561

12

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เดือนสิงหาคม 2561

16

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เดือนกันยายน 2561

20

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เดือนตุลาคม 2561

25

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เดือนพฤศจิกายน 2561

32

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เดือนธันวาคม 2561

36

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เดือนมกราคม 2562

39

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2562

43

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เดือนมีนาคม 2562

48

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เดือนเมษายน 2562

53

ปฏิทินการปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา 2561

56

1
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2561
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
สอดคล้อง สอดคล้อง
วัน เดือน ปี
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
กับ
กับ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ที่
1-10 พ.ค. 61 จัดทารายงานการมาปฏิบัติหน้าที่ของ
3
3.1
บุคลากรในสถานศึกษาประจาเดือน
เมษายน 2561
1-15 พ.ค. 61 - จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามของบุคลากร
3
3.1
ในสถานศึกษาประจาเดือนมิถุนายน
2561
- จัดทาคาสั่งตรวจเวรยามสาหรับ
3
3.1
รองผู้อานวยการประจาเดือน
มิถุนายน 2561
3 พ.ค. 61
ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1
2
2.2
ระดับชั้น ปวช.2
3 พ.ค. 61 รับเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1
3
3.11
ระดับชั้น ปวช.2
4 พ.ค. 61
ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1
2
2.2
ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส. 2
4 พ.ค. 61
รับเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1
3
3.11
ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส. 2
7-8 พ.ค. 61 ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา
3
3.7
9 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
3
3.6,3.7
14-28 พ.ค. 61 นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2
3
3.7
ปวช.3 และ ปวส. 2 รักษาสภาพและ
ลงทะเบียนหลังกาหนดและเพิ่ม
รายวิชา
14-28 พ.ค. 61 รับเงินค่าลงทะเบียนเรียนหลังกาหนด
3
3.11
และรายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1

งานที่รับผิดชอบ
งานบุคลากร

งานบุคลากร

งานทะเบียน
งานการเงิน
งานทะเบียน
งานการเงิน
งานสวัสดิการนักเรียนฯ

งานแนะแนวฯ
งานทะเบียน

งานการเงิน

2

วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

17 พ.ค. 61

- ประชุมนักเรียน นักศึกษาที่เป็นผู้
กู้ยืมรายเก่า
- ประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษาสาหรับนักเรียน
นักศึกษา
- ติดต่อรับแบบคาขอกู้ยืม
จัดทาบัตรประจาตัวนักเรียน
นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1
รายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
รายบุคคล ปีการศึกษา 2560
ให้ อศจ. งวดที่ 3
- จัดทาบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ
เกี่ยวกับงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือน
พฤษภาคม 2561
- จัดทาและเก็บข้อมูลต่าง ๆ และปิด
บัญชีประจาเดือนพฤษภาคม 2561
เกี่ยวกับเงินงบประมาณและ
เงินนอกงบประมาณ
- จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินบารุง
การศึกษา ประจาเดือน
เมษายน 2561
- จัดทาบัญชีระบบแยกประเภทผ่าน
Web Online การรับ-จ่ายเงินบารุง
การศึกษา เงินอุดหนุน และเงิน
อุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพืน้ ฐาน
ประจาเดือนเมษายน 2561
ประจาเดือนเมษายน 2561

25 พ.ค. –
12 มิ.ย. 61
28 พ.ค. –
1 มิ.ย. 61
31 พ.ค. 61

สอดคล้อง สอดคล้อง
กับ
กับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
3
3.7
งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน

3

3.7

งานทะเบียน

3

3.1

งานทะเบียน

3

3.11

งานการบัญชี

3

วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

31 พ.ค. 61

ส่งแบบคาขอกู้ของผูก้ ู้รายเก่าที่เลื่อน
ระดับและผูก้ ู้รายใหม่
- จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงิน
อุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพืน้ ฐาน
- แจกตารางสอน ภาคเรียนที่ 1
- สรุปรายงานผลการนิเทศการสอน
ของครูและรายงานผล
- นิเทศนักเรียนระดับชั้น ปวช.2-3
ฝึกอาชีพภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 (ระบบทวิภาคี)
- นิเทศนักเรียนระดับชั้น ปวช.3
ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 (ระบบปกติ)
- แต่งตัง้ คณะทางานเครือข่าย
นักเรียนผูป้ ระสานสิบทิศและ
ประชุมชีแ้ จงเรื่องแฟ้มครูที่ปรึกษา
- ประชุมคณะกรรมการทางานครู
ที่ปรึกษา
- ประชุมผูป้ กครองนักเรียน นักศึกษา
- แจกปฏิทินและเอกสารปฏิบัติ
งานครูที่ปรึกษา
- สารวจรายชื่อผูป้ ระสานสิบทิศจาก
ครูที่ปรึกษา
- แจกเอกสารคู่มอื พัฒนาผู้เรียน
- โครงการการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่
องค์การวิชาชีพและชมรมวิชาชีพ
- โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
- ส่งแผนการสอน
- รับสมัครสมาชิกชมรมวิชาชีพ

31 พ.ค. 61
พ.ค. 61

พ.ค. 61

พ.ค. 61

พ.ค. 61

พ.ค. 61

สอดคล้อง สอดคล้อง
กับ
กับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
3
3.7
งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
3
3.11
งานการบัญชี
2

2.1,2.2,2.3 งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน

2

2.5

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

3

3.1

งานครูที่ปรึกษา

3.6,3.7

6

6.1

2
6

2.2,2.3
6.1

งานกิจการนักเรียน
นักศึกษา

แผนกวิชาธุรกิจ
อาหาร

4
สอดคล้อง สอดคล้อง
วัน เดือน ปี
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
กับ
กับ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
พ.ค. 61
- นักเรียน นักศึกษา (ปกติ) ยื่นคาร้อง
2
2.4
ขอโอนผลการเรียน
- ส่งสมุดบันทึกเวลาเรียน และ
ประเมินผลการเรียนของครู ครัง้ ที่ 1
พ.ค. 61
เบิกจ่ายเงินค่าเสื้อผ้า และอุปกรณ์
3
3.11
การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี โครงการ
เรียนฟรี 15 ปี
พ.ค. 61
- รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
3
3.11
งบประมาณ ประจาเดือน
เมษายน 2561
- รายงานการเงิน ประจา
เดือนเมษายน 2561
- รายงานข้อมูลประหยัดพลังงาน
ประจาเดือนพฤษภาคม 2561
พ.ค. 61
- ตกลงราคา/สอบราคา/ประกวด
3
3.11
ราคา
- สรุปผลการดาเนินงาน
พ.ค. 61
- ตรวจซ่อมบารุงรักษาลิฟต์
3
3.8
- ใส่ทรายอะเบท
พ.ค. 61
- ควบคุมการใช้จ่ายเงินของ
3
3.2.3.11
สถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- รายงานประจาเดือนจ่ายจริงของ
สถานศึกษา
พ.ค. 61
- รายงานการประเมินตนเองไปยัง
7
7.2
หน่วยงานต้นสังกัด
- เผยแพร่รายงานประเมินตนเองไป
ยังหน่วยงานต่าง ๆ

งานที่รับผิดชอบ
งานวัดผลและ
ประเมินผล

งานการเงิน

งานการบัญชี

งานพัสดุ

งานอาคารสถานที่
งานวางแผนและ
งบประมาณ

งานประกันคุณภาพ
การศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษา

5

วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

พ.ค. 61

- ตรวจแฟ้มเพื่อรวบรวมประเมิน
ภายใน
ดาเนินการอบรมให้แก่บุคลกร
สถานศึกษา
- ประชุมคณะกรรมการงานปกครอง
เพื่อวางแผนการดาเนินงาน
ภาคเรียนที่ 1
- ตรวจเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา
ก่อนลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1
- ตรวจเครื่องแบบนักเรียนระดับชั้น
ปวช. 3 ฝึกงาน
สรุปผลรายงาน ส.ผ. 2 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560
- การปฐมนิเทศการใช้หอ้ งสมุด
- รับสมัครสมาชิกห้องสมุด
- ศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษา
- รับสมัครสมาชิกชมรมวิชาชีพ
- นิเทศติดตามนักเรียน
ระดับชั้น ปวช. 3
- ดาเนินกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
ภาคเรียนที่ 1
- ศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา
- จัดซื้อวัสดุฝึก ภาคเรียนที่ 1
- จัดทาสื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์ตอ่
ยอดเพื่อการเรียนรู้
- รับสมัครสมาชิกชมรมวิชาชีพ

พ.ค. 61
พ.ค. 61

พ.ค. 61
พ.ค. 61
พ.ค. 61

พ.ค. 61

สอดคล้อง สอดคล้อง
กับ
กับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
งานประกันคุณภาพฯ
7
7.2
3

3.5

งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ
งานปกครอง

3

3.6,3.7

3

3.9

งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และประกอบธุรกิจ

3

3.8

2
3

2.2,2.3
3.7

งานวิทยบริการ
และห้องสมุด
แผนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย

6

6.1

2
3
5

2.2,2.3
3.9
5.2

6

6.1

แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ

6

วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

พ.ค. 61

- ให้ความรูเ้ กี่ยวกับองค์การวิชาชีพ
- ดาเนินกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
ภาคเรียนที่ 1
- ส่ง SAR ของตนเอง และแผนก
- ปฐมนิเทศนักเรียน ปวช.3 ก่อนออก
ฝึกงาน
- จัดซื้อวัสดุฝกึ ภาคเรียนที่ 1
- ศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษา
- ลงทะเบียนสมาชิกชมรมวิชาชีพ
- ดาเนินกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
- โครงการพัฒนาผูเ้ รียนด้วย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ออกฝึกงาน
- ศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษา
- ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ปวช.3 ก่อน
ออกฝึกงาน
- ต้อนรับนักเรียน นักศึกษาใหม่
- อบรมนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
- ส่งแผนการสอน
- ศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษา
- ส่งนักเรียนชั้น ปวช.2 ออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
- จัดซื้อวัสดุฝกึ
- จัดทาสื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อ
ต่อยอดการเรียนรู้
- ศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษา
- จัดซื้อวัสดุฝกึ
แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทา
สิ่งประดิษฐ์คนรุน่ ใหม่

พ.ค. 61

พ.ค. 61

พ.ค. 61
พ.ค. 61

พ.ค. 61
พ.ค. 61
พ.ค. 61

พ.ค. 61
พ.ค.-มิ.ย. 61

สอดคล้อง สอดคล้อง
กับ
กับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
6
6.1
แผนกวิชาคหกรรม
6
6.1
7
3

7.1
3.7

3
2
6
6
6

3.9
2.2,2.3
6.1
6.1
6.1

2
2
3

2.5
2.2,2.3
3.7

แผนกวิชาการเลขานุการ

3
2

3.7
2.2,2.3

2
2

2.2,2.3
2.5

แผนกท่องเที่ยว
แผนกวิชาการ
ท่องเที่ยว
แผนกวิชาการ
โรงแรม

3

3.9

5
2
3
5

5.2
2.2,2.3
3.9
5.1,5.2

แผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาการขาย
และการตลาด

แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาธุรกิจ
ค้าปลีก
งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์

7

วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

พ.ค.-มิ.ย. 61

- อบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
- ศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษา
- วางฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
- เบิกจ่ายเงินบารุงการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1
- เบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการ
- นักเรียนชั้น ปวช.3 ออกฝึกงาน
- นิเทศติดตามนักเรียนชั้น ปวช.3
ฝึกงาน
- ดาเนินกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
ภาคเรียนที่ 1
- นิเทศนักเรียน นักศึกษาที่ฝกึ งาน
- จัดกิจกรรมชมรม ภาคเรียนที่ 1
- นิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษา
ฝึกอาชีพ
- ดาเนินกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
ภาคเรียนที่ 1
ดาเนินงานการเก็บค่าเข้าร้าน และค่า
น้าค่าไฟฟ้าส่งให้งานการเงิน

พ.ค.-ก.ย. 61

พ.ค.-ก.ย. 61

พ.ค.-ก.ย. 61
พ.ค.-ก.ย. 61

พ.ค. 61ก.พ. 62

สอดคล้อง สอดคล้อง
กับ
กับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
2
2.2,2.3 แผนกวิชาการ
ท่องเที่ยว
3
3.11
งานการเงิน

2
3
6
3

2.5
3.7
6.1
3.7

แผนกวิชาการบัญชี

3
6
3

3.7
6.1
3.7

แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาธุรกิจ
ค้าปลีก

6

6.1

3

3.11

งานสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษา

8
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2561
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1 มิ.ย. 61

สถานศึกษาส่งข้อมูลผลการเรียน
GPAX และ GPA (ฤดูร้อน) ให้ศูนย์ ITC
จังหวัด
จัดทารายงานการมาปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรในสถานศึกษาเดือน
พฤษภาคม 2561
- จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามของบุคลากร
ในสถานศึกษาเดือนกรกฎาคม
2561
- จัดทาคาสั่งตรวจเวรยามสาหรับ
รองผู้อานวยการเดือนกรกฎาคม
2561
- แจ้งนักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพ
เพราะไม่ลงทะเบียนและไม่รักษา
สภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา
- ศูนย์ ITC จังหวัด รวบรวมข้อมูล
และตรวจสอบสรุปบันทึกลงซีดีส่ง
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
และวิชาชีพ
ออกเลขที่ รบ. นักเรียน นักศึกษา
ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ส่ง สอศ.
ติดตามผูส้ าเร็จการศึกษา ระยะที่ 1
สารวจความต้องการหารายได้
ระหว่างเรียน
- กิจกรรมวันสุนทรภู่

1-10 มิ.ย. 61

1-15 มิ.ย. 61

5 มิ.ย. 61

6-8 มิ.ย. 61
13 มิ.ย. 61
20 มิ.ย. 61
26 มิ.ย. 61

สอดคล้อง สอดคล้อง
กับ
กับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
2
2.2
งานทะเบียน

3

3.10

งานบุคลากร

3

3.1

งานบุคลากร

2

2.2

งานทะเบียน

3

3.7

งานทะเบียน

1
3

1.8
3.7

6

6.1

งานแนะแนวฯ
งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
แผนกวิชาสามัญฯ

9
สอดคล้อง สอดคล้อง
วัน เดือน ปี
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
กับ
กับ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
30 มิ.ย. 61 - จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินบารุง
3
3.11
การศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพืน้ ฐาน
ประจาเดือนพฤษภาคม 2561
- จัดทาบัญชีระบบบัญชีแยกประเภท
ผ่าน Web Online การรับจ่ายเงิน
บารุงการศึกษา เงินอุดหนุน เงิน
อุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพืน้ ฐาน
ประจาเดือนพฤษภาคม 2561
- จัดทาบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ
เกี่ยวกับงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือน
มิถุนายน 2561
- จัดทาและเก็บข้อมูลต่าง ๆ และปิด
บัญชีประจาเดือนมิถุนายน 2561
เกี่ยวกับเงินงบประมาณ เงินนอก
- รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจาเดือน
พฤษภาคม 2561
- รายงานการเงินประจาเดือน
พฤษภาคม 2561
- รายงานข้อมูลประหยัดพลังงาน
ประจาเดือนมิถุนายน 2561
มิ.ย. 61
- พัฒนาครูธุรกิจอาหารสู่ครูยุคใหม่
3
3.10
- โครงการพัฒนาโครงการวิชาชีพ
4
4.1
ธุรกิจอาหาร
มิ.ย. 61
- โครงการกิจกรรมไหว้ครู
6
6.1
- โครงการประกวดมารยาท

งานที่รับผิดชอบ
งานการบัญชี

แผนกวิชาธุรกิจ
อาหาร
งานกิจการนักเรียน
นักศึกษา

10

วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

มิ.ย. 61

- สารวจนักเรียน นักศึกษาที่มผี ล
การเรียนต่ากว่าเกณฑ์
- ประชุมผูป้ กครองนักเรียน นักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์
- รายงานการประชุมผูป้ กครองกลุ่ม
เสี่ยงกรณีผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์
- นิเทศนักเรียนระดับชั้น ปวช.2-3
ฝึกอาชีพภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 (ระบบทวิภาคี)
- นิเทศนักเรียนระดับชั้น ปวช.3
ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 (ระบบปกติ)
ส่งสมุดบันทึกเวลาเรียน และ
ประเมินผลการเรียนของครู ครัง้ ที่ 2
- ตรวจซ่อมบารุงรักษาลิฟต์
- ล้างแอร์
- ควบคุมการใช้จ่ายเงินของ
สถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- รายงานประจาเดือนจ่ายจริงของ
สถานศึกษา
ดาเนินการนาข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 เข้าสู่ระบบศูนย์
กาลังคนอาชีวศึกษา
- พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล และ
พัฒนาสานักงาน
- พัฒนาเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล
ตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา

มิ.ย. 61

มิ.ย. 61
มิ.ย. 61
มิ.ย. 61

มิ.ย. 61

มิ.ย. 61

มิ.ย. 61

สอดคล้อง สอดคล้อง
กับ
กับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
3
3.6,3.7 งานครูที่ปรึกษา

2

2.5

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

2

2.4

3

3.8

งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานอาคารสถานที่

3

3.2.3.11

งานวางแผนและ
งบประมาณ

3

3.5

งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ

7

7.2

3

3.7

งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษา
งานปกครอง

11

วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

มิ.ย. 61

- สารวจความต้องการวัสดุ
สารสนเทศ
- ขออนุมัตจิ ัดซื้อวัสดุสารสนเทศ
- พิจารณาการขอรับทุนการศึกษา
- จัดซื้อวัสดุฝกึ ภาคเรียนที่ 1
- รับงานจ้างและให้บริการแก่
หน่วยงานต่าง ๆ
- สรุปผลการศึกษาดูงาน
- ตรวจเยี่ยมนักเรียน นักศึกษาออก
ฝึกงาน ครัง้ ที่ 1
- เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญให้ความรู้แก่
นักเรียน นักศึกษา
จัดซื้อดอกไม้ตกแต่งสถานที่พิธีไหว้ครู
จัดหาสถานประกอบการสาหรับ
นักศึกษา ปวส.1 ออกฝึกงาน
จัดหาสถานประกอบการสาหรับ
นักศึกษาชั้น ปวส.1 ฝึกงาน
ภาคเรียนที่ 2
- จัดสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ให้ผเู้ รียน
- อบรมสัมมนาความรู้ความเข้าใจแก่
ครูในสถานศึกษา และสถาน
ประกอบการ
- พัฒนาครูสาขาวิชาการโรงแรม
อย่างมืออาชีพ
- ตรวจเยี่ยมนักเรียนชัน้ ปวช.2-3
ครั้งที่ 1
ก่อหนี้ผูกพันธ์
จัดทาเล่มข้อมูลสถานศึกษา (ฉบับย่อ)

มิ.ย. 61

มิ.ย. 61

มิ.ย. 61
มิ.ย. 61
มิ.ย. 61

มิ.ย. 61

มิ.ย.-ก.ค. 61
มิ.ย.-ก.ย. 61

สอดคล้อง สอดคล้อง
กับ
กับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
3
3.9
งานวิทยบริการ
และห้องสมุด
3
3
4

3.7
3.9
4.1

แผนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย

2
3

2.2,2.3
3.7

แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ

6

6.1

3
1,2

3.9
1.2,2.5

แผนกวิชาคหกรรม
แผนกวิชาการบัญชี

1,2

1.2,2.5

แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2

2.2,2.3

แผนกวิชาการ
โรงแรม

3

3.10

3.7
3
3

3.11
3.3

งานพัสดุ
งานศูนย์ข้อมูลฯ

12
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2561
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
สอดคล้อง สอดคล้อง
วัน เดือน ปี
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
กับ
กับ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
1-10 ก.ค. 61 จัดทารายงานการมาปฏิบัติหน้าที่ของ
3
3.10
บุคลากรในสถานศึกษาเดือน
มิถุนายน 2561
1-15 ก.ค. 61 - จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามของบุคลากร
3
3.1
ในสถานศึกษาเดือนสิงหาคม 2561
- จัดทาคาสั่งตรวจเวรยามสาหรับ
รองผู้อานวยการเดือนสิงหาคม 61
19 ก.ค. 61 พิธีมอบทุนการศึกษา
3
3.7
29 ก.ค. 61 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
6
6.1
31 ก.ค. 61 - จัดทาบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ
3
3.11
เกี่ยวกับงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือนกรกฎาคม
2561
- จัดทาและเก็บข้อมูลต่าง ๆ และปิด
บัญชีประจาเดือนกรกฎาคม 2561
เกี่ยวกับเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ
- จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินบารุง
การศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพืน้ ฐาน
ประจาเดือนมิถุนายน 2561
จัดทาบัญชีระบบบัญชีแยกประเภท
ผ่าน Web Online การรับ-จ่ายเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่าย
ขั้นพื้นฐาน ประจาเดือนมิถุนายน61

งานที่รับผิดชอบ
งานบุคลากร

งานบุคลากร

งานแนะแนวฯ
แผนกวิชาสามัญฯ
งานการบัญชี

13

วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ก.ค. 61

- นิเทศนักเรียนระดับชั้น ปวช.2-3
ฝึกอาชีพภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 (ระบบทวิภาคี)
- นิเทศนักเรียนระดับชั้น ปวช.3
ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 (ระบบปกติ- สัมมนาการฝึกงาน รุน่ ที่ 1
สัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน
(ระบบปกติ : การฝึกงาน)
ส่งสมุดบันทึกเวลาเรียน และ
ประเมินผลการเรียนของครู ครั้งที่ 3
โครงการแห่เทียนจานาพรรษา และ
วันเข้าพรรษา
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจาเดือนมิถุนายน 2561
- รายงานประจาเดือนมิถุนายน 2561
- รายงานข้อมูลประหยัดพลังงาน
ประจาเดือนกรกฎาคม 2561
- เปลี่ยนสารเคมีถังดับเพลิง
- ตรวจซ่อมบารุงรักษาลิฟต์
- ควบคุมการใช้จ่ายเงินของ
สถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- รายงานประจาเดือนจ่ายจริงของ
สถานศึกษา
- รายงานผลสิ้นไตรมาส 3
สรุปข้อมูลการประเมินคุณภาพการ
พัฒนาแผนกวิชา
ตรวจเครื่องแบบนักเรียนระดับชั้น
ปวช.3 ฝึกงาน

ก.ค. 61
ก.ค. 61
ก.ค. 61
ก.ค. 61
ก.ค. 61

ก.ค. 61
ก.ค. 61

ก.ค. 61
ก.ค. 61

สอดคล้อง สอดคล้อง
กับ
กับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
2
2.5
งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

2

2.5

2

2.4

6

6.1

3

3.11

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานกิจการนักเรียน
นักศึกษา
งานการบัญชี

3

3.11

งานการบัญชี

3

3.8

งานอาคารสถานที่

3

3.2.3.11

งานวางแผนและ
งบประมาณ

7

7.1, 7.2

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา

3

3.7

งานปกครอง
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วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ก.ค. 61

- แจ้ง Username และ Password
นักเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1
แก่ครูที่ปรึกษา
- ดาเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
ชั้น ปวช.2 และ ปวส.2
- ดาเนินการสารวจรายชื่อวิจัย
สถาบัน และงบประมาณในการ
จัดทาจากคณะผูจ้ ัดทาแต่ละ
แผนกวิชา
- แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาวิจัย
สถาบัน
- ดาเนินการจัดซื้อวัสดุสารสนเทศ
- บันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์เพื่อ
การสืบค้น
- เตรียมวัสดุสารสนเทศเพื่อให้บริการ
รับงานจ้างและให้บริการแก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ
- ตรวจเยี่ยมนักเรียน นักศึกษาออก
ฝึกงาน ครัง้ ที่ 2
- พัฒนาครูในแผนก
- ส่งเสริมกิจกรรมภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ให้ความรูแ้ ก่นักเรียน นักศึกษา
- ส่งสมุดบันทึกเวลาเรียนและ
ประเมินผล
- ประชุมครูแผนกคหกรรม
- จัดดอกไม้ในงานแข่งขันกีฬาสี
สัมมนานักเรียน ปวช.3 ฝึกงาน

ก.ค. 61

ก.ค. 61

ก.ค. 61
ก.ค. 61

ก.ค. 61

ก.ค. 61

สอดคล้อง สอดคล้อง
กับ
กับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
3
3.5
งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ
3

3.7

5

5.1,5.2

งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

3

3.9

งานวิทยบริการ
และห้องสมุด

4

4.1

3

3.7

แผนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย
แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ

3
6

3.10
6.1

2

2.4

แผนกวิชาคหกรรม

3
4
3

3.10
4.1
3.7

แผนกวิชาการบัญชี
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วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ก.ค. 61

ติดต่อสถานประกอบการสาหรับ
นักศึกษาฝึกงานชั้นปวส.1 ในภาค
เรียนที่ 2
- จัดหาสถานประกอบการสาหรับ
นักเรียนชั้น ปวช.1
- เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญให้ความรู้แก่ผู้เรียน
- ตรวจเยี่ยมนักเรียนชัน้ ปวช.2-3
ครั้งที่ 2
- แลกเปลี่ยนครูกับสถานประกอบ
การเพื่อพัฒนางานด้านบริการ
ดาเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ
ศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษาระดับ
ชั้นปีที่ 3
ส่งมอบพัสดุ
ซ่อมหนังสือ รวมเล่มวารสาร
จัดทาแผนการฝึกอาชีพของนักศึกษา
ปวส.

ก.ค. 61

ก.ค.-ส.ค. 61

ก.ค.-ส.ค. 61
ก.ค.–ส.ค. 61
ก.ค.-ส.ค. 61

สอดคล้อง สอดคล้อง
กับ
กับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
1,3
1.2,3.7 แผนกวิชาการขาย
และการตลาด
1,3

1.2,3.7

แผนกวิชาการ
โรงแรม

2
3

2.2,2.3
3.7

3

3.10

3

3.10

งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ

3
3
2

3.9
3.9
2.2,2.3

งานพัสดุ
งานห้องสมุดฯ
แผนกวิชาการ
ท่องเที่ยว
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ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2561
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561

วัน เดือน ปี
1–10 ส.ค. 61

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

จัดทารายงานการมาปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสถานศึกษาเดือน
กรกฎาคม 2561
1–15 ส.ค. 61 - จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามของบุคลากร
ในสถานศึกษาเดือนกันยายน 2561
- จัดทาคาสั่งตรวจเวรยามรองรอง
ผูอ้ านวยการเดือนกันยายน 2561
1–31 ส.ค. 61 สรุปการมาปฏิบัติงานหน้าที่ของ
บุคลากรในสถานศึกษา
1-31 ส.ค. 61 ตรวจเยี่ยมหอพักนักเรียน นักศึกษา
ภาคเรียนที่ 1
14-17 ส.ค. 61 รายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
รายบุคคลให้ อศจ. งวดที่ 1
31 ส.ค. 61 สรุปผลกิจกรรม/รายงานผล
31 ส.ค. 61 - จัดทาบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ
เกี่ยวกับงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือน
สิงหาคม 2561
- จัดเก็บทาข้อมูลต่าง ๆ และปิดบัญชี
ประจาเดือนสิงหาคม 2561
เกี่ยวกับเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ
- จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินบารุง
การศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพืน้ ฐาน
ประจาเดือนกรกฎาคม 2561

สอดคล้อง สอดคล้อง
กับ
กับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
3
3.1
งานบุคลากร

3

3.1

งานบุคลากร

3

3.1

งานบุคลากร

3

3.6,3.7

3

3.1

งานสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษา
งานทะเบียน

3
3

3.3
3.11

งานกิจกรรมฯ
งานการบัญชี
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วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

31 ส.ค. 61

- จัดทาบัญชีระบบบัญชีแยกประเภท
ผ่าน Web Online การรับจ่ายเงิน
บารุงการศึกษา เงินอุดหนุน เงิน
อุดหนุนทั่วไปค่าใช่จ่ายกขั้นพื้นฐาน
ประจาเดือนกรกฎาคม 2561
โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันทวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
- นิเทศนักเรียนระดับชั้น ปวช.2-3
ฝึกอาชีพภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 (ระบบทวิภาคี)
- นิเทศนักเรียนระดับชั้น ปวช.3
ครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 (ระบบปกติ
- ครูผสู้ อนส่งต้นฉบับข้อสอบ
ปลายภาคเรียน
- ส่งสมุดบันทึกเวลาเรียน และ
ประเมินผลการเรียนของครูครั้งที่ 4
จัดส่งเอกสารจิตพิสัย ภาครีเยนที่ 1
- รายงานผลการใช้จ่ายเงินประมาณ
ประจาเดือนกรกฎาคม 2561
- รายงานการเงิน ประจาเดือน
กรกฎาคม 2561
- รายงานข้อมูลประหยัดพลังงาน
ประจาเดือนสิงหาคม 2561
กันเงินเหลื่อมปี
- ล้างทาความสะอาดเครื่องกรอกน้า
- ตรวจซ่อมบารุงรักษาลิฟต์
- ใส่ทรายอะเบท

ส.ค. 61
ส.ค. 61
ส.ค. 61

ส.ค. 61

ส.ค. 61
ส.ค. 61

ส.ค. 61
ส.ค. 61

สอดคล้อง สอดคล้อง
กับ
กับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
3
3.11
งานการบัญชี

6
6
2

6.1
6.1
2.5

งานกิจกรรมฯ
แผนกวิชาสามัญฯ
งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

2

2.4

งานวัดผลและ
ประเมินผล

3
3

3.7
3.11

งานครูที่ปรึกษา
งานการบัญชี

3.8

งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่

3
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วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ส.ค. 61

- ควบคุมการใช้จ่ายเงินของ
สถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- รายงานประจาเดือนจ่ายจริงของ
สถานศึกษา
- รวบรวมข้อมูลจากหัวหน้างาน และ
หัวหน้าแผนกเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
- ให้บริการกับฝ่ายต่าง ๆ
- ดาเนินโครงการพัฒนาระบบ
ติดตาม
- ดาเนินโครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพตามมาตรฐาน QA
- กาหนดส่งวิจัยพัฒนาคุณภาพ
การสอน ภาคเรียนที่ 1
- เก็บข้อมูลการประเมินการจัด
การเรียนการสอนของครูผสู้ อน
ภาคเรียนที่ 1
ประชุมครูในแผนกจัดทาแผนการเรียน
แบ่งรายวิชาภาคเรียนที่ 2
- ตรวจเยี่ยมนักเรียน นักศึกษาออก
ฝึกงาน ครัง้ ที่ 3
- โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับชมรม
- โครงการส่งเสริมความรู้
- จัดดอกไม้และพานพุ่มสักการะ
วันแม่แห่งชาติ

ส.ค. 61

ส.ค. 61

ส.ค. 61
ส.ค. 61
ส.ค. 61

สอดคล้อง สอดคล้อง
กับ
กับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
3
3.2.3.11 งานวางแผนและ
งบประมาณ

7

7.1, 7.2

งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษา

5

5.1,5.2

งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

2

2.2

3

3.7

1

1.3

2
4

2.2,2.3
4.1

แผนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย
แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
แผนกวิชาคหกรรม

19
สอดคล้อง สอดคล้อง
วัน เดือน ปี
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
กับ
กับ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
ส.ค. 61
- คุณธรรมนาใจมุ่งสู่การเป็นนักเรียน
6
6.1
ที่ดี
- ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นกับการส่งเสริม
นักเรียนสู่การเป็นพลเมืองที่ดี
ส.ค. 61
ตรวจเยี่ยมนักเรียนชั้น ปวช.2-3
3
3.7
ครั้งที่ 3
ส.ค.- ก.ย. 61 - ประชุมหัวหน้าแผนกเพื่อจัดทา
3
3.1
แผนการเรียน การแบ่งรายวิชา
และตรวจสอบความถูกต้อง
- รวบรวมรายวิชา ภาคเรียนที่ 2
ตามที่หัวหน้าแผนจัดส่ง
- สรุปการปฏิบัติงานเสนอผูบ้ ริหาร
- สรุปและรายงานผลเพื่อขออนุมัติ
แผนการเรียน การแบ่งรายวิชา
และคาบสอน
ส.ค.-ก.ย. 61 - แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทา
3
3.1
ตารางสอนและตรวจสอบความ
ถูกต้อง ภาคเรียนที่ 2
- คณะกรรมการจัดทาตารางสอน
ภาคเรียนที่ 2
- จัดพิมพ์และตรวจสอบความถูกต้อง
- จัดทารูปเล่มแจกให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้อง
ส.ค.-ก.ย. 61 เบิก-จ่ายพัสดุ
3
3.9

งานที่รับผิดชอบ
แผนกวิชาการ
โรงแรม

แผนกวิชาการ
โรงแรม
งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน

งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน

งานพัสดุ
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ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2561
เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
สอดคล้อง สอดคล้อง
วัน เดือน ปี
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
กับ
กับ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
1-10 ก.ย. 61 จัดทารายงานการมาปฏิบัติหน้าที่ของ
3
3.10
บุคลากรในสถานศึกษาเดือนสิงหาคม
2561
1-15 ก.ย. 61 - จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามของบุคลากร
3
3.1
ในสถานศึกษาเดือนตุลาคม 2561
- จัดทาคาสั่งตรวจเวรยามสาหรับ
รองผู้อานวยการเดือนตุลาคม
2561
1-30 ก.ย. 61 สรุปการมาปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
3
3.1
ในสถานศึกษา
3 ก.ย. 61
แจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาพ้น
3
3.7
สภาพเพราะขาดเรียนติดต่อกันเป็น
เวลานาน
7 ก.ย. 61
แจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มเี วลา
3
3.7
เรียนไม่ครบ 80%
30 ก.ย. 61 - จัดทาบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ
3
3.11
เกี่ยวกับงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือน
กันยายน 2561
- จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินบารุง
การศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพืน้ ฐานประจา
เดือนสิงหาคม 2561

งานที่รับผิดชอบ
งานบุคลากร

งานบุคลากร

งานบุคลากร
งานทะเบียน

งานทะเบียน
งานการบัญชี
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วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

30 ก.ย. 61

- จัดทาบัญชีระบบบัญชีแยกประเภท
ผ่าน Web Online เงินบารุง
การศึกษา
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป
ค่าใช้จ่ายขั้นพืน้ ฐาน ประจาเดือน
สิงหาคม 2561
ประกาศผลกิจกรรม
สอบปลาย ภาคเรียนที่ 1
- สรุปผลการดาเนินงานสมุด
ประจาตัว ภาคเรียนที่ 1
- สรุปผลการเข้าพบนักเรียน
นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1
- สรุปผลแฟ้มครูที่ปรึกษา
ภาคเรียนที่ 1
- สรุปผลการพัฒนาข้อมูลที่ปรึกษา
ด้วยคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1
- ประเมินผลการฝึกงาน (ระบบปกติ
: การฝึกงาน)
- ประเมินมาตรฐานฝีมอื สิ้นสุด
หลักสูตร (Final) ของนักเรียน
ระบบทวิภาคี ภาคเรียนที่ 1
- ประเมินมาตรฐานฝีมอื ครึ่งหลักสูตร
(Interim) ของนักศึกษาระบบทวิ
ภาคี ภาคเรียนที่ 1
ผูส้ อนส่งผลการเรียนของนักเรียน
นักศึกษา
- รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ประจาเดือน
สิงหาคม 2561

ก.ย. 61
ก.ย. 61
ก.ย. 61

ก.ย. 61

ก.ย. 61
ก.ย. 61

สอดคล้อง สอดคล้อง
กับ
กับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
3
3.11
งานการบัญชี

3
2
3

3.7
2.4
3.7

งานกิจกรรมฯ
งานวัดผลฯ
งานครูที่ปรึกษา

2

2.5

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

2

2.4

3

3.11

งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานการบัญชี
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วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ก.ย. 61

- รายงานการเงิน ประจาเดือน
สิงหาคม 2561
- รายงานข้อมูลประหยัดพลังงาน
ประจาเดือนกันยายน 2561
ตรวจซ่อมบารุงรักษาลิฟต์
เขียนโครงการโดยพัฒนาจากจุดที่ควร
พัฒนาเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา
- ควบคุมการใช้จ่ายเงินของ
สถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
- รายงานผลตัวชีว้ ัดและเกณฑ์
ความสาเร็จขององค์กร
- ส่งวิจัยพัฒนาคุณภาพการสอน
ภาคเรียนที่ 1
- สรุปรายงานการส่งวิจัยพัฒนา
คุณภาพการสอนของครูผสู้ อน
เสนอผูบ้ ริหาร
- แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพวิจัยพัฒนาคุณภาพ
การสอน
- เผยแพร่ผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่
ประชุมคณะกรรมการงานปกครอง
เพื่อวางแผนการดาเนินงาน
ภาคเรียนที่ 2
- ส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1
- สรุปผลโครงการ

ก.ย. 61
ก.ย. 61
ก.ย. 61

ก.ย. 61

ก.ย. 61

ก.ย. 61

สอดคล้อง สอดคล้อง
กับ
กับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
3
3.11
งานการบัญชี

3
7

3.8
7.1, 7.2

งานอาคารสถานที่

3

3.2.3.11

งานวางแผนและ
งบประมาณ

5

5.1,5.2

งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

3

3.7

งานปกครอง

2
3

2.4
3.3

แผนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
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สอดคล้อง สอดคล้อง
วัน เดือน ปี
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
กับ
กับ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
ก.ย. 61
- ส่งผล ส.ผ.2
3
3.9
- ส่งสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมชมรม
6
6.1
ก.ย. 61
- ส่งนักเรียน นักศึกษาออกฝึก
2
2.5
- ตรวจเยี่ยมนักเรียน นักศึกษาออก
3
3.7
ฝึกงาน ครัง้ ที่ 4
- จัดทาวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1
ก.ย. 61
- จัดทาแผนการเรียน แบ่งรายวิชา
2
2.2
ภาคเรียนที่ 2
- ส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1
2
2.4
- ประชุมครูแผนกวิชาคหกรรม
3
3.1
- ส่งสรุปผลโครงการ
3
3.3
- ส่งผล ส.ผ.2
3
3.9
- ส่งใบประเมินผลกิจกรรมชมรม
6
6.1
- ส่งสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมชมรม
ก.ย. 61
- ประชุมครูเพื่อจัดรายวิชาสอน
2
2.2
- รายงานผลการดาเนินกิจกรรม
6
6.1
ชมรมวิชาชีพ
ก.ย. 61
สรุปผลการผ่านกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
6
6.1
ก.ย. 61
ตรวจเช็คครุภัณฑ์
3
3.9
ก.ย. 61
- ประชุมจัดรายวิชา ภาคเรียนที่ 2
2
2.2
- จัดทาแผนการเรียนของแผนกวิชา
2.2
- รายงานผลการดาเนินงานชมรม
6
6.1
วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1
ก.ย. 61
ตรวจเยี่ยมนักเรียนชั้น ปวช.2-3
3
3.7
ครั้งที่ 4

งานที่รับผิดชอบ
แผนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย
แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ

แผนกวิชาคหกรรม

แผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาการขายฯ
แผนกวิชาการเลขานุการ

แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาการ
โรงแรม
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วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ก.ย. 61

- ประชุมครูเพื่อจัดรายวิชาสอน
- รายงานผลการดาเนินกิจกรรม
ชมรมวิชาชีพ
จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
โครงการปั่นไปเที่ยวไปหัวใจสีเขียว จิต
อาสาพัฒนาท้องถิ่น ปีที่ 3

ก.ย.-ต.ค. 61

สอดคล้อง สอดคล้อง
กับ
กับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
2
2.2
แผนกวิชาธุรกิจ
6
6.1
อาหาร
2

2.2,2.3

แผนกวิชาการ
ท่องเที่ยว

25
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2561
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
สอดคล้อง สอดคล้อง
วัน เดือน ปี
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
กับ
กับ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
ต.ค. 61
ประกาศผลการประเมินปลายภาค
1
1.3
1-10 ต.ค. 61 จัดทารายงานการมาปฏิบัติหน้าที่ของ
3
3.1
บุคลากรในสถานศึกษาเดือนกันยายน
25601
1-31 ต.ค. 61 สรุปการมาปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
3
3.1
ในสถานศึกษา
1-31 ต.ค. 61 - อบรมครูผสู้ อน และครูฝึกงานใน
3
3.10
งานธุรกิจอาหาร
- การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่าง
4
4.1
สถานศึกษาและสถานประกอบการ
เพื่อการเรียนรู้แบบยั่งยืน
1-12 ต.ค. 61 รับลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 นักเรียน
3
3.1
นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1-3 และ
ปวส.1-2
1 ต.ค. 61- รับเงินค่ารักษาสภาพการเป็นนักเรียน
3
3.11
30 เม.ย. 62 นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1
10-15
- จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามของบุคลากร
3
3.1
ต.ค. 61
ในสถานศึกษาเดือนพฤศจิกายน
2561
- จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามสาหรับรอง
ผูอ้ านวยการเดือนพฤศจิกายน
2561
11-12 ต.ค. 61 รับเงินค่าลงทะเบียนเรียน
3
3.11
ภาคเรียนที่ 2

งานที่รับผิดชอบ
งานวัดผลฯ
งานบุคลากร

งานบุคลากร
แผนกวิชาธุรกิจ
อาหาร

งานทะเบียน

งานการเงิน
งานบุคลากร

งานการเงิน
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วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

15-29 ต.ค. 61 นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1-3
และ ปวส.1-2 รักษาสภาพลงทะเบียน
หลังกาหนด และเพิ่มรายวิชา
15-29 ต.ค. 61 - รับเงินค่าลงทะเบียนเรียนหลัง
กาหนด ภาคเรียนที่ 2
- รับเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา
เพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2
- รับเงินค่ารักษาสภาพการเป็น
นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2
15 ต.ค.-13 นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1-3
พ.ย. 61
และ ปวส.1-2 ถอนรายวิชา
ต.ค. 61
- ตรวจสอบสมุดบันทึกประจาตัว
นักเรียน นักศึกษา
- ตรวจสอบใบเบิกค่าสอนพิเศษ
- ตรวจสอบการเรียนการสอน
- สรุปและรายงานผลการนิเทศการ
สอนของครู
23 ต.ค. 61 จัดทาพวงมาลาวันปิยะมหาราช
31 ต.ค. 61 - จัดทาและเก็บข้อมูลต่าง ๆ และปิด
บัญชีประจาเดือนตุลาคม 2561
เกี่ยวกับเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ
- จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินบารุง
การศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพืน้ ฐานประจา
เดือนกันยายน 2561

สอดคล้อง สอดคล้อง
กับ
กับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
1,3
1.7,3.7 งานทะเบียน

3

3.11

งานการเงิน

1,3

1.7,3.7

งานทะเบียน

3

3.7

งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน

4
3

4.1
3.11

แผนกวิชาคหกรรม
งานการบัญชี
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สอดคล้อง สอดคล้อง
วัน เดือน ปี
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
กับ
กับ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
31 ต.ค. 61 - รายงานจ่ายเงินบารุงการศึกษา เงิน
3
3.11
อุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่าย
ขั้นพื้นฐาน งวด 6 เดือน
(ประจาเดือนเมษายน-กันยายน
2561)
- จัดทารายงานการเงินประจาปี
งบประมาณ 2561
- จัดทาบัญชีระบบบัญชีแยกประเภท
ผ่าน Web Online การรับจ่ายเงิน
บารุงการศึกษา เงินอุดหนุน เงิน
อุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพืน้ ฐาน
ประจาเดือนกันยายน 2561
ต.ค. 61
แจกตารางสอน ภาคเรียนที่ 2
2
2.2,2.3
ต.ค. 61
- นักเรียน นักศึกษายื่นคาร้องขอสอบ
2
2.4
แก้ผล 0 และ ม.ส. ผูส้ อน
ดาเนินการสอบแก้ 0 และ ม.ส.
- นักเรียน นักศึกษา (ปกติ) ยื่นคาร้อง
ขอโอนผลการเรียน
- ผูส้ อนส่งผลการแก้ผล 0 และ ม.ส.
ของนักเรียน นักศึกษา
- ประกาศผลการแก้ผล 0 และ ม.ส.
ของนกเรียน นักศึกษา
ต.ค. 61
- เลือกตั้งคณะกรรมการชมรม
6
6.1
ชุดใหม่
- เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การ
วิชาชีพชุดใหม่
ต.ค. 61
ครูที่ปรึกษารับลงทะเบียน
3
3.7
ภาคเรียนที่ 2

งานที่รับผิดชอบ
งานการบัญชี

งานหลักสูตรฯ
งานวัดผลและ
ประเมินผล

งานกิจกรรมฯ

งานครูที่ปรึกษา
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วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ต.ค. 61

- ตรวจสมุดบันทึกเวลาเรียน และ
ประเมินผลการเรียนของครู
ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1
- รายงานผลการแก้ปฏิบัติงานการ
วัดผลและประเมินผล
- ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1
ฝึกงานภาคปฏิบัติ (ระบบปกติ)
- นิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ
ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
(ระบบทวิภาคี)
- นิเทศนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1
ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 (ระบบปกติ)
- รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ประจาเดือน
กันยายน 2561
- รายงานการเงิน ประจาเดือน
กันยายน 2561
- รายงานข้อมูลประหยัดพลังงาน
ประจาเดือนตุลาคม 2561
- จัดทาบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ
เกี่ยวกับงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือน
ตุลาคม 2561
ตรวจซ่อมบารุงรักษาลิฟต์
- ให้บริการกับฝ่ายต่าง ๆ
- ประชุมคณะทางานด้านประกัน
คุณภาพ

ต.ค. 61

ต.ค. 61

ต.ค. 61
ต.ค. 61

สอดคล้อง สอดคล้อง
กับ
กับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
3
3.7
งานวัดผลและ
ประเมินผล
2

2.4

2

2.5

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

3

3.11

งานการบัญชี

3
7

3.8
7.1, 7.2

งานอาคารสถานที่
งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษา
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วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ต.ค. 61

- ควบคุมการใช้จ่ายเงินของสถาน
ศึกษาตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- รายงานประจาเดือนจ่ายจริงของ
สถานศึกษา
- รายงานผลสิ้นไตรมาส 4
- รายงานผลการติดตามโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
- รายงานและจัดอันดับคุณภาพวิจัย
พัฒนาคุณภาพการสอน ภาคเรียน
ที่ 1 เสนอผู้บริหาร
- จัดซื้อวัสดุสานักงาน
- แจ้งคณะผูจ้ ัดทาวิจัยสถาบันแต่ละ
แผนกวิชาจัดส่งรายงานวัสดุ/ค่าใช้
สอย โครงการส่งเสริมการทาวิจัย
สถาบัน
- แจกเอกสารคู่มอื การทาโครงการ
วิชาชีพให้ครูผู้สอน
- จัดส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วม
ประกวดระดับ อศจ.
- ตรวจเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา
ก่อนงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2
- ตรวจเครื่องแบบนักศึกษาระดับชั้น
ปวส.1 ฝึกงาน
สรุปผลรายงาน ส.ผ. 2 ภาคเรียนที่ 1
- ส่งแผนการสอน ภาคเรียนที่ 2
- โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

ต.ค. 61

ต.ค. 61

ต.ค. 61
ต.ค. 61

สอดคล้อง สอดคล้อง
กับ
กับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
3
3.2.3.11 งานวางแผนและ
งบประมาณ

5

5.1,5.2

งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

3

3.7

งานปกครอง

3
2
2

3.9
2.2
2.3

งานส่งเสริมผลิตผลฯ
แผนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย
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วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ต.ค. 61

- สรุปผลรายงาน ส.ผ.2
ภาคเรียนที่ 1
- ดาเนินกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
จัดซื้อวัสดุฝึก ภาคเรียนที่ 2
- ส่งแผนการสอน ภาคเรียนที่ 2
- ดาเนินกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
- จัดซื้อวัสดุฝกึ ภาคเรียนที่ 2
- จัดทาตารางเรียน ตารางสอน
ภาคเรียนที่ 2
- ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้น ปวส.1 ก่อน
ออกฝึกงาน
- ส่งแผนการสอน ภาคเรียนที่ 2
- จัดตารางสอนภาคเรียนที่ 2
- ปฐมนิเทศฝึกงาน ชั้นปวส.1
- ดาเนินกิจกรรมชมรม
- ลงทะเบียนชมรมวิชาชีพ
ภาคเรียนที่ 2
- จัดซื้อวัสดุฝกึ ภาคเรียนที่ 2
- นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ฝึกงาน
- ส่ง ส.ผ.1 ภาคเรียนที่ 1
- จัดทาตารางเรียน ตารางสอน
ภาคเรียนที่ 2
- ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้น ปวส.1 ก่อน
ออกฝึกงาน
จัดส่งแผนการสอน
รับสมัครสมาชิกชมรมวิชาชีพ

ต.ค. 61
ต.ค. 61

ต.ค. 61

ต.ค. 61

ต.ค. 61
ต.ค. 61

ต.ค. 61
ต.ค. 61

สอดคล้อง สอดคล้อง
กับ
กับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
แผนกวิชาผ้าและ
3
3.9
เครื่องแต่งกาย

6
3
2
6
3
2

6.1
3.9
2.2
6.1
3.9
2.2,2.3

3

3.7

2
2
3
6

2.2
2.2,2.3
3.7
6.1

แผนกวิชาการขาย
และการตลาด

2
3
2

2.5
3.9
2.2

แผนกวิชาการ
เลขานุการ
แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3

3.7

2
6

2.2
6.1

แผนกวิชาอาหาร
แผนกวิชาคหกรรม

แผนกวิชาการบัญชี

แผนกการท่องเที่ยว
แผนกการโรงแรม
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วัน เดือน ปี
ต.ค. 61

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

- จัดทาตารางเรียน ตารางสอน
ภาคเรียนที่ 2
- ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ปวช.2
ออกฝึกงาน
ต.ค.–พ.ย. 61 เบิกจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
ภาคเรียนที่ 2 โครงการเรียนฟรี 15 ปี
ต.ค.-พ.ย. 61 - สารวจพัสดุคงเหลือประจาปี
- สารวจพัสดุคงเหลือ
ต.ค.-พ.ย. 10 จัดทาเล่มข้อมูลสถานศึกษา
(ฉบับสมบูรณ์)
ต.ค. 61-ก.พ. 62 ดาเนินโครงการเครื่องแบบสวย
ต.ค. 61- นักศึกษาชั้น ปวส.1 ออกฝึกงาน
ก.พ. 62
- นิเทศติดตามนักศึกษาชั้น ปวส.1
ฝึกงาน
- ดาเนินกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
ภาคเรียนที่ 2
ต.ค. 61- นิเทศฝึกงานนักศึกษาชั้น ปวส.1
ก.พ. 62
- จัดกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
ภาคเรียนที่ 2
ต.ค. 61- นิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษา
ก.พ. 62
ฝึกอาชีพ
- ดาเนินกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
ภาคเรียนที่ 1
ต.ค. 61 - วางฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
เม.ย. 62
ปีการศึกษา 2510
- เบิกจ่ายเงินบารุงการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2
- เบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการ

สอดคล้อง สอดคล้อง
กับ
กับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
2
2.2
แผนกวิชาธุรกิจค้า
ปลีก
3
3.7
3

3.11

งานการเงิน

3

3.9

งานพัสดุ

3

3.3

3
3

3.7
3.7

งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ
งานปกครอง
แผนกวิชาการบัญชี

6

6.1

3
6

3.7
6.1

แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3

3.7

แผนกวิชาธุรกิจ
ค้าปลีก

6

6.1

3

3.11

งานการเงิน
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ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2561
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วัน เดือน ปี
1 พ.ย. 61
1 พ.ย. 61

1 พ.ย. 61
1-10 พ.ย. 61

1-30 พ.ย. 61
1-30 พ.ย. 61
6-9 พ.ย. 61

9 พ.ย. 61

10-15 พ.ย. 61

สอดคล้อง สอดคล้อง
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
กับ
กับ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
รับงานจ้างและให้บริการแก่หน่วยงาน
4
4.1
ต่าง ๆ
แจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาพ้น
2
2.2
สภาพ เพราะไม่ลงทะเบียนและไม่
รักษาสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา
ติดต่อขอเข้าแนะแนวและจัดส่ง
3
3.7
เอกสารแนะแนวการศึกษา
จัดทารายงานการมาปฏิบัติหน้าที่ของ
3
3.1
บุคลากรในสถานศึกษาเดือนตุลาคม
2561
สรุปการมาปฏิบัติงานของบุคลากรใน
3
3.1
สถานศึกษา
เตรียมนักเรียนออกฝึกงานในสถาน
2
2.5
ประกอบการ
จัดทาระเบียบแสดงผลการเรียน
3
3.7
ภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียน นักศึกษา
ทุกระดับชั้น
สถานศึกษาส่งข้อมูลผลการเรียน
3
3.7
GPAX และ GPA 5 ภาคเรียน ให้ศูนย์
ITC จังหวัด
- จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามของบุคลากร
3
3.1
ในสถานศึกษาเดือนธันวาคม 2561
- จัดทาคาสี่งอยู่เวรยามสาหรับรอง
ผูอ้ านวยการเดือนธันวาคม 2561

งานที่รับผิดชอบ
แผนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย
งานทะเบียน

งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
งานบุคลากร

งานบุคลากร
แผนกวิชาธุรกิจ
อาหาร
งานทะเบียน

งานทะเบียน

งานบุคลากร
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วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

14 พ.ย. 61

ศูนย์ ITC จังหวัด รวบรวมข้อมูลและ
ตรวจสอบสรุปบันทึกลงซีดีส่งสานัก
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
- จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินบารุง
การศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพืน้ ฐานประจา
เดือนตุลาคม 2561
- จัดทาบัญชีระบบบัญชีแยกประเภท
ผ่าน Web Online การรับจ่ายเงิน
บารุงการศึกษา เงินอุดหนุน เงิน
อุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพืน้ ฐาน
ประจาเดือนตุลาคม 2561
- จัดทาบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ
เกี่ยวกับงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือน
พฤศจิกายน 2561
- จัดทาและเก็บข้อมูลต่าง ๆ และปิด
บัญชีประจาเดือนพฤศจิกายน
2561
เกี่ยวกับเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ
- นิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ
ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
(ระบบทวิภาคี)
- นิเทศนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1
ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 (ระบบปกติ)
โครงการแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิชาการ

30 พ.ย. 61

พ.ย. 61

พ.ย. 61

สอดคล้อง สอดคล้อง
กับ
กับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
2
2.2
งานทะเบียน

3

3.11

งานการบัญชี

2

2.5

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

4

4.1

งานกิจการนักเรียน
นักศึกษา
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วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

พ.ย. 61

ตรวจสมุดบันทึกเวลาเรียน และ
ประเมินผลการเรียนของครู
ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2
ประชุมผูป้ กครองนักเรียน นักศึกษาที่
มีผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์
ภาคเรียนที่ 2
- รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ประจาเดือน
ตุลาคม 2561
- รายงานการเงินประจาเดือน
ตุลาคม 2561
- รายงานข้อมูลประหยัดพลังงาน
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2561
- ตรวจซ่อมบารุงรักษาลิฟต์
- ใส่ทรายอะเบท
ให้ความรู้การประกันคุณภาพตาม
มาตรฐานให้กับนักเรียน นักศึกษา
- ควบคุมการใช้จ่ายเงินของ
สถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- รายงานประจาเดือนจ่ายจริงของ
สถานศึกษา
เผยแพร่ผลงานวิจัยพัฒนาคุณภาพ
การสอนของครู ภาคเรียนที่ 1
จัดทารายงาน ส.ผ. 5 เสนอฝ่าย
บริหาร
- สารวจความต้องการวัสดุ
สารสนเทศ
- ขออนุมัตจิ ัดซื้อวัสดุสารสนเทศ

พ.ย. 61

พ.ย. 61

พ.ย. 61
พ.ย. 61
พ.ย. 61

พ.ย. 61
พ.ย. 61
พ.ย. 61

สอดคล้อง สอดคล้อง
กับ
กับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
2
2.4
งานวัดผลและ
ประเมินผล
3

3.7

งานครูที่ปรึกษา

3

3.11

งานการบัญชี

3

3.8

งานอาคารสถานที่

7

7.1, 7.2

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา

3

3.2.3.11

งานวางแผนและ
งบประมาณ

5

5.1,5.2

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์

3

3.9

งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และประกอบธุรกิจ

3

3.9

งานวิทยบริการ
และห้องสมุด
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วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

พ.ย. 61

- ดาเนินการจัดซื้อวัสดุสารสนเทศ
- บันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์เพื่อ
การสืบค้น
- เตรียมวัสดุสารสนเทศเพื่อให้บริการ
- จัดซื้อวัสดุฝกึ ภาคเรียนที่ 2
- โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ผลิตคุกกี้เพื่อจาหน่ายในเทศกาล
ปีใหม่ 2562
- จัดหาสถานประกอบการสาหรับ
นักเรียนชั้น ปวช.3 ออกฝึกงาน
- จัดซื้อวัสดุฝกึ
จัดซื้อวัสดุฝกึ ภาคเรียนที่ 2
จัดซื้อวัสดุฝึก ภาคเรียนที่ 2
ตรวจเยี่ยมนักเรียนชั้น ปวช.2 ครัง้ ที่ 5
จัดซื้อวัสดุฝึก

พ.ย. 61
พ.ย. 61
พ.ย. 61

พ.ย. 61
พ.ย. 61
พ.ย. 61
พ.ย. 61

สอดคล้อง สอดคล้อง
กับ
กับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
3
3.9
งานวิทยบริการ
และห้องสมุด

3
2
4

3.9
2.3
4.1

1,3

1.2,3.7

3
3
3
3
3

3.9
3.9
3.9
3.7
3.9

แผนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย
แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
แผนกวิชาการบัญชี

แผนกการขาย ฯ
แผนกคอมธุรกิจฯ
แผนกการโรงแรม
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
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ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2561
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
สอดคล้อง สอดคล้อง
วัน เดือน ปี
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
กับ
กับ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
1-10 ธ.ค. 61 จัดทารายงานการมาปฏิบัติหน้าที่ของ
3
3.1
บุคลากรในสถานศึกษาเดือน
พฤศจิกายน 2561
1-31 ธ.ค. 61 สรุปการมาปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
3
3.1
ในสถานศึกษา
1-31 ธ.ค. 61 บูรณาการแผนการเรียนระบบทวิภาคี
2
2.2
10-15 ธ.ค. 61 - จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามของบุคลากร
3
3.1
ในสถานศึกษาเดือนมกราคม 2562
- จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามสาหรับรอง
ผูอ้ านวยการเดือน มกราคม 2562
14 ธ.ค. 61 แจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาพ้น
3
3.7
สภาพ เพราะขาดเรียนติดต่อกันเป็น
เวลานาน
21 ธ.ค. 61 ปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา
3
3.7
25 ธ.ค. 61 จัดพิมพ์และส่ง ส.ค.ส. ปี 2562
3
3.4
25 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันคริสมาสต์
2
2.3
30 ธ.ค. 61 - จัดทาบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ
3
3.11
เกี่ยวกับงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือนธันวาคม
2561
30 ธ.ค. 61 - จัดทาและเก็บข้อมูลต่าง ๆ และปิด
3
3.11
บัญชีประจาเดือนธันวาคม 2561
เกี่ยวกับเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ

งานที่รับผิดชอบ
งานบุคลากร

งานบุคลากร
แผนกวิชาธุรกิจอาหาร

งานบุคลากร

งานทะเบียน

งานแนะแนวฯ
งานบริหารงานทั่วไป

แผนกวิชาสามัญฯ
งานการบัญชี

งานการบัญชี
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สอดคล้อง สอดคล้อง
วัน เดือน ปี
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
กับ
กับ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
30 ธ.ค. 61 - จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินบารุง
3
3.11
การศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพืน้ ฐาน
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2561
- จัดทาบัญชีระบบบัญชีแยกประเภท
ผ่าน Web Online การรับจ่ายเงิน
บารุงการศึกษา เงินอุดหนุน เงิน
อุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพืน้ ฐาน
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2561
ธ.ค. 61
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
6
6.1
ธ.ค. 61
ผลิตเค้กและคุกกี้จาหน่ายในเทศกาล
4
4.1
ปีใหม่ 2562
ธ.ค. 61
- นิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ
2
2.5
ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
(ระบบทวิภาคี)
- นิเทศนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1
ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 (ระบบปกติ)
- สัมมนาการฝึกงาน รุ่นที่ 2
ธ.ค. 61
ตรวจสมุดบันทึกเวลาเรียน และ
2
2.4
ประเมินผลการเรียนของครู
ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 3
ธ.ค. 61
- รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
3
3.11
งบประมาณ ประจาเดือน
พฤศจิกายน 2561
- รายงานการเงินประจาเดือน
พฤศจิกายน 2561
- รายงานข้อมูลประหยัดพลังงาน
ประจาเดือนธันวาคม 2561

งานที่รับผิดชอบ
งานการบัญชี

แผนกวิชาสามัญฯ
งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และประกอบธุรกิจ

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานการบัญชี
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วัน เดือน ปี
ธ.ค. 61

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

- ตรวจซ่อมบารุงรักษาลิฟต์
- ล้างทาความสะอาดเครื่องกรอกน้า
ธ.ค. 61
ติดตามดูแลการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพของสถานศึกษา
ธ.ค. 61
- ควบคุมการใช้จ่ายเงินของ
สถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- รายงานประจาเดือนจ่ายจริงของ
สถานศึกษา
ธ.ค. 61
ตรวจเครื่องแบบนักศึกษาระดับชั้น
ปวส.1 ฝึกงาน
ธ.ค. 61
โครงการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สัปดาห์
ของขวัญปีใหม่
ธ.ค. 61
ผลิตคุกกี้และเค้กเพื่อจัดจาหน่ายใน
เทศกาลปีใหม่ 2562
ธ.ค. 61
- เสริมสร้างบุคลิกภาพและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
- โครงการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สัปดาห์
ของขวัญปีใหม่
- จัดดอกไม้กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ธ.ค. 61
ตรวจเยี่ยมนักเรียนชั้น ปวช.2 ครัง้ ที่ 6
ธ.ค. 61
สัมมนานักศึกษาฝึกงาน
ธ.ค. 61-ม.ค. 62 รายงานผลการสารวจพัสดุประจาปี
ธ.ค. 61–ม.ค. 62 ซ่อมหนังสือ รวมเล่มวารสาร
ธ.ค. 61เก็บข้อมูลการประเมินการจัดการ
ม.ค. 62
เรียนการสอนของครูผู้สอน ภาคเรียน
ที่ 2

สอดคล้อง สอดคล้อง
กับ
กับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
3
3.8
งานอาคารสถานที่
7

7.1, 7.2

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา

3

3.2.3.11

งานวางแผนและ
งบประมาณ

3

3.7

งานปกครอง

2

2.3

4

4.1

1

1.9

แผนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย
แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
แผนกวิชาคหกรรม

2

2.3

4
3
3
3
3
5

4.1
3.7
3.7
3.9
3.9
5.1,5.2

แผนกการโรงแรม
แผนกวิชาการบัญชี
งานพัสดุ
งานห้องสมุดฯ
งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์
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ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2561
เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

วัน เดือน ปี
1-10 ม.ค. 62

1-31 ม.ค. 62
1-31 ม.ค. 62
10-15 ม.ค. 62

25 ม.ค. 62
31 ม.ค. 62

สอดคล้อง สอดคล้อง
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
กับ
กับ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
จัดทารายงานการมาปฏิบัติหน้าที่ของ
3
3.1
บุคลากรในสถานศึกษาเดือนธันวาคม
2561
สรุปการมาปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
3
3.1
ในสถานศึกษา
ตรวจเยี่ยมหอพักนักเรียน นักศึกษา
3
3.7
ภาคเรียนที่ 2
- จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามของบุคลากร
3
3.1
ในสถานศึกษาเดือนกุมภาพันธ์
2562
- จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามสาหรับรอง
ผูอ้ านวยการเดือนกุมภาพันธ์ 2562
แจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มเี วลา
3
3.7
เรียนไม่ครบ 80%
- จัดทาและเก็บข้อมูลต่าง ๆ และปิด
3
3.11
บัญชีประจาเดือนมกราคม 2562
เกี่ยวกับเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ
- จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินบารุง
การศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพืน้ ฐานประจา
เดือนธันวาคม 2562
- จัดทาบัญชีระบบบัญชีแยกประเภท
ผ่าน Web Online การรับจ่ายเงิน
บารุงการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป
ค่าใช้จ่ายขั้นพืน้ ฐาน ธ.ค. 2561

งานที่รับผิดชอบ
งานบุคลากร

งานบุคลากร
งานสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษา
งานบุคลากร

งานทะเบียน
งานการบัญชี
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วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

31 ม.ค. 62

- จัดทารายละเอียดเกี่ยวกับภาษีหัก
ณ ที่จ่ายของบุคลากรใน
สถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ
2561 (ภงด.1 ก. และ ภงด.1ก.
พิเศษ)
ค่ายภาษาต่างประเทศ
สารวจข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่จะ
สาเร็จการศึกษา
- นิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ
ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
(ระบบทวิภาคี)
- นิเทศนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1
ครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 (ระบบปกติ)
- สถานประกอบการสัมภาษณ์
นักเรียน นักศึกษา (โควตา)
ระบบทวิภาคี (ระบบทวิภาคี :
การฝึกอาชีพ)
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี
- จัดพานพุ่มดอกไม้สักการะในงาน
อนุสรณ์ดอนเจดีย์
- จัดพานพุ่มดอกไม้สดสักการะ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ส่งสมุดประจาตัว ภาคเรียนที่ 2
ตรวจสมุดบันทึกเวลาเรียน และ
ประเมินผลการเรียนของครู
ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 4

ม.ค. 62
ม.ค. 62
ม.ค. 62

ม.ค. 62
ม.ค. 62

ม.ค. 62
ม.ค. 62

สอดคล้อง สอดคล้อง
กับ
กับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
3
3.11
งานการบัญชี

6
1

6.1
1.8

1,2

1.2,2.5

6

6.1

4

4.1

3
2

3.7
2.4

แผนกวิชาสามัญฯ
งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

งานกิจการนักเรียน
นักศึกษา
แผนกวิชาคหกรรม

งานครูที่ปรึกษา
งานวัดผลและ
ประเมินผล
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วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ม.ค. 62

- รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ประจาเดือน
ธันวาคม 2561
- รายงานการเงินประจาเดือน
ธันวาคม 2561
- รายงานข้อมูลประหยัดพลังงาน
ประจาเดือนมกราคม 2562
- จัดทาบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ
เกี่ยวกับงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือน
มกราคม 2562
ตรวจซ่อมบารุงรักษาลิฟต์
- ควบคุมการใช้จ่ายเงินของ
สถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- รายงานประจาเดือนจ่ายจริงของ
สถานศึกษา
- รายงานผลสิ้นไตรมาส 1
- จัดทาคาของบลงทุนค่าครุภัณฑ์
รับงานการค้าและบริการแก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ
เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญให้ความรู้แก่นักเรียน
นักศึกษา
จัดซื้อและตกแต่งดอกไม้พวงคชาธาร
พวงมาลา พวงมาลัยงานอนุสรณ์ดอน
เจดีย์
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน

ม.ค. 62
ม.ค. 62

ม.ค. 62
ม.ค. 62
ม.ค. 62

ม.ค. 62

สอดคล้อง สอดคล้อง
กับ
กับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
3
3.11
งานการบัญชี

3
3

3.8
3.2.3.11

งานอาคารสถานที่
งานวางแผนและ
งบประมาณ

4

4.1

2

2.2,2.3

4

4.1

แผนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย
แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
แผนกวิชาคหกรรม

3

3.12

แผนกวิชาการขาย
และการตลาด
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สอดคล้อง สอดคล้อง
วัน เดือน ปี
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
กับ
กับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
ม.ค. 62
จัดทาแผนการเรียนการสอนของ
2
2.2
แผนกวิชาการ
แผนกวิชา
ท่องเที่ยว
ม.ค. 62
ตรวจเยี่ยมนักเรียนชั้น ปวช.2 ครัง้ ที่ 7
3
3.7
แผนกการโรงแรม
ม.ค. 62
กีฬาสี
6
6.3
งานกิจกรรมฯ
ม.ค.-ก.พ. 62 รับสมัครนักเรียน นักศึกษา
3
3.11
งานการเงิน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ม.ค.-ก.พ. 62 ขออนุมัตจิ ัดซื้อเบื้องต้น
3
3.9
งานพัสดุ
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ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2561
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

วัน เดือน ปี
1-10 ก.พ. 62

1-8 ก.พ. 62

1-28 ก.พ. 62
4-15 ก.พ. 62

11-15 ก.พ. 62
16 ก.พ. 62

28 ก.พ. 62

สอดคล้อง สอดคล้อง
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
กับ
กับ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
จัดทารายงานการมาปฏิบัติหน้าที่ของ
3
3.1
บุคลากรในสถานศึกษาเดือนมกราคม
2561
สารวจความต้องการของนักเรียน
3
3.7
นักศึกษาที่ตอ้ งการลงทะเบียนเรียน
ภาคฤดูร้อน
สรุปการมาปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
3
3.1
ในสถานศึกษา
ออกใบรับรองผลการเรียนให้แก่
3
3.7
นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ
นักศึกษา ปวส. 2
รายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
3
3.7
รายบุคคลให้ อศจ. งวดที่ 2
รับมอบตัว-ลงทะเบียนนักเรียน
3
3.7
นักศึกษาโควตา ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562 นักเรียน นักศึกษา
ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1
- จัดทาบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ
3
3.11
เกี่ยวกับงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2562
- จัดทาและเก็บข้อมูลต่าง ๆ และปิด
บัญชีประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562
เกี่ยวกับเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ

งานที่รับผิดชอบ
งานบุคลากร

งานทะเบียน

งานบุคลากร
งานทะเบียน

งานทะเบียน
งานทะเบียน

งานการบัญชี
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สอดคล้อง สอดคล้อง
วัน เดือน ปี
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
กับ
กับ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
28 ก.พ. 62 - จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินบารุง
3
3.11
การศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพืน้ ฐานประจา
เดือนมกราคม 2562
- จัดทาบัญชีระบบบัญชีแยกประเภท
ผ่าน Web Online การรับจ่ายเงิน
บารุงการศึกษา เงินอุดหนุน เงิน
อุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพืน้ ฐาน
ประจาเดือนมกราคม 2562
ก.พ. 62
สอบปลายภาคเรียนที่ 2
2
2.4
ก.พ. 62
- ประเมินมาตรฐานฝีมอื สิ้นสุด
2
2.5
หลักสูตร (Final) ของนักศึกษา
ระบบทวิภาคี
- ประสานงานกับสถานประกอบการ
ที่รว่ มโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี ปีการศึกษา 2562
- สถานประกอบการสัมภาษณ์
นักเรียน นักศึกษาโควตาระบบ
ทวิภาคี และระบบปกติ
- นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ระบบทวิ
ภาคีทาสัญญาเข้าฝึกอาชีพกับ
สถานประกอบการ
- ประชุมผูป้ กครองนักเรียน นักศึกษา
ระบบทวิภาคีก่อนเข้ารับการฝึก
อาชีพที่สถานประกอบการ
ก.พ. 62
แจกเกียรติบัตรผูป้ ระสนสิบทิศ
3
3.7
ก.พ. 62
สรุปผลกิจกรรม/รายงานผล
3
3.3
ก.พ. 62
สอบมาตรฐานวิชาชีพ
2
2.4

งานที่รับผิดชอบ
งานการบัญชี

งานวัดผลฯ
งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

งานครูที่ปรึกษา
งานกิจกรรมฯ
งานวัดผลฯ
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วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ก.พ. 62

พิธีไหว้ครูชา่ ง

ก.พ. 62
ก.พ. 62

ประกาศผลกิจกรรม
- สรุปผลการดาเนินงานสมุด
ประจาตัว ภาคเรียนที่ 2
- สรุปผลการเข้าพบนักเรียน
นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2
- ศึกษาสัมฤทธิผลของครูที่ปรึกษา
- สรุปผลการพัฒนาข้อมูลที่ปรึกษา
ด้วยคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2
- รายงายผลการดาเนินงานครู
ที่ปรึกษา
ผูส้ อนส่งผลการเรียนนักเรียน
นักศึกษา
- รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ประจาเดือน
มกราคม 2562
- รายงานการเงินประจาเดือน
มกราคม 2562
- รายงานข้อมูลประหยัดพลังงาน
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562
- รายงานจัดทาต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตของสถานศึกษา ประจาปี
งบประมาณ 2562
- รายงานการรับ-จ่ายเงินและเงิน
คงเหลือ ประเภทรายได้สถานศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2562
ประจาปีงบประมาณ 2562

ก.พ. 62
ก.พ. 62

สอดคล้อง สอดคล้อง
กับ
กับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
6
6.1
แผนกวิชาออกแบบ
แผนกคอมกราฟิก
3
3.7
งานกิจกรรมฯ
3
3.7
งานครูที่ปรึกษา

2

2.4

3

3.11

งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานการบัญชี
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สอดคล้อง สอดคล้อง
วัน เดือน ปี
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
กับ
กับ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
ก.พ. 62
- รายงานการปรับปรุงบัญชี กระดาษ
3
3.11
ทาการงบทดลองของสถานศึกษา
ก.พ. 62
- ตรวจซ่อมบารุงรักษาลิฟต์
3
3.8
- ใส่ทรายอะเบท
ก.พ. 62
- ควบคุมการใช้จ่ายเงินของ
3
3.2.3.11
สถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- รายงานประจาเดือนจ่ายจริงของ
สถานศึกษา
ก.พ. 62
- กาหนดส่งวิจัยพัฒนาคุณภาพ
5
5.1,5.2
การสอน ภาคเรียนที่ 2
- กาหนดส่งวิจัยสถาบัน
- จัดทารายงานประเมินตนเองส่งงาน
ประกันคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา
ก.พ. 62
ดาเนินโครงการอบรมความรู้
3
3.7
วินัยจราจร
ก.พ. 62
ติดตามการรายงานการจัดทาข้อมูล
7
7.1
เพื่อการรายงาน ครัง้ ที่ 2
ก.พ. 62
- ส่งสมุดโครงการภายใต้การนิเทศ
3
3.7
- ประชุมจัดแบ่งรายวิชาภาคเรียนที่ 1
2
2.2
ปีการศึกษา 2562
- รายงานผลการดาเนินกิจกรรม
6
6.1
ชมรมวิชาชีพ
- ส่ง SAR แผนก
7
7.1
ก.พ. 62
- สรุปโครงการแผนกวิชาคหกรรม
3
3.3
- ส่งใบประเมินผลกิจกรรมชมรม
6
6.1
- สรุปผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ

งานที่รับผิดชอบ
งานการบัญชี
งานอาคารสถานที่
งานวางแผนและ
งบประมาณ

งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

งานปกครอง
งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา

แผนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย

แผนกวิชาคหกรรม
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วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ก.พ. 62

- ประชุมครูในแผนกเพื่อจัดวิชาสอน
- รายงานผลการดาเนินกิจกรรม
ชมรมวิชาชีพ
- ติดต่อสถานประกอบการสาหรับ
การฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2562
- ประชุมจัดแบ่งรายวิชา ภาคเรียนที่
1/2562
- นิทรรศการโครงการวิชาชีพ
- รายงายผลการดาเนินงานชมรม
วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2
- ประชุมจัดรายวิชา ภาคเรียนที่
1/2562
- ตรวจเยี่ยมนักเรียนชัน้ ปวช.2
ครั้งที่ 8
- สรุปผลการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ
รายงายผลการดาเนินกิจกรรมชมรม
วิชาชีพ
รับมอบตัวโควตานักเรียน นักศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ทาเรื่องจัดซื้อพัสดุตามวิธีต่าง ๆ
จาหน่ายใบสมัครเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้น ปวช. และ ปวส.
- ประชุมหัวหน้าแผนกวิชาเพื่อ
จัดแผนการสอน
- สรุปและรายงานผลการแบ่ง
รายวิชาและคาบสอน
- จัดทาตารางสอน ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561
- สรุปการปฏิบัติงานเสนอผูบ้ ริหาร

ก.พ. 62

ก.พ. 62

ก.พ. 62

ก.พ. 62
ก.พ.-มี.ค. 62
ก.พ.-มี.ค. 62
ก.พ.-มี.ค. 62
ก.พ.-มี.ค. 62

สอดคล้อง สอดคล้อง
กับ
กับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
2
2.2
แผนกวิชาการบัญชี
6
6.1
1,3

1.2,3.7

1
2

1.3
2.2

แผนกวิชาการขาย
และการตลาด

แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3

3.7

แผนกวิชาการ
โรงแรม

6
6

6.1
6.1

3

3.11

แผนกวิชาธุรกิจ
ค้าปลีก
งานการเงิน

3
3

3.9
3.7

งานพัสดุ
งานประชาสัมพันธ์

2

2.2,2.3

งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน

48
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2561
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

วัน เดือน ปี
1-10 มี.ค. 62

1-15 มี.ค. 62

1-31 มี.ค. 62
1-31 มี.ค. 62
4 มี.ค. 62
5-7 มี.ค. 62
10-15 มี.ค. 62

14 มี.ค. 62
15 มี.ค. 62

18 มี.ค. 62

สอดคล้อง สอดคล้อง
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
กับ
กับ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
จัดทารายงานการมาปฏิบัติหน้าที่ของ
3
3.10
บุคลากรในสถานศึกษาเดือน
กุมภาพันธ์ 2562
- สรุปผลการให้บริการ
3
3.7
- สรุปผลงานตรวจเยี่ยมหอพัก
นักเรียน นักศึกษา
สรุปการมาปฏิบัติงานของบุคลากร
3
3.10
ในสถานศึกษา
ส่งผลสอบทุกระดับชั้น
2
2.4
ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน
3
3.7
ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน
3
3.7
หลังกาหนด
- จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามของบุคลากร
3
3.10
ในสถานศึกษาเดือนเมษายน 2561
- จัดทาคาสั่งตรวจเวรยามสาหรับ
รองผู้อานวยการเดือน
เมษายน 2561
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จ
1
1.7
การศึกษา
สถานศึกษาส่งข้อมูลผลการเรียน
3
3.7
GPAX และ GPA 6 ภาคเรียน ให้
ศูนย์ ITC จังหวัด
ศูนย์ ITC จังหวัด รวบรวมข้อมูลและ
2
2.2
ตรวจสอบสรุปบันทึกลงซีดีส่งสานัก
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

งานที่รับผิดชอบ
งานบุคลากร

งานสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษา
งานบุคลากร
แผนกวิชาธุรกิจอาหาร

งานทะเบียน
งานทะเบียน
งานบุคลากร

งานทะเบียน
งานทะเบียน

งานทะเบียน
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สอดคล้อง สอดคล้อง
วัน เดือน ปี
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
กับ
กับ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
18-29 มี.ค. 62 จัดทาระเบียบแสดงผลการเรียน รบ.1
3
3.7
และประกาศนียบัตรมอบให้แก่
ผูส้ าเร็จการศึกษา
25-29 มี.ค. 62 จัดทาระเบียบแสดงผลการเรียนสะสม
3
3.7
ให้กับนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น
31 มี.ค. 62 - จัดทาบัญชีระบบบัญชีแยกประเภท
3
3.11
ผ่าน Web Online การรับจ่ายเงิน
บารุงการศึกษา เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จา่ ยขั้น
พืน้ ฐาน ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2562
- จัดทาบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ
เกี่ยวกับงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือน
มีนาคม 2562
- จัดทาและเก็บข้อมูลต่าง ๆ และปิด
บัญชีประจาเดือนมีนาคม 2562
เกี่ยวกับเงินงบประมาร เงินนอก
งบประมาณ
- จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินบารุง
การศึกษาเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพืน้ ฐาน
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562
มี.ค. 62
เสนอผลการดาเนินงานต่อที่ประชุม
3
3.3
เพื่อพัฒนา
มี.ค. 62
รายงานผลการปฏิบัติงานการวัดผล
3
3.3
และประเมินผล
มี.ค. 62
ประกาศผลการประเมินปลายภาค
2
2.4

งานที่รับผิดชอบ
งานทะเบียน

งานทะเบียน
งานการบัญชี

งานครูที่ปรึกษา
งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานวัดผลฯ

50
สอดคล้อง สอดคล้อง
วัน เดือน ปี
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
กับ
กับ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
มี.ค. 62
- นักเรียน นักศึกษายื่นคาร้องขอสอบ
2
2.4
แก้ผล 0 และ ม.ส.
- ผูส้ อนส่งผลการแก้ผล 0 และ ม.ส.
- ประกาศผลการแก้ผล 0 และ ม.ส.
มี.ค. 62
จัดทาเอกสารประกอบการประกัน
7
7.1
คุณภาพภายใน
มี.ค. 62
- รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
3
3.11
งบประมาณ ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2562
- รายงานการเงิน ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2562
- รายงานข้อมูลประหยัดพลังงาน
ประจาเดือนมีนาคม 2562
มี.ค. 62
ตรวจซ่อมบารุงรักษาลิฟต์
3
3.8
มี.ค. 62
- แจ้งกาหนดการส่งรายงานการ
7
7.1, 7.2
ประเมินตนเองของงานแผนกวิชา
- ติดตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในแผนกวิชาและงานต่าง ๆ
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม
- รวบรวมข้อมูลตามมาตรฐาน/ตัว
บ่งชีจ้ ากงานและแผนกวิชา
- จัดทารายงานการประเมินตนเอง
ของครู
มี.ค. 62
- ควบคุมการใช้จ่ายเงินของ
3
3.2.3.11
สถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- รายงานประจาเดือนจ่ายจริงของ
สถานศึกษา

งานที่รับผิดชอบ
งานวัดผลและ
ประเมินผล

งานครูที่ปรึกษา
งานการบัญชี

งานอาคารสถานที่
งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษา

งานวางแผนและ
งบประมาณ
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วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

มี.ค. 62

จัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปี
การศึกษา 2562
- กาหนดการจัดส่งรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในของ
คณะกรรมการประจามาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้
- การส่งรายงาน SAR แผนกวิชา
- การส่งรายงาน PSAR รายบุคคล
(ระบบปกติ : การฝึกงาน)
- ประเมินผลการฝึกงานภาคเรียนที่ 2
- รายงายผลการดาเนินงานการ
ฝึกงานในสถานประกอบการ
ภาคเรียนที่ 2
- รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการ
- ส่ง ส.ผ.2
- ส่ง ส.ผ.1 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
- รายงานผลการประเมินตนเอง SAR
- สรุปผลการปฏิบัติงาน
- จัดทาวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2
- จัดทารายงานการประเมินตนเอง
และแผนกวิชา SAR
- จัดตารางเรียน ตารางสอน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
- รายงาน SAR แผนก
- สรุปผลการผ่านกิจกรรมชมรม
วิชาชีพ

มี.ค. 62

มี.ค. 62

มี.ค. 62

มี.ค. 62

มี.ค. 62

มี.ค. 62

สอดคล้อง สอดคล้อง
กับ
กับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
3
3.2.3.11 งานวางแผนและ
งบประมาณ
7
7.1
งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษา

2

2.5

3

3.3

3

3.9

7
3
5
7

7.1
3.3
5.2
7.1

2

2.2,2.3

7
3

7.1
3.7

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

แผนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย

แผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ

แผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาการขาย
และการตลาด
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วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

มี.ค. 62
มี.ค. 62
มี.ค. 62

ส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2
ส่ง ส.ผ.1 ภาคเรียนที่ 2
รายงาย SAR แผนก บุคคล บันทึก
ความดี
สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
ทาสัญญาฝึกอาชีพ
- จัดตารางเรียน ตารางสอน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
- รายงาน SAR แผนกวิชา
เรียนภาคฤดูร้อน
รับเงินค่าลงทะเบียนเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ตรวจสอบข้อมูลและสรุปผลการ
ดาเนินงานตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ของงาน
- ส่งวิจัยพัฒนาคุณภาพการสอน
ภาคเรียนที่ 2
- ส่งวิจัยสถาบัน
- รายงานผลและจัดอันดับคุณภาพ
วิจัยพัฒนาคุณภาพการสอน
ภาคเรียนที่ 2 เสนอผูบ้ ริหาร
- เผยแพร่รายงานวิจัยพัฒนาคุณภาพ
การสอนของครู ภาคเรียนที่ 2
- เผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบัน
- เผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่

มี.ค. 62
มี.ค. 62
มี.ค. 62

มี.ค.-เม.ย. 62
มี.ค.-เม.ย. 62
มี.ค.-เม.ย. 62

มี.ค.-พ.ค. 62

สอดคล้อง สอดคล้อง
กับ
กับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
3
3.7
แผนกวิชาการขายฯ
แผนกวิชาการเลขานุการ
3
3.9
7
7.1
แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3
3.3
แผนกวิชาท่องเที่ยว
4
4.1
แผนกการโรงแรม
2
2.2,2.3 แผนกวิชาธุรกิจ
ค้าปลีก
7
7.1
3
3.7
งานวัดผลฯ
3
3.11
งานการเงิน
7

7.1, 7.2

5

5.1,5.2

งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษา
งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์
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ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2561
เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

วัน เดือน ปี
1-10 เม.ย. 62

1-30 เม.ย. 62
2 เม.ย. 62

8 เม.ย. 62

10-15 เม.ย. 62

18 เม.ย. 62

22 เม.ย. 62

สอดคล้อง สอดคล้อง
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
กับ
กับ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
จัดทารายงานการมาปฏิบัติหน้าที่ของ
3
3.1
บุคลากรในสถานศึกษาเดือนมีนาคม
2562
สรุปการมาปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
3
3.1
ในสถานศึกษา
แจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่พ้น
3
3.7
สภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา
เพราะไม่ผา่ นเกณฑ์การวัดผล
ประเมินผล 1.50,1.75,1.90
รับมอบตัว-ลงทะเบียนนักเรียน
2
2.2
นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2561 นักเรียน นกศึกษาระดับชั้น
ปวช.1 และ ปวส.1
- จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามของบุคลากร
3
3.1
ในสถานศึกษาเดือนพฤษภาคม
2562
- จัดทาคาสั่งอยู่เวรยามสากรับรอง
ผูอ้ านวยการเดือนพฤษภาคม 2562
สถานศึกษาส่งข้อมูลผลการเรียน
2
2.2
GPAX และ GPA (จบไม่พร้อมรุน่ )
ให้ศูนย์ ITC จังหวัด
ศูนย์ ITC จังหวัด รวบรวมข้อมูลและ
2
2.2
ตรวจสรุปบันทึกลงซีดีส่งสานัก
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

งานที่รับผิดชอบ
งานบุคลากร

งานบุคลากร
งานทะเบียน

งานทะเบียน

งานบุคลากร

งานทะเบียน

งานทะเบียน
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วัน เดือน ปี
22 เม.ย. 62

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

รายงานผลการเรียน รบ.2 ของ
ผูส้ าเร็จการศึกษาต่อกรมวิชาการ
และสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
22-26 เม.ย.62 จัดทารายชื่อนักเรียน นักศึกษา
ทุกระดับชั้น
30 เม.ย. 62 - จัดทาและเก็บข้อมูลต่าง ๆ และปิด
บัญชีประจาเดือนเมษายน 2562
เกี่ยวกับเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ
- จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินบารุง
การศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพืน้ ฐานประจา
เดือนมีนาคม 2562
- รายงานรายจ่ายเงินบารุงการศึกษา
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป
ค่าใช้จ่ายขั้นพืน้ ฐาน งวด 6 เดือน
(ประจาเดือนตุลาคม 2561มีนาคม 2562)
- จัดทาบัญชีระบบบัญชีแยกประเภท
ผ่าน Web Online การรับจ่ายเงิน
บารุงการศึกษา เงินอุดหนุน เงิน
อุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายขั้นพืน้ ฐาน
ประจาเดือนมีนาคม 2562
เม.ย. 62
ผูส้ อนส่งผลการเรียนภาคฤดูร้อนและ
ระบบเทียบโอน
เม.ย. 62
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจาเดือนมีนาคม 2561

สอดคล้อง สอดคล้อง
กับ
กับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
1
1.3
งานทะเบียน

3

3.7

งานทะเบียน

3

3.11

งานการบัญชี

2

2.4

3

3.11

งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานการบัญชี
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วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

เม.ย. 62

- รายงานการเงิน ประจาเดือน
มีนาคม 2562
- รายงานข้อมูลประหยัดพลังงาน
ประจาเดือนเมษายน 2562
- จัดทาบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ
เกี่ยวกับงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ประจาเดือน
เมษายน 2562
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การจัดซือ้ จัดจ้าง
ตรวจซ่อมบารุงรักษาลิฟต์
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
งาน/แผนกวิชา

เม.ย. 62
เม.ย. 62
เม.ย. 62

สอดคล้อง สอดคล้อง
กับ
กับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
3
3.11
งานการบัญชี

3

3.9

งานพัสดุ

3
7

3.8
7.2

งานอาคารสถานที่
งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
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ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2561
ตลอดปีการศึกษา พ.ศ. 2561

วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ตลอด
ปีการศึกษา

- ควบคุมการลงทะเบียน
- ควบคุมการลงทะเบียนหนังสือลับ
ลับมาก ลับเฉพาะ ปกปิด
- ควบคุมการลงทะเบียนหนังสือ
ส่งออก
- ตรวจสอบหนังสือราชการ และ
บันทึกเสนอความเห็นต่อ
ผูอ้ านวยการ
- แจ้งเรื่องที่ผู้อานวยการสั่งการไปยัง
ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อดาเนินการ
- ควบคุมการจัดทาคาสั่ง และการ
ออกเลขที่คาสั่ง
- นาคาสั่งเข้าระบบ SLB 2012 เพื่อ
แจ้งครู-อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
- ร่างโต้ตอบ จัดพิมพ์หนังสือราชการ
และตรวจสอบความถูกต้อง
- จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มงานค้าง
และระหว่างดาเนินการ
- ติดตามงานค้างส่งจากฝ่ายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องเมื่อถึงกาหนดเวลา
- จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทาง
ราชการทุกประเภทแยกเข้าแฟ้ม
เมื่อดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ให้บริการครู-อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ในการค้นหาเอกสารทาง
ราชการ

สอดคล้อง สอดคล้อง
กับ
กับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
3
3.4
งานบริหารงาน
ทั่วไป
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วัน เดือน ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ตลอด
ปีการศึกษา

- แจ้งข้อมูลข่าวสาร ประกาศ
ประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์แก่
ครู-อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
- ให้บริการถ่ายเอกสารแก่ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่
- ให้ข้อมูลข่าวสารงานประชาสัมพันธ์
เพื่อจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์
- จัดทาระเบียบวาระการประชุม และ
รายงานการประชุมของสถานศึกษา
- จัดทาใบเบิกธุรการภาคนอกเวลา
ราชการ และสรุปยอดเงินส่งงาน
การเงิน
- จัดส่งจดหมายราชการทาง
ไปรษณีย์ และส่งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
- เสนอใบลาของบุคลากรให้ผบู้ ริหาร
อนุมัติ
- บันทึกระเบียบสรุปการลาของ
บุคลากร
- เสนอใบลาแลกเปลี่ยนเวรของ
บุคลากร
- บักทึกทะเบียนการแลกเปลี่ยนเวร
ของบุคลากร
- จัดทาคาสั่งให้บุคลากรเดินทางไป
ราชการ
- บันทึกทะเบียนประชุมอบรมสัมมนา
ให้บุคลากรที่เดินทางไปราชการ
- จัดทาบัตรประจาตัวข้าราชการให้
บุคลากร

ตลอด
ปีการศึกษา

สอดคล้อง สอดคล้อง
กับ
กับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
3
3.4
งานบริหารงาน
ทั่วไป

3

3.1

งานบุคลากร
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ตลอด
ปีการศึกษา

- จัดทาหนังสือขอเพิ่มวุฒิการศึกษา
ให้สังกัดที่สาเร็จการศึกษา
- ให้บริการด้านต่าง ๆ แก่บุคลากร
- ออกหนังสือรับรองให้บุคลากร
- จัดทาคาสั่งจัดสรรเงินรางวัล
ประจาปี
- ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนบุคลากร
- ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนบาเหน็จ
บานาญ
- จัดทาวารสารประชาสัมพันธ์
- จัดทาจดหมายข่าวทุกเดือน
- ให้บริการประกาศและแจ้งข่าว
เสียงตามสาย
- จัดรายการสารพันยามเช้า
- จัดตั้งไมโครโฟนเพื่อใช้ในกิจกรรม
เข้าแถว
- จัดบอร์ดเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ
- ให้บริการติดต่อสอบถามทาง
โทรศัพท์และบุคคลหรือผู้ปกครอง
ที่มาติดต่อด้วยตนเองตลอดจนตาม
นักเรียน นักศึกษาให้ผปู้ กครอง
- ให้บริการถ่ายภาพงานต่าง ๆ ที่
วิทยาลัยฯ จัดขึน้ ภายในวิทยาลัย
และนอกสถานที่
- บริการภาพถ่ายแก่หน่วยงานต่าง ๆ
ที่ตอ้ งการ
- จัดทาป้ายไวนิลติดหน้าวิทยาลัย
- ตอบรับข้อมูลต่าง ๆ
- พัฒนาเว็บไซต์วทิ ยาลัย

ตลอด
ปีการศึกษา

ตลอด
ปีการศึกษา

สอดคล้อง สอดคล้อง
กับ
กับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
3
3.1
งานบุคลากร

3

3.1

งานประชาสัมพันธ์

3

3.5

งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ
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ตลอด
ปีการศึกษา

- จัดทาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
หน่วยงานหรือตัวบุคคลที่เป็น
วิทยากรพิเศษจากหน่วยงานอื่น
ให้กับแผนกวิชาที่ต้องการ
- รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
- ติดตามผลการดาเนินงานและ
ประสานงาน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทวิ
ทวิภาคีและงานหลักสูตรการเรียน
การสอน
- ประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
ต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ
- ตอบรับเผยแพร่ผลงานวิจัย/
สิ่งประดิษฐ์คนรุน่ ใหม่/โครงงาน
วิทยาศาสตร์
- บริการข้อมูลให้กับบุคลากรทุกฝ่าย
- การเผยแพร่ข้อมูลด้านประกัน
คุณภาพ
- พัฒนาสานักงานประกันคุณภาพ
ตามมาตรฐาน QA
- การตอบรับการเผยแพร่ข้อมูลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาอื่น
และหน่วยงานต้นสังกัดภายนอก
- ให้ความรูด้ ้านระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพในสถานศึกษา
- จัดทารายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การประกันคุณภาพในสถานศึกษา

ตลอด
ปีการศึกษา

ตลอด
ปีการศึกษา

สอดคล้อง สอดคล้อง
กับ
กับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
1,2
1.2,1.9,2.5 งานความร่วมมือ

5

5.1,5.2

7

7.2

งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

งานประกันคุณภาพ
การศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษา
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ตลอด
ปีการศึกษา

- ตรวจความเรียบร้อยภายใน
สถานศึกษา
- ปกครองสัญจร
- สรุปรายงานนักเรียน นักศึกษา
ประพฤติผดิ ระเบียบ มาสาย และ
ถูกทาโทษ
โครงการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง
ตอนเช้า
สรุปผลการเข้าพบนักเรียน นักศึกษา
ประจาสัปดาห์ของครูที่ปรึกษา
- โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
30 ชั่วโมง
- โครงการอบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ
- โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
- โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
Fix it center
- โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้
บริการประชาชน
รับคาร้องขอเทียบโอนผลกาเรียน
นักเรียน นักศึกษา
- พัฒนาระบบบริการห้องสมุดด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์
- ให้บริการสืบค้นทาง Internet
- จัดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้
บริการสื่อโสต และบันทึกภาพนิ่ง
ในกิจกรรมต่างของวิทยาลัย
รับงานจ้างและให้บริการแก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ

ตลอด
ปีการศึกษา
ตลอด
ปีการศึกษา
ตลอด
ปีการศึกษา

ตลอด
ปีการศึกษา
ตอลด
ปีการศึกษา

ตลอด
ปีการศึกษา
ตลอด
ปีการศึกษา

สอดคล้อง สอดคล้อง
กับ
กับ
งานที่รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
3
3.7
งานปกครอง

6

6.1

งานกิจการนักเรียน
นักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา

3

3.7

4

4.1

งานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน

2

2.4

3

3.8

งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานวิทยบริการ
และห้องสมุด

4

4.1

4

4.1

งานสื่อการเรียน
การสอน
แผนกวิชาคหกรรม
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สอดคล้อง สอดคล้อง
วัน เดือน ปี
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
กับ
กับ
มาตรฐานที่ ตัวบ่งชีท้ ่ี
ตลอด
- จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนด้านทักษะ
2
2.3
ปีการศึกษา
วิชาชีพการท่องเที่ยว
- จัดทาวิจัยแผนกวิชา
5
5.2
- จัดกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
6
6.1
ตลอด
- โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
ปีการศึกษา - ติดต่อกับหน่วยงาน/บริษัท
- ทุนการศึกษาต่อเนื่อง
ตลอด
- โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน
2
2.2.2.3
ปีการศึกษา - โครงการอาสาพัฒนาสังคม

งานที่รับผิดชอบ
แผนกวิชาการ
ท่องเที่ยว

งานแนะแนวอาชีพ
และจัดหางาน
แผนกคอมธุรกิจฯ

คณะผู้จัดทา

นายชูเชิด มัจฉาฉ่า

ผู้อ่านวยการ

นายภานุพันธ์ พันธนิต

รองผู้อ่านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายเริงศักดิ์ เข็มทอง

รองผู้อ่านวยการพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางวันทนา โพธิ์รัง

รองผู้อ่านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ผู้จัดทา

นางณัฐญา อัมรินทร์

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายพรเทพ กลินแดง

ครูผู้ช่วยงานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวกนกพร น้อยแสง

ครูผู้ช่วยงานวางแผนและงบประมาณ

นางเกสร กล้าหาญ

เจ้าหน้าทีงานวางแผนและงบประมาณ

