


 

 

 

ค ำน ำ 

 ในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้น หมายถึง การพัฒนาในด้านของหลักสูตรกระบวนการเรียน
การสอน นักเรียน – นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนอุปกรณ์การเรียน การสอน แต่สิ่งที่เป็นปัจจัยส าคัญที่น าไปสู่
ความส าเร็จด้านการจัดการ การศึกษาอีกอย่างหนึ่ง คือ การจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563 โดยฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือ มีนโยบายและแผนงานในการด าเนินงาน  พร้อมที่จะด าเนินงานในทุกด้านอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  การจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2563 เล่มนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ของแต่ละฝ่าย และหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละงานภายในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย รวมทั้งบุคลากร นักเรียน – นักศึกษา ที่มาใช้บริการของแต่ละฝ่ายภายใน
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากร นักเรียน – นักศึกษา ปฏิบัติในแนวเดียวกันเกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน และการพัฒนาวิทยาลัยโดยรวมต่อไป 
 
 
 

                                                                                                   งานวางแผนและงบประมาณ 
                                                                                                  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 



 

 

 

 

สำรบัญ 

         หน้ำ 

ค าน า  
 
สารบัญ   
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2563   ฝ่ายบริหารทรัพยากร            1-7
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2563   ฝ่ายวิชาการ                  8-12
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2563   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ        13-17 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2563   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                   18-21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2562 

 

ปี เดือน วัน งาน/กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
2 1 พ.ค. 2562 เผยแพร่ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
งานสื่อการเรียน

การสอน 
รอบท่ี 2 

    จัดท าค าสั่งวิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ค าสั่งใหญ่) งานบุคลากร  
    ท าสรุปวันลาบุคลากรในวิทยาลัย งานบุคลากร  
    ท าค าสั่งภาคนอกเวลาให้เจ้าหน้าที่และนักการภารโรง งานบุคลากร  
1 5 พ.ค. 2562 จัดท าเงินเดือนข้าราชการในระบบจ่ายตรง งานการเงิน  
1 13 พ.ค. 2562 รับลงทะเบียนเรียนนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.2,3 และ ปวส.2 งานการเงิน  
1 13 พ.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์การช าระค่าลงทะเบียนผ่านระบบ Teller Payment 

และรับลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
วิชาการบัญชี  

1 15 พ.ค. 2562 -โครงการฝึกและประมาณค่าใช้จ่าย(สผ.1)ภาคเรียนที่ 1/2562 
(ก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 15 วัน) 
-แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

งานส่งเสริม
ผลิตผลฯ 

งานศูนย์บ่ม
เพาะฯ 

 

1 17 พ.ค. 2562 -ด าเนินโครงการประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียน นักเรียน 
นักศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
-แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการประชุมผู้ปกครองและ
ลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 
-จัดท าบันทึกประชุมความเตรียมพร้อม 
-จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง อาหารและเครื่องดื่ม ไวนิล 
จัดท าใบขอใช้สถานที่ 

ฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน

นักศึกษา 

 

1 31 พ.ค. 2562 -จัดท าค าสั่งเวร – ยาม รักษาการณ์ ดูและความปลอดภัยจากโจรภัย 
อัคคีภัยและภัยอื่น ๆ 
-ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนาอาคารสถานที่ให้มี
ความเรียบร้อย 
-ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้ และการ
ขอใช้สถานที่ของวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามระเบียบ 
-ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกวิทยาลัยฯ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรใน
วิทยาลัยฯ 

งานอาคาร
สถานที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

1 31 พ.ค. 2562 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน 
นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) 
 
 
 
 
 
 

งานสวัสดิการ
นักเรียน
นักศึกษา 

งานกิจกรรม
งานแนะแนว
งานทะเบียน
งานวัดผลฯ
งานสวัสดิการ-
พยาบาล 

1 31 พ.ค. 2562 -จัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 
-จัดท าบันทึกขอด าเนินการด าเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง และข้อตกลง
กับผู้ขาย 
-ขอใบเสนอราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
-จัดท าบันทึกอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้างเสนอผู้มีอ านาจ 
-ตรวจรับสินค้าและเอกสารให้ถูกต้องให้คณะกรรมการลงนามตรวจ
รับ 
-ลง PO. ในระบบ GFMIS ผ่านเว็บ Online เพ่ือน าส่งงานตั้งเบิก
ให้กับร้านค้า 
-ลงบัญชีคุมพัสดุ / ครุภัณฑ์ 
-จัดท าเบิกพัสดุ 4 สี 
-จัดท าทะเบียนคุมการรับ – จา่ยพัสดุ ครุภัณฑ์ในสถานศึกษา 
-วางแผนควบคุมการใช้ยานพาหนะของวิทยาลัย 
-รายงานการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนส่ง
ส านักงานคลังจังหวัดชลบุรี 
 

งานพัสดุ  

1 31 พ.ค. 2562 -ควบคุมการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
-จัดท าปฏิบัติปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2562 

งานวางแผน
และ

งบประมาณ 

 

1 31 พ.ค. 2562 ให้บริการเบิกหนังสือแบบเรียน ตามนโยบายโครงการเรียนฟรี งานวิทยบริการ
และห้องสมุด 

 

1 31 พ.ค. 2562 รายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษานอกระบบปีการศึกษา 2562 ผ่าน
ทาง e-report ส่งส านักนโยบายและการอาชีวศึกษา 

งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

 

2 31 พ.ค. 2562 รายงานผลการรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ผ่าน
ระบบเครือข่าย http://stat.vec.go.th 

งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

 

2 15 พ.ค. 2562 จัดท าข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษาเพ่ือเผยแพร่ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

 

3 3 พ.ค. 2562 -อบรมให้ความรู้เรื่องโรงเรียนคุณธรรม กับนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรม รุ่นที่ 2 

งานปกครอง  



 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

5 7 พ.ค. 2562 เผยแพร่ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

งานสื่อการเรียน
การสอน 

รอบท่ี 3 

6  พ.ค. 2562 -อบรมให้ความรู้เรื่องโรงเรียนคุณธรรม กับนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรม รุ่นที่ 3 

งานปกครอง  

8 8 พ.ค. 2562 รับลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ปวช.2 , 3 และ ปวส.2 
 

แผนกเทคนิค
พ้ืนฐาน 

 

8 8 พ.ค. 2562 ลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ปวช.2 , 3 และ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 
1/2562 
 

งานทะเบียน  

10 10 พ.ค. 2562 -ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2562 งานระบบทวิ
ภาค ี

 

10 10 พ.ค. 2562 -ส่งโครงการสอน/แผนการสอน 
-ประชุมประจ าเดือนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมค
คาทรอนิกส์ 

 

11 11 พ.ค. 2562 จัดท าโครงการศึกษาดูงานนักเรียนนักศึกษาใหม่ 
 

งานหลักสูตรฯ  

13 13 พ.ค. 2562 -เปิดภาคเรียนที่ 1/2562 งานทะเบียน  
13 31 พ.ค. 2562 รับโอนผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 งานวัดผล  
13 31 พ.ค. 2562 ติดตามรวบรวมวุฒิการศึกษาเดิม ปวช.1 และ ปวส.1 ประจ าปี

การศึกษา 2562 
งานทะเบียน  

15 15 พ.ค. 2562 -น าส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนและรายละเอียด
ประกอบ 
-ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินคลังและการปรับเพ่ิม – ลดเงินฝากคลัง 
 
 
 

งานบัญชี  

15 15 พ.ค. 2562 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมบ ารุงศูนย์อาหาร 
 
 
 

งานสวัสดิการ
นักเรียน
นักศึกษา 

งานอาคาร
สถานที่ 

16 16 พ.ค. 2562 ส่งโครงการสอน/แนวการวัดและประเมินผล 
 

งานหลักสูตรฯ  



 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

19 19 พ.ค. 2562 ประชุมผู้ปกครอง 1/2562 
 

แผนกเทคนิค
พ้ืนฐาน 

 
 

 

19 19 พ.ค. 2562 -ด าเนินโครงการประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียน นักเรียน 
นักศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน

นักศึกษา 

 

20 20 พ.ค 2562 รายงานผลรายชื่อวิจัยในชั้นเรียน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เข้าส านักวิจัยฯ งานวิจัย  
20 20 พ.ค. 2562 เปิดให้บริการยืม -คืนหนังสือห้องสมุด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2562 
 
 
 

งานวิทยบริการ
และห้องสมุด 

 

 20 พ.ค. 2562 สรุปภาคนอกเวลา และตัดยอดผู้ถูกหักเงิน กรณีลาเกิน 15 ครั้งต่อปี 
ให้งานการเงิน 

งานบุคลากร  

20 20 พ.ค. 2562 -ครูปกครองส่งผลการตรวจเครื่องแต่งกาย(ใบค าร้องขอตรวจ)
ประจ าเดือน 

งานปกครอง  

20 24 พ.ค. 2562 ถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน นักศึกษา งานสื่อการเรียน
การสอน 

พาณิชกรรม 

 21 พ.ค. 2562 เริ่มด าเนินการกู้ยืมเพ่ือการศึกษา งานแนะแนว
อาชีพ 

 

21 21 พ.ค. 2562 ส่งแผนการสอน 1/2562 งานหลักสูตรฯ  
21 22 พ.ค. 2562 ตรวจตารางเบื้องต้น (นักเรียนเพิ่มเติม) งานหลักสูตรฯ  
22 22 พ.ค. 2562 โครงการตรวจสุขภาพ รอบ 1 (ปวช.2,3 และปวส.2) (คัดกรองยา

เสพติด) 
งานโครงการ
พิเศษและ

บริการชุมชน 

งาน
สวัสดิการฯ 

22 22 พ.ค. 2562 โครงการตรวจสุขภาพ รอบ 1(ปวช.2,3 และ ปวส.2) 
 
 
 

งานสวัสดิการ
นักเรียน
นักศึกษา 

ครูที่ปรึกษา 

23 23 พ.ค. 2562 โครงการตรวจสุขภาพ รอบ 2(ปวช.1 และ ปวส.1) 
 
 
 

งานสวัสดิการ
นักเรียน
นักศึกษา 

ครูที่ปรึกษา 

23 23 พ.ค. 2562 ลงทะเบียนเพ่ิมเติมบางรายวิชา 1/2562 งานทะเบียน  
23 23 พ.ค. 2562 ลงทะเบียนเพ่ิมเติมบางรายวิชา  งานหลักสูตรฯ 
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23 23 พ.ค. 2562 โครงการตรวจสุขภาพ รอบ 2 (ปวช.1 และปวส.1) (คัดกรองยาเสพ
ติด) 

งานโครงการ
พิเศษและ

บริการชุมชน 
 

งาน
สวัสดิการฯ 

23 23 พ.ค. 2562 -อบรมเขียนโครงการคุณธรรม (แผนกละ 5 คน) ชั่วโมงกิจกรรม งานปกครอง  
24 24 พ.ค. 2562 ตรวจเช็ครายชื่อนักเรียนนักศึกษาลงทะเบียน (ปวช.2,3 ปวส.2) 

 
 
 

งานสวัสดิการ
นักเรียน
นักศึกษา 

งานทะเบียน
,งานการเงิน 

25 25 พ.ค. 2562 ตรวจเช็ครายชื่อนักเรียนนักศึกษาลงทะเบียน (ปวช.1 ปวส.1) 
 
 
 

งานสวัสดิการ
นักเรียน
นักศึกษา 

งานทะเบียน
,งานการเงิน 

25 31 พ.ค. 2562 ปิดงานประจ าเดือนพฤษภาคม 
 

งานการเงิน  

26 26 พ.ค. 2562 -ประชุมผู้ปกครองแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1/62 แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมค
คาทรอนิกส์ 

 

26 30 พ.ค. 2562 ถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน นักศึกษา 
 
 
 
 

งานสื่อการเรียน
การสอน 

ช่างอุตสาหกรรม 

 
 

27 27 พ.ค. 2562 -จัดด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
-จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาร่วมกับฝ่าย
แผนงานฯ 
-จัดท าแผนการประจ าปี 
-ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 
 

งานประกัน
คุณภาพ 

 

  พ.ค. 2562 สรุปบุคลากรปฏิบัติงานขาด ลา มาสาย เสนอผู้บริหาร งานบุคลากร  
30 30 พ.ค. 2562 รับลงทะเบียนรอบที่ 2 นักเรียนนักศึกษา ปวช.2 , 3 และ ปวส.2 

 
แผนกเทคนิค

พ้ืนฐาน 
 



 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

30 30 พ.ค. 2562 ลงทะเบียน นักเรียนนักศึกษา ปวช.2-3 และ ปวส.2 (รอบที่ 2)ภาค
เรียนที่ 1/2562 
 

งานทะเบียน 
 

 

31 31 พ.ค. 2562 -สรุปรายชื่อสถานประกอบการ และนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ภาค
เรียนที่ 1/2562 

งานระบบ 
ทวิภาค ี

 

 

31 31 พ.ค. 2562 ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา รอบที่ 1 งานแนะแนว
อาชีพ 

 

31 31 พ.ค. 2562 ลงทะเบียนเพ่ิมเติมบางรายวิชา(รอบที่2) 1/2562 งานทะเบียน  
31 31 พ.ค. 2562 -รวบรวมรายการที่บันทึกบัญชี และยอดคงเหลือ 

-ตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี และยอดคงเหลือ 
-จัดท างบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง 
-ดาวโหลดรายงานจากระบบ GFMIS เพ่ือตรวจสอบ 

งานบัญชี รายไตรมาส 

1 1 มิ.ย. 
 
 

2562 ส่งรายชื่อให้บริษัทประกันฯ รอบที่ 1 
 
 
 

งานสวัสดิการ
นักเรียน
นักศึกษา 

 

1 15 มิ.ย. 
 
 

2562 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการอุดหนุนหารายได้ระหว่างเรียน
ของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน ปีงบประมาณ 2562 

งานส่งเสริม
ผลิตผลฯ 

 

1 30 มิ.ย. 2562 -ควบคุมการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

งานวางแผน
และ

งบประมาณ 

 

1 30 มิ.ย. 2562 -นิเทศก ากับติดตามให้ค าแนะน า ค าปรึกษาด้านธุรกิจแก่นักเรียนที่
ประกอบธุรกิจ(สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) 
-โครงการสร้างธุรกิจสร้างรายได้ระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2562 

งานศูนย์บ่ม
เพาะ 

งานส่งเสริม
ผลิตผลฯ 

 

1 30 มิ.ย. 2562 -ด าเนินโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน(กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
นักเรียน นักศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
-สรุปผลการด าเนินโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน(กิจกรรม
เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 
-ด าเนินการโครงการเยียวยานักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนต่ า
กว่าเกณฑ์ ประจ าปี 2562 
-สรุปผลการด าเนินงานโครงการเยียวยานักเรียน นักศึกษา ที่มีผล
การเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ประจ าปีการศึกษา 2562 

ฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน

นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

1 30 มิ.ย. 2562 -ด าเนินโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน(กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
นักเรียน นักศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
-สรุปผลการด าเนินโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน(กิจกรรม
เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน

นักศึกษา 
 
 
 

 

1 30 มิ.ย 2562 -จัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 
-จัดท าบันทึกขอด าเนินการด าเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง และข้อตกลง
กับผู้ขาย 
-ขอใบเสนอราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
-จัดท าบันทึกอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้างเสนอผู้มีอ านาจ 
-ตรวจรับสินค้าและเอกสารให้ถูกต้องให้คณะกรรมการลงนามตรวจ
รับ 
-ลง PO. ในระบบ GFMIS ผ่านเว็บ Online เพ่ือน าส่งงานตั้งเบิก
ให้กับร้านค้า 
-ลงบัญชีคุมพัสดุ / ครุภัณฑ์ 
-จัดท าเบิกพัสดุ 4 สี 
-จัดท าทะเบียนคุมการรับ – จา่ยพัสดุ ครุภัณฑ์ในสถานศึกษา 
-วางแผนควบคุมการใช้ยานพาหนะของวิทยาลัย 
-รายงานการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนส่ง
ส านักงานคลังจังหวัดชลบุรี 

งานพัสดุ  

1 30 มิ.ย. 2562 -จัดท าค าสั่งเวร – ยาม รักษาการณ์ ดูและความปลอดภัยจากโจรภัย 
อัคคีภัยและภัยอื่น ๆ 
-ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนาอาคารสถานที่ให้มี
ความเรียบร้อย 
-ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้ และการ
ขอใช้สถานที่ของวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามระเบียบ 
-ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกวิทยาลัยฯ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรใน
วิทยาลัยฯ 
 

งานอาคาร
สถานที่ 

 

1 30 มิ.ย. 2562 ให้บริการเบิกหนังสือแบบเรียน ตามนโยบายโครงการเรียนฟรี งานวิทยบริการ
และห้องสมุด 

 

1 30 มิ.ย. 2562 โครงการภาษาอังกฤษวันละค า 
 

วิชาสามัญ
สัมพันธ์ 

 



 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

2 
2 

2 
30 

มิ.ย. 
มิ.ย. 

2562 
2562 

แจ้งการจัดท าสื่อการเรียนการสอนประจ าภาคเรียนที่ 1/2562 
ด าเนินการปรับปรุงสื่อทัศนูปกรณ์ ห้องประชุม 2 ตึกวิทยบริการ 

งานสื่อการเรียน
การสอน 

 

 

2 2 มิ.ย. 2562 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน    
ระยะที่ 2 

งานโครงการ
พิเศษและ

บริการชุมชน 
 

 

3 7 มิ.ย. 2562 -ให้นักเรียน นักศึกษา รับใบค าร้องขอตรวจเครื่องแต่งกาย
ประจ าเดือน(ครูปกครอง) 

งานปกครอง  

3 28 มิ.ย. 2562 ด าเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษา นักเรียน นักศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2562 

งานทะเบียน  

5 5 มิ.ย. 
 
 

2562 ประสานงานหาทุนการศึกษาไหว้ครู 
 
 

งานสวัสดิการ
นักเรียน
นักศึกษา 

งานพัสดุ 

6 6 มิ.ย. 2562 ท าความสะอาดแผนกครั้งใหญ่ 
 

แผนกเทคนิค
พ้ืนฐาน 

 

6 6 มิ.ย. 
 
 

2562 ส ารวจรายชื่อนักเรียนนักศึกษาตกหล่น 
 
 

งานสวัสดิการ
นักเรียน
นักศึกษา 

ครูที่ปรึกษา 

7 7 มิ.ย. 2562 -ประชุมประจ าเดือนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
-รายงานผลความก้าวหน้าการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง(1) 

แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมค
คาทรอนิกส์ 

 

7 7 มิ.ย. 2562 ลงทะเบียนนักศึกษา ระดับ ปวส.1 ภาคเรียนที่ 1/2562 งานทะเบียน  
7 7 มิ.ย. 2562 ส่งใบเบิกค่าสอน ครั้งที่ 1 (สัปดาห์ที่ 1-4) งานหลักสูตรฯ  
 10 มิ.ย. 2562 รายงานการเบิกเงินต่อคลังจังหวัด/สตง งานการเงิน  
 10 มิ.ย. 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและการ

ใช้งานระบบการบริหารการจัดการ 
งานการเงิน  

 10 มิ.ย. 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและการ
ใช้งานระบบการบริหารการจัดการอาชีวศึกษา (RMS 2016) 
 

งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

 

10 10 มิ.ย. 2562 -ครูปกครองส่งผลการตรวจเครื่องแต่งกาย(ใบค าร้องขอตรวจ) งานปกครอง  
12 12 มิ.ย. 

 
 

2562 ส่งรายชื่อให้บริษัทประกันฯ รอบที่ 2 
 
 

งานสวัสดิการ
นักเรียน
นักศึกษา 

 



 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

13 13 มิ.ย. 2562 เผยแพร่ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู งานสื่อการเรียน
การสอน 

 

 

13 13 มิ.ย. 2562 -โครงการเรียนรู้การภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมคคา

ทรอนิกส์ 

 

 14 มิ.ย. 2562 ส่งความคืบหน้าการวัดผลและประเมินผลการเรียน ครั้งที่ 1 (ใน
ระบบ RMS) 

งานวัดผล  

17 17 มิ.ย. 2562 ส่งยอดนักเรียน นักศึกษา งวดที่ 3/2562 งานทะเบียน  
17 17 มิ.ย. 2562 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพ่ือสร้างโอกาส สร้าง

งานสร้างอาชีพ 
งานโครงการ
พิเศษและ

บริการชุมชน 

 

17 21 มิ.ย. 2562 ตรวจสอบนักเรียน นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนและขาดคุณสมบัติ
การเป็นนักเรียน นักศึกษา และด าเนินการประกาศพ้นสภาพ 
 

งานทะเบียน  

17 28 มิ.ย. 2562 ด าเนินการกรอกข้อมูลศูนย์เครืออข่ายก าลังคนอาชีวศึกษา (V-COP) 
นักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ในปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช.1 และ
ปวส.1 

งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

 

18 18 มิ.ย. 2562 รายงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาทางเว็บไซด์ 
http://nislpa.naccd.go.th. และต้นสังกัด 
 
 
 
 

งานโครงการ
พิเศษและ

บริการชุมชน 

 

20 20 มิ.ย. 2562 รายงานผลรายชื่อวิจัยในชั้นเรียน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เข้าส านักวิจัยฯ งานวิจัย  
20 20 มิ.ย. 2562 ท าการคัดเลือกหาตัวแทนแข่งขันทักษะพ้ืนฐานงานตะไบ 

 
แผนกเทคนิค

พ้ืนฐาน 
 

22 22 มิ.ย. 2562 โครงการ Fix it งานโครงการ
พิเศษและ

บริการชุมชน 

 

25 30 มิ.ย. 2562 ปิดงานประจ าเดือนมิถุนายน งานการเงิน  
26 26 มิ.ย. 2562 โครงการรู้รักภาษาไทยในวันสุนทรภู่ 

 
วิชาสามัญ
สัมพันธ์ 

 

http://nislpa.naccd.go.th/


 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

27 27 มิ.ย. 2562 -ครู นักเรียน นักศึกษา ศึกษาดูงานสถานประกอบการ แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมคคา

ทรอนิกส์ 

 

27 27 มิ.ย. 2562 ส่งใบเบิกค่าสอยชน ครั้งที่ 2 (สัปดาห์ที่ 5-7) งานหลักสูตรฯ  
28 28 มิ.ย. 2562 -ตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน นักศึกษาประจ าเดือน แผนกวิชา

อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมคคา

ทรอนิกส์ 

 

 30 มิ.ย. 2562 ต่อทะเบียนภาษีรถยนต์หมายเลขทะเบียน 40-0527 ชลบุรี งานพัสดุ  
1 1 ก.ค. 2562 -แจกค าร้องขอออกฝึกงานให้นักเรียน นักศึกษาฝึกงานภาคเรียนที่ 

2/2562 
งานระบบทวิ

ภาค ี
 

1 5 ก.ค. 2562 -ให้นักเรียน นักศึกษา รับใบค าร้องขอตรวจเครื่องแต่งกาย
ประจ าเดือน(ครูปกครอง) 

งานปกครอง  

1 15 ก.ค. 2562 รายงานผลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2562 รายงานผลให้กับ สนผ ไตรมาสที่ 3 

งานวางแผน
และ

งบประมาณ 

 

1 15 ก.ค. 2562 ด าเนินการกรอกข้อมูลศูนย์เครืออข่ายก าลังคนอาชีวศึกษา (V-COP) 
นักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ในปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช.1 และ
ปวส.1 

งานศูนยข์้อมูล
สารสนเทศ 

 

1 31 ก.ค. 2562 โครงการภาษาอังกฤษวันละค า 
 

วิชาสามัญ
สัมพันธ์ 

 

1 30 ก.ค. 2562 -ด าเนินโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน(กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
นักเรียน นักศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
-สรุปผลการด าเนินโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน(กิจกรรม
เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
-ด าเนินการโครงการเยียวยานักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนต่ า
กว่าเกณฑ์ ประจ าปี 2562 
-สรุปผลการด าเนินงานโครงการเยียวยานักเรียน นักศึกษา ที่มีผล
การเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน

นักศึกษา 

 

1 30 ก.ค. 2562 -โครงการดูงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
 
-นิเทศก ากับติดตามให้ค าแนะน า ค าปรึกษาด้านธุรกิจแก่นักเรียนที่
ประกอบธุรกิจ(สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) 
 

งานศูนย์บ่ม
เพาะฯ 

 
 
 

 



 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

1 31 ก.ค. 2562 -ด าเนินโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน(กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
นักเรียน นักศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
-สรุปผลการด าเนินโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน(กิจกรรม
เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน

นักศึกษา 

 

1 31 ก.ค. 2562 ให้บริการเบิกหนังสือแบบเรียน ตามนโยบายโครงการเรียนฟรี งานวิทยบริการ
และห้องสมุด 

 

1 31 ก.ค. 2562 -จัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 
-จัดท าบันทึกขอด าเนินการด าเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง และข้อตกลง
กับผู้ขาย 
-ขอใบเสนอราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
-จัดท าบันทึกอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้างเสนอผู้มีอ านาจ 
-ตรวจรับสินค้าและเอกสารให้ถูกต้องให้คณะกรรมการลงนามตรวจ
รับ 
-ลง PO. ในระบบ GFMIS ผ่านเว็บ Online เพ่ือน าส่งงานตั้งเบิก
ให้กับร้านค้า 
-ลงบัญชีคุมพัสดุ / ครุภัณฑ์ 
-จัดท าเบิกพัสดุ 4 สี 
-จัดท าทะเบียนคุมการรับ – จา่ยพัสดุ ครุภัณฑ์ในสถานศึกษา 
-วางแผนควบคุมการใช้ยานพาหนะของวิทยาลัย 
-รายงานการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนส่ง
ส านักงานคลังจังหวัดชลบุรี 
 

งานพัสดุ  

1 30 ก.ค. 2562 - รายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษานอกระบบปีการศึกษา 2562 ผ่าน
ทาง e-report ส่งส านักนโยบายและการอาชีวศึกษา 

งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

 

1 31 ก.ค. 2562 -ควบคุมการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

งานวางแผน
และ

งบประมาณ 

 

5 5 ก.ค. 2562 -ประชุมประจ าเดือนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 

แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมค
คาทรอนิกส์ 

 

8 8 ก.ค. 2562 -รายงานผลความก้าวหน้าการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง(2) แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมคคา

ทรอนิกส์ 
 

 



 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

8 8 ก.ค. 2562 -ครูปกครองส่งผลการตรวจเครื่องแต่งกาย(ใบค าร้องขอตรวจ) งานปกครอง  
8 9 ก.ค. 2562 -จัดท าบัตรนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.1 และปวส.1 ประจ าปี

การศึกษา 2562 
งานทะเบียน  

 10 ก.ค. 2562 รายงานการเบิกเงินต่อคลังจังหวัด/สตง. งานการเงิน  
11 11 ก.ค. 2562 -โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชา

อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมค
คาทรอนิกส์ 

 

 12 ก.ค. 2562 ส่งความคืบหน้าการวัดผลและประเมินผลการเรียน ครั้งที่ 2 (พิมพ์
เอกสาร) 

งานวัดผล  

 14 ก.ค. 2562 ต่อทะเบียนภาษีรถยนต์หมายเลขทะเบียน กษ-741 ชลบุรี งานพัสดุ  
15 15 ก.ค. 2562 -น าส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนและรายละเอียด

ประกอบ 
-ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินคลังและการปรับเพ่ิม – ลดเงินฝากคลัง 
 
 

งานบัญชี  

15 15 ก.ค. 2562 แบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ศูนย์ประสานงานการ
ผลิตและพัฒนก าลังคนอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก (วิทยาลัยเทคนิค
พัทยา) 

งานความ
ร่วมมือ 

 

18 18 ก.ค. 2562 -โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมค
คาทรอนิกส์ 

 

20 20 ก.ค. 2562 รายงานผลรายชื่อวิจัยในชั้นเรียน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เข้าส านักวิจัยฯ งานวิจัย  
20 20 ก.ค. 2562 สรุปภาคนอกเวลา และตัดยอดผู้ถูกหักเงิน กรณีลาเกิน 15 ครั้งต่อปี 

ให้งานการเงิน 
งานบุคลากร  

20 20 ก.ค. 2562 โครงการ Fix it center งานโครงการ
พิเศษและ

บริการชุมชน 

 

20 20 ก.ค. 
 
 

2562 -โครงการปรุงปรับภูมิทัศน์และซ่อมบ ารุงศูนย์อาหาร 
 

งานสวัสดิการ
นักเรียน
นักศึกษา 

งานอาคาร
สถานที่ 

20 20 ก.ค. 
 
 

2562 -โครงการส่งเสริมสุขอนามัยใส่ใจกับ อย.น้อย ปีการศึกษา 2562 
-โครงการสุขาภิบาลโรงอาหาร ปีการศึกษา 2562 
 

งานสวัสดิการ
นักเรียน
นักศึกษา 

 
 

 



 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

21 21 ก.ค. 2562 ตรวจสอบสารเสพติดและอบายมุขประจ าเดือน งานโครงการ
พิเศษและ

บริการชุมชน 

 

21 21 ก.ค. 
 
 

2562 ประชาสัมพันธ์ นร.-นศ. เข้าร่วมบริจาคโลหิต 
 

งานสวัสดิการ
นักเรียน
นักศึกษา 

งาน 
ประชาสัม 

พันธ์ 
25 25 ก.ค. 

 
 

2562 ส่งใบเบิกค่าสอน ครั้งที่ 3 (สัปดาห์ที่ 8-11) 
 

งานหลักสูตรฯ  

25 31 ก.ค. 2562 ปิดงานประจ าเดือนกรกฎาคม/เร่งรัดและติดตามการใช้งบประมาณ
ครั้งที่ 1 
 

งานการเงิน  

26 26 ก.ค. 2562 เผยแพร่ภาพกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 

งานสื่อการเรียน
การสอน 

 

26 26 ก.ค. 2562 -ตรวจเครื่องแต่งการนักเรียน นักศึกษาประจ าเดือน แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมค
คาทรอนิกส์ 

 

30 30 ก.ค. 2562 รายงานผลการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการให้
ส านักงานความร่วมมือ 

งานความ
ร่วมมือ 

 

30 30 ก.ค. 2562 -รับค าร้องขอออกฝึกงานจากนักเรียน นักศึกษาฝึกงานภาคเรียนที่ 
2/2562 

งานระบบทวิ
ภาค ี

 

  ก.ค. 2562 สรุปบุคลากรปฏิบัติงานขาด ลา มาสาย เสนอผู้บริหาร งานบุคลากร  
31 31 ก.ค. 2562 -รวบรวมรายการที่บันทึกบัญชี และยอดคงเหลือ 

-ตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี และยอดคงเหลือ 
-จัดท างบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง 
-ดาวโหลดรายงานจากระบบ GFMIS เพ่ือตรวจสอบ 

งานบัญชี รายไตรมาส 

31 31 ก.ค. 2562 ประชุมคณะกรรมการจัดท าตารางสอน 2/2562 งานหลักสูตรฯ  
1 31 ก.ค. 2562 -จัดท าค าสั่งเวร – ยาม รักษาการณ์ ดูและความปลอดภัยจากโจรภัย 

อัคคีภัยและภัยอื่น ๆ 
-ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนาอาคารสถานที่ให้มี
ความเรียบร้อย 
-ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้ และการ
ขอใช้สถานที่ของวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามระเบียบ 
-ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกวิทยาลัยฯ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรใน
วิทยาลัยฯ 

งานอาคาร
สถานที่ 

 



 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

1 31 ก.ค. 2562 -ประสานงานและให้ความร่วมมือกับงานกิจกรรมและงานอ่ืนๆ ใน
การด าเนินโครงการต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ 

งานอาคาร
สถานที่ 

 

1 15 ส.ค. 2562 -จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงาน 
ภาคเรียนที่ 2/2562 
-รับใบตอบรับจากสถานประกอบการ 
-แจกสัญญาค้ าประกันนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 
2/2562 
 
 

งานระบบ 
ทวิภาค ี

 

1 30 ส.ค. 2562 - รายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษานอกระบบปีการศึกษา 2562 ผ่าน
ทาง e-report ส่งส านักนโยบายและการอาชีวศึกษา 

งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

 

1 31 ส.ค. 2562 ให้บริการเบิกหนังสือแบบเรียน ตามนโยบายโครงการเรียนฟรี งานวิทยบริการ
และห้องสมุด 

 

1 30 ส.ค. 2562 -ด าเนินโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน(กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
นักเรียน นักศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
-สรุปผลการด าเนินโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน(กิจกรรม
เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน

นักศึกษา 

 

1 30 ส.ค. 2562 -นิเทศก ากับติดตามให้ค าแนะน า ค าปรึกษาด้านธุรกิจแก่นักเรียนที่
ประกอบธุรกิจ(สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) 

งานศูนย์บ่ม
เพาะฯ 

 

1 30 ส.ค. 2562 -ด าเนินโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน(กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
นักเรียน นักศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
-สรุปผลการด าเนินโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน(กิจกรรม
เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
-ด าเนินการโครงการเยียวยานักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนต่ า
กว่าเกณฑ์ ประจ าปี 2562 
-สรุปผลการด าเนินงานโครงการเยียวยานักเรียน นักศึกษา ที่มีผล
การเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ประจ าปีการศึกษา 2562 

ฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน

นักศึกษา 

 

1 31 ส.ค. 2562 -ควบคุมการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

งานวางแผน
และ

งบประมาณ 

 

1 31 ส.ค. 2562 โครงการภาษาอังกฤษวันละค า 
 

วิชาสามัญ
สัมพันธ์ 

 
 
 

 



 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

1 31 ส.ค. 2562 -จัดท าค าสั่งเวร – ยาม รักษาการณ์ ดูและความปลอดภัยจากโจรภัย 
อัคคีภัยและภัยอื่น ๆ 
-ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนาอาคารสถานที่ให้มี
ความเรียบร้อย 
-ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้ และการ
ขอใช้สถานที่ของวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามระเบียบ 
-ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกวิทยาลัยฯ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรใน
วิทยาลัยฯ 

งานอาคาร
สถานที่ 

 

1 31 ส.ค. 2562 -จัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 
-จัดท าบันทึกขอด าเนินการด าเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง และข้อตกลง
กับผู้ขาย 
-ขอใบเสนอราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
-จัดท าบันทึกอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้างเสนอผู้มีอ านาจ 
-ตรวจรับสินค้าและเอกสารให้ถูกต้องให้คณะกรรมการลงนามตรวจ
รับ 
-ลง PO. ในระบบ GFMIS ผ่านเว็บ Online เพ่ือน าส่งงานตั้งเบิก
ให้กับร้านค้า 
-ลงบัญชีคุมพัสดุ / ครุภัณฑ์ 
-จัดท าเบิกพัสดุ 4 สี 
-จัดท าทะเบียนคุมการรับ – จา่ยพัสดุ ครุภัณฑ์ในสถานศึกษา 
-วางแผนควบคุมการใช้ยานพาหนะของวิทยาลัย 
-รายงานการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนส่ง
ส านักงานคลังจังหวัดชลบุรี 
 

งานพัสดุ  

  ส.ค. 2562 ท าสรุปวันลาบุคลากรในวิทยาลัย งานบุคลากร  
2 2 ส.ค. 

 
 

2562 โครงการบริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 
 

งานสวัสดิการ
นักเรียน
นักศึกษา 

 

2 2 ส.ค. 2562 -ประชุมประจ าเดือนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมคคา

ทรอนิกส์ 

 

5 5 ส.ค. 2562 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน   
ระยะที่ 3  

งานโครงการ
พิเศษและ

บริการชุมชน 
 

 



 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

5 9 ส.ค. 2562 -ให้นักเรียน นักศึกษา รับใบค าร้องขอตรวจเครื่องแต่งกาย
ประจ าเดือน(ครูปกครอง) 

งานปกครอง  

5 5 ส.ค. 2562 -รายงานความก้าวหน้าการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง(3) แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมค
คาทรอนิกส์ 

 

8 8 ส.ค. 2562 -โครงการพี่สอนน้องเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมค
คาทรอนิกส์ 

 

8 8 ส.ค. 2562 จดัท าการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

งานประกัน
คุณภาพ 

 

9 9 ส.ค. 2562 ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้สิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 วันแม่แห่งชาติ 
 

แผนกเทคนิค
พ้ืนฐาน 

 

9 9 ส.ค. 2562 เผยแพร่ภาพกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร 

งานสื่อการเรียน
การสอน 

 

9 9 ส.ค. 2562 ส่งรายชื่อเรียนฟรี 15 ปี (ทุกแผนกวิชา) 
 

งานหลักสูตรฯ  

 10 ส.ค. 2562 รายงานการเบิกเงินต่อคลังจังหวัด/สตง งานการเงิน  
10 10 ส.ค. 

 
 

2562 โครงการวัยใส ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ปี 2562 
 

งานสวัสดิการ
นักเรียน
นักศึกษา 

สนก.
สาธารณะสุข
เมืองพัทยา 

10 10 ส.ค. 2562 โครงการวัยใส ร่วมใจ ต้านยาเสพติด ปี 2562 งานโครงการ
พิเศษและ

บริการชุมชน 

สนก.
สาธารณะสุข
เมืองพัทยา,

งานสวัสดิการ 
12 12 ส.ค. 2562 -ครูปกครองส่งผลการตรวจเครื่องแต่งกาย(ใบค าร้องขอตรวจ) งานปกครอง  
13 13 ส.ค. 2562 ส่งตารางสอนเพ่ือท าการตรวจ งานหลักสูตรฯ 

 
 
 
 
 

 



 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

15 15 ส.ค. 2562 -น าส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนและรายละเอียด
ประกอบ 
-ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินคลังและการปรับเพ่ิม – ลดเงินฝากคลัง 
 

งานบัญชี  

15 15 ส.ค. 2562 แบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ศูนย์ประสานงานการ
ผลิตและพัฒนก าลังคนอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก (วิทยาลัยเทคนิค
พัทยา) 

งานความ
ร่วมมือ 

 

15 15 ส.ค. 2562 ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 2/2562 งานหลักสูตรฯ  
15 15 ส.ค. 2562 -โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

อิเล็กทรอนิกส์ 
แผนกวิชา

อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมคคา

ทรอนิกส์ 

 

 16 ส.ค. 2562 ส่งความคืบหน้าการวัดผลและประเมินผลการเรียน ครั้งที่ 3 (ใน
ระบบ RMS) 

งานวัดผล  

16 16 ส.ค 2562 รายงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาทางเว็บไซด์ 
http://nislpa.naccd.go.th. และต้นสังกัด 

งานโครงการ
พิเศษและ

บริการชุมชน 

 

16 31 ส.ค. 2562 -แจกแบบส ารวจความต้องการครุภัณฑ์การศึกษาและแบบฟอร์ม
โครงการ ที่จะจัดท าแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

งานวางแผน
และ

งบประมาณ 

 

19 19 ส.ค. 2562 ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพศึกษาภายในสถานศึกษา งานประกัน
คุณภาพ 

 

19 21 ส.ค. 2562 คณะกรรมการตรวจตารางสอน 2/2562 งานหลักสูตรฯ  
20 20 ส.ค. 2562 รายงานผลรายชื่อวิจัยในชั้นเรียน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เข้าส านักวิจัยฯ งานวิจัย  
23 24 ส.ค. 2562 -โครงการเขียนแผนสมรรถนะวิชาชีพ อาชีวศึกษาทวิภาคี ประจ าปี

การศึกษา 2562 
งานระบบทวิ

ภาค ี
 

24 24 ส.ค 2562 ตรวจสารเสพติดและอบายมุขประจ าเดือน งานโครงการ
พิเศษและ

บริการชุมชน 

 

24 24 ส.ค. 
 
 

2562 เขียนโครงการเสนองบประมาณปีการศึกษา 2562 
 

งานสวัสดิการ
นักเรียน
นักศึกษา 

 
 
 
 

งานแผน 

http://nislpa.naccd.go.th/


 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

25 25 ส.ค 2562 โครงการ Fix it center ให้บริการประชาชน 
 
 
 
 

งานโครงการ
พิเศษและ

บริการชุมชน 

 

  ส.ค. 2562 สรุปบุคลากรปฏิบัติงานขาด ลา มาสาย เสนอผู้บริหาร งานบุคลากร  
28 28 ส.ค. 2562 ส่งใบเบิกค่าสอน ครั้งที่ 4 (สัปดาห์ที่ 12-15) งานหลักสูตรฯ  
29 29 ส.ค. 2562 โครงการการประกวดโครงงานวันวิทยาศาสตร์ 

 
วิชาสามัญ
สัมพันธ์ 

 

30 30 ส.ค. 2562 -น าคู่มือประกอบการฝึกงานและการประเมินผลให้นักเรียน 
นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2562 
 

งานระบบทวิ
ภาค ี

 

30 30 ส.ค. 2562 ส่งเอกสารการจัดซื้อหนังสือให้กับงานพัสดุ งานหลักสูตรฯ  
31 31 ส.ค. 2562 -รวบรวมรายการที่บันทึกบัญชี และยอดคงเหลือ 

-ตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี และยอดคงเหลือ 
-จัดท างบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง 
-ดาวโหลดรายงานจากระบบ GFMIS เพ่ือตรวจสอบ 

งานบัญชี รายไตรมาส 

30 30 ส.ค. 2562 -ตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน นักศึกษาประจ าเดือน แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมค
คาทรอนิกส์ 

 

31 31 ส.ค. 2562 ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา รอบที่ 2 งานแนะแนว
อาชีพ 

 

1 1 ก.ย. 2562 จัดท าวารสารช่วงเดือน กันยายน งาน
ประชาสัมพันธ์ 

 

  ก.ย. 2562 ท าสรุปวันลาบุคลากรในวิทยาลัย งานบุคลากร  
  ก.ย. 2562 -จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส ารวจครุภัณฑ์ประจ าปี 

-ด าเนินการส ารวจพัสดุ ครุภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน ช ารุดและ
เสื่อมสภาพ เพื่อจ าหน่ายตามระเบียบส านักว่าด้วยการพัสดุฯ 

งานพัสดุ  

1 30 ก.ย. 2562 -ควบคุมการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

งานวางแผน
และ

งบประมาณ 

 

1 30 ก.ย. 2562 -รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานโครงการอุดหนุน 
 

งานส่งเสริม
ผลิตผลฯ 

 



 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

1 30 ก.ย. 2562 ติดตามและรวบรวมผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
-สถานประกอบการที่จัดท า MOU และฝึกงาน 
-ความร่วมมือต่างประเทศ 
-การมอบทุนการศึกษา , การบริจาคของ เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ
การศึกษา 
-การเชิญวิทยากรภายนอก และ การศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา 

งานความ
ร่วมมือ 

 

1 30 ก.ย. 2562 -ด าเนินโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน(กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
นักเรียน นักศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
-สรุปผลการด าเนินโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน(กิจกรรม
เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
-ด าเนินการโครงการเยียวยานักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนต่ า
กว่าเกณฑ์ ประจ าปี 2562 
-สรุปผลการด าเนินงานโครงการเยียวยานักเรียน นักศึกษา ที่มีผล
การเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ประจ าปีการศึกษา 2562 

ฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน

นักศึกษา 

 

1 30 ก.ย. 2562 -จัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 
-จัดท าบันทึกขอด าเนินการด าเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง และข้อตกลง
กับผู้ขาย 
-ขอใบเสนอราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
-จัดท าบันทึกอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้างเสนอผู้มีอ านาจ 
-ตรวจรับสินค้าและเอกสารให้ถูกต้องให้คณะกรรมการลงนามตรวจ
รับ 
-ลง PO. ในระบบ GFMIS ผ่านเว็บ Online เพ่ือน าส่งงานตั้งเบิก
ให้กับร้านค้า 
-ลงบัญชีคุมพัสดุ / ครุภัณฑ์ 
-จัดท าเบิกพัสดุ 4 สี 
-จัดท าทะเบียนคุมการรับ – จา่ยพัสดุ ครุภัณฑ์ในสถานศึกษา 
-วางแผนควบคุมการใช้ยานพาหนะของวิทยาลัย 
-รายงานการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนส่ง
ส านักงานคลังจังหวัดชลบุรี 
 

งานพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

1 30 ก.ย. 2562 -จัดท าค าสั่งเวร – ยาม รักษาการณ์ ดูและความปลอดภัยจากโจรภัย 
อัคคีภัยและภัยอื่น ๆ 
-ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนาอาคารสถานที่ให้มี
ความเรียบร้อย 
-ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้ และการ
ขอใช้สถานที่ของวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามระเบียบ 
-ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกวิทยาลัยฯ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรใน
วิทยาลัยฯ 

งานอาคาร
สถานที่ 

 

1 15 ก.ย. 2562 จัดท าแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

งานวางแผน
และ

งบประมาณ 

 

1 15 ก.ย. 2562 ประชุมชี้แจงเรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 
 

งานวางแผน
และ

งบประมาณ 

 

2 2 ก.ย. 2562 ติดตามผลการดพเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา งานประกัน
คุณภาพ 

 

2 2 ก.ย. 2562 รับค าร้องขอกลับเข้าเรียน พักการเรียน รักษาสภาพ ภาคเรียน 
2/2562 

งานทะเบียน  

2 6 ก.ย. 2562 -ให้นักเรียน นักศึกษา รับใบค าร้องขอตรวจเครื่องแต่งกาย
ประจ าเดือน(ครูปกครอง) 

งานปกครอง  

2 25 ก.ย. 2562 การรายงารผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ผ่านระบบควบคุม
ผลงานเชิงประจักษ์ (R-Scorecard) 

งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

 

5 5 ก.ย. 2562 ส่งใบเบิกค่าสอน ครั้งที่ 5 (สัปดาห์ที่ 16-17) งานหลักสูตรฯ  
6 6 ก.ย. 2562 -ก าหนดรับสัญญาค าประกันนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 

2/2562 
งานระบบทวิ

ภาค ี
 

6 6 ก.ย. 2562 งดให้บริการยืม – คืนหนังสือห้องสมุด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 

งานวิทยบริการ
และห้องสมุด 

 

6 6 ก.ย. 2562 -ประชุมประจ าเดือนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมคคา

ทรอนิกส์ 

 

7 7 ก.ย. 
 
 

2562 โครงการวัยใส วัยเกรียน เรียนเรื่องเพศ 
 

งานสวัสดิการ
นักเรียน
นักศึกษา 

 
 

สนก.
สาธารณะสุข
เมืองพัทยา 

 



 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

8 8 ก.ย. 2562 โครงการ Fix it center ให้บริการประชาชน งานโครงการ
พิเศษและ

บริการชุมชน 

 

9 9 ก.ย. 2562 -นักเรียน นักศึกษา ออกฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2562 กลับวิทยาลัย งานระบบทวิ
ภาค ี

 

9 8 ก.ย. 2562 -ครูปกครองส่งผลการตรวจเครื่องแต่งกาย(ใบค าร้องขอตรวจ) งานปกครอง  
9 13 ก.ย. 2562 -สอบวัดความรู้ปลายภาคเรียน 

 
 
 

แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมคคา

ทรอนิกส์ 

 

 10 ก.ย. 2562 รวบรวมข้อมูลกิจกรรมของแต่ละแผนกวิชา งาน
ประชาสัมพันธ์ 

 

 13 ก.ย. 2562 สิ้นสุดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 งานวัดผล  
 13 ก.ย. 2562 สิ้นสุดการเรียนการสอน งานหลักสูตรฯ  

13 13 ก.ย. 2562 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 

วิชาสามัญ
สัมพันธ์ 

 

13 13 ก.ย. 2562 ปิดให้บริการห้องสมุด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 งานวิทยบริการ
และห้องสมุด 

 

13 13 ก.ย. 2562 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วิชาการบัญชี  
13 13 ก.ย. 2562 -ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2562 

 
งานระบบทวิ

ภาค ี
 

13 13 ก.ย. 2562 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วิชาการตลาด
และการ

จัดการโลจิ
สติกส์ 

 

13 13 ก.ย. 2562 ท าความสะอาดแผนกครั้งใหญ่ 
 

แผนกเทคนิค
พ้ืนฐาน 

 

14 20 ก.ย. 2562 ส่งผลการเรียน / ประกาศผลการเรียน 
 

วิชาสามัญ
สัมพันธ์ 

 
 
 
 

 



 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

14 20 ก.ย. 2562 ส่งผลการเรียน / ประกาศผลการเรียน 
 

วิชาการบัญชี  

 15 ก.ย. 2562 ขอเปิดระบบช าระเงิน Teller Payment กับธนาคารกรุ 
งไทย จก. 

  

15 15 ก.ย. 2562 -น าส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนและรายละเอียด
ประกอบ 
-ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินคลังและการปรับเพ่ิม – ลดเงินฝากคลัง 

งานบัญชี  

15 15 ก.ย. 2562 แบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ศูนย์ประสานงานการ
ผลิตและพัฒนก าลังคนอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก (วิทยาลัยเทคนิค
พัทยา) 

งานความ
ร่วมมือ 

 

16 16 ก.ย. 2562 ปิดภาคเรียนที่ 1/2562 
 

แผนกเทคนิค
พ้ืนฐาน 

 

16 20 ก.ย. 2562 -จัดท าตารางเรียน ตารางสอน ตารางห้อง 2/2562 แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมคคา

ทรอนิกส์ 

 

16 30 ก.ย. 2562 อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

งานวางแผน
และ

งบประมาณ 

 

19 19 ก.ย. 2562 ตรวจสารเสพติดและอบายมุขประจ าเดือน งานโครงการ
พิเศษและ

บริการชุมชน 

 

19 19 ก.ย. 2562 ขออนุมัติตัวบุคคล และตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2562 งานหลักสูตรฯ  
 20 ก.ย. 2562 สรุปภาคนอกเวลา และตัดยอดผู้ถูกหักเงิน กรณีลาเกิน 15 ครั้งต่อปี 

ให้งานการเงิน 
งานบุคลากร  

 20 ก.ย. 2562 รวมรวมข้อมูลส่งไปยังโรงพิมพ์ งานประชาสัมพันธ์  

 20 ก.ย. 2562 ส่งบันทึกหลังการสอน งานหลักสูตรฯ  
20 20 ก.ย. 2562 รายงานผลรายชื่อวิจัยในชั้นเรียน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เข้าส านักวิจัยฯ งานวิจัย  
21 30 ก.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์การช าระค่าลงทะเบียนผ่านระบบ Teller Payment  วิชาการบัญชี  
 23 ก.ย. 2562 ส่งผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 งานวัดผล 

 
 
 

 



 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

23 23 ก.ย. 2562 ส่งผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วิชาการตลาด
และการ

จัดการโลจิสติกส ์

 

24 24 ก.ย. 2562 ลงทะเบียนแก้ 0 ภาคเรียนที่ 1/2562 งานทะเบียน  
23 26 ก.ย. 2562 -โครงการจัดท าแผนการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นฐานสมรรถะ 

 
 

แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมคคา

ทรอนิกส์ 

 

 26 ก.ย. 2562 น าเสนอและอนุมัติผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 งานวัดผล  
26 26 ก.ย. 2562 น าเสนอและอนุมัติผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วิชาการตลาด

และการ
จัดการโลจิสติกส ์

 

27 27 ก.ย. 2562 -ส่งผลการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงภาคเรียนที่ 1/2562 แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมคคา

ทรอนิกส์ 

 

27 27 ก.ย. 2562 ให้ครูผู้สอนส่งสื่อการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2562 งานสื่อการเรียน
การสอน 

 

30 30 ก.ย. 2562 ประกาศผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ระบบ 
RMS) 
-แก้ผลการเรียน มส. 

งานวัดผล  

30 30 ก.ย. 2562 -รวบรวมรายการที่บันทึกบัญชี และยอดคงเหลือ 
-ตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี และยอดคงเหลือ 
-จัดท างบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง 
-ดาวโหลดรายงานจากระบบ GFMIS เพ่ือตรวจสอบ 

งานบัญชี รายไตรมาส 

30 30 ก.ย. 2562 ยื่นแบบค าขอกู้ผ่านระบบ  งานแนะแนว
อาชีพ 

 

30 30 ก.ย. 2562 รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ในกลุ่มผู้เรียนอาชีศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 

งานศูนย์บ่ม
เพาะ 

 

30 30 ก.ย. 2562 -รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานโครงการอุดหนุน 
 

งานส่งเสริม
ผลิตผลฯ 

 

  ก.ย. 2562 จัดท าค าสั่งจ้างครูพิเศษสอน และเจ้าหน้าที่ 
 

งานบุคลากร  

  ก.ย. 2562 จัดท าค าสัง่ค่าครองชีพให้กับครู และเจ้าหน้าที่ งานบุคลากร  
  ก.ย. 2562 จัดท าแผนอัตราก าลังบุคลากรในวิทยาลัย งานบุคลากร  



 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

  ก.ย. 2562 จัดท าแฟ้มคุณภาพภายในสถานศึกษา งานบุคลากร  
  ก.ย. 2562 ประเมินประสิทธิภาพการท างาน งานบุคลากร  
  ต.ค. 2562 ท าการต่อสัญญาจ้างครูพิเศษสอนและเจ้าหน้าที่  งานบุคลากร  
  ต.ค. 2562 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 / ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2562 
 

วิชาสามัญ
สัมพันธ์ 

 

  ต.ค. 2562 -เปิดให้บริการห้องสมุด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
-เปิดให้บริการยืม – คืน หนังสือหอ้งสมุด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 
-บริการให้เบิกหนังสือแบบเรียน ตามนโยบายโครงการเรียนฟรี 
 

งานวิทยบริการ
และห้องสมุด 

 

  ต.ค. 2562 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 / ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 
 

วิชาการบัญชี  

  ต.ค. 2562 ท าเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ 
 

งานบุคลากร  

  ต.ค. 2562 ท าเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานราชการพร้อมสรุปวันลาส่ง สอศ. 
 
 

งานบุคลากร  

  ต.ค. 2562 ประชุมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพัทยา งานบริหารทั่วไป
(สารบรรณ) 

 

วันที่ขึ้นอยู่ที่
ผู้บริหาร
ก าหนด 

  ต.ค. 2562 -ตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
-จัดท าและจัดส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
การเงินของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายรายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
-ดาว์นโหลดรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจ างวดที่ 1-16 เพ่ือ
จัดส่งฯ 
-จัดท าและรวบรวมรายงานการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (ระดับฝ่าย) 

งานการบัญชี  

  ต.ค. 2562 ท าสรุปวันลาบุคลากรในวิทยาลัย งานบุคลากร  
  ต.ค. 2562 ออกปฏิทินช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 

 
 

งาน
ประชาสัมพันธ์ 

 



 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

1 3 ต.ค 2562 -แก้ผลการเรียน มส. 
-สอบแก้ 0 

งานวัดผล  

1 29 ต.ค. 2562 การรายงารผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ผ่านระบบควบคุม
ผลงานเชิงประจักษ์ (R-Scorecard) 

งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

 

1 30 ต.ค. 2562 จัดเตรียมงานความร่วมมือและมอบโล่เชิดชูสถานประกอบการ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

งานความ
ร่วมมือ 

 

1 30 ต.ค. 2562 นิเทศก ากับติดตามให้ค าแนะน า ค าปรึกษาด้านธุรกิจแก่นักเรียนที่
ประกอบธุรกิจ(สัปดาห์ละ 1ครั้ง) 

งานส่งเสริม
ผลิตผลฯ 

 

1 31 ต.ค. 2562 -จัดท าค าสั่งเวร – ยาม รักษาการณ์ ดูและความปลอดภัยจากโจรภัย 
อัคคีภัยและภัยอื่น ๆ 
-ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนาอาคารสถานที่ให้มี
ความเรียบร้อย 
-ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้ และการ
ขอใช้สถานที่ของวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามระเบียบ 
-ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกวิทยาลัยฯ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรใน
วิทยาลัยฯ 

งานอาคาร
สถานที่ 

 

1 31 ต.ค. 2562 -โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แลนด์มาร์คหน้าอาคารอ านวยการ 
-โครงการปรับปรุงห้องงานอาคารสถานที่และที่จัดเก็บของ 
-โครงการปรับปรุงซุ้มนั่งเล่นนักเรียน นักศึกษา 
-โครงการปรับปรุงซุ้มระแนงพลางแดด ระยะที่ 2 
-โครงการปรับปรุงโต๊ะหินอ่อนภายในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
-โครงการปรับปรุงอ่างน้ าสแตนเลสในห้องน้ านักเรียน นักศึกษา 
 -โครงการปรับปรุงบันไดทางขึ้นด้านหลังอาคารอ านวยการ  

งานอาคาร
สถานที่ 

 

1 31 ต.ค. 2562 -ประสานงานและให้ความร่วมมือกับงานกิจกรรมและงานอ่ืนๆ ใน
การด าเนินโครงการต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ 

งานอาคาร
สถานที่ 

 

 1 ต.ค. 2562 ต่อทะเบียนภาษีรถยนต์หมายเลขทะเบียน นค-8207 ชลบุรี งานพัสดุ  
1 5 ต.ค 2562 จัดท าเงินเดือนข้าราชการในระบบจ่ายตรง งานการเงิน  
 5 ต.ค. 2562 รายงานค่าสาธารณูปโภคต่อหน่วยตรวจสอบภายใน งานการเงิน รายไตรมาส 
1 15 ต.ค. 2562 -ควบคุมการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-รายงานผลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2562 รายงานผลให้กับ สนผ ไตรมาสที่ 4 

งานวางแผน
และ

งบประมาณ 

 

1 10 ต.ค. 2562 รับลงทะเบียนเรียนนักเรียน/นักศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 งานการเงิน  
4 4 ต.ค 2562 -ส่งผลแก้ 0, มส. งานวัดผล 

 
 



 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

4 4 ต.ค 2562 ลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา ปวช.1-3 และ ปวส.1-2 ภาคเรียนที่ 
2/2562 

งานทะเบียน  

7 7 ต.ค 2562 -นักเรียน นักศึกษาออกฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2562 
 

งานระบบทวิ
ภาค ี

 

7 7 ต.ค 2562 -ประกาศผลการสอบแก้ 0 และ มส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 

งานวัดผล  

7 9 ต.ค 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักเรียน-นักศึกษาสิทธิพิเศษ (โควต้า) งานหลักสูตรฯ  
7 31 ต.ค 2562 รับโอนผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 
งานวัดผล  

10 10 ต.ค. 2562 รายงานการเบิกเงินต่อคลังจังหวัด/สตง. งานการเงิน  
10 10 ต.ค. 2562 ส่งโครงการสอน/แผนการสอน 2/2562 งานหลักสูตรฯ  
10 31 ต.ค. 2562 โครงการ Pre V-NET ประจ าปีการศึกษา 2562 งานวัดผล  
11 11 ต.ค. 2562 -ส่งโครงการสอน/แผนการสอน 

-ประชุมประจ าเดือนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมคคา

ทรอนิกส์ 

 

12 15 ต.ค. 2562 -โครงการฝึกและประมาณค่าใช้จ่าย(สผ.1) ภาคเรียนที่ 2/2562 
 
-แจ้งครูผู้สอนรายงานการฝึก(สผ.2)ภาคเรียนที่ 1/2559 

งานส่งเสริม
ผลิตผลฯ 

งานส่งเสริม 
 

 

15 15 ต.ค. 2562 -น าส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนและรายละเอียด
ประกอบ 
-ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินคลังและการปรับเพ่ิม – ลดเงินฝากคลัง 

งานบัญชี  

15 15 ต.ค. 2562 แบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ศูนย์ประสานงานการ
ผลิตและพัฒนก าลังคนอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก (วิทยาลัยเทคนิค
พัทยา) 

งานความ
ร่วมมือ 

 

15 16 ต.ค. 2562 ตรวจตารางเบื้องต้น(นักเรียนเพ่ิมเติม) งานหลักสูตรฯ  
16 30 ต.ค. 2562 รายงานผลการปฏิบัตงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 

งานวางแผน
และ

งบประมาณ 

 

17 17 ต.ค. 2562 -โครงการพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมค
คาทรอนิกส์ 

 

17 17 ต.ค. 2562 ลงทะเบียนเพ่ิมเติมบางรายวิชา งานหลักสูตรฯ 
 

 



 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

18 18 ต.ค. 2562 แจ้งจัดท าสื่อการเรียนการสอนประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 งานสื่อการเรียน
การสอน 

 

18 18 ต.ค. 2562 รายงานเกรดเฉลี่ย GPA (5ภาคเรียน) งานทะเบียน  
 20 ต.ค. 2562 สรุปภาคนอกเวลา และตัดยอดผู้ถูกหักเงิน กรณีลาเกิน 15 ครั้งต่อปี 

ให้งานการเงิน 
งานบุคลากร  

20 20 ต.ค 2562 รายงานผลรายชื่อวิจัยในชั้นเรียน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เข้าส านักวิจัยฯ งานวิจัย  
20 20 ต.ค 2562 รายงานผลรายชื่อวิจัยในชั้นเรียน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เข้าส านักวิจัยฯ งานวิจัย  
21 31 ต.ค 2562 จัดท า รบ.1,รบ.2,ประกาศนียบัตร,ใบมาตรฐานวิชาชีพของผู้ส าเร็จ

การศึกษาภาคเรียนที่ 1/2562 
งานทะเบียน  

24 24 ต.ค 2562 ลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา ปวช.1-3 และปวส.1-2 (รอบที่ 2) 
ภาคเรียนที่ 2/2562 

งานทะเบียน  

24 31 ต.ค. 2562 -สอบหัวข้อโครงการ แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมคคา

ทรอนิกส์ 

 

25 31 ต.ค. 2562 ปิดงานประจ าเดือนตุลาคม งานการเงิน  
31 31 ต.ค. 2562 -รวบรวมรายการที่บันทึกบัญชี และยอดคงเหลือ 

-ตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี และยอดคงเหลือ 
-จัดท างบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง 
-ดาวโหลดรายงานจากระบบ GFMIS เพ่ือตรวจสอบ 
 

งานบัญชี รายไตรมาส 

31 31 ต.ค. 2562 -สรุปรายชื่อสถานประกอบการ และนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานภาค
เรียนที่ 2/2562 
-ก าหนดรับรายงานผลการออกนิเทศ นักเรยีน นักศึกษา ฝึกงานภาค
เรียนที่ 1/2562 
-รับสมุดคฝึกงานและคู่มือการฝึกงานและการประเมินผล นักเรียน 
นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2562 

งานระบบ 
ทวิภาค ี

 

31 31 ต.ค. 2562 ส่งใบเบิกค่าสอน ครั้งที่ 1 (สัปดาห์ที่ 1-4) งานหลักสูตรฯ  
  พ.ย. 2562 ท าสรุปวันลาบุคลากรในวิทยาลัย งานบุคลากร  
  พ.ย. 2562 สรุปผลและจัดส่งรายงานการควบคุมภายในประจ าปี งบประมาณ 

พ.ศ.2562 
งานการบัญชี  

1 1 พ.ย. 2562 -ส่งรายชื่อนักเรียนทวิภาคี เบิกจ่ายทุนการศึกษา จากบริษัท ซีพีออล์ 
จ ากัด 

งานระบบ 
ทวิภาค ี

 

1 1 พ.ย. 2562 -ตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน นักศึกษาประจ าเดือน แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมคคา

ทรอนิกส์ 

 



 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

1 1 พ.ย. 2562 ผู้กู้ยืม ยืนยันการขอกู้ยืมผ่านระบบ งานแนะแนว
อาชีพ 

 

1 15 พ.ย. 2562 -ควบคุมการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-แจ้งหัวหน้าแผนกทุกแผนกวิชาด าเนินการจัดท าแบบแสดงรายการ
ค าของบลงทุนเบื้องต้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งานวางแผน
และ

งบประมาณ 

 

1 30 พ.ย. 2562 โครงการ Pre V-NET ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

งานวัดผล  

1 30 พ.ย. 2562 -ประสานงานและให้ความร่วมมือกับงานกิจกรรมและงานอ่ืนๆ ใน 
การด าเนินโครงการต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ 

งานอาคาร
สถานที่ 

 

1 28 พ.ย. 2562 ด าเนินการกรอกข้อมูลศูนย์เครืออข่ายก าลังคนอาชีวศึกษา (V-COP) 
นักเรียน นักศึกษา  ระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3 และปวส.2 

งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

 

1 30 พ.ย. 2562 -จัดท าค าสั่งเวร – ยาม รักษาการณ์ ดูและความปลอดภัยจากโจรภัย 
อัคคีภัยและภัยอื่น ๆ 
-ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนาอาคารสถานที่ให้มี
ความเรียบร้อย 
-ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้ และการ
ขอใช้สถานที่ของวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามระเบียบ 
-ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกวิทยาลัยฯ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรใน
วิทยาลัยฯ 

งานอาคาร
สถานที่ 

 

1 30 พ.ย. 2562 -รวมรวมข้อมูลเตรียมการจัดท าแฟ้มการประเมินเข้ารับการประเมิน
ศูนย์บ่มเพาะในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
-ติดตามให้ค าแนะน าการประกอบธุรกิจของนักเรียน 
-จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

งานศูนย์บ่ม
เพาะ 

 

1 30 พ.ย. 2562 -บริการให้เบิกหนังสือแบบเรียน ตามนโยบายโครงการเรียนฟรี 
 

งานวิทยบริการ
และห้องสมุด 

 

1 30 พ.ย. 2562 -โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แลนด์มาร์คหน้าอาคารอ านวยการ 
-โครงการปรับปรุงห้องงานอาคารสถานที่และที่จัดเก็บของ 
-โครงการปรับปรุงซุ้มนั่งเล่นนักเรียน นักศึกษา 
-โครงการปรับปรุงซุ้มระแนงพลางแดด ระยะที่ 2 
-โครงการปรับปรุงโต๊ะหินอ่อนภายในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
-โครงการปรับปรุงอ่างน้ าสแตนเลสในห้องน้ านักเรียน นักศึกษา 
 -โครงการปรับปรุงบันไดทางขึ้นด้านหลังอาคารอ านวยการ  

งานอาคาร
สถานที่ 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

2 2 พ.ย. 2562 -นักเรียน นักศึกษาเขียนใบค าร้องขอออกฝึกงาน ภาคเรียนที่ 
1/2563 

งานระบบทวิ
ภาค ี

 

5 8 พ.ย. 2562 ตรวจสอบและประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีตัวตน งานทะเบียน  
7 8 พ.ย. 2562 บันทึกภาพและเผบแพร่ภาพกิจรรมงานวันลอยกระทง งานสื่อการเรียน

การสอน 
 

 8 พ.ย. 2562 ส่งความคืบหน้าการวัดผลและการประเมินผลการเรียน ครั้งที่ 1 (ใน
ระบบ RMS) 

งานวัดผล  

8 8 พ.ย. 2562 -ประชุมประจ าเดือนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมค
คาทรอนิกส์ 

 

 10 พ.ย. 2562 รายงานการเบิกเงินต่อคลังจังหวัด/สตง. งานการเงิน  
11 11 

 
พ.ย. 2562 -รายงานผลความก้าวหน้าการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง(1) แผนกวิชา

อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมค
คาทรอนิกส์ 

 

13 13 พ.ย. 2562 พิธีลงนามความร่วมมือและมอบโล่เชิดชูสถานประกอบการ ประจ าปี 
2562 

งานความ
ร่วมมือ 

 

14 14 พ.ย. 2562 -โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมค
คาทรอนิกส์ 

 

 15 พ.ย. 2562 นักเรียน – นักศึกษารับวารสาร งาน
ประชาสัมพันธ์ 

 

15 15 พ.ย. 2562 -ส่งสัญญากู้ยืม 
-ส่งแบบเอกสารลงทะเบียนและสัญญาเงินกู้ 

งานแนะแนว
อาชีพ 

 

15 15 พ.ย. 2562 -น าส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนและรายละเอียด
ประกอบ 
-ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินคลังและการปรับเพ่ิม – ลดเงินฝากคลัง 

งานบัญชี  

15 15 พ.ย. 2562 แบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ศูนย์ประสานงานการ
ผลิตและพัฒนก าลังคนอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก (วิทยาลัยเทคนิค
พัทยา) 

งานความ
ร่วมมือ 

 

15 18 พ.ย. 2562 งานเทคนิคพัทยาปริทรรศน์ งานหลักสูตรฯ  
18 18 พ.ย. 2562 รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่โควต้า ปีการศึกษา 2563 งานทะเบียน  
 20 พ.ย. 2562 สรุปภาคนอกเวลา และตัดยอดผู้ถูกหักเงิน กรณีลาเกิน 15 ครั้งต่อปี 

ให้งานการเงิน 
 

งานบุคลากร  



 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

20 20 พ.ย. 2562 รายงานผลรายชื่อวิจัยในชั้นเรียน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เข้าส านักวิจัยฯ งานวิจัย  
21 21 พ.ย. 2562 -โครงการพี่สอนน้องเรียนรู้โครงการสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชา

อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมค
คาทรอนิกส์ 

 

22 22 พ.ย. 2562 ตรวจสารเสพติดและอบายมุขประจ าเดือน งานโครงการ
พิเศษและ

บริการชุมชน 

 

22 22 พ.ย. 
 
 

2562 ประชาสัมพันธ์ นร.-นศ. เข้าร่วมบริจาคโลหิต 
 

งานสวัสดิการ
นักเรียน
นักศึกษา 

งาน 
ประชา 
สัมพันธ์ 

24 24 พ.ย. 2562 โครงการ Fit it center ให้บริการประชาชน งานโครงการ
พิเศษและ

บริการชุมชน 

 

25 30 พ.ย. 2562 ปิดงานประจ าเดือนพฤศจิกายน งานการเงิน  
  พ.ย. 2562 สรุปบุคลากรปฏิบัติงานขาด ลา มาสาย เสนอผู้บริหาร งานบุคลากร  
  พ.ย. 2562 ติดป้ายไวนิลรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ งาน

ประชาสัมพันธ์ 
 

  พ.ย. 2562 -การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับหน่วยวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
-การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

งานวิจัย  

  พ.ย. 2562 รายงานผลรายชื่อวิจัยในชั้นเรียน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เข้าส านักวิจัยฯ 
 

งานวิจัย  

28 28 พ.ย. 2562 ส่งใบเบิกค่าสอน ครั้งที่ 2 (สัปดาห์ที่ 5-8) 
 

งานหลัก 
สูตรฯ 

 

30 30 พ.ย. 2562 ก าหนดรับค าร้องขอออกฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2563 งานระบบทวิ
ภาค ี

 

30 30 พ.ย. 2562 ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา รอบที่ 3 งานแนะแนว
อาชีพ 

 

31 31 พ.ย. 2562 -รวบรวมรายการที่บันทึกบัญชี และยอดคงเหลือ 
-ตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี และยอดคงเหลือ 
-จัดท างบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง 
-ดาวโหลดรายงานจากระบบ GFMIS เพ่ือตรวจสอบ 

งานบัญชี รายไตรมาส 

  ธ.ค. 2562 ท าสรุปวันลาบุคลากรในวิทยาลัย งานบุคลากร  
  ธ.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ งาน

ประชาสัมพันธ์ 
 

  ธ.ค. 2562 -การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร งานวิจัย 
 

 



 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

1 30 ธ.ค 2562 -รับค าร้องขอออกฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2563 
-รับใบตอบรับจากสถานประกอบการ 
-นักเรียน นักศึกษาฝึกเขียนสัญญาค้ าประกันออกฝึกงานภาคเรียนที่ 
1/2563 

งานระบบทวิ
ภาค ี

 

1 31 ธ.ค. 2562 -ประสานงานและให้ความร่วมมือกับงานกิจกรรมและงานอ่ืนๆ ใน
การด าเนินโครงการต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ 

งานอาคาร
สถานที่ 

 

1 31 ธ.ค. 2562 -บริการให้เบิกหนังสือแบบเรียน ตามนโยบายโครงการเรียนฟรี 
 

งานวิทยบริการ
และห้องสมุด 

 

1 31 ธ.ค. 2562 -นิเทศติดตามให้ค าแนะน าการประกอบธุรกิจของนักเรียน นักเรียน
ศึกษา 
รายงานผลการฝึก(สผ.2) ภาคเรียนที่ 2/2562 

งานศูนย์บ่ม
เพาะ 

งานส่งเสริม
ผลิตผลฯ 

 

1 31 ธ.ค. 2562 โครงการ Pre V-NET ประจ าปีการศึกษา 2562 งานวัดผล  
1 31 ธ.ค. 2562 บริการให้ยืม – คืน หนังสือเตรียมสอบ V-NET ของนักเรียนระดับชั้น 

ปวช.3 และปวส.2 
งานวิทยบริการ
และห้องสมุด 

 

1 31 ธ.ค. 2562 -โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แลนด์มาร์คหน้าอาคารอ านวยการ 
-โครงการปรับปรุงห้องงานอาคารสถานที่และที่จัดเก็บของ 
-โครงการปรับปรุงซุ้มนั่งเล่นนักเรียน นักศึกษา 
-โครงการปรับปรุงซุ้มระแนงพลางแดด ระยะที่ 2 
-โครงการปรับปรุงโต๊ะหินอ่อนภายในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
-โครงการปรับปรุงอ่างน้ าสแตนเลสในห้องน้ านักเรียน นักศึกษา 
 -โครงการปรับปรุงบันไดทางขึ้นด้านหลังอาคารอ านวยการ  
 

งานอาคาร
สถานที่ 

 

1 1 ธ.ค. 2562 ประสานโรงเรียน เพื่อออกแนะแนวการศึกษาต่อ 
 

งานแนะแนว
อาชีพ 

 

1 1 ธ.ค. 
 
 

2562 โครงการบริจาคโลหิต 
 

งานสวัสดิการ
นักเรียน
นักศึกษา 

 

1 10 ธ.ค. 2562 -ควบคุมการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-จัดท าแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จัดส่งส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 

งานวางแผน
และ

งบประมาณ 

 

2 2 ธ.ค. 2562 กรอกข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการผ่านทางระบบ www.v-
cop.go.th ศูนย์เครือข่ายก าลังคนอาชีวศึกษา (V-COP) 

งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

 

2 5 ธ.ค. 2562 รับค าร้องขอจบภาคเรียนที่ 2/2562 งานทะเบียน 
 
 

 

http://www.v-cop.go.th/
http://www.v-cop.go.th/


 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

4 4 ธ.ค. 2562 บันทึกภาพและเผยแพร่งานกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 

งานสื่อการเรียน
การสอน 

 

6 6 ธ.ค. 2562 ส่งความคืบหน้าการวัดผลและการประเมินผลการเรียน ครั้งที่ 2 
(พิมพ์เอกสาร) 

งานวัดผล  

6 6 ธ.ค. 2562 ประชุมคณะกรรมการจัดท าตารางสอน 1/2563 งานหลักสูตรฯ  
6 6 ธ.ค 2562 -ตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน นักศึกษาประจ าเดือน แผนกวิชา

อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมค
คาทรอนิกส์ 

 

7 7 ธ.ค. 2562 ตรวจสารเสพติดและอบายมุขประจ าเดือน งานโครงการ
พิเศษและ

บริการชุมชน 

 

9 9 ธ.ค 2562 -รายงานผลความก้าวหน้าการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง(2) แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมค
คาทรอนิกส์ 

 

 10 ธ.ค. 2562 รายงานการเบิกเงินต่อคลังจังหวัด/สตง. งานการเงิน  
13 13 ธ.ค. 2562 รายงานผลป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาทาง

เว็บไซต์ http://nislpa.nccd.go.th. และต้นสังกัด 
งานโครงการ
พิเศษและ

บริการชุมชน 

 

13 13 ธ.ค 2562 -ประชุมประจ าเดือนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมค
คาทรอนิกส์ 

 

15 15 ธ.ค. 2562 -น าส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนและรายละเอียด
ประกอบ 
-ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินคลังและการปรับเพ่ิม – ลดเงินฝากคลัง 

งานบัญชี  

15 15 ธ.ค. 2562 แบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ศูนย์ประสานงานการ
ผลิตและพัฒนก าลังคนอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก (วิทยาลัยเทคนิค
พัทยา) 

งานความ
ร่วมมือ 

 

16 
 

16 ธ.ค. 2562 รับเงินลงทะเบียนนักเรียน/นักศึกษาโควต้า รอบที่ 1 งานการเงิน  

17 
 

17 ธ.ค. 2562 ส่งรายชื่อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี (ทุกแผนกวิชา) งานหลักสูตรฯ 
 
 
 

 

http://nislpa.nccd.go.th/


 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

19 19 ธ.ค 2562 -โครงการการส่งเสริมเทคนิคการท างานเป็นทีม แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมค
คาทรอนิกส์ 

 

20 20 ธ.ค 2562 รายงานผลรายชื่อวิจัยในชั้นเรียน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เข้าส านักวิจัยฯ งานวิจัย  
23 27 ธ.ค 2562 รายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคล งวดที่ 2 (BMS) 

ปีงบประมาณ 2563 
งานทะเบียน  

25 31 ธ.ค. 2562 ปิดงานประจ าเดือนธันวาคม งานการเงิน  
25 25 ธ.ค. 2562 ส่งใบเบิกค่าสอน ครั้งที่ 3 (สัปดาห์ที่ 9-12) งานหลักสูตรฯ  
26 31 ธ.ค. 2562 -ประสานงานและให้ความร่วมมือกับงานโครงการพิเศษ ในการ

ด าเนินการโครงการการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน ในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2562 
 

งานอาคาร
สถานที่ 

 

  ธ.ค. 2562 จัดส่งรายงานการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ระดับฝ่าย) 
 

งานการบัญชี  

  ธ.ค. 2562 สรุปบุคลากรปฏิบัติงานขาด ลา มาสาย เสนอผู้บริหาร งานบุคลากร  
  ธ.ค. 2562 ส่งข้อมูลการรับสมัครเรียน นักเรียน นักศึกษาใหม่ให้กับสถานีวิทยุ งาน

ประชาสัมพันธ์ 
 

31 31 ธ.ค. 2562 -รวบรวมรายการที่บันทึกบัญชี และยอดคงเหลือ 
-ตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี และยอดคงเหลือ 
-จัดท างบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง 
-ดาวโหลดรายงานจากระบบ GFMIS เพ่ือตรวจสอบ 

งานบัญชี รายไตรมาส 

1 31 ธ.ค. 2562 -จัดท าค าสั่งเวร – ยาม รักษาการณ์ ดูและความปลอดภัยจากโจรภัย 
อัคคีภัยและภัยอื่น ๆ 
-ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนาอาคารสถานที่ให้มี
ความเรียบร้อย 
-ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้ และการ
ขอใช้สถานที่ของวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามระเบียบ 
-ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกวิทยาลัยฯ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรใน
วิทยาลัยฯ 

งานอาคาร
สถานที่ 

 

1 1 ม.ค. 2563 จัดท าวารสารช่วงเดือน กันยายน งาน
ประชาสัมพันธ์ 

 
 
 

 



 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

1 1 ม.ค 2563 -ตรวจเครื่องแต่งกาย นักเรียน นักศึกษาประจ าเดือน แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมค
คาทรอนิกส์ 

 

1 2 ม.ค. 2563 -ประสานงานและให้ความร่วมมือกับงานโครงการพิเศษ ในการ
ด าเนินการโครงการการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน ในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2562 
 

งานอาคาร
สถานที่ 

 

1 15 ม.ค. 2563 -ควบคุมการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-รายงานผลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2563 รายงานผลให้กับ สนผ ไตรมาสที่ 1 
 

งานวางแผน
และ

งบประมาณ 

 

1 16 ม.ค. 2563 โครงการ Pre V-NET ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
 

งานวัดผล  

1 30 ม.ค. 2563 -รับสัญญาค้ าประกัน นักเรียน นักศึกษาออกฝึกงาน ภาคเรียนที่ 
1/2563 

งานระบบทวิ
ภาค ี

 

1 31 ม.ค. 2563 -ประสานงานและให้ความร่วมมือกับงานกิจกรรมและงานอ่ืนๆ ใน
การด าเนินโครงการต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ 

งานอาคาร
สถานที่ 

 

1 31 ม.ค. 2562 -บริการให้เบิกหนังสือแบบเรียน ตามนโยบายโครงการเรียนฟรี 
 

งานวิทยบริการ
และห้องสมุด 

 

1 31 ม.ค. 2563 บริการให้ยืม – คืน หนังสือเตรียมสอบ V-NET ของนักเรียนระดับชั้น 
ปวช.3 และปวส.2 

งานวิทยบริการ
และห้องสมุด 

 

1 31 ม.ค. 2563 -จัดท าค าสั่งเวร – ยาม รักษาการณ์ ดูและความปลอดภัยจากโจรภัย 
อัคคีภัยและภัยอื่น ๆ 
-ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนาอาคารสถานที่ให้มี
ความเรียบร้อย 
-ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้ และการ
ขอใช้สถานที่ของวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามระเบียบ 
-ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกวิทยาลัยฯ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรใน
วิทยาลัยฯ 
 
 
 
 

งานอาคาร
สถานที่ 

 



 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

1 31 ม.ค. 2563 -โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แลนด์มาร์คหน้าอาคารอ านวยการ 
-โครงการปรับปรุงห้องงานอาคารสถานที่และที่จัดเก็บของ 
-โครงการปรับปรุงซุ้มนั่งเล่นนักเรียน นักศึกษา 
-โครงการปรับปรุงซุ้มระแนงพลางแดด ระยะที่ 2 
-โครงการปรับปรุงโต๊ะหินอ่อนภายในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
-โครงการปรับปรุงอ่างน้ าสแตนเลสในห้องน้ านักเรียน นักศึกษา 
 -โครงการปรับปรุงบันไดทางขึ้นด้านหลังอาคารอ านวยการ  

งานอาคาร
สถานที่ 

 

2 28 ม.ค. 2563 กรอกข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการผ่านทางระบบ www.v-
cop.go.th ศูนย์เครือข่ายก าลังคนอาชีวศึกษา (V-COP) 
 
 
 
 

งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

 

  ม.ค. 2563 ท าสรุปวันลาบุคลากรในวิทยาลัย งานบุคลากร  
  ม.ค. 2563 การสอบ V-Net ของนักเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 วิชาสามัญ

สัมพันธ์ 
 

  ม.ค. 2563 การสอบ V-Net ของนักเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 วิชาการตลาด
และการ

จัดการโลจิสติกส ์

 

  ม.ค. 2563 การสอบ V-Net ของนักเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 วิชาการบัญชี  

  ม.ค. 2563 ส่งข้อมูลการรับสมัครเรียน นักเรียน นักศึกษาใหม่ให้กับสถานีวิทยุ งาน
ประชาสัมพันธ์ 

 

  ม.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ งาน
ประชาสัมพันธ์ 

 

6 6 ม.ค 2563 -รายงานผลความก้าวหน้าการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง(3) แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมค
คาทรอนิกส์ 

 

7 7 ม.ค. 2563 ตรวจสารเสพติดและอบายมุขประจ าเดือน งานโครงการ
พิเศษและ

บริการชุมชน 
 

 

http://www.v-cop.go.th/
http://www.v-cop.go.th/


 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

8 8 ม.ค. 2563 ส่งตารางสอนเพ่ือท าการตรวจ งานหลักสูตรฯ  
 10 ม.ค. 2563 รายงานการเบิกเงินต่อคลังจังหวัด/สตง. งานการเงิน  

10 10 ม.ค. 2563 จัดท าความร่วมมือกับต่างประเทศ งานความ
ร่วมมือ 

 

10 10 ม.ค. 2563 ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 1/2563 งานหลักสูตรฯ  
10 10 ม.ค 2563 -ประชุมประจ าเดือนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชา

อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมค
คาทรอนิกส์ 

 

14 15 ม.ค. 2563 คณะกรรมการการตรวจตารางสอน 1/2563 งานหลักสูตรฯ  
 15 ม.ค. 2563 จัดพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับข้าราชการ งานการเงิน  

15 15 ม.ค. 2563 -น าส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนและรายละเอียด
ประกอบ 
-ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินคลังและการปรับเพ่ิม – ลดเงินฝากคลัง 

งานบัญชี  

15 15 ม.ค. 2563 แบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ศูนย์ประสานงานการ
ผลิตและพัฒนก าลังคนอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก (วิทยาลัยเทคนิค
พัทยา) 

งานความ
รว่มมือ 

 

16 16 ม.ค. 2563 ร่วมงานกิจกรรมวันครู บันทึกภาพและเผยแพร่ภาพ งานสื่อการเรียน
การสอน 

 

16 16 ม.ค 2563 -โครงการท าบุญแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมค
คาทรอนิกส์ 

 

17 17 ม.ค. 2563 ส่งความคืบหน้าการวัดผลและประเมินผลการเรียน ครั้งที่3 (ใน
ระบบ RMS) 

งานวัดผล  

17 17 ม.ค. 2563 คณะกรรมการการตรวจตารางสอน 1/2563 งานหลักสูตรฯ  
18 18 ม.ค. 

 
2562 ติดต่อบริษัทประกันฯ ขอเสนอเบี้ยประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 

 
งานสวัสดิการ

นักเรียน
นักศึกษา 

 

20 20 ม.ค. 2563 สรุปภาคนอกเวลา และตัดยอดผู้ถูกหักเงิน กรณีลาเกิน 15 ครั้งต่อปี 
ให้งานการเงิน 

งานบุคลากร  

20 20 ม.ค 2563 รายงานผลรายชื่อวิจัยในชั้นเรียน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เข้าส านักวิจัยฯ งานวิจัย  
21 23 ม.ค 2563 ส ารวจนักเรียนนักศึกษาขอเปิดรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน 2/2562 งานหลักสูตรฯ  
23 23 ม.ค 2563 -โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์ 

 
 
 

แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมคคา

ทรอนิกส์ 

 



 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

24 24 ม.ค 2563 ส่งใบเบิกค่าสอน ครั้งที่ 4 (สัปดาห์ที่ 16-17) งานหลักสูตรฯ  
25 31 ม.ค. 2563 ปิดงานประจ าเดือนมกราคม งานการเงิน  
25 25 ม.ค. 2563 สอบ V-NET ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ปวช.3 (ร่าง) งานวัดผล  
26 26 ม.ค. 2563 สอบ V-NET ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ปวช.2 (ร่าง) งานวัดผล  
27 31 ม.ค 2563 -โครงการประกวดผลงานและสิ่งประดิษฐ์นักศึกษา แผนกวิชา

อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมค
คาทรอนิกส์ 

 

31 31 ม.ค. 2563 -รวบรวมรายการที่บันทึกบัญชี และยอดคงเหลือ 
-ตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี และยอดคงเหลือ 
-จัดท างบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง 
-ดาวโหลดรายงานจากระบบ GFMIS เพ่ือตรวจสอบ 

งานบัญชี รายไตรมาส 

31 31 ม.ค. 2563 ส่งเอกสารการจัดซื้อหนังสือให้กับงานพัสดุ งานหลักสูตรฯ  
  ก.พ. 2563 ท าสรุปวันลาบุคลากรในวิทยาลัย 

 
งานบุคลากร  

  ก.พ. 2563 ส่งข้อมูลการรับสมัครเรียน นักเรียน นักศึกษาใหม่ให้กับสถานีวิทยุ งาน
ประชาสัมพันธ์ 

 

  ก.พ. 2563 -การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ 
-การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU และหุ่นยนต์ RESCUE 
-การแข่งขันหุ่นยนต์อัติโนมัติ 
-การแข่งขันหุ่นยนต์ชิ้นส่วนจักรกล 

งานวิจัย  

  ก.พ. 2563 ออกปฏิทินช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 
 

งาน
ประชาสัมพันธ์ 

 

  ก.พ. 2563 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
ส่งผลการเรียน / ประกาศผลการเรียน 
 

วิชาสามัญ
สัมพันธ์ 

 

  ก.พ. 2563 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
ส่งผลการเรียน / ประกาศผลการเรียน 

วิชาการบัญชี  

  ก.พ. 2563 -งดบริการให้ยืม – คืนหนังสือห้องสมุด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 
-ปิดให้บริการห้องสมุด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

งานวิทยบริการ
และห้องสมุด 

 

  ก.พ. 2563 สอบมาตราฐานวิชาชีพ 
 

วิชาการตลาด
และการ

จัดการโลจิสติกส ์

 



 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

1 1 ก.พ. 2563 -นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2562 กลับวิทยาลัย งานระบบ 
ภาค ี

 

1 5 ก.พ. 2563 จัดท าเงินเดือนข้าราชการในระบบจ่ายตรง งานการเงิน  
1 28 ก.พ. 2563 -ควบคุมการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

งานวางแผน
และ

งบประมาณ 

 

1 28 ก.พ. 2563 -ประสานงานและให้ความร่วมมือกับงานกิจกรรมและงานอ่ืนๆ ใน
การด าเนินโครงการต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ 

งานอาคาร
สถานที่ 

 

1 28 ก.พ. 2563 ติดตามและรวบรวมผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
-สถานประกอบการที่จัดท า MOU และฝึกงาน 
-ความร่วมมือต่างประเทศ 
-การมอบทุนการศึกษา , การบริจาคของ เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ
การศึกษา 
-การเชิญวิทยากรภายนอก และ การศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา 

งานความ
ร่วมมือ 

 

1 28 ก.พ. 2563 -โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แลนด์มาร์คหน้าอาคารอ านวยการ 
-โครงการปรับปรุงห้องงานอาคารสถานที่และที่จัดเก็บของ 
-โครงการปรับปรุงซุ้มนั่งเล่นนักเรียน นักศึกษา 
-โครงการปรับปรุงซุ้มระแนงพลางแดด ระยะที่ 2 
-โครงการปรับปรุงโต๊ะหินอ่อนภายในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
-โครงการปรับปรุงอ่างน้ าสแตนเลสในห้องน้ านักเรียน นักศึกษา 
-โครงการปรับปรุงบันไดทางขึ้นด้านหลังอาคารอ านวยการ  

งานอาคาร
สถานที่ 

 

3 3 ก.พ. 2563 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ระยะ
ที่ 1 
 
 
 
 

งานโครงการ
พิเศษและ

บริการชุมชน 

 

3 28 ก.พ. 2563 จัดส่งข้อมูลการใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายก าลังคนอาชีวศึกษา (V-
COP) (ส าหรับสถานประกอบการ) 

งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

 

4 4 ก.พ. 2563 ขออนุมัติตัวบุคคล และตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 งานหลักสูตรฯ  
6 6 ก.พ. 2563 ปัจฉิมนิเทศ งานแนะแนว

อาชีพ 
 

7 7 ก.พ. 2563 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ในภาคเรียนที่ 2/2562 
 
 

งานระบบ 
ทวิภาค ี

 



 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

7 7 ก.พ. 2563 ส่งใบเบิกค่าสอน ครั้งที่ 5 (สัปดาห์ที่ 16-17) งานหลักสูตรฯ  
7 7 ก.พ. 2563 -ตรวจเครื่องแต่งกาย นักเรียน นักศึกษาประจ าเดือน แผนกวิชา

อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมค
คาทรอนิกส์ 

 

9 9 ก.พ. 2563 ตรวจสารเสพติดและอบายมุขประจ าเดือน งานโครงการ
พิเศษและ

บริการชุมชน 

 

 10 ก.พ. 2563 รวบรวมข้อมูลกิจกรรมของแต่ละแผนกวิชา งาน
ประชาสัมพันธ์ 

 

 10 ก.พ. 2563 รายงานการเบิกเงินต่อคลังจังหวัด/สตง. งานการเงิน  
10 10 ก.พ 2563 ประสานก าหนดการกับวัดญาณฯ วันที่ปฐมนิเทศ งานแนะแนว

อาชีพ 
 

14 14 ก.พ. 2563 สิ้นสุดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2562 งานวัดผล  
14 14 ก.พ. 2563 สิ้นสุดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2562 งานสื่อการเรียน

การสอน 
 

15 15 ก.พ. 2563 -น าส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนและรายละเอียด
ประกอบ 
-ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินคลังและการปรับเพ่ิม – ลดเงินฝากคลัง 

งานบัญชี  

15 15 ก.พ. 2563 แบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ศูนย์ประสานงานการ
ผลิตและพัฒนก าลังคนอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก (วิทยาลัยเทคนิค
พัทยา) 

งานความ
ร่วมมือ 

 

15 15 ก.พ. 2563 รายงานผลป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาทาง
เว็บไซต์ http://nislpa.nccd.go.th. และต้นสังกัด 

งานโครงการ
พิเศษและ

บริการชุมชน 

 

17 17 ก.พ. 2563 ส่งบันทึกหลังการสอน งานหลักสูตรฯ  
17 21 ก.พ. 2563 สอบมาตราฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562 งานวัดผล  
18 18 ก.พ. 2563 จัดท าค าสั่งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 2562 งานหลักสูตรฯ  
19 19 ก.ย. 

 
 

2563 ประชุมคณะกรรรมการพิจารณาเบี้ยประกันฯ 
 

งานสวัสดิการ
นักเรียน
นักศึกษา 

 
 
 
 
 

 20 ก.พ. 2563 รวมรวมข้อมูลส่งไปยังโรงพิมพ์ งาน
ประชาสัมพันธ์ 

 

 20 ก.พ. 2563 สรุปภาคนอกเวลา และตัดยอดผู้ถูกหักเงิน กรณีลาเกิน 15 ครั้งต่อปี 
ให้งานการเงิน 

งานบุคลากร  

http://nislpa.nccd.go.th/


 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

20 20 ก.พ. 2563 รายงานผลรายชื่อวิจัยในชั้นเรียน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เข้าส านักวิจัยฯ งานวิจัย  
21 21 ก.พ. 2563 -ส่งผลการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงภาคเรียนที่ 2/2562 

-ประชุมประจ าเดือนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
แผนกวิชา

อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมค
คาทรอนิกส์ 

 

24 24 ก.พ. 2563 ส่งผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 งานวัดผล  
24 28 ก.พ. 2563 -สอบวัดความรู้/จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพ แผนกวิชา

อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมคคา

ทรอนิกส์ 

 

25 25 ก.พ. 2563 จัดท าตารางสอนภาคฤดูร้อน 2562 งานหลักสูตรฯ  
25 28 ก.พ. 2563 ปิดงานประจ าเดือนกุมภาพันธ์ งานการเงิน  
27 27 ก.พ. 2563 ประชุมน าเสนอและอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2562 
งานวัดผล  

28 28 ก.พ. 2563 ส่งผลสอบมาตราฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562 งานวัดผล  
28 28 ก.พ. 2563 ให้ครูผู้สอนส่งสื่อการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2562 

 
งานสื่อการเรียน

การสอน 
 

28 28 ก.พ. 2563 -รวบรวมรายการที่บันทึกบัญชี และยอดคงเหลือ 
-ตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี และยอดคงเหลือ 
-จัดท างบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง 
-ดาวโหลดรายงานจากระบบ GFMIS เพ่ือตรวจสอบ 

งานบัญชี รายไตรมาส 

1 28 ก.พ. 2563 -จัดท าค าสั่งเวร – ยาม รักษาการณ์ ดูและความปลอดภัยจากโจรภัย 
อัคคีภัยและภัยอื่น ๆ 
-ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนาอาคารสถานที่ให้มี
ความเรียบร้อย 
-ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้ และการ
ขอใช้สถานที่ของวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามระเบียบ 
-ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกวิทยาลัยฯ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรใน
วิทยาลัยฯ 

งานอาคาร
สถานที่ 

วันที่ขึ้นอยู่ที่
ผู้บริหาร
ก าหนด 

  มี.ค. 2563 ท าสรุปวันลาบุคลากรในวิทยาลัย งานบุคลากร  
  มี.ค. 2563 จัดท าการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ข้าราชการ งานบุคลากร  
  มี.ค. 2563 ส่งข้อมูลการรับสมัครเรียน นักเรียน นักศึกษาใหม่ให้กับสถานีวิทยุ งาน

ประชาสัมพันธ์ 
 

1 5 มี.ค 2563 จัดท าเงินเดือนข้าราชการในระบบจ่ายตรง งานการเงิน 
 
 

 



 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

1 15 มี.ค. 2563 -ควบคุมการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-รายงานผลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2563 รายงานผลให้กับ สนผ ไตรมาสที่ 2 

งานวางแผน
และ

งบประมาณ 

 

1 31 มี.ค. 2563 -ประสานงานและให้ความร่วมมือกับงานกิจกรรมและงานอ่ืนๆ ใน
การด าเนินโครงการต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ 

งานอาคาร
สถานที่ 

 

1 31 มี.ค. 2563 -โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แลนด์มาร์คหน้าอาคารอ านวยการ 
-โครงการปรับปรุงห้องงานอาคารสถานที่และที่จัดเก็บของ 
-โครงการปรับปรุงซุ้มนั่งเล่นนักเรียน นักศึกษา 
-โครงการปรับปรุงซุ้มระแนงพลางแดด ระยะที่ 2 
-โครงการปรับปรุงโต๊ะหินอ่อนภายในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
-โครงการปรับปรุงอ่างน้ าสแตนเลสในห้องน้ านักเรียน นักศึกษา 
 -โครงการปรับปรุงบันไดทางขึ้นด้านหลังอาคารอ านวยการ  
 

งานอาคาร
สถานที่ 

 

2 31 มี.ค. 2562 สรุปข้อมูลเครือข่ายก าลังคนอาชีวศึกษา (V-COP) งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

 

2 2 มี.ค. 2563 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ระบบ RMS) งานวัดผล  
2 2 มี.ค. 2563 -ก าหนดรับรายงานผลการนิเทศให้นักเรียน นักศึกษาฝึกงานในภาค

เรียนที่ 2/2562 
งานระบบ 
ทวิภาค ี

 

2 11 มี.ค. 2563 แก้ผลการเรียน มส. งานวัดผล  
3 11 มี.ค. 2563 สอบแก้ 0 งานวัดผล  
3 3 มี.ค 2563 -ประชุมประจ าเดือนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชา

อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมคคา

ทรอนิกส์ 

 

 5 มี.ค 2563 รับเงินลงทะเบียนนักเรียน/นักศึกษาโควต้า รอบที่ 2 งานการเงิน  
 5 มี.ค. 2563 นักเรียน – นักศึกษารับวารสาร งาน

ประชาสัมพันธ์ 
 

 
 

7 มี.ค 2563 รับเงินลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน งานการเงิน  

9 13 มี.ค 2563 -โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชา แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมคคา

ทรอนิกส์ 

 

 10 มี.ค 2563 รายงานการเบิกเงินต่อคลังจังหวัด/สตง. งานการเงิน  
12 12 มี.ค 2563 ส่งผลการแก้  0 , มส. ภาคเรียนที่ 2/2562 งานวัดผล 

 
 



 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

13 13 มี.ค. 2563 -รับสมุดฝึกงาน คู่มือการฝึกงานและการประเมินผล นักเรียน 
นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2562 
 

งานระบบ 
ทวิภาค ี

 

15 15 มี.ค 2563 -น าส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนและรายละเอียด
ประกอบ 
-ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินคลังและการปรับเพ่ิม – ลดเงินฝากคลัง 
 

งานบัญชี  

15 15 มี.ค. 2562 แบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ศูนย์ประสานงานการ
ผลิตและพัฒนก าลังคนอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก (วิทยาลัยเทคนิค
พัทยา) 
 

งานความ
ร่วมมือ 

 

15 31 มี.ค. 2563 จัดท าหนังสือส่งตัว นักเรียน นักศึกษาออกฝึกงาน ภาคเรียนที่ 
1/2563 

งานระบบทวิ
ภาค ี

 

16 16 มี.ค 2563 ประกาศผลการสอบแก้ 0 และ มส. ภาคเรียนที่ 2/2562 (ระบบ 
RMS) 

งานวัดผล  

16 20 มี.ค 2563 -โครงการจัดท าแผนการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถะ แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมคคา

ทรอนิกส์ 

 

20 20 มี.ค 2563 ประกาศผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ต่ ากว่าเกณฑ์ ประจ าปีการศึกษา 
2562 

งานวัดผล  

 20 มี.ค. 2563 สรุปภาคนอกเวลา และตัดยอดผู้ถูกหักเงิน กรณีลาเกิน 15 ครั้งต่อปี 
ให้งานการเงิน 
 

งานบุคลากร  

20 20 มี.ค. 2563 รายงานผลรายชื่อวิจัยในชั้นเรียน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เข้าส านักวิจัยฯ 
 

งานวิจัย  

22 22 มี.ค. 
 
 

2563 พิจารณาบริษัทเบี้ยประกันฯและตรวจสุขภาพ ปี 2562 
 

งานสวัสดิการ
นักเรียน
นักศึกษา 

 
 
 
 

23 27 มี.ค 2563 -โครงการจัดท าใบงาน/ใบความรู้/สื่อการเรียนการสอน แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมคคา

ทรอนิกส์ 

 

25 31 มี.ค 2563 ปิดงานประจ าเดือนมีนาคม งานการเงิน  
  มี.ค. 2563 สรุปบุคลากรปฏิบัติงานขาด ลา มาสาย เสนอผู้บริหาร งานบุคลากร  
  มี.ค. 2563 ประเมินประสิทธิภาพการท างาน งานบุคลากร  



 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

31 31 มี.ค. 2563 -รวบรวมรายการที่บันทึกบัญชี และยอดคงเหลือ 
-ตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี และยอดคงเหลือ 
-จัดท างบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง 
-ดาวโหลดรายงานจากระบบ GFMIS เพ่ือตรวจสอบ 

งานบัญชี รายไตรมาส 
 
 
 
 

  เม.ย.  2563 ท าสรุปวันลาบุคลากรในวิทยาลัย งานบุคลากร  
1 30 เม.ย. 2563 สรุปข้อมูลเครือข่ายก าลังคนอาชีวศึกษา (V-COP) งานศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศ 
 

1 30 เม.ย. 2563 -ปิดภาคเรียนที่ 2/2562 แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์/
แผนกวิชาเมค
คาทรอนิกส์ 

 

1 30 เม.ย. 2563 -จัดท าค าสั่งเวร – ยาม รักษาการณ์ ดูและความปลอดภัยจากโจรภัย 
อัคคีภัยและภัยอื่น ๆ 
-ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนาอาคารสถานที่ให้มี
ความเรียบร้อย 
-ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้ และการ
ขอใช้สถานที่ของวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามระเบียบ 
-ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกวิทยาลัยฯ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรใน
วิทยาลัยฯ 
 

งานอาคาร
สถานที่ 

รายไตรมาส 

1 30 เม.ย. 2563 -โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แลนด์มาร์คหน้าอาคารอ านวยการ 
-โครงการปรับปรุงห้องงานอาคารสถานที่และที่จัดเก็บของ 
-โครงการปรับปรุงซุ้มนั่งเล่นนักเรียน นักศึกษา 
-โครงการปรับปรุงซุ้มระแนงพลางแดด ระยะที่ 2 
-โครงการปรับปรุงโต๊ะหินอ่อนภายในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
-โครงการปรับปรุงอ่างน้ าสแตนเลสในห้องน้ านักเรียน นักศึกษา 
 -โครงการปรับปรุงบันไดทางขึ้นด้านหลังอาคารอ านวยการ  

งานอาคาร
สถานที่ 

 

1 30 เม.ย. 2563 -ประสานงานและให้ความร่วมมือกับงานกิจกรรมและงานอ่ืนๆ ใน
การด าเนินโครงการต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ 

งานอาคาร
สถานที่ 

 

1 30 เม.ย. 2563 จัดท าหนังสือส่งตัว นักเรียน นักศึกษาออกฝึกงาน ภาคเรียนที่ 
1/2563 

งานระบบ 
ทวิภาค ี

 

15 15 เม.ย. 2563 -น าส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนและรายละเอียด
ประกอบ 
-ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินคลังและการปรับเพ่ิม – ลดเงินฝากคลัง 
 

งานบัญชี  



 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

15 15 เม.ย. 2563 แบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ศูนย์ประสานงานการ
ผลิตและพัฒนก าลังคนอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก (วิทยาลัยเทคนิค
พัทยา) 
 

งานความ
ร่วมมือ 

 

 20 เม.ย. 2563 สรุปภาคนอกเวลา และตัดยอดผู้ถูกหักเงิน กรณีลาเกิน 15 ครั้งต่อปี 
ให้งานการเงิน 
 

งานบุคลากร  

20 20 เม.ย. 2563 รายงานผลรายชื่อวิจัยในชั้นเรียน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เข้าส านักวิจัยฯ 
 

งานวิจัย  

1 31 พ.ค. 2563 -โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แลนด์มาร์คหน้าอาคารอ านวยการ 
-โครงการปรับปรุงห้องงานอาคารสถานที่และที่จัดเก็บของ 
-โครงการปรับปรุงซุ้มนั่งเล่นนักเรียน นักศึกษา 
-โครงการปรับปรุงซุ้มระแนงพลางแดด ระยะที่ 2 
-โครงการปรับปรุงโต๊ะหินอ่อนภายในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
-โครงการปรับปรุงอ่างน้ าสแตนเลสในห้องน้ านักเรียน นักศึกษา 
 -โครงการปรับปรุงบันไดทางขึ้นด้านหลังอาคารอ านวยการ  

งานอาคาร
สถานที่ 

 

1 31 พ.ค. 2563 -ประสานงานและให้ความร่วมมือกับงานกิจกรรมและงานอ่ืนๆ ใน
การด าเนินโครงการต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ 

งานอาคาร
สถานที่ 

 

1 30 มิ.ย. 2563 -โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แลนด์มาร์คหน้าอาคารอ านวยการ 
-โครงการปรับปรุงห้องงานอาคารสถานที่และที่จัดเก็บของ 
-โครงการปรับปรุงซุ้มนั่งเล่นนักเรียน นักศึกษา 
-โครงการปรับปรุงซุ้มระแนงพลางแดด ระยะที่ 2 
-โครงการปรับปรุงโต๊ะหินอ่อนภายในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
-โครงการปรับปรุงอ่างน้ าสแตนเลสในห้องน้ านักเรียน นักศึกษา 
 -โครงการปรับปรุงบันไดทางขึ้นด้านหลังอาคารอ านวยการ  

งานอาคาร
สถานที่ 

 

1 30 มิ.ย. 2563 -ประสานงานและให้ความร่วมมือกับงานกิจกรรมและงานอ่ืนๆ ใน
การด าเนินโครงการต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ 

งานอาคาร
สถานที่ 

 

1 31 ก.ค. 2563 -โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แลนด์มาร์คหน้าอาคารอ านวยการ 
-โครงการปรับปรุงห้องงานอาคารสถานที่และที่จัดเก็บของ 
-โครงการปรับปรุงซุ้มนั่งเล่นนักเรียน นักศึกษา 
-โครงการปรับปรุงซุ้มระแนงพลางแดด ระยะที่ 2 
-โครงการปรับปรุงโต๊ะหินอ่อนภายในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
-โครงการปรับปรุงอ่างน้ าสแตนเลสในห้องน้ านักเรียน นักศึกษา 
 -โครงการปรับปรุงบันไดทางขึ้นด้านหลังอาคารอ านวยการ  

งานอาคาร
สถานที่ 

 

1 31 ก.ค. 2563 -ประสานงานและให้ความร่วมมือกับงานกิจกรรมและงานอ่ืนๆ ใน
การด าเนินโครงการต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ 
 

งานอาคาร
สถานที่ 

 



 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

1 31 ส.ค. 2563 -โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แลนด์มาร์คหน้าอาคารอ านวยการ 
-โครงการปรับปรุงห้องงานอาคารสถานที่และที่จัดเก็บของ 
-โครงการปรับปรุงซุ้มนั่งเล่นนักเรียน นักศึกษา 
-โครงการปรับปรุงซุ้มระแนงพลางแดด ระยะที่ 2 
-โครงการปรับปรุงโต๊ะหินอ่อนภายในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
-โครงการปรับปรุงอ่างน้ าสแตนเลสในห้องน้ านักเรียน นักศึกษา 
-โครงการปรับปรุงบันไดทางขึ้นด้านหลังอาคารอ านวยการ  

งานอาคาร
สถานที่ 

 

1 31 ส.ค. 2563 -ประสานงานและให้ความร่วมมือกับงานกิจกรรมและงานอ่ืนๆ ใน
การด าเนินโครงการต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ 

งานอาคาร
สถานที่ 

 

1 30 ก.ย. 2563 -โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แลนด์มาร์คหน้าอาคารอ านวยการ 
-โครงการปรับปรุงห้องงานอาคารสถานที่และที่จัดเก็บของ 
-โครงการปรับปรุงซุ้มนั่งเล่นนักเรียน นักศึกษา 
-โครงการปรับปรุงซุ้มระแนงพลางแดด ระยะที่ 2 
-โครงการปรับปรุงโต๊ะหินอ่อนภายในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
-โครงการปรับปรุงอ่างน้ าสแตนเลสในห้องน้ านักเรียน นักศึกษา 
-โครงการปรับปรุงบันไดทางขึ้นด้านหลังอาคารอ านวยการ  

งานอาคาร
สถานที่ 

 

1 30 ก.ย. 2563 -ประสานงานและให้ความร่วมมือกับงานกิจกรรมและงานอ่ืนๆ ใน
การด าเนินโครงการต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ 

งานอาคาร
สถานที่ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

 
 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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กรกฎาคม 1 2 3 4 5 1 เปิดภาคเรยีนท่ี 1/2563 ทุกระดับชั้น งานทะเบียน

2563 1 6 7 8 9 10 11 12 1-15 ตรวจสอบประวัตนิกัเรยีน นกัศกึษาใหม่ งานทะเบียน
2 13 14 15 16 17 18 19 3 รายงานผลการจัดซื้อครภุัณฑ ์ให้กบั สนง.คลังจังหวัดชลบุรี งานพัสดุ

3 20 21 22 23 24 25 26 4-7 วางฎีกาเดือน/รายงานการเบิกจ่ายตอ่คลังฯและสตง. งานการเงิน

4 27 28 29 30 31 5 ออกปฏิทินขา่วเดือน กรกฏาคม 2563 และประชาสัมพันธ์เพจขา่วงานประชาสัมพันธ์
7 รายงานผลการจัดซื้อครภุัณฑ ์ให้กบั สนผ. งานพัสดุ

7 ลงทะเบียนคมุวัสดุและครภุัณฑใ์นการจัดซื้อ งานพัสดุ
9 ประชมุคณะครู-อาจารย ์เจ้าหนา้ท่ีและนกัการภารโรง งานสารบรรณ

14 ตอ่ทะเบียนภาษีรถยนต์+พรบ ทะเบียน กษ-741 ชลบุรี งานพัสดุ
16-20 สรปุบุคลากรท่ีลาเกนิก าหนดและสรปุการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการให้งานการเงิน
งานบุคลากร

20 จัดท าค าสั่ง เวร - ยามรกัษาการณ์ประจ าเดือน งานอาคาร
23-26 รบัค ารอ้งใบประกาศนยีบัตรผู้ส าเรจ็หลักสูตรวิชาชพีระยะสั้น งานทะเบียน
25-31 เรง่รดัและตดิตามการใชง้บประมาณครัง้ท่ี 1 งานการเงิน

30-31 ล้างขจ.05/สรปุงบประมาณคงเหลือประจ าเดือน งานการเงิน

สิงหาคม 1 2 1-5 วางฎีกาเดือน/รายงานการเบิกจ่ายตอ่คลังฯและสตง. งานการเงิน
2563 5 3 4 5 6 7 8 9 1 ท าสรปุวันลาบุคลากรของวิทยาลัยฯ
 งานบุคลากร

6 10 11 12 13 14 15 16 4 ออกปฏิทินขา่วเดือน สิงหาคม 2563 และประชาสัมพันธ์เพจขา่ว งานประชาสัมพันธ์

7 17 18 19 20 21 22 23 6 รายงานผลการจัดซื้อครภุัณฑ ์ให้กบั สนง.คลังจังหวัดชลบุรี งานพัสดุ

8 24 25 26 27 28 29 30 13 รายงานผลการจัดซื้อครภุัณฑ ์ให้กบั สนผ. งานพัสดุ
31 13 ลงทะเบียนคมุวัสดุและครภุัณฑใ์นการจัดซื้อ งานพัสดุ

13 รายงานประจ าเดือน (Manual) ส่งหนว่ยตรวจสอบภายใน งานบัญชี

และส านกังานตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาคท่ี 2
13-16 สรปุบุคลากรท่ีลาเกนิก าหนดและสรปุการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการให้งานการเงิน
งานบุคลากร

20 จัดท าค าสั่งเวร-ยาม รกัษาการณ์ประจ าเดือน งานอาคาร
25-31 เรง่รดัและตดิตามการใชง้บประมาณครัง้ท่ี 2 งานการเงิน

27-31 ล้างขจ.05/สรปุงบประมาณคงเหลือประจ าเดือน งานการเงิน

ปฏิทินปฏิบัติงานวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ประจ าปีการศึกษา 2563
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ปฏิทินปฏิบัติงานวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ประจ าปีการศึกษา 2563

กนัยายน 9 1 2 3 4 5 6 3 รายงานผลการจัดซื้อครภุัณฑ ์ให้กบั สนง.คลังจังหวัดชลบุรี งานพัสดุ

2563 10 7 8 9 10 11 12 13 5-9 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 2563 งานการเงิน
11 14 15 16 17 18 19 20 8 รายงานผลการจัดซื้อครภุัณฑ ์ให้กบั สนผ. งานพัสดุ

12 21 22 23 24 25 26 27 10 ลงทะเบียนคมุวัสดุและครภุัณฑใ์นการจัดซื้อ งานพัสดุ
13 28 29 30 15 ขอเปิดระบบช าระเงิน Teller Payment กบัธนาคารกรงุไทย งานการเงิน

16 ออกปฏิทินขา่วเดือน กนัยายน 2563 และประชาสัมพันธ์เพจขา่ว งานประชาสัมพันธ์
17-18 สรปุบุคลากรท่ีลาเกนิก าหนดและสรปุการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการให้งานการเงิน
งานบุคลากร

21 จัดท าค าสั่ง เวร - ยามรกัษาการณ์ประจ าเดือน งานอาคาร

21 ประชมุคณะผู้บรหิาร ครแูละบุคลากร วิทยาลัยเทคนคิพัทยา ครัง้ท่ี 2/2563งานสารบรรณ

24 ลงทะเบียนแก ้0 ภาคเรยีนท่ี 1/2563 งานทะเบียน

24-27 ล้างขจ.05/สรปุงบประมาณคงเหลือประจ าเดือน งานการเงิน
25 จัดท าวารสาร ชว่งเดือนกนัยายน ฉบับท่ี 1 / รวบรวมขอ้มูลกจิกรรมของแตล่ะแผนกวิชา / รวบรวมขอ้มูลส่งโรงพิมพ์ /จัดท า VDO แนะน าวิทยาลัยงานประชาสัมพันธ์

25 ประเมินผลงานเพือ่เลื่อนขั้นเงินเดือน ครัง้ท่ี 2 ของขา้ราชการและพนกังานราชการงานบุคลากร

25 ประเมินผลงานครอูัตราจ้างและเจ้าหนา้ท่ี งานบุคลากร

25 รบัค ารบัรองขอกลับเขา้เรยีน พักการเรยีน รกัษาสภาพ ภาคเรยีนท่ี 2/2563งานทะเบียน

ตลุาคม 1 2 3 4 1 ตอ่ทะเบียนภาษีรถยนต์+พรบ ทะเบียน นค-8207 ชลบุรี งานพัสดุ

2563 14 5 6 7 8 9 10 11 1-4 จัดท ารายงานสรปุวันลาของขา้ราชการส่ง สอศ . งานบุคลากร

15 12 13 14 15 16 17 18 6 ด าเนนิการตอ่สัญญาจ้างของครอูัตราจ้างและเจ้าหนา้ท่ี งานบุคลากร

16 19 20 21 22 23 24 25 6 จัดท าค าสั่งอนมัุตจ้ิางครแูละเจ้าหนา้ท่ี ค าสั่งอนมัุติ/คา่ครองชพี งานบุคลากร

17 26 27 28 29 30 31 8-11 ส ารวจครภุัณฑป์ระจ าปีงบประมาณ งานพัสดุ

9 ลงทะเบียนแก ้0 ภาคเรยีนท่ี 1/2563 งานทะเบียน

13 ออกปฏิทินขา่วเดือน ตลุาคม 2563 และประชาสัมพันธ์เพจขา่ว งานประชาสัมพันธ์

15 ลงทะเบียนนกัเรยีน นกัศกึษา ภาคเรยีนท่ี 2/2563 งานทะเบียน

15 รายงานผลการจัดซื้อครภุัณฑ ์ให้กบั สนง.คลังจังหวัดชลบุรี งานพัสดุ

15-18 วางฎีกาเดือน/รายงานการเบิกจ่ายตอ่คลังฯและสตง. งานการเงิน

16 รายงานเกรดเฉลี่ย GPA (5 ภาคเรยีน) งานทะเบียน
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18-23 จัดท า รบ.1 , รบ.2 , ประกาศนยีบัตร , ใบมาตรฐานวิชาชพีของผู้ส าเรจ็การศกึษาภาคเรยีนที ่1/2563งานทะเบียน

18 รายงานประจ าเดือน (Manual) ส่งหนว่ยตรวจสอบภายใน งานบัญชี

และส านกังานตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาคท่ี 2

18 รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน (ปย.1)ทุกงานและทุกแผนกวชิา

18 รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน (ปย.2)ทุกงานและทุกแผนกวชิา

18 ประชมุคณะผู้บรหิาร ครแูละบุคลากร วิทยาลัยเทคนคิพัทยา ครัง้ท่ี 3/2563งานสารบรรณ

22-26 สรปุบุคลากรท่ีลาเกนิก าหนดและสรปุการปฏิบัตงิาน
 งานบุคลากร

นอกเวลาราชการให้งานการเงิน

26 ท าเลือนขั้นเงินเดือนของขา้ราชการ งานบุคลากร
26 จัดท าค าสั่ง เวร - ยามรกัษาการณ์ประจ าเดือน งานอาคาร

29 รายงานการใชใ้บเสรจ็รบัเงินตอ่สอศ . งานการเงิน

29 ล้างขจ.05/สรปุงบประมาณคงเหลือประจ าเดือน งานการเงิน

30 รายงานประจ าปี (GFMIS) งานบัญชี

30 ลงทะเบียนนกัเรยีน นกัศกึษา ภาคเรยีนท่ี 2/2563 (รอบท่ี 2) งานทะเบียน

31 แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัตงิานด้านบัญชกีาร งานบัญชี

เงินของส่วนราชการ ระดับหนว่ยเบิกจ่าย งวดท่ี 2

31 งบเปรยีบเทียบเงินฝากธนาคารรบัจากคลังทุกบัญช ีงวดท่ี 2 งานบัญชี

31 รายงานประจ าปี (GFMIS) งานบัญชี

31 รายงานประจ าปี (Munual) และกระดาษท าการ การปรบัปรงุรายการงานบัญชี

พฤศจิกายน 1 1 สรปุวันลาของครแูละเจ้าหนา้ท่ี งานบุคลากร

2563 18 2 3 4 5 6 7 8 2-6 ตรวจสอบและประกาศพ้นสภาพนกัเรยีน นกัศกึษา งานทะเบียน

9 10 11 12 13 14 15 3-7 วางฎีกาเดือน/รายงานการเบิกจ่ายตอ่คลังฯและสตง. งานการเงิน

16 17 18 19 20 21 22 4 ออกปฏิทินขา่วเดือน พฤศจิกายน 2563 และประชาสัมพันธ์เพจขา่วงานประชาสัมพันธ์

23 24 25 26 27 28 29 5 รายงานผลการจัดซื้อครภุัณฑ ์ให้กบั สนง.คลังจังหวัดชลบุรี งานพัสดุ

30 5 รายงานผลการจัดซื้อครภุัณฑ ์ให้กบั สนผ. งานพัสดุ

10 จัดซื้อหนงัสือเรยีนฟร ี15 ปี พรอ้มตรวจนบั งานพัสดุ
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10 ลงทะเบียนคมุวัสดุและครภุัณฑใ์นการจัดซื้อ งานพัสดุ

11 ตดิป้ายประชาสัมพันธ์ รบัสมัครนกัเรยีน นกัศกึษาใหม่ ปี 2564 งานประชาสัมพันธ์

16 สรปุรายงานผลการส ารวจครภุัณฑป์ระจ าปี งานพัสดุ

16 รายงานประจ าเดือน (Munual) งานบัญชี

19-22 สรปุบุคลากรท่ีลาเกนิก าหนดและสรปุการปฏิบัตงิาน
 งานบุคลากร

นอกเวลาราชการให้งานการเงิน
20 จัดท าค าสั่ง เวร - ยามรกัษาการณ์ประจ าเดือน งานอาคาร

26-30 ล้างขจ.05/สรปุงบประมาณคงเหลือประจ าเดือน งานการเงิน
27 รบัสมัครนกัเรยีน นกัศกึษาใหม่ โควตา ปีการศกึษา 2564 งานทะเบียน

30 หนงัสือรบัรองการประเมินผลการควบคมุภายใน (ปอ.1) งานบัญชี

30 รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน (ปอ.2) งานบัญชี

ธันวาคม 1 1 2 3 4 5 6 1 สรปุวันลาของครแูละเจ้าหนา้ท่ี งานบุคลากร

2563 2 7 8 9 10 11 12 13 1-30 รบัค ารอ้งขอจบ ภาคเรยีนท่ี 2/2563 งานทะเบียน

3 14 15 16 17 18 19 20 3 จัดท าปฏิทินส่งความสุขปี 2562 งานประชาสัมพันธ์

4 21 22 23 24 25 26 27 3-4 วางฎีกาเดือน งานการเงิน

5 28 29 30 31 3 รายงานผลการจัดซื้อครภุัณฑ ์ให้กบั สนง.คลังจังหวัดชลบุรี งานพัสดุ

5-6 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตอ่คลังฯและสตง . งานการเงิน

8 รายงานผลการจัดซื้อครภุัณฑ ์ให้กบั สนผ. งานพัสดุ

15 ตรวจสอบและรบัรองความถกูตอ้งของการระบุคา่ใชจ่้าย งานบัญชี

ในระบบ GFMIS เพือ่จัดท าตน้ทุนผลผลิตของ สอศ.

16 รบัเงินลงทะเบียน นกัเรยีน นกัศกึษาโควตา้ รอบท่ี 1 งานการเงิน
17 จัดท าค าสั่ง เวร - ยามรกัษาการณ์ประจ าเดือน งานอาคาร

17-19 ด าเนนิการส่งปฏิทินส่งความสุขให้กบั สอศ. และหนว่ยงานท่ีเกี่ยวขอ้งงานประชาสัมพันธ์

22-25 รายงานขอ้มูลนกัเรยีน นกัศกึษารายบุคคล งวดท่ี 2 (BMS) ปีงบประมาณ 2564งานทะเบียน

24-28 ล้างขจ.05/สรปุงบประมาณคงเหลือประจ าเดือน งานการเงิน

31 ส่งรายงานผลการส ารวจครภุัณฑใ์ห้กบัหนว่ยตรวจสอบภายใน งานพัสดุ
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31 หนงัสือรบัรองการประเมินผลการควบคมุภายใน (ปอ.1) งานบัญชี

31 ออกปฏิทินขา่วเดือน ธันวาคม 2563 และประชาสัมพันธ์เพจขา่ว งานประชาสัมพันธ์

มกราคม 1 2 3 4 สรปุวันลาของครแูละเจ้าหนา้ท่ี งานบุคลากร

2564 6 4 5 6 7 8 9 10 4-9 วางฎีกาเดือน/รายงานการเบิกจ่ายตอ่คลังฯและสตง. งานการเงิน

7 11 12 13 14 15 16 17 9 รายงานผลการจัดซื้อครภุัณฑ ์ให้กบั สนง.คลังจังหวัดชลบุรี งานพัสดุ

8 18 19 20 21 22 23 24 9 รายงานผลการจัดซื้อครภุัณฑ ์ให้กบั สนผ. งานพัสดุ

9 25 26 27 28 29 30 31 15-19 สรปุบุคลากรท่ีลาเกนิก าหนดและสรปุการปฏิบัตงิาน
 งานบุคลากร

นอกเวลาราชการให้งานการเงิน

15-20 ออกปฏิทินขา่วเดือนมกราคม 2564 และประชาสัมพันธ์เพจขา่ว งานประชาสัมพันธ์

19 ประชมุคณะครู-อาจารย ์เจ้าหนา้ท่ีและนกัการภารโรง งานสารบรรณ
20 จัดท าค าสั่ง เวร - ยามรกัษาการณ์ประจ าเดือน งานอาคาร
20 จัดพิมพ์หนงัสือรบัรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายให้กบัขา้ราชการ งานการเงิน

26-30 ส่งขอ้มูลการรบัสมัครนกัเรยีน นกัศกึษาใหม่ ปี 2564 ให้สถานวีิทยุงานประชาสัมพันธ์

30-31 ล้างขจ.05/สรปุงบประมาณคงเหลือประจ าเดือน งานการเงิน

กมุภาพันธ์ 10 1 2 3 4 5 6 7 5 วางฎีกาเดือน/รายงานการเบิกจ่ายตอ่คลังฯและสตง. งานการเงิน

2564 11 8 9 10 11 12 13 14 6 รายงานผลการจัดซื้อครภุัณฑ ์ให้กบั สนง.คลังจังหวัดชลบุรี งานพัสดุ

12 15 16 17 18 19 20 21 6 รายงานผลการจัดซื้อครภุัณฑ ์ให้กบั สนผ. งานพัสดุ

13 22 23 24 25 26 27 28 8 ออกวารสารฉบับพิเศษ งานประชาสัมพันธ์

11 รายงานประจ าเดือน (Munual) / รายงานประจ าเดือน (GFMIS) งานบัญชี
11 รวบรวมขอ้มูลส่งโรงพิมพ์ / ออกรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนท่ี งานประชาสัมพันธ์

11-15 สรปุบุคลากรท่ีลาเกนิก าหนดและสรปุการปฏิบัตงิาน
 งานบุคลากร

นอกเวลาราชการให้งานการเงิน
22 จัดท าค าสั่ง เวร - ยามรกัษาการณ์ประจ าเดือน งานอาคาร
22 รบัค ารอ้งขอกลับเขา้เรยีน , พักการเรยีน , รกัษาสภาพ ภาคเรยีนท่ี 2/2563งานทะเบียน

25-28 จัดท า ร.บ.1/ร.บ.2/ใบมาตรวิชาชพีของผู้ส าเรจ็การศกึษา ภาคเรยีนที ่2/2563งานทะเบียน

25-28 ล้างขจ.05/สรปุงบประมาณคงเหลือประจ าเดือน งานการเงิน



เดือน , ปี

สัป
ดา

ห์ท
ี่

วัน
จนั

ทร์
วัน

อัง
คา

ร
วัน

พุธ
วัน

พฤ
หัส

บดี
วัน

ศุก
ร์

วัน
เส
าร์

วัน
อา
ทิต

ย์

วันที่ งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ปฏิทินปฏิบัติงานวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ประจ าปีการศึกษา 2563

28 ลงทะเบียนแก ้0/มส. ภาคเรยีนท่ี 2/2563 งานทะเบียน

 มีนาคม 14 1 2 3 4 5 6 7 1 สรปุวันลาของครแูละเจ้าหนา้ท่ี งานบุคลากร

2564 15 8 9 10 11 12 13 14 1-5 วางฎีกาเดือน/รายงานการเบิกจ่ายตอ่คลังฯและสตง. งานการเงิน

16 15 16 17 18 19 20 21 5 รายงานผลการจัดซื้อครภุัณฑ ์ให้กบั สนง.คลังจังหวัดชลบุรี งานพัสดุ

17 22 23 24 25 26 27 28 5 รายงานผลการจัดซื้อครภุัณฑ ์ให้กบั สนผ. งานพัสดุ

18 29 30 31 5 รบัเงินลงทะเบียน นกัเรยีน นกัศกึษาโควตา้ รอบท่ี 2 งานการเงิน

5 ตอ่ทะเบียนภาษีรถยนต์+พรบ ทะเบียน นข-2726 ชลบุรี งานพัสดุ

5 ลงทะเบียนแก ้0/มส. ภาคเรยีนท่ี 2/2563 งานทะเบียน

7-11 รายงานเกรดเฉลี่ย GPA (6 ภาคเรยีน) งานทะเบียน

7 รบัเงินเงินลงทะเบียนเรยีนภาคฤดูรอ้น งานการเงิน

17-18 สรปุบุคลากรท่ีลาเกนิก าหนดและสรปุการปฏิบัตงิาน
 งานบุคลากร

นอกเวลาราชการให้งานการเงิน
18 จัดท าค าสั่ง เวร - ยามรกัษาการณ์ประจ าเดือน งานอาคาร

18 อนมัุตจิบนกัเรยีน นกัศกึษา จบพรอ้มรุน่ ประจ าปีการศกึษา 2563 งานทะเบียน

25-30 ล้างขจ.05/สรปุงบประมาณคงเหลือประจ าเดือน งานการเงิน

เมษายน 1 2 3 4 1 สรปุวันลาของครแูละเจ้าหนา้ท่ี งานบุคลากร

2564 5 6 7 8 9 10 11 3 รายงานผลการจัดซื้อครภุัณฑ ์ให้กบั สนง.คลังจังหวัดชลบุรี งานพัสดุ

12 13 14 15 16 17 18 3-5 วางฎีกาเดือน/รายงานการเบิกจ่ายตอ่คลังฯและสตง. งานการเงิน

19 20 21 22 23 24 25 5 ประชาสัมพันธ์การรบัสมัครนกัเรยีน นกัศกึษาใหม่ / งานประชาสัมพันธ์

26 27 28 29 30 แนะน าสถานศกึษา ปีการศกึษา 2564 สัมพันธ์
5 รายงานเกรดเฉลี่ย GPA (จบไม่พรอ้มรุน่) งานทะเบียน

8 รายงานผลการจัดซื้อครภุัณฑ ์ให้กบั สนผ. งานพัสดุ

15 ลงทะเบียนเรยีนนกัเรยีน นกัศกึษา ใหม่ งานการเงิน

15 รายงานประจ าเดือน (Munual) งานบัญชี

15 รายงานประจ าเดือน (GFMIS)

16 ท าเลือนขั้นเงินเดือนของขา้ราชการ งานบุคลากร
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16-20 สรปุบุคลากรท่ีลาเกนิก าหนดและสรปุการปฏิบัตงิาน
 งานบุคลากร

นอกเวลาราชการให้งานการเงิน

29-30 ล้างขจ.05/สรปุงบประมาณคงเหลือประจ าเดือน งานการเงิน

29 อนมัุตจิบนกัเรยีน นกัศกึษา จบไม่พรอ้มรุน่ ประจ าปีการศกึษา 2563งานทะเบียน
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กรกฎาคม 1 2 3 4 5 1 เปิดภาคเรยีนท่ี 1/2563 ทุกแผนกวิชา

2563 1 6 7 8 9 10 11 12 1-30 ส่งค ารอ้งขอออกฝกึงาน ภาคเรยีนท่ี 2/2563 งานระบบทวิ
2 13 14 15 16 17 18 19 1-31 ตดิตามรวบรวมวุฒิการศกึษาเดิม ปวช1 และปวส1 ปีการศกึษา 2563งานทะเบียน

3 20 21 22 23 24 25 26 3 ประชมุประจ าเดือนแผนกวิชาอิเล็กทรอนกิส์ แผนกวชิาอเิลก็ฯ

4 27 28 29 30 31 6-10 สัปดาห์แห่งการพูดภาษาจีน แผนกวิชาสามัญฯ

นเิทศนกัเรยีน นกัศกึษาทวิภาคแีละฝกึประสบการณ์สมรรถนะวิชาชพีครัง้ที ่ 1แผนกวิชาการโรงแรม

9 ลงทะเบียนเพิม่เตมิ 1/2563 งานทะเบียน

10 ลงทะเบียนนกัเรยีน นกัศกึษา ระดับ ปวส 1ภาคเรยีน 1/2563 งานทะเบียน

16 โครงการศกึษาดูงานนกัเรยีนในสถานประกอบการ ประจ าปีการศกึษา 2563แผนกวชิาธุรกิจค้าปลีกฯ

17 รายงานผลความกา้วหนา้การวัดและประเมินผลตามสภาพจรงิ (2)แผนกวชิาอเิลก็ฯ

17 ลงทะเบียน นกัเรยีน นกัศกึษา ปวช 2,3 และปวส2 (รอบท่ี2) ภาคเรยีนที ่1/2563งานทะเบียน

17 ส่งความคบืหนา้การวัดผลและประเมินผลการเรยีน ครัง้ท่ี 2 (พิมพ์เอกสาร)งานวัดผล

โครงการสรา้งบ้านพักคร ูฝกึทักษะปฏิบัตงิานจรงิ แผนกวิชาชา่งเชือ่ม

จัดท าโครงการศกึษาดูงานในสถานประกอบการของนร นศ ปี 2563แผนกวชิาการโรงแรมฯ

27-31 ตรวจสอบนกัเรยีน นกัศกึษาท่ีไม่ลงทะเบียนเรยีนและขาด งานทะเบียน

คณุสมบัตกิารเป็นนกัเรยีนนกัศกึษา และด าเนนิการประกาศพันสภาพ

30 ประชมุคณะกรรมการจัดท าตารางสอน 2/2563 งานหลักสูตร

31 ตรวจเครือ่งแตง่การนกัเรยีน นกัศกึษาประจ าเดือน แผนกวชิาอเิลก็ฯ

สิงหาคม 1 2 1-28 เขยีนสัญญาค้ าประกนันกัเรยีน-นกัศกึษา งานระบบทวิ
2563 5 3 4 5 6 7 8 9 3-7 จัดท าบัตรนกัเรยีน นกัศกึษาปวช1และปวส1 ปี 2563 งานทะเบียน

6 10 11 12 13 14 15 16 5 ส่งแบ่งรายวิชา งานหลักสูตร

7 17 18 19 20 21 22 23 13 ส่งตารางสอนเพือ่ท าการตรวจ งานหลักสูตร

8 24 25 26 27 28 29 30 13 ส่งแบบส ารวจรายชื่อหนงัสือแบบเรยีน ระดับ ปวช.(แบบ สมอ.1)งานวิทยบริการ

31 โครงการทดสอบมาตรฐานฝมืีอทางวิชาชพีให้ผู้บรกิารคอมพิวเตอรแ์ละแผนกวชิาเทคโนคอมฯ

ระบบคอมพิวเตอร์

14 ส่งความคบืหนา้การวัดผลและประเมินผลการเรยีน ครัง้ท่ี 3 (ใน RMS)งานวัดผล

ปฏิทินปฏิบัติงานวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ประจ าปีการศึกษา 2563
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14 ส่งยอดนกัเรยีน นกัศกึษา งวดท่ี 3/2563 งานทะเบียน

17-19 คณะกรรมการตรวจตารางสอน 2/2563 งานหลักสูตร

20 ประชมุภาค ี4 ฝา่ยและคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดซื้อหนงัสือภาคเรยีนที ่2/2563งานวิทยบริการ

สัมมนาการฝกึงานและฝกึปประสบการณ์สมรรถนะวิชาชพี ภาคเรยีนที ่1/2563แผนกวิชาการโรงแรม

20 การทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชพี ผู้ปฏิบัตกิารขนส่งสินคา้ทางถนน ชั้น 1แผนกวชิาธุรกิจค้าปลีก

24 ประกาศรายชื่อหนงัสือแบบเรยีนประจ ารายวิชาและคดัเลือกหนงัสือภาคเรยีนที ่2/2563งานวิทยบริการ

กนัยายน 9 1 2 3 4 5 6 7 สรปุรายชื่อ ขาด ลามาสาย งานบุคลากร

2563 10 7 8 9 10 11 12 13 11 ส่งเอกสารการจัดซื้อหนงัสือให้งานพัสดุ งานวิทยบริการ

11 14 15 16 17 18 19 20 14 แจ้งครผูู้สอนให้จัดส่งสื่อการเรยีนการสอน ภาคเรยีนท่ี 1/2563 งานสื่อการเรียนฯ

12 21 22 23 24 25 26 27 15 ปิดให้บรกิาร ยมื-คนื ทรพัยากรสารสนเทศห้องสมุด ภาคเรยีนท่ี 1/2563งานวิทยบริการ

13 28 29 30 19 นกัเรยีน นกัศกึษาท่ีฝกึงาน 1/2563 กลับจากฝกึงาน งานระบบทวิ

21 ปัจฉิมนเิทศ นกัเรยีน นกัศกึษาท่ีกลับจากฝกึงาน 1/2563 งานระบบทวิ

22 ขออนมัุตติวับุคคล และตารางสอน ภาคเรยีนท่ี 2/2563

21 ประชาสัมพันธ์การช าระเงินคา่ลงทะเบียนผา่นระบบ Teller Payment

25 ส่งบันทึกหลังการสอน งานหลักสูตร

ด าเนนิการจัดซื้อวัสดุการศกึษา(วัสดุฝกึ) ภาคเรยีนท่ี 2/2563 ทุกแผนกวิชา

28 ส่งผลการเรยีนภาคเรยีนท่ี 1/2563 งานวัดผล

30 น าเสนอผลการเรยีนภาคเรยีนท่ี 1/2563 งานวัดผล

30 ครผูู้ส่งสื่อการเรยีนการสอน ภาคเรยีนท่ี 1/2563 งานสื่อการเรียนฯ

ตลุาคม 1 2 3 4 1 สรปุผลการปฏิบัตงิานภาคเรยีนท่ี 1/2563 งานวิทยบริการ

2563 14 5 6 7 8 9 10 11 1 ส่งสรปุรายงานผลการนเิทศนกัเรยีน นกัศกึษา ภาคเรยีนท่ี 1/2563 -งานวิทยบริการ

15 12 13 14 15 16 17 18 1-30 รบัค ารอ้งขอกลับเขา้เรยีน พักเรยีน รกัษาสภาพ ภาคเรยีนท่ี 2/2563งานทะเบียน

16 19 20 21 22 23 24 25 พรอ้มกบัสมุดบันทึการฝกึงาน(เล่มชมพ)ู และคู่มือการประเมินผล(เล่มเขยีว)

17 26 27 28 29 30 31 2 ประกาศผลการเรยีนภาคเรยีนท่ี 1/2563 งานวัดผล

4 ด าเนนิโครงการ การประชมุเชงิปฏิบัตกิารเขยีนแผนการฝกึอาชพี ระบบ -งานระบบทวิ

ทวิภาครีว่มกบัสถานประกอบการตามสาขาวิชาชพี ทุกประเภทวิชา
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7 ส่งผลแก ้0 , มส. ภาคเรยีนท่ี 1/2563 งานวัดผล

9 สรปุรายงานน าเสนอผู้อ านวยการ ภาคเรยีนท่ี 1/2563 งานสื่อการเรียนฯ

9 ประกาศผลแก ้0 , มส. ภาคเรยีนท่ี 1/2563 งานวัดผล

9 ปฐมนเิทศนกัเรยีน นกัศกึษาท่ีออกฝกึงาน ภาคเรยีนท่ี 2/2563 งานระบบทวิ

12 สิ้นสุดการส่งผลแก ้มส. ภาคเรยีนท่ี 1/2563 งานวัดผล

12 เปิดภาคเรยีนท่ี 2/2563 งานหลักสูตร

12 เปิดให้บรกิารห้องสมุด ประจ าภาคเรยีนท่ี 2/2563 งานวิทยบริการ

12 นกัเรยีน นกัศกึษาออกฝกึงานภาคเรยีนท่ี  2/2563 งานวิทยบริการ

12-30 รบัโอนผลการเรยีนภาคเรยีนท่ี 2/2563 งานวัดผล

15 ส่งโครงการสอน/แผนการสอน 2/2563 งานหลักสูตร

สรา้งนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ใหม่ แผนกวชิา NDT

19 เปิดให้บรกิาร ยมื-คนื ทรพัยากรสารสนเทศห้องสมุด ภาคเรยีนที ่2/2563งานวิทยบริการ

20 แตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณานกัเรยีน-นกัศกึษา (โควตา้) งานหลักสูตร

30 สรปุรายชี่อสถานประกอบการ

พฤศจิกายน 1 1-27 ส่งค ารอ้งขอออกฝกึงานภาคเรยีนท่ี 2/2563 งานระบบทวิ

2563 18 2 3 4 5 6 7 8 5-6 สอบหัวขอ้โครงการ แผนกวชิาอเิลก็ฯ

9 10 11 12 13 14 15 6 ส่งความคบืหนา้การวัดผลและประเมินผลการเรยีน ครัง้ท่ี 1 (ใน RMS)งานวัดผล

16 17 18 19 20 21 22 โครงการกจิกรรมออกคา่ยอาสาพัฒนา แผนกวชิา NDT

23 24 25 26 27 28 29 12 ประชมุประจ าเดือนแผนกวิชาอิเล็กทรอนกิส์ แผนกวชิาอเิลก็ฯ

30 การแขง่ขนัทักษะธุรกจิคา้ปลีกประเภทสินคา้ OTOP แผนกวชิาธุรกิจค้าปลีก

13 ลงทะเบียนแก ้0 ภาคเรยีนท่ี 1/2563 งานทะเบียน

22-27 ดูแล ส่งเสรมิ ก ากบั ตดิตามการจัดการเรยีนการสอน แกปั้ญหาเกี่ยวกบั -แผนกวิชาสามัญฯ

การเรยีนการสอนการฝกึงานและการวัดผลประเมินผลภาคเรยีนที ่2/2563

26 ด าเนนิกจิกรรมชมรมวิชาชพีฯ ภาคเรยีนท่ี 2/2563 แผนกวชิาการโรงแรมฯ

26 การแขง่ขนัทักษะวิชาชพี ระดับอาชวีศกึษาจังหวัดชลบุรี ทุกแผนกวิชา

ธันวาคม 1 1 2 3 4 5 6 1-31 เขยีนสัญญาค้ าประกนันกัเรยีน - นกัศกึษา งานระบบทวิ



เดือน , ปี

สัป
ดา

ห์ท
ี่

วัน
จนั

ทร์
วัน

อัง
คา

ร
วัน

พุธ
วัน

พฤ
หัส

บดี
วัน

ศุก
ร์

วัน
เส
าร์

วัน
อา
ทิต

ย์

วันที่ งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ปฏิทินปฏิบัติงานวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ประจ าปีการศึกษา 2563

2563 2 7 8 9 10 11 12 13 3 โครงการพีส่อนนอ้งเรยีนรูโ้ครงการสิ่งประดิษฐ์ แผนกวชิาอเิลก็ฯ

3 14 15 16 17 18 19 20 4 ตรวจเครือ่งแตง่การนกัเรยีน นกัศกึษาประจ าเดือน แผนกวชิาอเิลก็ฯ

4 21 22 23 24 25 26 27 9 ท าค าสั่งคณะกรรมการจัดท าตารางสอน 1/2564 งานหลักสูตร

5 28 29 30 31 11 ส่งความคบืหนา้การวัดผลและประเมินผลการเรยีน ครัง้ท่ี 2 (พิมพ์เอกสาร)งานวัดผล

17 ประชมุคณะกรรมการจัดท าตารางสอน 1/2564 งานหลักสูตร

โครงการฝกึปฏิบัตนิอกสถานท่ีด้านมัคคเุทศนแ์ละการจัดน าเท่ียวแผนกวชิาการโรงแรมฯ

18 รายงานผลความกา้วหนา้การวัดและประเมินผลตามสภาพจรงิ (2)แผนกวชิาอเิลก็ฯ

24 ส ารวจรายชื่อหนงัสือแบบเรยีน ระดับ ปวช.(แบบ สมอ.1) งานวิทยบริการ

24 โครงการส่งเสรมิเทคนคิการท างานเป็นทีม แผนกวชิาอเิลก็ฯ

ประชมุรวมแผนก ครัง้ท่ี 1และตรวจเครือ่งแตง่กายนกัเรยีน นกัศกึษา
แผนกวชิาการโรงแรมฯ

24 การแขง่ขนัทักษะวิชาชพี ระดับภาคตะวันออกและกรงุเทพมหานครทุกแผนกวิชา

26 กจิกรรมผลิตและจัดจ าหนา่ยของฝากและขอลท่ีระลึกวันปีใหม่
แผนกวชิาการโรงแรมฯ

มกราคม 1 2 3 7 ส่งแบบส ารวจรายชื่อหนงัสือแบบเรยีน ระดับ ปวช (แบบสมอ.1) งานวัดผล

2564 6 4 5 6 7 8 9 10 8 ส่งความคบืหนา้การวัดผลและประเมินผลการเรยีน ครัง้ท่ี 3 (ใน RMS)งานวัดผล

7 11 12 13 14 15 16 17 11-15 คณะกรรมการตรวจตาราสอน 1/2564 งานหลักสูตร

8 18 19 20 21 22 23 24 14 ประชมุภาค ี4 ฝา่ยและคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการซื้อหนงัสือ 1/2564งานวิทยบริการ

9 25 26 27 28 29 30 31 18-22 ส ารวจนกัเรยีน นกัศกึษาขอเปิดรายวิชาเรยีนภาคฤดูรอ้น 2563 งานหลักสูตร

21 ประกาศรายชื่อหนงัสือ ภาคเรยีนท่ี 1/2564 และจัดท าการสั่งซื้องานวิทยบริการ

23 สอบ V-NET ปีการศกึษา 2563 ระดับชั้น ปวช.3(รา่ง) งานวัดผล

24 สอบ V-NET ปีการศกึษา 2563 ระดับชั้น ปวส.2(รา่ง) งานวัดผล

25 ท าประกาศเปิดเรยีนภาคฤดูรอ้น 2563 งานประชาสมัพันธ์

28-29 จัดท าตารางสอนภาคฤดูรอ้น 2563 งานหลักสูตร

29 ขออนมัุตติวับุคคลภาคเรยีนฤดูรอ้น 2563 งานหลักสูตร

29 ส่งเอกสารการจัดซื้อหนงัสือให้กบังานพัสดุ งานวิทยบริการ

กมุภาพันธ์ 10 1 2 3 4 5 6 7 4 ขออนมัุตติวับุคคลภาคเรยีนฤดูรอ้น งานหลักสูตร

2564 11 8 9 10 11 12 13 14 6 นกัเรยีน นกัศกึษาท่ีฝกึงานภาคเรยีนท่ี 2/2563 กลับจากฝกึงานงานระบบทวิ
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ประจ าปีการศึกษา 2563

12 15 16 17 18 19 20 21 8 ปัจฉิมนเิทศ นกัเรยีน นกัศกึษา ท่ีกลับจากฝกึงาน ภาคเรยีนท่ี 2/2563งานระบบทวิ

13 22 23 24 25 26 27 28 8 แจ้งครผูู้สอน ส่งสื่อการเรยีนการสอน ภาคเรยีนท่ี 2/2563 งานสื่อการเรียนฯ

9 ปิดให้บรกิาร ยมื-คนื ทรพัยากรสารสนเทศห้องสมุด ภาคเรยีนท่ี 2/2563งานวิทยบริการ

12 ปิดเทอม ภาคเรยีนท่ี 2/2563 ทุกแผนกวิชา

15-19 สอบประเมินมาตรฐานทางวิชาชพี ปีการศกึษา 2563 งานวัดผล

17 ส่งบันทึกหลังการสอน งานหลักสูตร

22 น าส่งผลการเรยีนภาคเรยีนท่ี 2 ปีการศกึษา 2563 งานวัดผล

24 น าเสนอผลการเรยีนภาคเรยีนท่ี 2 ปีการศกึษา 2563 งานวัดผล

26 ครผูู้สอน ส่งสื่อการเรยีนการสอน ภาคเรยีนท่ี 2/2563 งานสื่อการเรียนฯ

26 ประกาศผลการเรยีนภาคเรยีนท่ี 2 ปีการศกึษา 2563 งานวัดผล

 มีนาคม 14 1 2 3 4 5 6 7 1-5 สอบวัดความรู/้จัดการทดสอบมาตรฐานฝมืีอทางวิชาชพี แผนกวชิาอเิลก็ฯ

2564 15 8 9 10 11 12 13 14 1 ส่งผลสอบมาตรฐานทางวิชาชพี ปีการศกึษา 2563 งานวัดผล

16 15 16 17 18 19 20 21 1 ส่งสรปุรายงานผลการนเิทศนกัเรยีน นกัศกึษา ภาคเรยีนท่ี 2/2563 -งานระบบทวิ

17 22 23 24 25 26 27 28 พรอ้มกบัสมุดบันทึกงานฝกึงาน(เล่มสีชมพ)ู และคู่มือการประเมินผล(เล่มสีเขยีว)

18 29 30 31 3 ส่งผลการแก ้0 และ มส. ภาคเรยีนท่ี 2/2563 งานวัดผล

5 ประกาศผลการแก ้0 และ มส. ภาคเรยีนท่ี 2/2563 งานวัดผล

8 สิ้นสุดการส่งผลการแก ้มส. ภาคเรยีนท่ี 2/2563 งานวัดผล

8-12 โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชา แผนกวชิาอเิลก็ฯ

10 สรปุรายงานเสนอผู้อ านวยการ ภาคเรยีนท่ี 2/2563 งานสื่อการเรียนฯ

15-19 โครงการจัดท าแผนการเรยีนรูแ้บบมุ่งเนน้สมรรถนะ แผนกวชิาอเิลก็ฯ

22-26 โครงการจัดท าใบงาน/ใบความรู/้สื่อการเรยีนการสอน แผนกวชิาอเิลก็ฯ

เมษายน 1 2 3 4 28 ส่งผลการเรยีน ภาคฤดูรอ้น ปีการศกึษา 2563 งานวัดผล

2564 5 6 7 8 9 10 11 30 ประกาศผลการเรยีน ภาคฤดูรอ้น ปีการศกึษา 2563 งานวัดผล

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30
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กรกฎาคม 1 2 3 4 5 1-30 กรอกขอ้มูลศนูยก์ าลังคนอาชวีศกึษา (V-COP) งานศนูยข์อ้มูล

2563 1 6 7 8 9 10 11 12 นกัเรยีน นกัศกึษาเขา้ใหม่ปีการศกึษา 2563 ระดับ ปวช 1 และปวส 1
2 13 14 15 16 17 18 19 3 ประกาศใชม้าตรฐานการศกึษาสถานศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2563งานประกนั

3 20 21 22 23 24 25 26 10-11 โครงการอบรมเพือ่พัฒนาศกัยภาพการเป็นผู้ประกอบการ งานศนูยบ่์มเพาะ

4 27 28 29 30 31 และประเมินแผนธุรกจิ
15 แบบรายงานความกา้วหนา้การด าเนนิงาน ศนูยป์ระสานงานการงานความรว่มือ

ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชวีศกึษา ภาคตะวันออก(วท.พัทยา)

โครงการสรา้งธุรกจิสรา้งรายได้ระหว่างเรยีน ปีการศกึษา 2563งานส่งเสรมิ

16 นเิทศก ากบัตดิตามให้ค าแนะน า ค าปรกึษา ด้านธุรกจิ งานส่งเสรมิ

แกน่กัเรยีนท่ีประกอบธุรกจิ (เดือนละ 1 ครัง้)
20 สรปุและเผยแพรผ่ลงานโครงการวิจัยและโครงงานนกัเรยีน นกัศกึษา ปีการศกึษา 2560งานวิจัย

30 รายงานผลการลงนามความรว่มมือกบัสถานประกอบการ- งานความรว่มมือ

ให้ส านกัความรว่มมือ

สิงหาคม 1 2 7 นเิทศก ากบัตดิตามให้ค าแนะน า ค าปรกึษา ด้านธุรกจิ งานส่งเสรมิ
2563 5 3 4 5 6 7 8 9 แกน่กัเรยีนท่ีประกอบธุรกจิ (เดือนละ 1 ครัง้)

6 10 11 12 13 14 15 16 10 โครงการศกึษาดูงานศนูยบ่์มเพาะวิสาหกจิ งานส่งเสรมิ
7 17 18 19 20 21 22 23 15 แบบรายงานความกา้วหนา้การด าเนนิงาน ศนูยป์ระสานงานการงานความรว่มือ

8 24 25 26 27 28 29 30 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชวีศกึษา ภาคตะวันออก(วท.พัทยา)
31 17-31 ตรวจสอบและควบคมุการใชจ่้ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งานวางแผน

ให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด และด าเนนิการเรือ่งการปรบั

แผนการใชจ่้ายเงินของสถานศกึษา
20 สรปุและเผยแพรผ่ลงานโครงการวิจัยและโครงงานนกัเรยีน นกัศกึษา ปีการศกึษา 2560งานวิจัย

กนัยายน 9 1 2 3 4 5 6 1-30 ตดิตามและรวบรวมผลการด าเนนิงาน งานความรว่มือ

2563 10 7 8 9 10 11 12 13 3 แจกแบบสอบถามและสรปุผลการประเมินผลกจิกรรม งานวิจัย
11 14 15 16 17 18 19 20 7-14 ก ากบัตดิตามประเมินคณุภาพภายในสถานศกึษา งานประกนั

12 21 22 23 24 25 26 27 15 แบบรายงานความกา้วหนา้การด าเนนิงาน ศนูยป์ระสานงานการงานความรว่มือ

13 28 29 30 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชวีศกึษา ภาคตะวันออก(วท.พัทยา)
โครงการประกวดผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงการของครแูละนกัเรยีนงานวิจัย

ปฏิทินปฏิบัติงานวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ประจ าปีการศึกษา 2563
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ประจ าปีการศึกษา 2563

15 นเิทศก ากบัตดิตามให้ค าแนะน า ค าปรกึษา ด้านธุรกจิ งานส่งเสรมิ

แกน่กัเรยีนท่ีประกอบธุรกจิ (เดือนละ 1 ครัง้)
16 ประชมุพิจารณาจัดท าแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ งานวางแผน

2563 ครัง้ท่ี 1 (คณะกรรมการตามค าสั่ง)

16-31 ตรวจสอบและควบคมุการใชจ่้ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งานวางแผน

ให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด และด าเนนิการเรือ่งการปรบั

แผนการใชจ่้ายเงินของสถานศกึษา
20 สรปุและเผยแพรผ่ลงานโครงการวิจัยและโครงงานนกัเรยีน นกัศกึษา ปีการศกึษา 2560งานวิจัย

22 ก ากบัตดิตามความกา้วหนา้การจัดท ารายงานการประเมิน งานประกนั

ตนเองของครผูู้สอน/แผนกวิชา ประจ าปีการศกึษา 1/2563

26 รายงานความคบืหนา้การด าเนนิงานโครงการอุดหนนุ งานส่งเสรมิ

หารายได้ระหว่างเรยีนของนกัเรยีน นกัศกึษาท่ียากจน

ตลุาคม 1 2 3 4 1-31 จัดท าขอ้มูลสารสนเทศสถานศกึษา  ประจ าปี 2563 งานศนูยข์อ้มูล

2563 14 5 6 7 8 9 10 11 1-31 โครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิารบรหิารจัดการระบบสารสนเทศ งานศนูยข์อ้มูล

15 12 13 14 15 16 17 18 และการใชง้านระบบการบรหิารการจัดการอาชวีศกึษา RMS 2018

16 19 20 21 22 23 24 25 1-30 จัดเตรยีมความรว่มมือและมอบโล่เชดิชสูถานประกอบการ งานความรว่มือ

17 26 27 28 29 30 31 12-15 แจ้งครผูู้สอนรายงานผลการฝกึ(สผ.2) ภาคเรยีนท่ี 1 งานส่งเสรมิฯ

ประเมินครผูู้สอนภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศกึษา 2563 งานวิจัย

16 แจกแบบสอบถามและสรปุผลการประเมินผลกจิกรรม งานวิจัย

16-30 ตรวจสอบและควบคมุการใชจ่้ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งานวางแผน

ให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด และด าเนนิการเรือ่งการปรบั

แผนการใชจ่้ายเงินของสถานศกึษา
20 สรปุและเผยแพรผ่ลงานโครงการวิจัยและโครงงานนกัเรยีน นกัศกึษา ปีการศกึษา 2560งานวิจัย

23 โครงการประเมินความพึงพอใจของนกัเรยีน นกัศกึษา งานวิจัย

ท่ีมีตอ่การปฏิบัตกิารสอนของครผูู้สอน

26 โครงการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 งานวางแผน

26-31 จัดท าค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการ งานวางแผน

ประจ าปีงบประมาณ 2564
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ประจ าปีการศึกษา 2563

28 แจกแบบฟอรม์การเขยีนโครงการ / แบบเสนอความตอ้งการ งานวางแผน

ครภุัณฑ ์/ วัสดุส านกังานและวัสดุฝกึ ประจ าปีงบประมาณ 2564
28 รายงานความคบืหนา้การด าเนนิงานโครงการอุดหนนุรายได้ งานส่งเสรมิ

ระหว่างเรยีนของนกัเรยีนนกัศกึษาท่ียากจน

28 สรปุผลการด าเนนิงานและจัดท ารายงานผลการด าเนนิ งานวางแผน

งานตามแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ 2563

พฤศจิกายน 1 2 แจกแบบสอบถามและสรปุผลการประเมินผลกจิกรรม งานวิจัย

2563 18 2 3 4 5 6 7 8 9 นเิทศก ากบัตดิตามให้ค าแนะน า ค าปรกึษา ด้านธุรกจิ งานส่งเสรมิ

9 10 11 12 13 14 15 แกน่กัเรยีนท่ีประกอบธุรกจิ (เดือนละ 1 ครัง้)

16 17 18 19 20 21 22 5-28 กรอกขอ้มูลศนูยก์ าลังคนอาชวีศกึษา (V-COP)ปวช 2,3 ปวส 2งานศนูยข์อ้มูล

23 24 25 26 27 28 29 13 พิธีลงนามความรว่มมือและมอบโล่เชดิชสูถานประกอบการ ปี 2563ความรว่มมือ

30 16 โครงการฝกึและประมาณคา่ใชจ่้าย (สผ.1) ภาคเรยีนท่ี 2/2563งานส่งเสรมิ

16-28 สรปุงบประมาณรายจ่าย (งบด าเนนิการ) ประจ าปีงบประมาณ 2563งานวางแผน

19 แจ้งคร ูอาจารยส์่งวิจัยในชั้นเรยีน ภาคเรยีนท่ี 1/2563 งานวิจัย
20 สรปุและเผยแพรผ่ลงานโครงการวิจัยและโครงงานนกัเรยีน นกัศกึษา ปีการศกึษา 2560งานวิจัย

26 จัดส่งแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 งานวางแผน

ท่ี สนผ. สอศ.

การแขง่ขนัสิ่งประดิษฐ์ระดับหนว่ย วท .พัทยา งานวิจัย

การแขง่ขนัสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชวีศกึษา งานวิจัย
28 รายงานผลการด าเนนิงานโครงการส่งเสรมิประกอบอาชพีอิสระ งานส่งเสรมิ

ในกลุ่มผู้เรยีนอาชวีศกึษา ประจ าปีงบประมาณ 2563

30 รวบรวมขอ้มูลเตรยีมการจ าท าแฟ้มการประเมินเขา้รบัการ งานศนูยบ่์มเพาะ

ประเมินศนูยบ่์มเพาะในระดับอาชวีศกึษาจังหวัด

ธันวาคม 1 1 2 3 4 5 6 2 แจ้งครผูู้สอนรายงานผลการฝกึ (สผ.2) ภาคเรยีนท่ี 1/2563 งานส่งเสรมิ

2563 2 7 8 9 10 11 12 13 7 นเิทศก ากบัตดิตามความกา้วหนา้มาตรฐานภายใน งานประกนั

3 14 15 16 17 18 19 20 14 เผยแพรร่ายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัตกิาร งานวางแผน

4 21 22 23 24 25 26 27 ประจ าปีงบประมาณ 2563 ผา่นทางเว็บไซต์

5 28 29 30 31  (www.pattayatech.ac.th)
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16-31 ตรวจสอบและควบคมุการใชจ่้ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งานวางแผน

ให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด และด าเนนิการเรือ่งการปรบั

แผนการใชจ่้ายเงินของสถานศกึษา
20 สรปุและเผยแพรผ่ลงานโครงการวิจัยและโครงงานนกัเรยีน นกัศกึษา ปีการศกึษา 2563งานวิจัย

มกราคม 1 2 3 1--31 สรปุขอ้มูลศนูยก์ าลังคนอาชวีศกึษา (V-COP) งานศนูยข์อ้มูล

2564 6 4 5 6 7 8 9 10 นกัเรยีน นกัศกึษาเขา้ใหม่ปีการศกึษา 2563 ระดับ ปวช 1 และปวส 1

7 11 12 13 14 15 16 17 4 แจกแบบสอบถามและสรปุผลการประเมินผลกจิกรรม งานวิจัย

8 18 19 20 21 22 23 24 โครงการเสรมิสรา้งนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยสีิ่ง งานวิจัย

9 25 26 27 28 29 30 31 ประดิษฐ์คนรุน่ใหม่และโครงการวิทยาศาสตร์

9 จัดท าความรว่มมือกบัตา่งประเทศ งานความรว่มมือ

12 รวบรวมงานวิจัยในชั้นเรยีน ครผูู้สอน ภาคเรยีนท่ี 1/2563 งานวิจัย

12 รวบรวมขอ้มูลเตรยีมการจัดท าแฟ้มการประเมินเขา้รบั งานส่งเสรมิ

การประเมินศนูยบ่์มเพาะในระดับอาชวีศกึษาจังหวัด

18 ด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการศกึษา (วัสดุฝกึ) แตล่ะ งานวางแผน

แผนกวิชา ตามวงเงินการจัดสรร ภาคเรยีนท่ี 2/2563

20 เผยแพรแ่ผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 งานวางแผน

ผา่นทางเว็บไซต ์(www.pattayatech.ac.th)
20 สรปุและเผยแพรผ่ลงานโครงการวิจัยและโครงงานนกัเรยีน นกัศกึษา ปีการศกึษา 2563งานวิจัย

22 นเิทศก ากบัตดิตามความกา้วหนา้มาตรฐานภายใน งานประกนั

30 ตดิตามให้ค าแนะน าการประกอบธุรกจิของนกัเรยีน งานส่งเสรมิ

กมุภาพันธ์ 10 1 2 3 4 5 6 7 2 จัดท าค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนนิงานศนูยบ่์มเพาะวิสาหกจิ ประจ าปีงบประมาณ 2561งานส่งเสรมิ

2564 11 8 9 10 11 12 13 14 5 จัดท าค าของบประมาณรายจ่าย  (คา่ท่ีดินและสิ่งกอ่สรา้ง)   งานวางแผน

12 15 16 17 18 19 20 21 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564

13 22 23 24 25 26 27 28 8 จัดท าค าของบประมาณรายจ่าย  งบลงทุน  คา่ครภุัณฑ ์  งานวางแผน

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

8-27 ตดิตามและรวบรวมผลการด าเนนิงาน งานความรว่มมือ

การแขง่ขนัสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ งานวิจัย

การแขง่ขนัหุน่ยนต ์ABU และหุน่ยนต ์RESCUE งานวิจัย
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การแขง่ขนัหุน่ยนตอ์ัตโนมัติ งานวิจัย

การแขง่ขนัหุน่ยนตอ์อกแบบชิ้นส่วนเครือ่งจักรกลอุตสาหกรรมฯงานวิจัย

การแขง่ขนัหุน่ยนตแ์ขนกลอุตสาหกรรมฯ งานวิจัย

การแขง่ขนัหุน่ยนตป์ระกอบอาหารฯ งานวิจัย

การแขง่ขนัหุน่ยนตก์ารเขยีนโปรแกรม Cooding ควบคมุ Cobotงานวิจัย

16-28 ตรวจสอบและควบคมุการใชจ่้ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งานวางแผน

ให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด และด าเนนิการเรือ่งการปรบั

แผนการใชจ่้ายเงินของสถานศกึษา
20 สรปุและเผยแพรผ่ลงานโครงการวิจัยและโครงงานนกัเรยีน นกัศกึษา ปีการศกึษา 2563งานวิจัย

 มีนาคม 14 1 2 3 4 5 6 7 3 แจกแบบสอบถามและสรปุผลการประเมินผลกจิกรรม งานวิจัย

2564 15 8 9 10 11 12 13 14 การประกวดผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและ งานวิจัย

16 15 16 17 18 19 20 21 โครงการของครแูละนกัเรยีน

17 22 23 24 25 26 27 28 4 โครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี 2563งานประกนั

18 29 30 31 6 นเิทศตดิตามให้ค าแนะน าการประกอบธุรกจิของนกัเรยีน งานส่งเสรมิ

นกัศกึษา
20 สรปุและเผยแพรผ่ลงานโครงการวิจัยและโครงงานนกัเรยีน นกัศกึษา ปีการศกึษา 2563งานวิจัย

25 โครงการอาชวีะสรา้งผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร งานส่งเสรมิ

ประจ าปีงบประมาณ 2563



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

 
 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
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กรกฎาคม 1 2 3 4 5 2 กจิกรรมประชมุ กฬีาสี ครัง้ท่ี 1 งานกจิกรรม

2563 1 6 7 8 9 10 11 12 4 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนคิพัทยา ประจ าปี 2563งานกจิกรรม
2 13 14 15 16 17 18 19 6 แจกบัตร PA ให้แกน่ร. นศ. (รอบ 1 - ปกตทุิกคน) *ตามเง่ือนไขบรษิัท*งานสวัสดิการ

3 20 21 22 23 24 25 26 6 บันทึกกรอบวงเงินการให้กู้ยมื (ผู้กู้รายใหม่) งานแนะแนว

4 27 28 29 30 31 6 ประกาศผลกจิกรรมรดูบัตรของเดือนพฤษภาคม งานปกครอง

6 ส ารวจการขาดเรยีนและขาดกจิกรรม ของนกัเรยีน นกัศกึษา งานครทูีป่รกึษา
ตั้งแต ่3 ครัง้ โดยให้ครท่ีูปรกึษารายงาน

9 กจิกรรมประชมุ กฬีาสี ครัง้ท่ี 2 งานกจิกรรม

9-13 พบนกัเรยีน นกัศกึษาท่ีไม่ผา่นการรดูบัตรของเดือนมิถนุายน งานปกครอง

9 ด าเนนิการท าสัญญากู้ยมื (ผู้กู้ยมืรายใหม่) งานแนะแนว

16 กจิกรรมประชมุ กฬีาสี ครัง้ท่ี 3 งานกจิกรรม

20 โครงการส่งเสรมิสุขอนามัยใส่ใจกบั อย.นอ้ย งานสวัสดิการ

23 กจิกรรมประชมุ กฬีาสี ครัง้ท่ี 4 งานกจิกรรม

27 โครงการสุขาภิบาลโรงอาหาร ประจ าปีการศกึษา 2563 งานสวัสดิการ

29-31 โครงการกฬีาสมานฉันท์ตา้นยาเสพตดิ งานกจิกรรม

สิงหาคม 1 2 3 โครงการบรจิาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติ งานสวัสดิการ
2563 5 3 4 5 6 7 8 9 6 วิชาองคก์ารวิชาชพี ครัง้ท่ี 3 1/2563 งานกจิกรรม

6 10 11 12 13 14 15 16 10 โครงการวัยใส รว่มใจ ตา้นภัยยาเสพตดิ ประจ าปี 2563 งานสวัสดิการ
7 17 18 19 20 21 22 23 13 วิชาองคก์ารวิชาชพี ครัง้ท่ี 4 1/2563 งานกจิกรรม

8 24 25 26 27 28 29 30 17 รายงานผลป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิในสถานศกึษาทางเว็บไซด์งานสวัสดิการ
31 17-21 สรปุการตดัคะแนน ตั้งแต ่15 คะแนนขึ้นไป งานปกครอง

17-21 โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ งานแนะแนว

24 รายงานความกา้วหนา้การด าเนนิงานตามภาระกจิโครงการลดปัญหางานครทูีป่รกึษา

การออกกลางคนั ของผู้เรยีนอาชวีศกึษา ประจ าปีงบประมาณ
2562 ทางเว็ปไซต ์http://bme.vec.go.th/

24 โครงการวัยใส วัยเกรยีน เรยีนเรือ่งเพศ งานสวัสดิการ

24 ตรวจคา้หาสารเสพตดิและอาวุธ งานโครงการพิเศษ
รายงานผลการด าเนนิงานด้านยาเสพตดิทาง www.nccd.go.th

ปฏิทินปฏิบัติงานวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ประจ าปีการศึกษา 2563
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ประจ าปีการศึกษา 2563

ด าเนนิโครงการจักรยานเฉลิมพระเกยีรติ

26 ส่งขอ้มูลตดิตามผู้ส าเรจ็การศกึษาเขา้ระบบ STD งานแนะแนว

27 กจิกรรมเลือกตั้งนายกองคก์ารนกัวิชาชพี (อวท.) งานกจิกรรม

31 สรปุตดิตามความพึงพอใจของสถานประกอบการ งานแนะแนว

ตดิในสถานศกึษา ทางเว็บไซต ์http://nislpa.nccd.go.th

31 ตดิตามผู้ส าเรจ็การศกึษา รอบท่ี 2 งานแนะแนว

กนัยายน 9 1 2 3 4 5 6 3 วิชาองคก์ารวิชาชพี ครัง้ท่ี 6 1/2563 งานกจิกรรม

2563 10 7 8 9 10 11 12 13 7 โครงการวัยใส วัยเกรยีน เรยีนเรือ่งเพศ ประจ าปี 2563 งานสวัสดิการ
11 14 15 16 17 18 19 20 10 โครงการน าเสนอผลการด าเนนิโครงการชมรมวิชาชพีดีเด่น งานกจิกรรม

12 21 22 23 24 25 26 27 17 ประเมินผลวิชาองคว์ิชาชพี งานกจิกรรม
13 28 29 30 12-16 ตรวจเครือ่งแตง่กายนกัเรยีนตามระเบียบวิทยาลัยฯและ งานปกครอง

ตดัคะแนนความประพฤต ิแจ้งผู้ปกครอง

16 ประกาศผลกจิกรรม งานกจิกรรม

22 ตรวจคา้หาสารเสพตดิและอาวุธ งานโครงการพิเศษ
รายงานผลการด าเนนิงานด้านยาเสพตดิทาง www.nccd.go.th

สรปุรายงานผลการด าเนนิโครงการตา่ง ๆ ให้แล้วเสรจ็

24-28 สรปุงานการใชห้้องพยาบาล /เคลมประกนั ภาคเรยีนท่ี 1/2562 งานสวัสดิการ

28-30 สรปุขอ้มูลงานตา่ง ๆ ท่ีด าเนนิการเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว งานปกครอง

28-30 โครงการพัฒนาทักษะชวีิตนกัเรยีน นกัศกึษา งานกจิกรรม

30 สรปุผลการด าเนนิงานการขาดเรยีนนกัเรยีน นกัศกึษา งานครทูีป่รกึษา

30 โอนเงินคา่เล่าเรยีนคนืผู้กู้ยมื ภาคเรยีนท่ี 1/2563 งานแนะแนว

30 ยื่นแบบค าขอกู้ผา่นระบบ งานแนะแนว

ตลุาคม 1 2 3 4 8 วิชาองคก์ารวิชาชพี ครัง้ท่ี 1 2/2563 งานกจิกรรม

2563 14 5 6 7 8 9 10 11 15 วิชาองคก์ารวิชาชพี ครัง้ท่ี 2 2/2563 งานกจิกรรม

15 12 13 14 15 16 17 18 17 สรปุนกัเรยีนท่ีไม่รดูบัตร สัปดาห์ท่ี 1 แจ้งผู้ปกครอง งานปกครอง

16 19 20 21 22 23 24 25 23 กจิกรรมวันปิยะมหาราช งานกจิกรรม

17 26 27 28 29 30 31 23 ยนืยนัการกู้ยมื ภาคเรยีนท่ี 2/2563 งานแนะแนว

24 สรปุนกัเรยีนท่ีไม่รดูบัตร สัปดาห์ท่ี 1 แจ้งผู้ปกครอง (ครัง้ท่ี 2) งานปกครอง
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ประจ าปีการศึกษา 2563

26-30 ตรวจเครือ่งแตง่กายนกัเรยีนตามระเบียบวิทยาลัยฯและ งานปกครอง

ตดัคะแนนความประพฤต ิแจ้งผู้ปกครอง

22 วิชาองคก์ารวิชาชพี ครัง้ท่ี 3 2/2563 งานกจิกรรม

29 วิชาองคก์ารวิชาชพี ครัง้ท่ี 4 2/2563 งานกจิกรรม

พฤศจิกายน 1 3 ผู้กู้ยมืเพือ่การศกึษา ยนืยนัการขอกู้ยมืผา่นระบบ งานแนะแนว

2563 18 2 3 4 5 6 7 8 5 โครงการประชมุ อวท. และการแขง่ขนัสิ่งประดิษฐ์ระดับวิทยาลัยฯงานกจิกรรม

9 10 11 12 13 14 15 (ประชมุ อวท. ครัง้ท่ี 2)

16 17 18 19 20 21 22 12 วิชาองคก์ารวิชาชพี ครัง้ท่ี 5 2/2563 งานกจิกรรม

23 24 25 26 27 28 29 16 ส่งสัญญากู้ยมืเพือ่การศกึษา/ส่งเอกสารแบบลงทะเบียนและสัญญากู้งานแนะแนว

30 19 วิชาองคก์ารวิชาชพี ครัง้ท่ี 6 2/2563 งานกจิกรรม

23 ประชาสัมพันธ์นกัเรยีน นกัศกึษา เขา้รว่มโครงการบรจิาคโลหิต งานสวัสดิการ

26 โครงการรองรบัการประเมินมาตรฐาน อวท . ดีเด่น งานกจิกรรม

30 ตดิตามผู้ส าเรจ็การศกึษา รอบท่ี 3 งานแนะแนว

ธันวาคม 1 1 2 3 4 5 6 1 ประสานโรงเรยีนเพือ่ออกแนะแนวการศกึษาตอ่ งานแนะแนว

2563 2 7 8 9 10 11 12 13 1 โครงการบรจิาคโลหิตเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ งานสวัสดิการ

3 14 15 16 17 18 19 20 14 ตดิตอ่ บรษิัท ประกนั เพือ่ขอเสนอเบ้ียประกนัอุบัตเิหตกุลุ่ม งานสวัสดิการ

4 21 22 23 24 25 26 27 17 วิชาองคก์ารวิชาชพี ครัง้ท่ี 7 งานกจิกรรม

5 28 29 30 31 21 ประชมุคณะกรรมการวิทยาลัยฯพิจารณาบรษิัทประกนัฯ งานสวัสดิการ

24 วิชาองคก์ารวิชาชพี ครัง้ท่ี 8 งานกจิกรรม

24 ประชมุผู้ปกครองนกัเรยีน นกัศกึษาท่ีขาดเรยีนตั้งแต ่3 ครัง้ งานครทูีป่รกึษา

การออกเยี่ยมบ้านนกัเรยีน นกัศกึษา

28 รายงานผลการด าเนนิงานด้านยาเสพตดิทาง www.nccd.go.th งานโครงการพิเศษ

31 โครงการอาชวีะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2561 งานโครงการพิเศษ

31 รายงานความกา้วหนา้การด าเนนิงานตามภาระกจิโครงการลดปัญหางานครทูีป่รกึษา

การออกกลางคนั ของผู้เรยีนอาชวีศกึษา ประจ าปีงบประมาณ2563

มกราคม 1 2 3 1 เริม่ออกแนะแนวการศกึษาตอ่

2564 6 4 5 6 7 8 9 10 7 วิชาองคก์ารวิชาชพี ครัง้ท่ี 9 งานกจิกรรม

7 11 12 13 14 15 16 17 14 วิชาองคก์ารวิชาชพี ครัง้ท่ี 10 งานกจิกรรม
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8 18 19 20 21 22 23 24 14 รายงานผลป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิในสถานศกึษาทางเว็บไซด์งานสวัสดิการ

9 25 26 27 28 29 30 31 21 วิชาองคก์ารวิชาชพี ครัง้ท่ี 11 งานกจิกรรม

28 โครงการน าเสนอผลการด าเนนิโครงการชมรมวิชาชพีดีเด่น งานกจิกรรม

กมุภาพันธ์ 10 1 2 3 4 5 6 7 4 โครงการประชมุ อวท และพิธีส่งมอบต าแหนง่คณะกรรมการ อวทงานกจิกรรม

2564 11 8 9 10 11 12 13 14 (ประชมุ อวท ครัง้ท่ี 3)/ประเมินผลวิชาองคก์ารวิชาชพี

12 15 16 17 18 19 20 21 6 ปัจฉิมนเิทศนกัเรยีน นกัศกึษาท่ีจะส าเรจ็การศกึษา

13 22 23 24 25 26 27 28 10 ประสานก าหนดการกบัวัดญาณฯ (วันท่ีปฐมนเิทศ) งานแนะแนว

4 โครงการปัจฉิมนเิทศและอบรมนกัเรยีน นกัศกึษากอ่น งานแนะแนว

ส าเรจ็การศกึษา ปีการศกึษา 2563

22-26 สรปุขอ้มูลงานตา่ง ๆ ท่ีด าเนนิการเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว งานปกครอง

22-27 โครงการพัฒนาทักษะชวีิตนกัเรยีน นกัศกึษา งานกจิกรรม

27-28 สรปุการใชห้้องพยาบาล - การเคลมประกนัฯ งานสวัสดิการ

 มีนาคม 14 1 2 3 4 5 6 7 1-30 การรายงานการพบนกัเรยีน ในชั่วโมง โฮมรมู งานครทูีป่รกึษา

2564 15 8 9 10 11 12 13 14 และรายงานการแกไ้ขปัญหา นกัเรยีนท่ีมีปัญหา

16 15 16 17 18 19 20 21 13-21 โครงการ Fix It Center / สรปุรายงานโครงการฯ งานโครงการพิเศษ

17 22 23 24 25 26 27 28 21-26 ประชมุคณะกรรมการงานปกครอง (แกไ้ขปัญหาท่ีผา่นมา) งานปกครอง

18 29 30 31 25 โครงการพิธีมอบใบประกาศนยีบัตรผู้ส าเรจ็การศกึษา งานกจิกรรม

และงานเลี้ยงแสดงความยนิดีแกผู่้ส าเรจ็การศกึษา

ประจ าปีการศกึษา 2561

เมษายน 1 2 3 4 1-30 ท าค าสั่งแตง่ตั้งครท่ีูปรกึษา งานครทูีป่รกึษา

2564 5 6 7 8 9 10 11 11-17 โครงการอาชวีะอาสาชว่งเทศกาลสงกรานต ์2563 งานโครงการพิเศษ

12 13 14 15 16 17 18 รายงานผลการด าเนนิงานโครงการณ

19 20 21 22 23 24 25 25-29 ประชมุคณะกรรมการงานปกครอง (เตรยีมความพรอ้ม) งานปกครอง

26 27 28 29 30




