ปฏิทนิ อาจารย์-เจ้ าหน้ าทีป่ ระจาปี การศึกษา 2558
2558-2559
11-15 พ.ย./ 26 พ.ย.3 มี.ค.
16-27 มี.ค.

1-28 ก.พ.
20 เม.ย
20 เม.ย-11 พ.ค

รายการ
โครงการสอน 1/2558
11-15 พ.ย. กลุ่มพัฒนาการศึกษาจัดกระเช้ารายวิชา 1/2558
18 พ.ย. ฝ่ ายวิชาการแจ้งชื่อวิชา 1/2558 แก่หวั หน้าหมวดเพื่อกาหนดอาจารย์ที่จะสอนประจาวิชาต่างๆ
22 พ.ย. หัวหน้าหมวดแจ้งฝ่ ายวิชาการรายชื่ออาจารย์ผสู ้ อนแต่ละวิชา 1/2558
25 พ.ย.- 3 มี.ค. อาจารย์ประจาวิชาจัดทาโครงการสอนและใบความรู ้ 1/2558 ส่งหัวหน้าหมวด หัวหน้าหมวดตรวจเบื้องต้นและให้ฝ่ายวิชาการหลังจากนั้น 1 สัปดาห์
-วิชาที่ 1 ส่งหัวหน้าหมวด 10 ก.พ (เริ่ มทา 2 ก.พ. - ส่งหัวหน้าหมวด 9 ก.พ. หัวหน้าหมวดให้แก้ไขและส่งFINALที่ฝ่ายวิชาการ 12 ก.พ.)
-วิชาที่ 2 ส่งหัวหน้าหมวด 20 ก.พ (เริ่ มทา 12 ก.พ. - ส่งหัวหน้าหมวด 20 ก.พ หัวหน้าหมวดให้แก้ไขและส่งFINALที่ฝ่ายวิชาการ 27 ก.พ)
-วิชาที่ 3 ส่งหัวหน้าหมวด 6 มี.ค (เริ่ มทา 2 มี.ค. - ส่งหัวหน้าหมวด 6 มี.ค หัวหน้าหมวดให้แก้ไขและส่งFINALที่ฝ่ายวิชาการ 10 มี.ค)
และฝ่ ายวิชาการตรวจ อนุมตั ิ และส่งใบความรู ้พิมพ์
16-27 มี.ค. อาจารย์ประจาวิชาจัดทา สื่ อการสอน บทเรี ยน E-LEARNING และ LEARNING CONCEPT เสร็ จครบทุกวิชา
ต่อสัญญาการทางานของอาจารย์ปีการศึกษา 2558
- เปิ ดทางานของอาจารย์ 1/2558
- ประชุมประจาเดือน

การจัดตารางสอน 1/2558
- 20 เม.ย. – 1 พ.ค. กลุ่มงานพัฒนาการศึกษาจัด/ตรวจสอบตารางสอน
- 8 พ.ค. กลุ่มงานพัฒนาการศึกษาส่งตารางสอน ให้ผอู ้ านวยการอนุมตั ิ
- 11 พ.ค. กลุ่มงานพัฒนาการศึกษานาตารางสอนที่อนุมตั ิแล้ว ติดบอร์ด/ลงเว็บไซต์ และ
แจกตารางสอนให้อาจารย์ผเู ้ กี่ยวข้อง
9 มี.ค-27 มี.ค
การอบรมพัฒนาอาจารย์ สาหรับปี 2558
20 เม.ย- 24 เม.ย
9-27 มี.ค. / 20-24 เม.ย. อบรมพัฒนาอาจารย์
23 มี.ค.-3 เม.ย. อาจารย์ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ
16-27 กพ/ 20- 24 เมย/
โครงการฝ่ าย 2558
27เม.ย.- 1 พค
16-27 ก.พ. ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายต่างๆ ส่งร่ างโครงการปี 2558 ที่สานักมาตรฐานฯเพื่อตรวจและใช้สรุ ปงบประมาณปี 2558

5 พ.ค.

20-24 เม.ย. ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายต่างๆ ส่งสรุ ปโครงการปี 2557 ที่สานักมาตรฐานฯ
27 เม.ย. - 1พ.ค. ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายต่างๆส่งโครงการปี 2558 FINAL ที่สานักมาตรฐานฯ
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 2558
ครั้งที่ 1/58
ครั้งที่ 2/58
ครั้งที่ 3/58
ครั้งที่ 4/58
การทาแผนการสอน 1/2558
21 เม.ย-8พ.ค. อาจารย์ผสู ้ อนทาแผนการสอน 1/2558
- วิชาที่ 1 ส่งแผนการสอน 23 เมย (เริ่ ม 21 เมย ส่งหน หมวด 23 เมย กก วิชาการพิจารณาให้แก้ไข หรื อ อนุมตั ิ 27 เม.ย. ผูส้ อนส่งแก้ FINAL ที่ หน หมวด ๆ
ส่ง กก วิชาการ 30 เม.ย.)
- วิชาที่ 2 ส่งแผนการสอน 6 เม.ย.(เริ่ ม 30 เมย ส่งหน 6 เม.ย. กก วิชาการพิจารณาให้แก้ไข หรื อ อนุมตั ิ 8 พค ผูส้ อนส่งแก้ FINAL ที่ หน หมวด ๆ
ส่ง กก วิชาการ 12 พ.ค)
- วิชาที่ 3 ส่งแผนการสอน 11 พ.ค (เริ่ ม 6 พ.ค ส่งหน หมวด 11 พ.ค กก วิชาการพิจารณาให้แก้ไข หรื อ อนุมตั ิ 13 พ.ค ผูส้ อนส่งแก้ FINAL ที่ หน หมวด ๆ
ส่ง กก วิชาการ 15 พ.ค)
15-20 พ.ค. ผูอ้ านวยการพิจารณาและอนุมตั ิแผนการสอน
โอนเงินทุน กยศ.
เทอม 1- พฤษภาคม- กรกฎาคม
เทอม 2- ตุลาคม-พฤศจิกายน
หยุดวันฉัตรมงคล

13พ.ค.

หยุดวันพืชมงคล

16 มิ.ย
13 พ.ย.
1 ก.พ 59
12 พ.ค 59
21 เม.ย.

พ.ค- ก.ค/ ต.ค-พ.ย

23 พ.ค.
24 พ.ค.- 5 มิ.ย

เข้ าหอพักสาหรับนักเรียน/นักศึกษา ปวช. 1 และ ปวส. 1
ปฐมนิเทศนักเรี ยนนักศึกษา 1/2558
23 พ.ค. นักเรี ยนเข้าหอพัก
24 พ.ค.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และผูป้ กครองที่หอประชุมใหญ่วทิ ยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการสุโขทัย

25 พ.ค. เริ่ มเปิ ดเรี ยน ปวช. 1,2,3 ปวส. 1,2
4 มิ.ย ปฐมนิเทศนักเรี ยนนักศึกษา ปวช. 3 1/2558
5 มิ.ย. ปฐมนิเทศนักเรี ยนนักศึกษา ปวส. 2 1/2558

18 พ.ค.- 17 ก.ค.

28 พค - 27 ก.ย.

เปิ ดภาคเรียนที่ 1/2558 และลงทะเบียน
15 พ.ค. นักศึกษาฝึ กงานภาคฤดูร้อนวันสุดท้าย
18 พ.ค. เปิ ดภาคเรี ยนที่ 1/2558 สาหรับนักเรี ยนนักศึกษา ระดับชั้นปวช.2-3, ปวส. 2 (รอบปกติ)
18 พ.ค. -29 มิ.ย ลงทะเบียนนักเรี ยน/ นักศึกษา
7 มิ.ย เปิ ดภาคเรียนที่ 1/58 ปวส.1,2 (รอบคา่ )
29 พ.ค. วันสุดท้ายการลงทะเบียนเรี ยน (นักเรี ยนที่ยงั ไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยน จะไม่มีสิทธิ์เข้า
ห้องเรี ยน และถูกตัดจาหน่ายเมื่อครบ 30 วัน 10 ก.ค - จาหน่ายนักเรี ยนครั้งที่ 1)
15 มิ.ย. ประกาศผลการเรี ยนสาหรับนักศึกษาปี 2558ให้ ปวช 1, 2/2558 และ ปวส 1/2558
บนเว็บไซต์/บอร์ด และจัดส่งใบแจ้งผลการเรี ยนเทอม 2/57ให้ผปู ้ กครองทางไปรษณี ย/์ ประกาศรายชื่อนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนต่าเพื่อ
ลงซ่อมเสริ มและปรับเกรด รอบที่ 1/58
15 มิ.ย 58 หัวหน้างานนิเทศส่งผลการฝึ กงาน (ภาคฤดูร้อน) ปวส.1
15 มิ.ย. - 26 มิ.ย. นักศึกษาผลการเรี ยนต่าลงทะเบียนเรี ยนซ่อมเสริ มและปรับเกรด
29 มิ.ย ประกาศผลการฝึ กงาน (ภาคฤดูร้อน) ปวส.1
6 ก.ค นักศึกษา ปวช 1 ปวส 1 ส่งใบ รบ. โรงเรี ยนเดิมวันสุดท้าย (นักศึกษาที่ไม่ส่งตามกาหนดจะไม่สามารถเข้าเรี ยนต่อไปได้หรื อหากส่งเกินกาหนดจะต้องทา
จดหมายชี้แจงที่ลงนามโดยนักศึกษา ผูป้ กครอง และอาจารย์ที่ปรึ กษา มิฉะนั้นจะไม่สามารถเรี ยนต่อไปได้)
17 ก.ค. ฝ่ ายสานักทะเบียนฯรายงานผลการตรวจสอบวุฒิต่อผูอ้ านวยการ
อาจารย์ ทปี่ รึกษารู้ จกั ผู้เรียนเป็ นรายบุคคล/โฮมรู ม/คัดกรอง 1/2558
4 มิ.ย- 12 มิ.ย. ตรวจสอบแฟ้ มที่ปรึ กษาอิเลคทรอนิกส์เพื่อเตรี ยมคัดกรองผูเ้ รี ยน
5 มิ.ยโฮมรู มพฤหัสแรก ปวช 2, 3 ปวส 2 และพฤหัสที่ 11 มิ.ย. ปวช 1 ปวส 1 จากนั้นทุกพฤหัสสลับกัน
19 มิ.ย. อาจารย์ที่ปรึ กษาส่งผลการคัดกรองผูเ้ รี ยน ปวช 2, 3 ปวส 2 ที่ฝ่ายแนะแนว
10 ก.ค. อาจารย์ที่ปรึ กษาส่งผลการคัดกรองผูเ้ รี ยน ปวช 1 ปวส 1 ที่ฝ่ายแนะแนว

8 มิ.ย.-25 ก.ย. อาจารย์ที่ปรึ กษาการสัมภาษณ์ สังเกต ติดตามระดับผลการเรี ยน ความถนัด ปั ญหา
เฉพาะของผูเ้ รี ยนทุกคน และบันทึกในแฟ้ มที่ปรึ กษาอิเลคทรอนิกส์อย่างน้อย 2 ครั้ง/เทอม
15 มิ.ย. - 25 ก.ย. ฝ่ ายแนะแนวตรวจแฟ้ มที่ปรึ กษาอิเลคทรอนิกส์
2 ต.ค 58 อาจารย์ที่ปรึ กษาส่งแบบรายงานลักษณะอันพึงประสงค์ที่ฝ่ายสานักทะเบียนเพื่อส่ง
พร้อมผลการเรี ยนให้ผปู ้ กครอง
21 ก.ย ฝ่ ายแนะแนวประเมินคะแนนกิจนิสยั เทอม 1/58 (ภาคปกติ)
29 ก.พ 59 ฝ่ ายแนะแนวประเมินกิจนิสยั เทอม 2/58 (ภาคปกติ)
3 มิ.ย 58 - 5 กพ 59

กิจกรรมชมรม 1/2558
3-5 มิ.ย. ฝ่ ายกิจการนักศึกษาประกาศทางบอร์ดและเวบไซต์ให้นกั ศึกษาเริ่ มพิจารณาเลือกชมรม
11 มิ.ย. วันเลือกชมรม (13.00 – 15.00 น)
18 มิ.ย. เป็ นต้นไป นักศึกษาเข้าชมรมทุกวันพฤหัสและเริ่ มเรี ยนรู ้การเขียนโครงการชมรม (รวม
กิจกรรมของทั้งเทอม 1 และ 2 ใน 1 โครงการ) จากอาจารย์ที่ปรึ กษาชมรม/ร่ วมกันคิดกิจกรรม
ที่จะจัดทา อธิบายการเขียนโครงการและการประเมิน
18 มิ.ย. เลือกตั้งกรรมการบริ หารชมรม อาจารย์ที่ปรึ กษาชมรมส่งรายชื่อที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา
25 มิ.ย. ประชุมกรรมการบริ หารชมรมเพื่อกรุ๊ ปชมรมเข้าโครงการใหญ่ แยกกลุ่มคิดกิจกรรมในโครงการใหญ่
2 ก.ค กรรมการบริ หารชมรมส่งโครงการชมรมฉบับสมบูรณ์ 1, 2/ 58 ที่อาจารย์ที่ปรึ กษาชมรม อาจารย์ที่ปรึ กษาชมรมส่ง
โครงการที่ตรวจแล้วที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาเพื่อขออนุมตั ิ
9 ก.ค. กรรมการโครงการใหญ่ส่งโครงการใหญ่ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาเพื่อขออนุมตั ิ
16 ก.ค.- 28 ม.ค. 59 นักศึกษาเริ่ มดาเนินกิจกรรมตามโครงการชมรม/ โครงการใหญ่ที่ได้รับอนุมตั ิจากฝ่ ายกิจการนักศึกษา โดยมีการประชุมระหว่างปฏิบตั ิและบันทึกการ
ประชุมทุกพฤหัส
10 ก.ย. นักศึกษาสรุ ปโครงการชมรม 1/58 ส่งอาจารย์ที่ปรึ กษาชมรม
24 ก.ย. อาจารย์ที่ปรึ กษาชมรมส่งคะแนนชมรม 1/ 58 ที่ฝ่ายสานักทะเบียน
14-16 ก.ย. อาจารย์ที่ปรึ กษาชมรมส่งสรุ ปโครงการ 1/58
6 พ.ย. เป็ นต้นไป นักศึกษาเข้าชมรมทุกวันพฤหัสบดี และ นักศึกษาเริ่ มดาเนินกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับอนุมตั ิจากฝ่ ายกิจการนักศึกษา (ต่อ)
28 ม.ค. 59 นักศึกษาสรุ ปโครงการชมรม 2/58 ส่งอาจารย์ที่ปรึ กษาชมรม

ฝ่ ายวินยั เลือกวันตาม
ต้องการ

4มี.ค. 59 อาจารย์ที่ปรึ กษาชมรมส่งคะแนนชมรม 2 / 58 ที่ฝ่ายสานักทะเบียน
1-5 ก.พ. 59 อาจารย์ที่ปรึ กษาชมรมส่งสรุ ปโครงการ 2/58
การตรวจสารเสพติด 1/2558
29 มิย-3 ก.ค ตรวจครั้งที่ 1 สุ่มตรวจครั้งที่ 2 (เลือกวันตามความเหมาะสม)
โครงการใหญ่ กจิ การนักศึกษา
โครงการเยาวชนคนดี
โครงการพัฒนาสุขภาพ
โครงการอนุรักษ์ไทย
โครงการปั นความรู ้
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

10-12 มิ.ย.

กิจกรรมพฤหัสสุขสันต์
10-12มิ.ย. นักศึกษาเริ่ มพิจารณารายการกิจกรรมและลงชื่อจองที่นงั่
18 มิ.ย. – 10 ก.ย นักศึกษาเข้ากิจกรรมพฤหัสสุขสันต์ เทอม 1/2558

12 มิ.ย.

CLEANING DAY 1/2558

8 มิ.ย 58 – 26 ก.พ. 59
การประชาสัมพันธ์ นกั เรียน ม.3, ม.6
2 พ.ย. 58 – 29 เม.ย. 59 8 มิ.ย. 58 – 26 ก.พ. 59 ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อภาคปกติ
23 พ.ย. 58 - 18 ธ.ค. 58 2 พ.ย. 58 – 29 เม.ย. 59 ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อภาคค่า
23 พ.ย. 58 – 18 ธ.ค. 58 แจกเอกสารหน้าโรงเรี ยนสามัญ
20 เม.ย. – 30 เม.ย./
การตรวจประกันภายใน 1/2558
8 มิ.ย. – 12 มิ.ย.
20 -24 เม.ย. ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายต่างๆ ส่งสรุ ปโครงการ 1-2/2558 ที่สานักมาตรฐานฯ
26 มิ.ย. /
20 -30 เมย. หัวหน้าฝ่ ายเตรี ยมเอกสารรอการประเมินจากกรรมการตรวจประกันภายใน
26 มิ.ย. – 3 ก.ค
15 พ.ค. สานักมาตรฐานจัดทาเล่มรายงานประจาปี เสร็จ
8 มิ.ย. – 12 มิ.ย. กรรมการภายนอกตรวจประกันภายใน 1-2/2557
26 มิ.ย. กรรมการภายนอกสรุ ปผลการตรวจประกันส่งสานักมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
3 ก.ค สานักมาตรฐานจัดส่งรายงานประจาปี ให้ สช. ฝ่ ายประชาสัมพันธ์จดั ส่งผูเ้ กี่ยวข้อง

22มิ.ย-3ก.ค/27-29 ก.ค.
10ส.ค

15 มิ.ย.- 18 ก.ย.
25 มิ.ย.
15 มิ.ย.
15 มิ.ย. – 26 มิ.ย/
29 มิ.ย. - 14 ส.ค.

สอบกลางภาค(และสอบปลายภาคครั้งที่ 1 ของภาคคา่ )
(ยกเว้ นนักศึกษาคู่ขนาน)
22 มิ.ย-3 ก.ค. อาจารย์ผสู ้ อนออกข้อสอบและส่งข้อสอบกลางภาค 1/2558 ที่หวั หน้าหมวด
6-7 ก.ค หัวหน้าหมวดส่งข้อสอบกลางภาค 1/58 ที่พิจารณาแล้วที่หวั หน้าฝ่ ายวิชาการ
8-9 ก.ค. หัวหน้าฝ่ ายวิชาการและผูอ้ านวยการตรวจและส่งข้อสอบกลางภาค 1/2558ที่อนุมตั ิโดยผูอ้ านวยการแล้ว ที่หวั หน้าฝ่ ายสานักทะเบียน
10 ก.ค – 17 ก.ค. เจ้าหน้าที่ดาเนินการโรเนียวข้อสอบกลางภาค 1/58 และ อาจารย์ประจาวิชาจัดข้อสอบกลาง
ภาค 1/58 เข้าซอง
10 ก.ค. ประกาศตารางสอบกลางภาคเทอม 1/58
20-24 ก.ค. อาจารย์ประจาวิชาสอบภาคปฏิบตั ิ 1/58
27-29 ก.ค. อาจารย์ทุกท่านคุมสอบกลางภาค 1/58
(26 ก.ค. สอบปลายภาคครั้งที่ 1 ของภาคค่า)
27-29ก.ค. อาจารย์ประจาวิชาเบิกข้อสอบกลางภาค เทอม 1/58 ที่ฝ่ายสานักทะเบียนและวัดผล/ตรวจข้อสอบ
10 ส.ค. อาจารย์ผสู ้ อนส่งข้อสอบกลางภาคที่ตรวจแล้วและคะแนนสอบที่หวั หน้าหมวด /ฝ่ ายวินยั ประเมินคะแนนกิจนิสยั (ภาคค่า) ครั้งที่ 1
11 ส.ค. - 14 ส.ค. หัวหน้าหมวดส่งคะแนนสอบกลางภาค/ข้อสอบกลางภาคที่ตรวจแล้ว ที่ฝ่ายสานักทะเบียน
14 ส.ค. ฝ่ ายสานักทะเบียนและวัดผลส่งคะแนนที่หวั หน้าฝ่ ายวิชาการ/ผูอ้ านวยการ
19 ส.ค. หัวหน้าฝ่ ายวิชาการและผูอ้ านวยการตรวจสอบคะแนน แล้วส่งข้อสอบกลางภาคและคะแนนที่ได้รับการอนุมตั ิจากผูอ้ านวยการที่ฝ่ายสานักทะเบียนเพื่อ
ประกาศบนเว็บไซต์/บอร์ด
21 ส.ค. ประกาศผลการสอบกลางภาค
นิเทศภายใน 1/ 2558
กลุ่มงานพัฒนาการศึกษาและกรรมการวิชาการเริ่ มการนิเทศภายใน 1/ 2558
ไหว้ครู
เงินอุดหนุน
ฝ่ ายสานักทะเบียนสารวจและสรุ ปจานวนนักเรี ยน/นักศึกษาเพื่อส่งรายชื่อเงินอุดหนุน
การสอนซ่ อมเสริมและปรับเกรด รอบที่ 1
15 มิ.ย. สานักทะเบียนประกาศรายชื่อนักศึกษาผลการเรี ยนต่าที่ตอ้ งลงทะเบียนเรี ยนซ่อมเสริ มและปรับเกรด

22-26 มิ.ย.

15 มิ.ย. - 26 มิ.ย. นักศึกษาผลการเรี ยนต่าลงทะเบียนเรี ยนซ่อมเสริ มและปรับเกรด
29 มิ.ย.- 14 ส.ค. อาจารย์ผสู ้ อนมอบหมายงาน ติดตามงาน และประเมินผลการเรี ยน
21 ส.ค. อาจารย์ผสู ้ อนส่งผลการเรี ยนซ่อมเสริ มและปรับเกรด เทอม 1/58 ที่ฝ่ายสานักทะเบียน
28 ส.ค. ฝ่ ายสานักทะเบียนประกาศผลการเรี ยนซ่อมเสริ มและปรับเกรดบนเวบไซต์/บอร์ด
31 ส.ค.-4 ก.ย ฝ่ ายสานักทะเบียนจัดส่งใบแจ้งผลการเรี ยนซ่อมเสริ มเทอม 1/58 ให้ผปู ้ กครองทางไปรษณี ย ์
วิจยั ในชั้นเรียน
20 เม.ย. – 1 พ.ค. อบรม และส่งหัวข้อวิจยั ในชั้นเรี ยน
18- 19 มิ.ย. อาจารย์ผสู ้ อนส่งโครงร่ างวิจยั ในชั้นเรี ยนที่ฝ่ายสานักมาตรฐาน
22 มิ.ย. - 24 ก.ค. สานักมาตรฐานฯตรวจและให้คาแนะนาให้คาปรึ กษาอาจารย์ผสู ้ อนและอนุมตั ิหวั ข้อ
27 ก.ค. - 21 ส.ค. อาจารย์ผสู ้ อนเขียนแก้ไขปรับปรุ งโครงร่ าง และส่งโครงร่ างฉบับสมบูรณ์
24 ส.ค.- 22 ม.ค. เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลการศึกษาวิจยั แก้ไข สรุ ปผลการศึกษาวิจยั และส่งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
29 ม.ค. ส่งรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (กรณี ตอ้ งแก้ไขจากการส่ง 22 มค)
สัปดาห์ป้องกันอัคคีภยั

29 มิ.ย.-3 ก.ค

สัปดาห์ตรวจสุขภาพประจาปี / สัปดาห์วนั ฟ้ าใสเพื่อดอกไม้สีขาว

20 เม.ย.- 29 ม.ค..

การจาหน่ ายนักเรียน 1/2558
10 ก.ค.
11 ก.ย.
20-22 ก.ค.
30-31 ก.ค.
16 มิ.ย.
8 ก.ค. – 13 ก.ค./
3 ส.ค. – 10 ส.ค. /
17 – 19 ส.ค.

10 ก.ค. ฝ่ ายสานักทะเบียนจาหน่ายนักเรี ยนครั้งที่ 1
11 ก.ย. ฝ่ ายสานักทะเบียนจาหน่ายนักเรี ยนครั้งที่ 2
20 ก.ค. – 22 ก.ค. กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
24 ก.ค. (เช้า) แห่เทียนเข้าพรรษา
หยุดวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 1/2558
โครงการสอน 2/2558
29 มิ.ย.- 3 ก.ค. กลุ่มพัฒนาการศึกษาจัดกระเช้ารายวิชา 2/2558
3 มิ.ย. ฝ่ ายวิชาการแจ้งชื่อวิชา 2/2558 แก่หวั หน้าหมวดเพื่อกาหนดอาจารย์ที่จะสอนประจาวิชาต่างๆ

28 ก.ย. - 14 ต.ค.

24 ส.ค-4 ก.ย. /
28 ก.ย.-2 ต.ค /
4 ต.ค

8 ก.ค. หัวหน้าหมวดแจ้งฝ่ ายวิชาการรายชื่ออาจารย์ผสู ้ อนแต่ละวิชา 2/2558
8 ก.ค. – 4 ก.ย. อาจารย์ประจาวิชาจัดทาโครงการสอนและใบความรู ้ 2/2558 ส่งหัวหน้าหมวด หัวหน้าหมวดตรวจเบื้องต้นและให้ฝ่ายวิชาการหลังจากนั้น 1 สัปดาห์
-วิชาที่ 1 ส่งหัวหน้าหมวด 13 ก.ค. (เริ่ มทา 8 ก.ค.- ส่งหัวหน้าหมวด 13 ก.ค. หัวหน้าหมวดให้แก้ไขและส่งFINALที่ฝ่ายวิชาการ 17 ก.ค.)
-วิชาที่ 2 ส่งหัวหน้าหมวด 10 ส.ค. (เริ่ มทา 3 ส.ค. - ส่งหัวหน้าหมวด 10 ส.ค. หัวหน้าหมวดให้แก้ไขและส่งFINALที่ฝ่ายวิชาการ 14 ส.ค.)
-วิชาที่ 3 ส่งหัวหน้าหมวด 19 ส.ค. (เริ่ มทา 17 สค- ส่งหัวหน้าหมวด 19 ส.ค. หัวหน้าหมวดให้แก้ไขและส่งFINALที่ฝ่ายวิชาการ 21 ส.ค.)
และฝ่ ายวิชาการตรวจ อนุมตั ิ และส่งใบความรู ้พิมพ์
21 ก.ย. - 9 ต.ค. อาจารย์ประจาวิชาจัดทา สื่ อการสอน บทเรี ยน E-LEARNING และ LEARNING CONCEPT เสร็ จครบทุกวิชา
การทาแผนการสอน 2/2558
- 28 ก.ย. -12 ต.ค. อาจารย์ผสู ้ อนทาแผนการสอน 2/2558
- วิชาที่ 1 ส่งแผนการสอน 30 ก.ย. (เริ่ ม 28 ก.ย. ส่งหน หมวด 30 ก.ย กก วิชาการพิจารณาให้แก้ไข หรื อ อนุมตั ิ 2 ต.ค. ผูส้ อนส่งแก้ FINAL ที่ หน หมวด ๆ
ส่ง กก วิชาการ 7 ต.ค )
- วิชาที่ 2 ส่งแผนการสอน 5 ต.ค. (เริ่ ม 30 ก.ย ส่งหน หมวด 5 ต.ค กก วิชาการพิจารณาให้แก้ไข หรื อ อนุมตั ิ 7 ต.ค. ผูส้ อนส่งแก้ FINAL ที่ หน หมวด ๆ
ส่ง กก วิชาการ 9 ต.ค.)
- วิชาที่ 3 ส่งแผนการสอน 7 ต.ค. (เริ่ ม 5 ต.ค. ส่งหน หมวด 7 ต.ค. กก วิชาการพิจารณาให้แก้ไข หรื อ อนุมตั ิ 9 ต.ค. ผูส้ อนส่งแก้ FINAL ที่ หน หมวด ๆ
ส่ง กก วิชาการ 14 ต.ค.)
- 14-16 ต.ค. ผูอ้ านวยการพิจารณาและอนุมตั ิแผนการสอน
สอบปลายภาค (และสอบปลายภาคครั้งที่ 2 ของภาคคา่ )
24ส.ค-4 ก.ย. อาจารย์ผสู ้ อนออกข้อสอบและส่งข้อสอบปลายภาค 1/2558 ที่หวั หน้าหมวด
3-4 ก.ย หัวหน้าหมวดตรวจสอบข้อสอบปลายภาคกับตารางวิเคราะห์หลักสูตร และ ส่งข้อสอบปลายภาค 1/2558 ที่หวั หน้าฝ่ ายวิชาการ
7-8 ก.ย. หัวหน้าฝ่ ายวิชาการและผูอ้ านวยการตรวจและส่งข้อสอบปลายภาค 1/2558 ที่อนุมตั ิโดยผูอ้ านวยการแล้ว ที่หวั หน้าฝ่ ายสานักทะเบียน
9-18 ก.ย. เจ้าหน้าที่ดาเนินการโรเนียวข้อสอบปลายภาค 1/2558 และอาจารย์ประจาวิชาจัดข้อสอบปลายภาค เทอม 1/2558 เข้าซอง
7 ก.ย. สานักทะเบียนประกาศตารางสอบปลายภาคเทอม 1/2558
7-18 ก.ย. อาจารย์ประจาวิชาตรวจสอบนักศึกษาที่ยงั สอบย่อยไม่ครบและติดตามให้สอบ/ส่งงานและกรอกคะแนนเสร็ จ
14ก.ย. อาจารย์ประจาวิชาส่งรายชื่อนักเรี ยนที่มีเวลาเรี ยนไม่ถึง 80% (ขร ปลายภาค) ที่สานักทะเบียน (จาหน่ายนักเรี ยน 11 ก.ย.)
31 ส.ค.- 25ก.ย. อาจารย์ประจาวิชาและสานักทะเบียนร่ วมกันมอบหมายงานชดเชยให้นกั เรี ยนที่มีเวลาไม่ถึง 80%
และสานักทะเบียนประกาศผูผ้ า่ นงานชดเชยและมีสิทธิสอบเพิ่มเติม

11 ส.ค.

21-25 ก.ย. อาจารย์ประจาวิชาสอบภาคปฏิบตั ิ 1/2558
28ก.ย.-2 ต.ค อาจารย์ทุกท่านคุมสอบปลายภาค 1/2558
(4 ต.ค สอบปลายภาครั้งที่ 2 ภาคค่า)
28ก.ย.- 6 ต.ค. อาจารย์ประจาวิชาเบิกข้อสอบปลายภาค เทอม 1/58 ที่ฝ่ายสานักทะเบียนและวัดผล/ตรวจข้อสอบ
21 ก.ย ฝ่ ายวินยั ประเมินคะแนนกิจนิสยั เทอม 1/58 (ปกติ+ค่า)/ฝ่ ายแนะแนวประเมินคะแนนกิจนิสยั เทอม 1/58 (ปกติ)
12-13ต.ค. อาจารย์ประจาวิชาส่งผลการเรี ยน เทอม 1/58 /ส่งข้อสอบปลายภาคที่ตรวจแล้วที่หวั หน้าหมวด
12 ต.ค. อาจารย์ที่ปรึ กษาส่งแบบรายงานลักษณะอันพึงประสงค์ที่ฝ่ายสานักทะเบียนเพื่อส่ง พร้อมผลการเรี ยนให้ผปู ้ กครอง
13-14 ต.ค. หัวหน้าหมวดส่งข้อสอบปลายภาคที่ตรวจแล้วและคะแนนที่ฝ่ายสานักทะเบียนและวัดผล
14-15 ต.ค ฝ่ ายสานักทะเบียนและวัดผลส่งคะแนนให้ฝ่ายวิชาการและผูอ้ านวยการพิจารณา
15-16 ต.ค. หัวหน้าฝ่ ายวิชาการและผูอ้ านวยการตรวจสอบการตัดเกรดแล้วส่งคะแนนที่ได้รับการอนุมตั ิ
จากผูอ้ านวยการที่ฝ่ายสานักทะเบียนเพื่อประกาศบนเว็บไซต์/บอร์ด
9 พ.ย. ประกาศผลการเรี ยนเทอม 1/58
9 พ.ย. ฝ่ ายสานักทะเบียนจัดส่งใบแจ้งผลการเรี ยนเทอม 1/58 ให้ผปู ้ กครองทางไปรษณี ย ์ (ฉพาะนักเรี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนเทอม 1 / 58 เรี ยบร้อยแล้ว)
พิธีวนั แม่แห่งชาติ

12 ส.ค.

วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา

31 ส.ค. – 4 ก.ย

วันแข่งขันทักษะภายในของทุกหมวด ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

9 - 20 มี.ค./
13-24 ก.ค. /
7-18 ก.ย.

PROJECT 1/ 2558
9 มี.ค. กรรมการวิชาการพิจารณารายวิชาเพื่อบูรณาการ
10-13มี.ค. อาจารย์คู่บูรณาการเข้า FOCUS GROUP เพื่อกาหนดรายละเอียดของโปรเจค
20 มี.ค. อาจารย์ที่ปรึ กษาโปรเจคส่งใบสัง่ งาน, แบบติดตาม และ เกณฑ์ประเมิน
12 มิ.ย อาจารย์ผสู ้ อน (หัวหน้าโปรเจค) ส่งรายชื่อกลุ่มนักศึกษาในแต่ละโปรเจคที่ฝ่ายวิชาการ
13-14 ก.ค. สัปดาห์พจิ ารณา “Project ” กลางภาคเรี ยน
7-18 ก.ย. สัปดาห์พิจารณา “Project ” ปลายภาคเรี ยน (ตั้งแต่ 14.00 น ของทุกวัน ศุกร์ที่ 18 ก.ย. เป็ นวัน PROJECT WEEK)
23 ก.ย. อาจารย์ผสู ้ อนส่งรายชื่อนักเรี ยนที่ คาดว่ าจะติด มส.โปรเจค เทอม 1/58ที่ฝ่ายวิชาการและแจ้งให้นกั ศึกษาปรับปรุ งงานและส่งอาจารย์ประจาวิชาก่อน 23 ก.ย.25 ก.ย. อาจารย์ผสู ้ อนรับส่งโปรเจคที่ปรับปรุ งจากนักศึกษาที่มีรายชื่อ คาดว่ าจะติด มส.โปรเจค
28 ก.ย. ผูอ้ านวยการและกรรมการวิชาการพิจารณา มส.โปรเจค

28 ก.ย.-2 ต.ค

5 ต.ค.-25 ต.ค.
22-26 มิ.ย. /
17-28 ส.ค./
28 ก.ย. - 6 พ.ย/
16-20 พ.ย.

30 ก.ย. อาจารย์ผสู ้ อนส่งรายชื่อนักศึกษา ทีต่ ิดมส. โปรเจค เทอม 1/58 ที่สานักทะเบียน
1 ต.ค ฝ่ ายสานักทะเบียนประกาศผลนักศึกษาที่ติดมส. โปรเจคเทอม 1/58 บนเว็บไซต์/บอร์ด
8 ต.ค อาจารย์ผสู ้ อนรับส่งโปรเจคที่ติด มส และแก้ไขแล้วเป็ นวันสุดท้าย
(12-13 ต.ค อาจารย์ประจาวิชาส่งผลการเรี ยน เทอม 1/58 /ส่งข้อสอบปลายภาคที่ตรวจแล้วที่หวั หน้าหมวด)
12ต.ค. อาจารย์ทุกหมวดนาโปรเจคเผยแพร่ สู่ชุมชน
สอบ TOEIC HSK JLPT
ฝ่ ายความสัมพันธ์ต่างประเทศจัดทดสอบ/สอบจริ ง
TOEIC 1/2557
24ส.ค.-4 ก.ย. ออกข้อสอบ TOEIC “ทดลองสอบ”
28ก.ย.-2 ต.ค. สอบ TOEIC “ทดลองสอบ”
HSK
24ส.ค.-4 ก.ย. ออกข้อสอบ “ทดลองสอบ”
28ก.ย.-2 ต.ค. สอบ HSK “ทดลองสอบ”
JLPT
24ส.ค.-4 ก.ย. ออกข้อสอบ “ทดลองสอบ”
28ก.ย.-2 ต.ค. สอบ JLPT “ทดลองสอบ”
ปิ ดภาคเรี ยนสาหรับ ทุกระดับชั้นยกเว้นปวส.2เรียน SUMMER
การเรียน SUMMER 1/2558
22-26 มิ.ย. กลุ่มพัฒนาการศึกษาจัดกระเช้ารายวิชา summer 1/2558 (ปวส.2)
29 มิ.ย. ฝ่ ายวิชาการแจ้งชื่อวิชา summer 1/2558 แก่หวั หน้าหมวดเพื่อกาหนดอาจารย์ที่
จะสอนประจาวิชาต่างๆ /หัวหน้าหมวดแจ้งฝ่ ายวิชาการรายชื่ออาจารย์ผสู ้ อนแต่ละวิชา และรายชื่อผูส้ อน summer
17-28 ส.ค.อาจารย์ผสู ้ อนจัดทาใบความรู ้ summerและ 1/2558 ส่งที่หวั หน้าหมวด
7-11 ก.ย. หัวหน้าหมวดตรวจและส่งใบความรู ้และที่ฝ่ายวิชาการ
14-18 ก.ย. ฝ่ ายวิชาการตรวจ อนุมตั ิ และส่งใบความรู ้พิมพ์
28 ก.ย –2 ต.ค. ลงทะเบียนเรี ยน SUMMER 1/2558
5 ต.ค. -30 ต.ค. อาจารย์เริ่ มสอน SUMMER 1/2558 ปวส. 2 (จันทร์- ศุกร์)

17-25 ต.ค.
26 ต.ค.

12-16 ต.ค. อาจารย์ผสู ้ อนส่งข้อสอบ SUMMER ที่หวั หน้าหมวด / ฝ่ ายวิชาการ
19 ต.ค. ฝ่ ายวิชาการส่งข้อสอบกลางภาคและปลายภาค summer ที่ฝ่ายสานักทะเบียน
19-20 ต.ค. เจ้าหน้าที่ดาเนินการโรเนียวข้อสอบ SUMMER 1/2558
22 ต.ค. ประกาศรายชื่อนักเรี ยนที่เวลาเรี ยนไม่ถึง 80% (ขร SUMMER 1/2558)
26 ต.ค. ประกาศตารางสอบปลายภาค SUMMER 1/2558
26-28 ต.ค. อาจารย์ผสู ้ อน Summer เทอม 1/2558 จัดข้อสอบปลายภาคเข้าซอง
30 ต.ค สอบปลายภาค Summer เทอม 1/2558 ปวส.2 ภาคปกติ
1 พ.ย สอบปลายภาค Summer เทอม 1/2558 ปวส.2 ภาคคา่
30 ต.ค.-6 พ.ย อาจารย์ผสู ้ อน Summer เทอม 1/2558 เบิกข้อสอบปลายภาคไปตรวจ
9-13 พ.ย. อาจารย์ผสู ้ อนส่งข้อสอบที่ตรวจแล้ว summer และคะแนนสอบที่หวั หน้าหมวด
16-17 พ.ย. หัวหน้าหมวดส่งข้อสอบ summer ที่ตรวจแล้ว และคะแนนที่ฝ่ายสานักทะเบียนและวัดผล
19-20 พ.ย. ฝ่ ายสานักทะเบียนและวัดผลเสนอฝ่ ายวิชาการ / ผูอ้ านวยการ อนุมตั ิการผลการเรี ยน SUMMER 1/2558
26-27 พ.ย. ฝ่ ายวิชาการ / ผูอ้ านวยการอนุมตั ิผลการเรี ยนและส่งให้ฝ่ายสานักทะเบียนประกาศผลการเรี ยน
1 ธ.ค.ฝ่ ายสานักทะเบียนจัดส่งใบแจ้งผลการเรี ยน SUMMER 1/2558 / ให้ผปู ้ กครองทางไปรษณี ย/์ ประกาศรายชื่อนักเรี ยนที่ไม่ผา่ น
ที่ตอ้ งลงทะเบียนเรี ยนซ่อมเสริ มและปรับเกรด รอบที่ 3/58
อาจารย์ผสู ้ อนและผูบ้ ริ หารปิ ดภาคเรี ยน สานักอานวยการและบุคลากรจัดอาจารย์เวร
เปิ ดภาคเรียนที่ 2/2558 และลงทะเบียน
30ต.ค. นักศึกษา ปวส 2 เรี ยนภาคฤดูร้อน SUMMER วันสุดท้าย
2 พ.ย. นักศึกษา ปวส.2เปิ นภาคเรี ยนที่2/2558
26 ต.ค. เปิ ดภาคเรี ยนที่ 2/2558 สาหรับนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1-2-3, ปวส 1 (รอบปกติ)
1 พ.ย. เปิ ดเรี ยน ปวส. 1,2 (รอบค่า)และ ปวส.2 (ภาคปกติ)
26 ต.ค. – 30 ต.ค. ลงทะเบียนนักเรี ยน/ นักศึกษา ปวช.1-2-3 และ ปวส. 1
6 พ.ย. วันสุดท้ายการลงทะเบียนเรี ยน (นักเรี ยนที่ยงั ไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยน จะไม่มีสิทธิ์เข้า
ห้องเรี ยน และถูกตัดจาหน่ายเมื่อครบ 30 วัน 11 ธ.ค. - จาหน่ายนักเรี ยนครั้งที่ 3)
2 พ.ย. ประกาศผลการเรี ยน 1/2558 ประกาศรายชื่อนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนต่าให้ลงเรี ยนซ่อมเสริ มและปรับเกรด ครั้งที่ 2
2-6 พ.ย. นักศึกษาผลการเรี ยนต่าลงทะเบียนเรี ยนซ่อมเสริ มและปรับเกรด รอบที่ 2

30 ตุลาคม

ฝ่ ายทะเบียนและวัดผลส่ง GPA 5 ภาคเรี ยน

6 - 17 ต.ค. /
10 พ.ย. - 14 พ.ย. /
6 - 17 ต.ค

การตรวจประกันภายใน 2/2558
6 - 17 ต.ค. หัวหน้าฝ่ ายสรุ ปงานฝ่ ายเพื่อรอการประเมินจากกรรมการประกันภายใน ของภาค 1/2558(กรรมการจากภายใน)
10 - 14 พ.ย. กรรมการประกันภายในตรวจประกันภายใน 1/2558 และส่งผลที่สานักมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
28 พ.ย. สานักมาตรฐานคุณภาพการศึกษาส่งสรุ ปผลการประกันภายใน 1/2558 ที่ผจู ้ ดั การ
29 ต.ค. - 5 พ.ย.
ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา 2/2558
29 ต.ค. ปฐมนิเทศนักเรี ยนนักศึกษา ปวส . 1,2 2/2558
30 ต.ค. ปฐมนิเทศนักเรี ยนนักศึกษา ปวช. 2 ,3 2/2558
5 พ.ย. ปฐมนิเทศนักเรี ยนนักศึกษา ปวช. 1 /2558
28 ต.ค./ 5 พ.ย58. –
กิจกรรมพฤหัสสุขสันต์
4 ก.พ.59
28 ตค นักศึกษาเริ่ มพิจารณารายการกิจกรรมและลงชื่อจองที่นงั่
5 พ.ย - 4 ก.พ นักศึกษาเข้ากิจกรรมพฤหัสสุขสันต์ เทอม 2/2558
2 พ.ย.58 - 12 ก.พ.59
นิเทศภายใน 2/ 2558
กลุ่มงานพัฒนาการศึกษาและกรรมการวิชาการเริ่ มการนิเทศภายใน 2/ 2558
ฝ่ ายวินยั ฯเลือกวันเวลา
การตรวจสารเสพติด 2/2558
ตามต้องการ
สุ่มตรวจครั้งที่ 3
สุ่มตรวจครั้งที่ 4
กีฬาสี
27ก.ค. – 28 ส.ค

6พ.ย.
27 ต.ค. / 31 ต.ค.

7-8 พ.ย. ค่ายคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ (กลุ่มเสี่ ยง)
27 ก.ค. - 28 ส.ค. อาจารย์ผสู ้ อนทุกท่านซ้อมกีฬาสี ทุกวันพุธ
29 ส.ค. วันแข่งขันกีฬาสี
CLEANING DAY 2/2558
อาจารย์ ทปี่ รึกษารู้ จกั ผู้เรียนเป็ นรายบุคคล/โฮมรู ม/คัดกรอง 2/2558
26 ต.ค.- 30 ต.ค. ตรวจสอบแฟ้ มที่ปรึ กษาอิเลคทรอนิกส์เพื่อเตรี ยมคัดกรองผูเ้ รี ยน

9 พ.ย.58 -29 ม.ค.59

1 พ.ย.
1 ธันวาคม 58
2-6, 9 พ.ย. -8 ม.ค.

2 - 13 พ.ย./
21 ธ.ค.58- 8 ม.ค. /
29 ม.ค.

5 พ.ย. โฮมรู มอังคารแรก ปวช 2, 3 ปวส 2 และอังคารที่ 12 ปวช 1 ปวส 1 จากนั้นทุกอังคารสลับกัน
6 พ.ย. อาจารย์ที่ปรึ กษาส่งผลการคัดกรองผูเ้ รี ยนทุกชั้นปี ที่ฝ่ายแนะแนว
2 พ.ย. 58 - 26 ก.พ. 59 อาจารย์ที่ปรึ กษาการสัมภาษณ์ สังเกต ติดตามระดับผลการเรี ยน ความถนัด ปั ญหา
เฉพาะของผูเ้ รี ยนทุกคน และบันทึกในแฟ้ มที่ปรึ กษาอิเลคทรอนิกส์อย่างน้อย 2 ครั้ง/เทอม
9 พ.ย. 58 – 26ก.พ 59 ฝ่ ายแนะแนวตรวจแฟ้ มที่ปรึ กษาอิเลคทรอนิกส์
29 ก.พ.59
อาจารย์ที่ปรึ กษาส่งแบบรายงานลักษณะอันพึงประสงค์(ปวช.3)ที่ฝ่ายสานักทะเบียนเพื่อส่ง พร้อมผลการเรี ยนให้ผปู ้ กครอง
11 มี.ค 59
อาจารย์ที่ปรึ กษาส่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เทอม 2 / 58 (ปวช.1,2,ปวส.1,2)
แข่ งขันทักษะวิชาชีพภายนอก
2-6 พ..ย อาจารย์ที่ปรึ กษาคัดเลือกตัวแทนห้องเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพภายนอก
9 พ.ย. - 29 ม.ค. ฝ่ ายวิชาการคัดเลือก และหมวดต่างๆซ้อมเพื่อแข่งขันทักษะภายนอก
วันพบผู้ปกครอง
ประชุมผูป้ กครองและแจกประกาศผลการสอบ 1/2558 สาหรับนักศึกษาที่ผปู ้ กครองตอบรับการเข้าร่ วมประชุม
งานวันวิชาการ
การสอนซ่ อมเสริมและปรับเกรด รอบที่ 2
2 พ.ย. สานักทะเบียนประกาศรายชื่อนักศึกษาผลการเรี ยนต่าที่ตอ้ งลงทะเบียนเรี ยนซ่อมเสริ มและปรับเกรด
2-6 พ.ย. นักศึกษาผลการเรี ยนต่าลงทะเบียนเรี ยนซ่อมเสริ มและปรับเกรด
9 พ.ย.58 - 8 ม.ค.59 อาจารย์ผสู ้ อนมอบหมายงาน ติดตามงาน และประเมินผลการเรี ยน
11 ม.ค.59 อาจารย์ผสู ้ อนส่งผลการเรี ยนซ่อมเสริ มและปรับเกรด เทอม 2/58 ที่ฝ่ายสานักทะเบียน
18 ม.ค. ฝ่ ายสานักทะเบียนประกาศผลการเรี ยนซ่อมเสริ มบนเวบไซต์/บอร์ด
18 - 19 ม.ค. ฝ่ ายสานักทะเบียนจัดส่งใบแจ้งผลการเรี ยนซ่อมเสริ ม เทอม 2/58 ให้ผปู ้ กครองทางไปรษณี ย ์
สอบกลางภาค (และสอบปลายภาคครั้งที่ 3 ของภาคคา่ )
(ยกเว้ นนักศึกษาคู่ขนาน) 2 / 58
2-13 พ.ย. อาจารย์ผสู ้ อนออกข้อสอบและส่งข้อสอบกลางภาค 2 /58 ที่หวั หน้าหมวด
16-17 พ.ย. หัวหน้าหมวดส่งข้อสอบกลางภาค 2 / 58 ที่พิจารณาแล้วที่หวั หน้าฝ่ ายวิชาการ
18-19 พ.ย. หัวหน้าฝ่ ายวิชาการและผูอ้ านวยการตรวจและส่งข้อสอบกลางภาค 2 / 58 ที่อนุมตั ิโดยผูอ้ านวยการแล้ว ที่หวั หน้าฝ่ ายสานักทะเบียน

7 ธันวาคม

23 พย. - 4 ธ.ค. เจ้าหน้าที่ดาเนินการโรเนียวข้อสอบกลางภาค 2 / 58 และ อาจารย์ประจาวิชาจัดข้อสอบกลาง
ภาค 2 / 58 เข้าซอง
1 ธ.ค. ประกาศตารางสอบกลางภาคเทอม 2 / 58
21 – 25 ธ.ค. อาจารย์ประจาวิชาสอบภาคปฏิบตั ิ 2 / 58 (ภาคปกติ)
20 ธ.ค อาจารย์ประจาวิชาสอบภาคปฏิบตั ิ ปลายภาค ภาคค่า 2/58 รุ่ นที่ 3
4-8 ม.ค. อาจารย์ทุกท่านสอบกลางภาค 2/58 (ภาคปกติ)
3 ม.ค.58 สอบปลายภาคครั้งที่ 3 ของภาคคา่
4-15 ม.ค. อาจารย์ประจาวิชาเบิกข้อสอบกลางภาค เทอม 2/58 ที่ฝ่ายสานักทะเบียนและวัดผล/ตรวจข้อสอบ
18-19 ม.ค. อาจารย์ผสู ้ อนส่งข้อสอบกลางภาคที่ตรวจแล้วและคะแนนสอบที่หวั หน้าหมวด /ฝ่ ายวินยั ประเมินกิจนิสยั (ภาคค่า) รุ่ นที่ 3
20-21 ม.ค. หัวหน้าหมวดส่งคะแนนสอบกลางภาค/ข้อสอบกลางภาคที่ตรวจแล้ว ที่ฝ่ายสานักทะเบียน
22-25 ม.ค. ฝ่ ายสานักทะเบียนและวัดผลเสนอผลคะแนนกลางภาคของนักเรี ยน/นักศึกษา ภาคปกติ และผลการเรี ยน ครั้งที่3 ของภาคค่าให้ฝ่ายวิชาการและผูอ้ านวยการ
อนุมตั ิผลคะแนนสอบกลางภาคและผลการเรี ยนภาคค่า
26-27 ม.ค. ฝ่ ายวิชาการและผูอ้ านวยการตรวจสอบเกรดและอนุมตั ิคะแนนกลางภาค
29 ม.ค. ประกาศผลการสอบกลางภาคของนักเรียนภาคปกติ เทอม 2/58 และประกาศผลการเรียนรอบที่ 1 ของภาคคา่
พิธีถวายพระพร 5 ธันวามหาราช
หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั

10ธันวาคม

วันหยุดวันรัฐธรรมนูญ

4 ธันวาคม

26 ต.ค.- 25 ธ.ค.2558
ก้ าวไปดังใจฝัน
5 ก.พ.2559
สัปดาห์กา้ วไปดังใจฝัน ปวช/ ปวส
26ต.ค. - 25 ธ.ค. 2558 ช่วงเตรี ยมปรับบุคลิกภาพ
5 ก.พ.2559 ช่วงพบและสมัครงานกับสถานประกอบการ
23 พย - 4 ธค.2558
โครงการสอนและแผนการสอน 1/2559
1 ก.พ.-12 ก.พ.2559 2-6 พ.ย กลุ่มพัฒนาการศึกษาจัดกระเช้ารายวิชา 1/2559
8-19ก.พ.2559
9 พ.ย ฝ่ ายวิชาการแจ้งชื่อวิชา 1/2559 แก่หวั หน้าหมวดเพื่อกาหนดอาจารย์ที่จะสอนประจาวิชาต่างๆ
16พ.ย หัวหน้าหมวดแจ้งฝ่ ายวิชาการรายชื่ออาจารย์ผสู ้ อนแต่ละวิชา 1/2559
23 พ.ย.58 - 26 ก.พ.59 อาจารย์ประจาวิชาจัดทาโครงการสอนและใบความรู ้ 1/2559 ส่งหัวหน้าหมวดตรวจเบื้องต้นและให้ฝ่ายวิชาการหลังจากนั้น 1 สัปดาห์

-วิชาที่ 1 ส่งหัวหน้าหมวด 1ธ.ค.58 (เริ่ มทา 23 พ.ย58 ส่งหัวหน้าหมวด 1ธ.ค.58 หัวหน้าหมวดให้แก้ไขและส่ง FINALที่ฝ่ายวิชาการ 4 ธ.ค.58)
-วิชาที่ 2 ส่งหัวหน้าหมวด 8ก.พ59 (เริ่ มทา 1 ก.พ. 59 ส่งหัวหน้าหมวด 8ก.พ59 หัวหน้าหมวดให้แก้ไขและส่งFINALที่ฝ่ายวิชาการ 12 ก.พ59)
-วิชาที่ 3 ส่งหัวหน้าหมวด 17 ก.พ59 (เริ่ มทา 8ก.พ59 ส่งหัวหน้าหมวด 17 ก.พ.59 หัวหน้าหมวดให้แก้ไขและส่งFINALที่ฝ่ายวิชาการ 19ก.พ.59)
และฝ่ ายวิชาการตรวจ อนุมตั ิ และส่งใบความรู ้พิมพ์
7-25 มี.ค.59 อาจารย์ประจาวิชาจัดทา สื่ อการสอน บทเรี ยน E-LEARNING และ LEARNING CONCEPT เสร็ จครบทุกวิชา
11 ธ.ค.58 / 12 ก.พ.59
การจาหน่ ายนักเรียน 2/2558
11 ธ.ค. 58 ฝ่ ายสานักทะเบียนจาหน่ายนักเรี ยนครั้งที่ 3
12 ก.พ.59 ฝ่ ายสานักทะเบียนจาหน่ายนักเรี ยนครั้งที่ 4
8-18 ธค/ 8-19 กพ /
PROJECT 2/25558
11 มี.ค
21 ก.ย กรรมการวิชาการพิจารณารายวิชาเพื่อบูรณาการ
22-25 ก.ย อาจารย์คู่บูรณาการเข้า FOCUS GROUP เพื่อกาหนดรายละเอียดของโปรเจค
28ก.ย. อาจารย์ที่ปรึ กษาโปรเจคส่งใบสัง่ งาน, แบบติดตาม และ เกณฑ์ประเมิน
6 พ.ย อาจารย์ผสู ้ อน (หัวหน้าโปรเจค) ส่งรายชื่อกลุ่มนักศึกษาในแต่ละโปรเจคที่ฝ่ายวิชาการ
8 - 18 ธ.ค สัปดาห์พิจารณา “Project ” กลางภาคเรี ยน
8 - 19 กพ สัปดาห์พิจารณา “Project ” ปลายภาคเรี ยน (ตั้งแต่ 14.00 น ของทุกวัน ศุกร์ที่ 19 กพ เป็ นวัน PROJECT WEEK)
22 ก.พ อาจารย์ผสู ้ อนส่งรายชื่อนักเรี ยนที่ คาดว่ าจะติด มส.โปรเจค เทอม 2/58 ที่ฝ่ายวิชาการและแจ้งให้นกั ศึกษาปรับปรุ งงานและส่งอาจารย์ประจาวิชาก่อน 29 ก.พ.
24 ก.พ. อาจารย์ผสู ้ อนรับส่งโปรเจคที่ปรับปรุ งจากนักศึกษาที่มีรายชื่อ คาดว่ าจะติด มส.โปรเจค
1 มี.ค ผูอ้ านวยการและกรรมการวิชาการพิจารณา มส โปรเจคของแต่ละรายวิชา
2มีค อาจารย์ผสู ้ อนส่งรายชื่อนักศึกษา ทีต่ ิดมส. โปรเจค เทอม 2/58 ที่สานักทะเบียน
3 มีค ฝ่ ายสานักทะเบียนประกาศผลนักศึกษาที่ติดมส. โปรเจคเทอม 2/58 บนเว็บไซต์/บอร์ด
4 มี.ค. อาจารย์ผสู ้ อนรับการส่งโปรเจคที่ติด มส. และแก้ไขแล้วเป็ นวันสุดท้าย
11 มีค อาจารย์ประจาวิชาส่งผลการเรี ยน เทอม 2/58 /ส่งข้อสอบปลายภาคที่ตรวจแล้วที่หวั หน้าหมวด) ฝ่ ายแนะแนว/ฝ่ ายวินยั ประเมินคะแนนกิจนิสยั เทอม 2/58
4 มี.ค.หัวหน้าหมวดส่งผลการเรี ยน ปวช.3 เทอม 2 / 2558 ที่ฝ่ายสานักทะเบียนและวัดผล
8 มี.ค. ฝ่ ายสานักทะเบียนและวัดผลเสนอฝ่ ายวิชาการ / ผูอ้ านวยการอนุมตั ิผลการเรี ยน ปวช.3 เทอม 2/2558
10-11 มี.ค. หัวหน้าหมวดส่งผลการเรี ยน ปวช.1,2 และ ปวส.1,2 (ภาคปกติ+ค่า) เทอม 2/2558 ที่ฝ่ายสานักทะเบียนและวัดผล

14-15 มี.ค.ฝ่ ายสานักทะเบียนและวัดผลเสนอฝ่ ายวิชาการ/ผูอ้ านวยการอนุมตั ิผลการเรี ยน ปวช.1,2 และภาค ปวส.1,2 (ภาคปกติ+ค่า) เทอม 2/2558
25 ธ.ค.

พิธีตกั บาตรทาบุญปี ใหม่

26 ธ.ค- 3 ม.ค.

หยุดวันปี ใหม่และหยุดชดเชย

14-18 พ.ย. /
23-27 พ.ย.

การลงชื่อขอจบการศึกษาทีฝ่ ่ ายสานักทะเบียน/ถ่ายรู ปติดใบ รบ.
23-27 พ.ย. นักศึกษา ปวช.3และปวส. 2 ลงชื่อขอจบที่สานักทะเบียนและวัดผล
14-18 ธ.ค ถ่ายรู ปติดใบ รบ.ปวช.3 และ ปวส.2
13 ธ.ค ถ่ายรู ปติดใบ รบ.ปวส.2 รอบค่า
ค่ ายภาวะผู้นา 1-2
กิจกรรมค่ายคุณธรรม learning camp ปวช.1
กิจกรรมค่ายคุณธรรม learning camp ปวช.2
กิจกรรมค่ายคุณธรรม learning camp ปวช.3
กิจกรรมค่าย learning together
กิจกรรมวันเด็กโดยชมรมต่าง ๆ

2-3 ก.ค.
20-21 ส.ค.
17-19 ธ.ค.
15-16 ม.ค.
9 มกราคม
ก.พ.- มี.ค.

การวางแผนสาหรับปี การศึกษาหน้ า
1-2 ก.พ ผูอ้ านวยการจัดทา ปฏิทน
ิ ปฏิบัติงาน 2559
25 ม.ค.- 5 กพ กรรมการประสานงานประมวลการทางานทีผ่ ่ านมาใน 1 ปี เพื่อเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงปี หน้า
8-19 กพ กรรมการประสานงาน ประเมินหลักสู ตร ธรรมนูญโรงเรี ยน ในที่ประชุมกรรมการประสานงาน + ประชุมสถานประกอบการ + ชุมชน
8-19ก.พ. ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการส่งร่ างโครงการ 59

18-22 เมย ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายต่างๆ ส่ งสรุปโครงการปี 2558 ที่สานักมาตรฐานฯ
11-22 ม.ค. / 15ก.พ. –
สอบปลายภาค (และสอบปลายภาคครั้งที่ 4 ของภาคคา่ )
4 มี.ค.
11-22 ม.ค. อาจารย์ผสู ้ อนออกข้อสอบและส่งข้อสอบปลายภาค 2/2558 และ ที่หวั หน้าหมวด
25-26 ม.ค. หัวหน้าหมวดส่งข้อสอบปลายภาค 2/2558 ที่หวั หน้าฝ่ ายวิชาการ
28-29 ม.ค. หัวหน้าฝ่ ายวิชาการและผูอ้ านวยการตรวจและส่งข้อสอบปลายภาค 2/2558 ที่อนุมตั ิโดยผูอ้ านวยการแล้ว ที่หวั หน้าฝ่ ายสานักทะเบียน
1-12 ก.พ. เจ้าหน้าที่ดาเนินการโรเนียวข้อสอบปลายภาค 2/2558 และอาจารย์ประจาวิชาจัดข้อสอบปลายภาค เทอม 2/2558 เข้าซอง

1 ก.พ. สานักทะเบียนประกาศตารางสอบปลายภาคเทอม 2/2558
1-12 ก.พ. อาจารย์ประจาวิชาตรวจสอบนักศึกษาที่ยงั สอบย่อยไม่ครบและติดตามให้สอบ/ส่งงานและกรอกคะแนนเสร็ จ
1 ก.พ. อาจารย์ประจาวิชาส่งรายชื่อนักเรี ยนที่มีเวลาเรี ยนไม่ถึง 80% (ขร ปลายภาค) ที่สานักทะเบียน
25 ม.ค- 12 ก.พ. อาจารย์ประจาวิชาและสานักทะเบียนร่ วมกันมอบหมายงานชดเชยให้นกั เรี ยนที่มีเวลาไม่
ถึง 80% และสานักทะเบียนประกาศผูผ้ า่ นงานชดเชยและมีสิทธิสอบเพิ่มเติม
15-19 ก.พ. อาจารย์ประจาวิชาสอบภาคปฏิบตั ิ 2/2558
(8-12 ก.พ. ติวและทบทวนเพื่อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
15-19 ก.พ. สอบมาตรฐานวิชาชีพ ปวช 3 และ ปวส 2)
22 ก.พ. – 23 ก.พ. นักเรียนปวช.3 สอบปลายภาค
29 ก.พ. - 4 มี.ค. ปวช.3 ทบทวนบทเรียน
4 มี.ค ฝ่ ายสานักทะเบียนและวัดผล ส่งคะแนนและผลการเรี ยนให้ฝ่ายวิชาการ/ผูอ้ านวยการพิจารณาผลการเรี ยน ปวส.2 , ปวช.3
29 ก.พ.- 4 มี.ค. อาจารย์ทุกท่านคุมสอบปลายภาค 2/2558 (ปวช.1,2,ปวส.1,2)
29 ก.พ.-4 มีค อาจารย์ประจาวิชาเบิกข้อสอบปลายภาค เทอม 2/58 ที่ฝ่ายสานักทะเบียนและวัดผล-ตรวจข้อสอบ
2 มี.ค. อาจารย์ประจาวิชาส่งผลการเรี ยน เทอม 2/58/ส่งข้อสอบปลายภาคที่ตรวจแล้วที่หวั หน้าหมวด (ปวช.3)/ฝ่ ายวินยั /ฝ่ ายวิชาการ ประเมินคะแนนกิจนิสยั เทอม 2/58
3 มี.ค หัวหน้าหมวดส่งข้อสอบปลายภาคและคะแนนที่ฝ่ายสานักทะเบียนและวัดผล (ปวช.3,ปวส.2)
4-7 มี.ค ฝ่ ายสานักทะเบียนและวัดผล ส่งคะแนนให้ฝ่ายวิชาการและผูอ้ านวยการพิจารณาผลการเรี ยน (ปวช.3,ปวส.2)/
ฝ่ ายสานักทะเบียนและวัดผลเสนอให้ฝ่ายวิชาการและผูอ้ านวยการพิจารณาตัดเกรดและอนุมตั ิผลการเรี ยน เทอม 2 / 58 (ปวช 3)
7 มี.ค อาจารย์ที่ปรึ กษา ปวช.3 จัดทาแบบรายงานคุณลักษณะพิเศษ เพื่อแนบกับ ใบ รบ./แบบรายงานลักาณะอันพึงประสงค์ ปวช.3
9 มี.ค. อาจารย์ประจาวิชาส่งผลการเรี ยน เทอม 2/58 / ส่งข้อสอบปลายภาคที่ตรวจแล้วที่หวั หน้าหมวด ปวช.1,2 และ ปวส. 1 (ภาคปกติ + ภาคค่า)
10 มี.ค. หัวหน้าหมวดส่งข้อสอบปลายภาคที่ตรวจแล้วและผลการเรี ยน เทอม 2/58 ที่ฝ่ายสานักทะเบียนและวัดผล (ปวช.1,2,ปวส.1)
16 มี.ค. อาจารย์ที่ปรึ กษาส่งแบบรายงานลักษณะอันพึงประสงค์ที่ฝ่ายสานักทะเบียน (ปวช.1,2,ส.1,2)
11-14 มี.ค.ฝ่ ายสานักทะเบียนและวัดผลเสนอฝ่ ายวิชาการและผูอ้ านวยการพิจารณาการตัดเกรดและอนุมตั ิผลการเรี ยน เทอม 2/58 (ปวช 1, 2 ปวส 1,2 รอบปกติและภาคค่า)
11 มี.ค ฝ่ ายสานักทะเบียนส่ง GPA 6 ภาคเรี ยน
11-14 มี.ค.หัวหน้าหมวดส่งข้อสอบปลายภาคที่ตรวจแล้วที่ฝ่ายสานักทะเบียนและวัดผล ปวช.1,2 และ ปวส.1,2 (ภาคปกติ + ภาคค่า)
14 มี.ค. - 15 เม.ย. ฝ่ ายสานักทะเบียนจัดทาใบ รบ.ปวช.3 และปวส.2 /ใบประกาศจบ/วิชาเสริ ม

13-14 พ.ค.
29 ม.ค

4มี.ค. หัวหน้าฝ่ ายวิชาการและผูอ้ านวยการพิจารณาการตัดเกรดอนุมตั ิผลการเรี ยน เทอม 2/58 ปวช 3 แล้วส่งคะแนนที่ได้รับการ
อนุมตั ิจากผูอ้ านวยการที่ฝ่ายสานักทะเบียนเพื่อประกาศบนเว็บไซต์/บอร์ด
11-14 มี.ค. ฝ่ ายสานักทะเบียนและวัดผลเสนอฝ่ ายวิชาการและผูอ้ านวยการพิจารณาการตัดเกรด อนุมตั ิผลการเรี ยน เทอม 2/58 ปวช 1, 2 ปวส 1, 2 รอบปกติ และ ภาคค่า
แล้วส่งคะแนนที่ได้รับการอนุมตั ิจากผูอ้ านวยการที่ฝ่ายสานักทะเบียนเพื่อประกาศบนเว็บไซต์/บอร์ด
10 มี.ค. ฝ่ ายสานักทะเบียนประกาศผลการเรี ยนเทอม 2/2558 ของ ปวช. 3
14 มี.ค. ฝ่ ายสานักทะเบียนและวัดผลประกาสผลการเรี ยน เทอม 2/58 ปวส 2 ทางบนเว็บไซต์/บอร์ด และจัดส่งใบแจ้งผลการเรี ยนเทอม 2/2558ให้ผปู ้ กครองทางไปรษณี ย ์
14-25 มี.ค. ลงทะเบียนซ่อมเสริ มและปรับเกรด 4/2558 สาหรับนักเรี ยนที่ไม่จบการศึกษาและนักเรี ยนที่เกรดเฉลี่ยไม่สามารถขึ้นเรี ยนชั้นใหม่ได้
28 มี.ค.-22 เม.ย. อาจารย์ผสู ้ อนมอบหมายงาน ติดตามงาน ประเมินผลการเรี ยนซ่อมเสริ มและปรับเกรด รอบที่ 4/58
22 เม.ย อาจารย์ผสู ้ อนส่งผลการเรี ยนซ่อมเสริ มและปรับเกรด รอบที่ 4
25 เม.ย. ฝ่ ายสานักทะเบียนและวัดผลประกาศผลการซ่อมเสริ มและปรับเกรด 4/2558
27 พ.ค. ประกาศผลการเรี ยนสาหรับนักศึกษาปี 2558 ให้ ปวช.1, 2/2558 และ ปวส. 1/2558 บนเว็บไซต์/บอร์ด และจัดส่งใบแจ้งผลการเรี ยนเทอม 2/58ให้ผปู ้ กครองทาง
ไปรษณี ย ์
สัมมนาสาหรับอาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่
สัมมนาสาหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
งานศิษย์เก่า ‘สายสัมพันธ์ SCC + (คืนสู่เหย้า)

8-12 ก.พ/ 15-19 ก.พ

4 ก.พ.
20 ก.พ. / 22-26 ก.พ.

สอบมาตรฐานวิชาชีพ
8-12 ก.พ. ติวและทบทวนเพื่อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
15-19 ก.พ. สอบมาตรฐานวิชาชีพ (พร้อมกับการสอบปฏิบตั ิของชั้นปี อื่นๆ)
วันเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรี ยน
สอบ TOEIC HSK JLPT
ฝ่ ายความสัมพันธ์ต่างประเทศจัดทดสอบ/สอบจริ ง
TOEIC 2/2558
11-22 ม.ค. ออกข้อสอบทดลองสอบสาหรับ ปวช 1, ปวช 2, ปวส 1
20 ก.พ. สอบ TOEIC โดยศูนย์สอบ TOEIC สาหรับ ปวส 2 และ ปวช 3
HSK (9 มี.ค. 58 สอบโดยศูนย์สอบ ปวช. 3, ปวส. 2)
22-26 ก.พ. สอบ HSK BASIC (ทดลองสอบ)

1-5 กุมภาพันธ์

JLPT 4 (ธันวาคม สอบโดยศูนย์สอบ ปวช. 3, ปวส. 2)
22-26 ก.พ. สอบ JLPT 4 (ทดลองสอบ)
สัปดาห์ป้องกันและระงับอัคคีภยั

4 ก.พ.

วันสุดท้ายของกิจกรรม ‘พฤหัสสุ ขสันต์’

18-22 ม.ค / 25 ม.ค.19 ก.พ.

การสอนซ่ อมเสริมและปรับเกรด รอบที่ 3
18 มค สานักทะเบียนประกาศรายชื่อนักศึกษาผลการเรี ยนต่าที่ตอ้ งลงทะเบียนเรี ยนซ่อมเสริ มและปรับเกรด
18-22 มค นักศึกษาผลการเรี ยนต่าลงทะเบียนเรี ยนซ่อมเสริ มและปรับเกรด
25 ม.ค.- 19 ก.พ. อาจารย์ผสู ้ อนมอบหมายงาน ติดตามงาน และประเมินผลการเรี ยน
22 ก.พ. อาจารย์ผสู ้ อนส่งผลการเรี ยนซ่อมเสริ มและปรับเกรด ที่ฝ่ายสานักทะเบียน
25-26 ก.พ. ฝ่ ายสานักทะเบียนประกาศผลการเรี ยนบนเวบไซต์/บอร์ด
25-26 ก.พ. ฝ่ ายสานักทะเบียนจัดส่งใบแจ้งผลการเรี ยนเทอม 3/58 ให้ผปู ้ กครองทางไปรษณี ย ์
นัดพบแรงงาน

12 ก.พ.
1 - 26 ก.พ.

10 ส.ค./
24 ส.ค.-11 ก.ย.
19 ต.ค.- 25 ธ.ค.

ต่ อสัญญาการทางาน
1 – 26 ก.พ. อาจารย์ทุกคนต่อสัญญาการทางานของอาจารย์ปีการศึกษา 2559
1-31 มีค ฝ่ ายบุคลากรรับสมัครอาจารย์ใหม่ปี 2559
ปวช.3ฝึ กงาน 2/2558
10 ส.ค. งานนิเทศประกาศเกณฑ์พิจารณาการได้ฝึกงานในแต่ละสถานที่ฝึกงาน
24 ส.ค-11ก.ย.งานนิเทศติดประกาศให้นกั ศึกษาเลือกสถานที่ฝึกงานนักศึกษาแจ้งสถานที่ฝึกงานที่ตอ้ งการกับงานนิเทศงานนิเทศประกาศรายชื่อนักศึกษาและสถานที่
ฝึ กงานที่อนุมตั ิ
15 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึ กงาน ปวช.3 ทุกสาขา
19 ต.ค.- 25 ธ.ค.อาจารย์ผสู ้ อนที่ได้รับมอบหมายนิเทศนักศึกษาปวช.3 ฝึ กงานในสถานประกอบการ
22 ม.ค. หัวหน้างานนิเทศส่งผลการฝึ กงานให้ฝ่ายสานักทะเบียน
29 ม.ค. ฝ่ ายสานักทะเบียนประกาศผลการฝึ กงานปวช.3 บนเวบไซต์/บอร์ด
1 ก.พ. ฝ่ ายสานักทะเบียนจัดส่งใบแจ้งผลการฝึ กงาน 2/58 ให้ผปู ้ กครองทางไปรษณี ย ์

25 ม.ค-5 ก.พ /
7มี.ค-1 เม.ย /
25 เม.ย-20 พ.ค
23-27พ.ค.

ปวส.1 เรียน SUMMER 3/2558
4-8 ม.ค.กลุ่มพัฒนาการศึกษาจัดรายวิชา SUMMER 3/2558 (ปวส.1)
18 ม.ค. ฝ่ ายวิชาการแจ้งรายวิชา SUMMER 3/2558 แก่หวั หน้าหมวดเพื่อกาหนดอาจารย์ผสู ้ อน/และหัวหน้าหมวดแจ้งหัวหน้าฝ่ ายวิชาการว่ารายชื่ออาจารย์ผสู ้ อน
และวิชาที่จะสอนเพื่อจะจัดตารางในการสอน
25 ม.ค.- 5 ก.พ. อาจารย์ผสู ้ อนจัดทาใบความรู ้รายวิชา SUMMER 3/2558 วิชาที่สอนส่งหัวหน้าหมวด
8-12 ก.พ.หัวหน้าหมวดตรวจและส่งใบความรู ้ที่วชิ าการ
15-19 ก.พ.ฝ่ ายวิชาการตรวจ อนุมตั ิ และส่งใบความรู ้พิมพ์
22 ก.พ.-4 มี.ค. ลงทะเบียนเรี ยน SUMMER 3/2558
7 มี.ค. 1 เม.ย. อาจารย์เริ่ มสอน SUMMER 3/2558 (ปวส.1 ช่วงที่1 )
14 มี.ค.-18 มี.ค.อาจารย์ผสู ้ อนส่งข้อสอบ SUMMER (ที่หวั หน้าหมวด/ฝ่ ายวิชาการ)
22 มี.ค ฝ่ ายวิชาการส่งข้อสอบปลายภาค SUMMER ที่ฝ่ายสานักทะเบียนและวัดผล
22 -23 มี.ค.เจ้าที่ดาเนินการโรเนียวข้อสอบ SUMMER 3/2558 (ช่วงที่1 )
25 มี.ค.ประกาศตรางสอบ SUMMER 3/2558 (ช่วงที่1 )
28 มี.ค.ประกาศรายชื่อนักเรี ยนที่เวลาเรี ยนไม่ถึง 80 %(ของ SUMMER 3/2558 (ช่วงที่1 )
23-24 มี.ค.เม.ย. อาจารย์ผสู ้ อนจัดข้อสอบ SUMMER 3/2558 เข้าซอง
1 เม.ย.สอบปลายภาค SUMMER 3/2558 (ช่วงที่1 )
25 เม.ย.-20 พ.ค.อาจารย์ผสู ้ อน SUMMER 3/2558 (ปวส.1 ช่วงที่2 )
2 พ.ค.-6 พ.ค.อาจารย์ผสู ้ อนส่งข้อสอบ SUMMER 3/2558 (ช่วงที่2 )(ที่หวั หน้าหมวด/ฝ่ ายวิชาการ)
9 พ.ค..ฝ่ ายวิชาการส่งข้อสอบปลายภาค SUMMER ที่ฝ่ายสานักทะเบียนและวัดผล
10-11 พ.ค.เจ้าที่ดาเนินการโรเนียวข้อสอบ SUMMER 3/2558 (ช่วงที่2 )
13 พ.ค.ประกาศตารางสอบ SUMMER 3/2558 (ช่วงที่2 )
16 พ.ค.ประกาศรายชื่อนักเรี ยนที่มีเวลาเรี ยนไม่ถึง 80%
12-13 พ.ค.อาจารย์ผสู ้ อนจัดข้อสอบเข้าซอง
20 พ.ค.สอบปลายภาค SUMMER 3/2558 (ช่วงที่2 )
23-27 พ.ค.อาจารย์ผสู ้ อนเอาข้อสอบ SUMMER 3/2558 เอาข้อสอบไปตรวจ
30 พ.ค.- 1มิ.ย.อาจารย์ผสู ้ อนส่งข้อสอบ SUMMER 3/2558 ที่ตรวจแล้วและคะแนน SUMMER 3/2558ที่หวั หน้าหมวด

2 มิ.ย.- 3 มิ.ย.หัวหน้าหมวดส่งข้อสอบ SUMMER 3/2558ที่ตรวจแล้วและคะแนน SUMMER 3/2558ที่ฝ่ายสานักทะเบียนและวัดผล
6 มิ.ย.- 7 มิ.ย.ฝ่ ายสานักทะเบียนและวัดผลเสนอฝ่ ายวิชาการ/ผูอ้ านวยการอนุมตั ิผลการเรี ยน SUMMER 3/2558
9-10 มิ.ย.ฝ่ ายวิชาการ/ผูอ้ านวยการอนุมตั ิผลการเรี ยน SUMMER 3/2558
5 มีค- 29 พ.ค
20 มิ.ย.ฝ่ ายสานักทะเบียนและวัดผลจัดส่งใบแจ้งผลการเรี ยน SUMMER 3/2558/ประการรายชื่อนักเรี ยนที่ไม่ผา่ นที่ตอ้ งละทะเบียนซ่อมเสริ มและปรับเกรดรอบที่4/2558
ปิ ดภาคเรี ยนสาหรับนักเรี ยน/นักศึกษา ระดับ ปวช.1,2 ปวส.2( ปวส.1 เรี ยน SUMMER)
14 มีค/ 2 พค
การสอนซ่ อมเสริมและปรับเกรด รอบที่ 4
7 มี.ค.ประกาศรายชื่อนักเรี ยนที่ตอ้ งลงทะเบียนเรี ยนซ่อมและปรับเกรด
14 มีค สานักทะเบียนตรวจสอบนักศึกษา ปวช. 3 ที่มีผลการเรี ยนต่าจะไม่จบการศึกษา ปวช.1,2 ปวส.1,2 ที่มีผลการเรี ยนต่าคาดว่าจะไม่ได้เลื่อนชั้น
และแจ้งให้ลงทะเบียนเรี ยนซ่อมเสริ มและปรับเกรด 4/58
14-18 มีค ลงทะเบียนเรี ยนซ่อมเสริ มและปรับเกรด 4/58
21 มี.ค.- 22เม.ย อาจารย์ผสู ้ อนมอบหมายงาน ติดตามงาน และประเมินผลการเรี ยนซ่อมเสริ มและปรับเกรด รอบที่ 4
25 เม.ษ. อาจารย์ผสู ้ อนส่งผลการเรี ยนซ่อมเสริ มและปรับเกรด ที่ฝ่ายสานักทะเบียน
2 พค ฝ่ ายสานักทะเบียนประกาศผลการเรี ยนบนเวบไซต์/บอร์ด
4 พค ฝ่ ายสานักทะเบียนจัดส่งใบแจ้งผลการเรี ยนซ่อมเสริ มและปรับเกรด 5/58 ให้ผปู ้ กครองทางไปรษณี ย ์
1 ส.ค. 2559 นักเรี ยน / นักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2558 ติดต่อรับใบประกาศนียบัตรที่จบการศึกษา
27 มี.ค/ 14 มี.คพิธีมอบประกาศนียบัตร ใบ รบ. 1 และ ประกาศนียบัตร*
15 เม.ย/ 27 มีค/ 6 พ.ค./ 27 มี.ค พิธีมอบประกาศนียบัตร
1 ส.ค.
14 มี.ค- 15 เม.ย สานักทะเบียนและวัดผลจัดทาใบรบ.1 ปวช.3 ปวส.2
31 มี.ค. นักเรี ยน ที่จบการศึกษารับใบ รบ. 1 (ปวช.3,ปวส.2 จบ ปวช.)
9 พ.ค. นักศึกษาที่จบการศึกษาหลังวันที่ 30 เม.ย รับใบ รบ.1
1 ส.ค. นักเรี ยนที่จบการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2558 ติดต่อรับใบประกาศนียบัตร
1 เม.ย. - 17 เม.ย.
ปิ ดภาคเรี ยนสาหรับผูบ้ ริ หารและอาจารย์ 2/2558
13 – 16 เมย

หยุดสงกรานต์

18เมย

- เปิ ดทางานของอาจารย์ 1/2559
- ประชุมประจาเดือน

19 เมย- 6 พค

การทาแผนการสอน 1/2559

- 19 เม.ย.- 6 พ.ค. อาจารย์ผสู ้ อนทาแผนการสอน 1/2559
- วิชาที่ 1 ส่งแผนการสอน 21 เม.ย. (เริ่ ม 19 เม.ย. ส่งหน หมวด 21 เม.ย. กก วิชาการพิจารณาให้แก้ไข หรื อ อนุมตั ิ 25 เม.ย.SUMMER ผูส้ อนส่งแก้ FINAL
ที่ หน หมวด ๆ
ส่ง กก วิชาการ 28 เม.ย.)
- วิชาที่ 2 ส่งแผนการสอน 4 พ.ค.(เริ่ ม 28 เม.ย ส่งหน หมวด 4 พ.ค. กก วิชาการพิจารณาให้แก้ไข หรื อ อนุมตั ิ 6 พ.ค. ผูส้ อนส่งแก้ FINAL ที่ หน หมวด ๆ
ส่ง กก วิชาการ 10 พ.ค.)
- วิชาที่ 3 ส่งแผนการสอน 13 พ.ค. (เริ่ ม 10 พ.ค. ส่งหน หมวด 13 พ.ค. กก วิชาการพิจารณาให้แก้ไข หรื อ อนุมตั ิ 17 พ.ค. ผูส้ อนส่ งแก้ FINAL ที่ หน หมวด ๆ
ส่ง กก วิชาการ 20 พ.ค.)
- 23-25 พ.ค. ผูอ้ านวยการพิจารณาและอนุมตั ิแผนการสอน
2-6 พ.ค. /
21 มี.ค. - 31 มี.ค.

30 พ.ค.

การอบรมพัฒนาอาจารย์ สาหรับปี 2559
2-6 พ.ค. อบรมพัฒนาอาจารย์
21 มี.ค. - 31 มี.ค. อาจารย์ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ
เปิ ดภาคเรียนที่ 1/2559 และลงทะเบียน
30พ.ค. เปิ ดภาคเรี ยนที่ 1/2559 สาหรับนักเรี ยนนักศึกษา ระดับชั้นปวช.1-3, ปวส.1, 2 (รอบปกติ)
29 พ.ค. เปิ ดภาคเรี ยนสาหรับนักศึกษา ปวส.1-2 (ภาคค่า)
30 พ.ค.-3 มิ.ย. ลงทะเบียนนักเรี ยน/ นักศึกษา
10 มิ.ย. วันสุดท้ายการลงทะเบียนเรี ยน (นักเรี ยนที่ยงั ไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยน จะไม่มีสิทธิ์เข้า
ห้องเรี ยน และถูกตัดจาหน่ายเมื่อครบ 30 วัน 8 ก.ค. - จาหน่ายนักเรี ยนครั้งที่ 1)
6 มิ.ย. ประกาศผลการเรี ยนสาหรับนักศึกษาปี 2558ให้ ปวช 2, 3/2558 และ ปวส 2/2558 บนเว็บไซต์/บอร์ด และจัดส่งใบแจ้งผลการเรี ยนเทอม 2/2558ให้ผปู ้ กครองทาง
ไปรษณี ย/์ ประกาศรายชื่อนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนต่าที่ตอ้ งลงทะเบียนเรี ยนซ่อมเสริ มและปรับเกรด
1 - 12 มิ.ย. เปิ ดให้นกั เรี ยนลงทะเบียนเรี ยนซ่อมเสริ มและปรับเกรด รอบที่1/2559

วันจันทร์ เว้นจันทร์
= ประชุมกรรมการประสานงาน 09.00 – 14.00 น. เริ่ ม 20 เม.ย
วันจันทร์ เว้นจันทร์ (สลับกับประชุมประสานงาน) = ประชุมกรรมการวิชาการ 09.00 – 14.00 น. เริ่ ม 27 เม.ย
ทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน
=ประชุมประจาเดือน 13.30-16.30 น.เริ่ ม 18 เม.ย (เดือนต่อๆไปทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน)

