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รายละเอียดปฏิทินปฏิบตัิงานประจําเดือน ประจาํปีการศึกษา 2559 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
เดือน พฤษภาคม  2559 **MAY 2016 

วันท่ี รายการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
7 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559 อ.อนันต์ , อ.ไพรินทร์ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
10 Open team 1   (1 / 2559)  

16-19 ลงทะเบียนซ่อม 0 (นักศึกษาปี 2)  ลงทะเบียนเรียนใหม่ 
(นักศึกษาชั้นปีท่ี 3) 

ฝ่ายวิชากร / งานทะเบียน นักศึกษาที่ลงทะเบยีนเรียนใหม่เร่ิมเรียน 23 
พ.ค. 59 เป็นต้นไปจนส้ินภาคเรียน 

16-24 ต้ังกลุ่มกิจกรรมชมรม  

23-24 ฝ่ายวิชาการแจ้งอาจารย์รับผิดชอบรายวิชาลงทะเบียน
ซ่อม 

ฝ่ายวิชาการ  

25-26 อาจารย์แจ้งงานท่ีมอบหมายให้ วิชาการทราบ อ.ท่ีรับผิดชอบ  

26-27. นักศึกษาปี 2 ท่ีลงทะเบียนซ่อมติดต่อขอรับงาน นักศึกษาที่ลงทะเบยีนซ่อม  

30-31 นําเสนอหัวข้อโครงการ (Project Best) ปี 1 และ 2 
และอนุมัติโครงการ 

อ.ประจําโครงการ โครงการไหนยังไม่อนุมัติให้ดําเนินการแก้ไข
และเสนอใหม่ภายใน 10 มิถุนายน 59 

31 ส่งเอกสารโครงการกิจกรรมประจําเดือน พ.ค. 59 อ. ที่รับผิดชอบ หัวหน้าแผนกจัดเก็บเอกสารเสนอ รอง ผอ.

เดือน มิถุนายน  2559**June 2016 
วันท่ี รายการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
1-17 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนซ่อม (ปี 2 ) ทํางานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

 

1-10 นําเสนอหัวข้อโครงการ (Project Best)  ปี 1 และ 
2 และอนุมัติโครงการ 

อ.ประจําโครงการ โครงการไหนยังไม่อนุมัติให้ดําเนินการแก้ไข
และเสนอใหม่ภายใจ 10 มิถุนายน 59 

3 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานชั้นปีท่ี 3 / ตรวจสารเสพ
ติด 

อ.อนันต์ , อ.ไพรินทร์, อ.
สาธิต, อ.ชยันต์ 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริธรรม 

6 นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ออกฝึกงาน (กิจกรรมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ) 

โครงการความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ 

ตลอด 1/59 กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน อ.ท่ีรับผิดชอบตามคําสั่ง  

10 กิจกรรมต้ังประธานนักศึกษา  (1-8 รณรงค์หาเสียง

เลือกต้ัง) 

อ.สมนึก โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

17 กิจกรรมเข้าค่ายอบรมเยาวชน อ.ชยันต์,อ.วารุณ ี โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

20-21 อาจารย์แจ้งผลซ่อม (ปี 2) ให้ฝ่ายวิชาการ งานวิชาการ / ทะเบียน  

20-24 กิจกรรมติดตามผู้สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558
(สรุปผู้ที่มีงานทํา / ศึกษาต่อ ระดับ ปวช.- ปวส.) 

อ.วารุณี , อ.ชยันต์ โครงการสนับสนนุการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

23 กิจกรรมวันไหว้ครู / กิจกรรมรับน้อง อ.นันทิดา , อ.เจนณรงค ์ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

30 บันทึกคะแนนเก็บทุกรายวิชา,โครงการบูรณาการ  
คร้ังท่ี 1  (1/59) 

อ.ทุกท่าน ระบบ lock 6 ก.ค. 59 

30 ส่งเอกสารโครงการกิจกรรม/เอกสารเรียนฟรี 15 ปี
ประจําเดือน มิ.ย. 59 

อ. ที่รับผิดชอบ หัวหน้าแผนกจัดเก็บเอกสารเสนอ รอง ผอ.
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เดือน กรกฎาคม  2559**July 2016 
วันท่ี รายการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
4-5 ส่งข้อสอบกลางภาค 1 / 59 อ.ทุกท่าน 

6-8 , 11-12 Present โครงการบูรณาการคร้ังท่ี 1 อ.ประจําวิชาโครงการ โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ 
9 อาชีวบริการ คร้ังท่ี 1  อ.ชยันต์ , อ.ไพรินทร์ โครงการบริการวิชาการต่อชุมชน 

13-15 สอบกลางภาค 1/ 58 ( Team 1) วิชาการ

 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน อ.พรทิพย์ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

18-22 Close  Week
25 Open  School 
29 ส่งเอกสารโครงการกิจกรรมประจําเดือน ก.ค. 59 อ. ที่รับผิดชอบ หัวหน้าแผนกจัดเก็บเอกสารเสนอ รอง ผอ.

  
 
 
เดือน สิงหาคม  2559**August 2016 

วันท่ี รายการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
4-5 บันทึกคะแนนเก็บคร้ังที่ 2 ,กลางภาค , โครงการบูรณาการ

คร้ังที่ 2  (คะแนนอย่างน้อย 50 %) 
ระบบ lock 11 ส.ค. 59 

11 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ อ.รัตนาภรณ ์ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
12 ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ อ.ทุกท่าน ณ.ห้องประชุมอําเภอหนองบุญมาก
 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ อ.ปรารถนา โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ/โครงการ

เรียนฟรี 15 ปี 

15-19 กิจกรรมอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อ.ไพรินทร์ โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ/โครงการ
เรียนฟรี 15 ปี 

31 ส่งเอกสารโครงการกิจกรรมประจําเดือน ส.ค. 59 อ. ที่รับผิดชอบ หัวหน้าแผนกจัดเก็บเอกสารเสนอ รอง ผอ.

  
 
 
เดือน กันยายน  2559**September 2016 

วันท่ี รายการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
3 กิจกรรมอาชีวบริการ (2) อ.ชยันต์ , อ.ไพรินทร์ โครงการบริการวิชาการต่อชุมชน

5-6 ส่งข้อสอบปลายภาค 1 / 59 / แจ้ง มส. อ.ทุกท่าน  

7-9 นักศึกษาย่ืนคําร้องขอมีสิทธิสอบปลายภาค นักศึกษา  

12-21 นักศึกษาดําเนินการแก้ มส. นักศึกษา  

21-23,26-27 Present โครงการบูรณาการคร้ังท่ี 2 อ.ประจําวิชาโครงการ โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ 

22-23 ประกาศผลการแก้  มส.   

28-30 สอบ Frinal 1 /58 วิชาการ  

30 สิ้นสุดการฝึกงาน ปวช. 3  

30 ส่งเอกสารโครงการกิจกรรมประจําเดือน ก.ย. 59 อ. ที่รับผิดชอบ หัวหน้าแผนกจัดเก็บเอกสารเสนอ รอง ผอ.
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เดือน ตุลาคม  2559**October 2016 

วันท่ี รายการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
7 บันทึกคะแนนเก็บคร้ังท่ี 3 , คะแนนปลายภาค,

โครงการบูรณาการ  (คะแนนครบ 100 %) 
อ.ทุกท่าน 

1-23 Close 3 week
13-14 ส่ง รบ. ทุกชั้น ปี / แผนการสอน 1. 59  ฉบับ

สมบูรณ์ / แจ้งรายวิชาสอน 2 /59 

อ.ทุกท่าน  

25 ส่งแผนการสอน 2 / 59 อ.ทุกท่าน 

25 Open  2/59   

25 เป็นต้นไป กิจกรรมสอนเสริมเพ่ือการเตรียมสอบ V-NET อ.ประจําวิชา โครงการส่งเสริม
  

 
 
เดือน พฤศจิกายน  2559**November 2016 

วันท่ี รายการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
1-4 ย่ืนคําร้องขอแก้ 0  
5 กิจกรรมอาชีวบริการ (3) / แนะแนวการศึกษาต่อ อ.ชยันต์, อ.อนันต์,  

อ.ไพรินทร์ 

โครงการบริการวิชาการต่อชุมชน

7-8 ฝ่ายวิชาการแจ้งอาจารย์ท่ีรับผิดชอบซ่อม 0 วิชาการ  

9-11 อาจารย์แจ้งงานซ่อม 0 ให้ฝ่ายวิชาการ อ.ทุกท่าน  

14-16 นักศึกษาติดต่อขอรับงาน ซ่อม 0  

14 พ.ย.-23 

ธ.ค. 59 

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนซ่อมทํางานท่ีได้รับมอบหมาย  

14-18 Sport Day  รอบคัดเลือก อ.สาธิต  

25 กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจําปีการศึกษา 2559 อ.สาธ่ิต โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

30 ส่งเอกสารโครงการกิจกรรมประจําเดือน พ.ย. 59 อ. ที่รับผิดชอบ หัวหน้าแผนกจัดเก็บเอกสารเสนอ รอง ผอ.
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เดือน ธันวาคม  2559**December 2016 
วันท่ี รายการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

2 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ อ.ช่อเพชร โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

6-9 Present เสนอหัวข้อโครงการบูรณาการ 
นักศึกษา ปี1 , 2 หัวข้อไม่ผ่านให้เสนอใหม่ภายใน 
ช่างที่กําหนดเท่านัน้ 

โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ 

13-16 Present เสนอหัวข้อโครงการ นักศึกษาปี 3
หัวข้อไม่ผ่านให้เสนอใหม่ภายใน ช่างที่กําหนดเท่านั้น

โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ 

19 ส่งข้อสอบกลางภาค 2/59 อาจารย์ทุกท่าน

22-23 บันทึกคะแนนเก็บครั้งที่ 1  โครงการบูรณา
การคร้ังที่ 1, โครงการปี 3  

ระบบ lock 28 ธ.ค. 59 

26-30 สอบ Mid 2/59  

30 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อ. วารุณ ี  

30 ส่งเอกสารโครงการกิจกรรมประจําเดือน ธ.ค. 59 อ. ที่รับผิดชอบ หัวหน้าแผนกจัดเก็บเอกสารเสนอ รอง ผอ.

 
 
เดือน มกราคม  2560**January 2017 

วันท่ี รายการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
2-6 Close  1 week   
9 Open Team 4 
 กิจกรรมสอบ Pre V-NET อ.ไพรินทร์ 

16 กิจกรรมวันครู  
17-18 Present โครงการบูรณาการคร้ังท่ี 2 ปี1 , 2 อ.ประจําโครงการ  

19-20 Present โครงการคร้ังท่ี 2 ปี 3  อ.ประจําโครงการ  

21 กิจกรรมอาชีวบริการ (4)/แนะแนวการศึกษาต่อ อ.ชยันต์ , อ.อนันต์,     
อ.ไพรินทร์ 

โครงการบริการวิชาการต่อชุมชน

 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก อ.อนันต์ โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ 

 สอบวัดผล V-NET ปวช.- ปวส. อ.ประจําชั้น  

30-31 บันทึกคะแนนเก็บครั้งที่ 2 โครงการบูรณา
การคร้ังที่ 2, โครงการปี 3 (คะแนนครบ 50 %) 

อ.ทุกท่าน ระบบ lock 3 ก.พ 59 

31 ส่งเอกสารโครงการกิจกรรมประจําเดือน ม.ค. 60 อ. ที่รับผิดชอบ หัวหน้าแผนกจัดเก็บเอกสารเสนอ รอง ผอ.
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เดือน กุมภาพันธ์  2560**February 2016 
วันท่ี รายการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
1-3 Present จบ โครงการบูรณาการ ปี 1,2 อ.ประจําโครงการ ชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์
6-8 Present จบ โครงการบูรณาการ ปี 3 อ.ประจําโครงการ ชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์

13-14 ส่งข้อสอบปลายภาค 2 /59 , แจ้ง  มส. อ.ทุกท่าน  

15-17 นักศึกษาลงทะเบียนขอมีสิทธิสอบปลายภาค
15-23 นักศึกษาดําเนินการแก้ มส. 

24 อาจารย์แจ้งผลการแก้ มส. / ประกาศผล อ.ทุกท่าน/ วิชาการ 

27 ก.พ – 3 
มี.ค.  

สอบ Frinal 2 / 59 

  
 
 
 

เดือน มีนาคม  2560**March 2017 
วันท่ี รายการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

3 ปัจฉิมนิเทศ อ.ปรารถนา ,อ.สมนึก โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
4 ทัศนศึกษา ปี 2 อ.อนันต์ , อ.ชยันต์ โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ/โครงการ

เรียนฟรี 15 ปี 
9-10 บันทึกคะแนนเก็บครั้งที่ 3 โครงการบูรณา

การคร้ังที่ 3, โครงการปี 3(คะแนนครบ 100 %) 

ระบบ lock 14 มี.ค. 

17 ส่ง รบ. ทุกชั้นป ี อ.ทุกท่าน 

 ซ้อมรับใบประกาศ อ.ทุกท่าน 

 พิธีรับใบประกาศ อ.ทุกท่าน 

 กิจกรรมศึกษาดูงานให้กับบุคลากร อ.ปัทธมา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของครู 

20-31 กิจกรรมเย่ียมบ้านนักศึกษา อ.ท่ีปรึกษา 

31 ส่งงานวิจัยครู  ( 5 บท) อ.ทุกท่าน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของครู 

31 ส่งเอกสารโครงการกิจกรรมประจําเดือน มี.ค. 59 อ. ที่รับผิดชอบ หัวหน้าแผนกจัดเก็บเอกสารเสนอ รอง ผอ.

 


