
สัปดาห์ ว/ด/ป งาน ผูป้ฎิบติั หมายเหตุ

ลงทะเบียน นศ. ทุกระดบัชั้น หน.แผนก รับเส้ือผา้ / หนงัสือ / วสัดุฝึก

ประชุม หน.วิชาการ หน.แผนก

รับเอกสาร วิชาการ หน.แผนก

รับตารางเรียน  / ตารางสอน หน.แผนก

รับแจก อุปกรณ์การเรียนการสอน หน.แผนก เคร่ืองใชส้ านกังาน

รับ บช.รายช่ือ ชัว่คราว หน.แผนก

ยืน่ค  าร้อง แก ้0 และลงทะเบียนเรียน ฝ่ายวิชาการ ส่งใหท้ะเบียน

นศ.เรียนซ่อม หน.แผนก 13 - 24 พค. 62
ร่วมท าหลกัสูตร ปี 25 หน.แผนก

นศ.ระบบทวิภาคี  ลงทะเบียน ฝ่ายวิชาการ ท าเร่ือง ขอ ฝึกงาน

ปฐมนิเทศ  ใหค้  าแนะน า นศ.ทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ รับเส้ือผา้ / หนงัสือ / วสัดุฝึก
รับ ตารางเรียนทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ

ร่วมท าหลกัสูตร ปวช. พทุธศกัราช 2562 หน.แผนก

ส่งรายช่ือ ตดัเกรด นศ. เรียนซ่อม หน.แผนก ฝ่ายวิชาการ  ส่งให ้ทะเบียน

ส่งบนัทึกหลงัสอน คร้ังท่ี 1 หน.แผนก
ส่งบญัชีเรียกช่ือชัว่คราว เดือน  พค. 62 หน.แผนก

4 3 - 7 มิย.62 แจง้ความประสงคข์อยา้ยแผนกคร้ังท่ี 1 ฝ่ายวิชาการ ส่งให ้ทะเบียน 

5 10 - 14 มิย.62 รับ บช.รายช่ือ จริง หน.แผนก

6 17 - 21 มิย.62 พิธีไหวค้รู ฝ่ายกิจกรรม 20  มิย.  ไหวค้รู
โครงการวิชาการสัญจร คร้ังท่ี 1 ฝ่ายวิชาการ

7 24 -  28 มิย.62 ส่งบนัทึกหลงัสอน คร้ังท่ี 2 หน.แผนก

แจง้ความประสงคข์อยา้ยแผนกคร้ังสุดทา้ย ฝ่ายวิชาการ
ส่ง บญัชีเรียกช่ือ เดือน มิย.62 หน.แผนก

8 1 - 5  กค.62 ส่ง โครงสร้างการสอนฐานสมรรถนะ หน.แผนก

9 8 - 12 กค.62 ประเมินครู สอนฐานสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 ฝ่ายวิชาการ
นิเทศ  นศ.ฝึกงาน ฝ่ายวิชาการ
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13 - 17 พค.621

20 - 24 พค.622

27 - 31พค.623



11 22- 26  กค.62 สอบกลางภาค ฝ่ายวิชาการ 17 กค. วนัเขา้พรรษา

ส่งคะแนนเก็บ / คะแนนสอบกลางภาค หน.แผนก 29  กค. 62 หยดุชดเชย  

ส่งบนัทึกหลงัสอน คร้ังท่ี 3 หน.แผนก วนัเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
ส่ง บญัชีเรียกช่ือ เดือน กค.62 หน.แผนก

13 5- 9 สค.62 ส ารวจวสัดุ แผนก  ช ารุด ส่งซ่อม จ าหน่าย หน.แผนก วสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอน

โครงการวิชาการสัญจร คร้ังท่ี 2 ฝ่ายวิชาการ
โครงการอบรม นศ. ยกระดบั ภาษาองักฤษ หน.แผนก

15 19- 23 สค. 62 นิเทศ  นศ.ฝึกงาน ฝ่ายวิชาการ

16 26 - 30 สค.62 นิเทศ  นศ.ฝึกงาน ฝ่ายวิชาการ

17 2 - 6 กย.62 สอบพฒันาคะแนน ผูเ้รียน ปกติ ฝ่ายวิชาการ

18 9-13 กย.62 สอบพฒันาคะแนน ผูเ้รียนทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ

สอบปฎิบติั ระบบปกติ / ทวิภาคี หน.แผนก
นศ.ทวิภาคี  ส่งสมุดฝึกงาน / แบบประเมิน ฝ่ายวิชาการ

20 23 - 27 กย.62 สอบปลายภาค ฝ่ายวิชาการ

21 10  กย. 62 ประกาศผลสอบ ภาคเรียนท่ี 1 /2562 ฝ่ายวิชาการ

22 16  กย.  62 อบรมเชิงปฎิบติัการภาษาองักฤษครู / จนท. ฝ่ายวิชาการ

16 - 20 กย.6219

12  สค.  62 วนัแม่แห่งชาติ12 - 16 สค.6214

29 กค.- 2 สค.6212
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