วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสี มา
ปฏิทินการปฏิบัติงานประจาปี การศึกษา 2560
มีนาคม
9 มีนาคม
10 มีนาคม
13 มีนาคม
13-17 มีนาคม
16 มีนาคม
15 มีนาคม
19 มีนาคม
20 มีนาคม
22 มีนาคม
23 มีนาคม
25 มีนาคม
27 มีนาคม
26 มีนาคม
30 มีนาคม
เมษายน
1-17 เมษายน
18 เมษายน
18-20 เมษายน
21 เมษายน
24 เมษายน
24.-25 เมษายน
26 เมษายน
พฤษภาคม
4 พฤษภาคม
9 พฤษภาคม
10 พฤษภาคม

ส่งผลการเรี ยนปวช.3 และปวส.2
ส่งผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปวช.3และปวส.2
ส่งผลการเรี ยนปวช.1 ปวช .2 และปวส.1
ลงทะเบียนปรับระดับคะแนนปวช.3 และปวส.2
ประชุมฝ่ ายและคณาจารย์
สรุ ปงาน/โครงการปี 59
ปัจฉิมนิเทศและซ้ อมรับใบประกาศ/งานเลีย้ ง
มอบหมายการสอนภาคเรียนที่1/60
ประชุมวางแผนครั้งที่ 1/60 และแนวทางการดาเนินงานโครงการปี 60
นักศึกษาทาสัญญาการฝึ กงานเพิม่ รายได้กบั บริ ษทั โซนี
วัดผลส่งผลการเรี ยนให้ผอู ้ านวยการลงนาม
นักศึกษาเดินทางไปบริ ษทั โซนีที่อมตะนคร ชลบุรี
นักศึกษาเดินทางไปบริ ษทั โซนีที่บางกะดี่ ปทุมธานี
รับใบประกาศปี 59
ส่ง SAR รายบุคคล/สาขาและงาน ที่ฝ่ายประกันคุณภาพ
ครู -เจ้าหน้าที่ปิดเทอม
-ครู -เจ้าหน้าที่มาปฏิบตั ิงาน
-ครู ส่งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ 2 วิชา/ วิจยั ในชั้นเรี ยน/วิจยั สถาบัน 59
work shop การจัดทา e-learning ให้สมบูรณ์
-อบรมครู เรื่ อง เทคนิคการจัดการชั้นเรี ยน / คุณธรรมจริ ยธรรมครู / .......
ครู ส่งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทุกรายวิชาที่หัวหน้าสาขา
ประชุมวางแผนครั้งที่ 2
หัวหน้าสาขาส่งแผนการจัดการเรี ยนทุกรายวิชาที่ฝ่ายวิชาการ 3 ฝ่ าย
วิชาการ 3 ฝ่ ายส่งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้ผอู ้ านวยการลงนาม
ประชุมฝ่ าย
หยุดวิสาขบูชา

12พฤษภาคม
16 พฤษภาคม
18 พฤษภาคม
25-26 พฤษภาคม
27 พฤษภาคม
29 พฤษภาคม
31 พฤษภาคม
มิถุนายน
1 มิถุนายน

หยุดวันพืชมงคล
ประชุมวิชาการ
ประชุมคณาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่
นักศึกษาใหม่เข้าหอพัก
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจาปี การศึกษา 2560
เปิ ดเรี ยนทุกชั้นปี
ฝ่ ายบุคลากรส่งแบบประเมินตนเองในครู และบุคลากรทางการศึกษา

20 มิถุนายน

นักศึกษาปวส.2 สายช่างอุตสาหกรรม ออกฝึ กงานทวิภาคีถึงเดือนกุมภาพันธ์
2561
ประชุมผูป้ กครองนักศึกษาปวช. 2 – 3 และปวส.2
นักศึกษาลงทะเบียนแก้ 0 และ มส. ภาคเรี ยนที่ 2/59ปวช. 2 – 3 และปวส.2
ประชุมฝ่ าย
- ประชุมกรรมการ 4 ฝ่ าย
-ประชุมกรรมการบริ หารวิทยาลัย
ครู ผสู ้ อนส่งผลการเรี ยนนักศึกษาที่ลงทะเบียนแก้ไขผลการเรี ยน ปวช. 2 – 3
และปวส. 2
ประชุมกรรมการวิชาการ

20-24 มิถุนายน

กรอกคะแนน On Web ครั้งที่ 1

22 มิถุนายน

ไหว้ ครู ประจาปี การศึกษา 2560
-นักศึกษาทุกชั้นปี เข้ าชมรม
ครู ผู้สอนส่ งข้ อสอบที่หัวหน้ าสาขา(กลางภาคเรียนที่1/2560)
สั ปดาห์ วันสุ นทรภู่
หัวหน้ าสาขาส่ งข้ อสอบให้ ฝ่ายวิชาการลงนามเพื่อนาข้ อสอบส่ งงานวัดผล
ประชุมคณาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่
Fix It Center ครั้งที่ 1
- วิชาการ 3 ฝ่ ายส่ งข้ อสอบให้ ฝ่ายวัดผลเพื่อตรวจสอบวิชาถูกต้ องหรือไม่
เพื่อส่ งให้ เจ้ าหน้ าที่โรเนียว
- ครู ผู้สอนส่ ง e testing ให้ ฝ่าย It เพื่อลงข้ อสอบในระบบ

3 มิถุนายน
5-9 มิถุนายน
6 มิถุนายน
13 มิถุนายน
16 มิถุนายน

26 มิถุนายน
28 มิถุนายน
29 มิถุนายน
30 มิถุนายน
30 มิถุนายน

กรกฎาคม
4 กรกฎาคม

ประชุมฝ่ าย

8-10 กรกฎาคม
4 -8 กรกฎาคม
20 กรกฎาคม
26 รกฎาคม

24--27 กรกฎาคม
28 กรกฎาคม
สิ งหาคม
1สิ งหาคม
7-11 สิงหาคม
7สิงหาคม-6ตุลาคม
8 สิ งหาคม
11 สิงหาคม
12-14 สิ งหาคม
17-18 สิ งหาคม
22 สิ งหาคม

24 สิงหาคม
25 สิ งหาคม

26สิงหาคม
29 สิ งหาคม
กันยายน
1 กันยายน
5 กันยายน
12 กันยายน

หยุดวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และชดเชยวันอาสาฬหบูชา
ครู ผสู ้ อนจัดซองข้อสอบใส่ซอง
- ประชุมคณาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่
- ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น ส่งสมุดสีชมพู สมุด Home Room
ประเมินผล On Web คะแนนอาจารย์ที่ปรึ กษา และการคุยรายบุคคลกับ
นักศึกษาของครู ที่ปรึ กษา
สอบกลางภาคเรี ยนที่ 1/2560 และ สอบปลายภาค ปวช.3
หยุดวันคล้ายพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10
ประชุมฝ่ าย
กรอกคะแนน On Web ครั้งที่ 2
นักศึกษาปวช. 3 ออกฝึ กงาน ( 320 ชัว่ โมง )
ประชุมวิชาการ
จัดกิจกรรมวันแม่
กิจกรรมวันแม่/Big Cleaning Day
หยุดชดเชยวันแม่ แห่ งชาติ
Fix It Centerครั้งที่ 2
- ประชุมกรรมการบริ หารวิทยาลัย
- ประชุมสรุ ปโครงการ Fix It Centerครั้งที่ 2
- ประชุมคณาจารย์
- ส่งงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย เช่น ส่งสมุดสีชมพู สมุด Home Room
สมุดประเมินผล On Web คะแนนอาจารย์ที่ปรึ กษา
ส่งโครงร่ างงานวิจยั ในชั้นเรี ยน
- สัปดาห์วทิ ยาศาสตร์
ประชุมฝ่ าย
ครู ส่งรายชื่อนักศึกษาหมดสิทธิ์สอบให้หวั หน้าสาขา
- ประชุมวิชาการ/พิจารณานักศึกษาหมดสิทธิ์สอบ
ประชุมฝ่ าย

14 กันยายน
15 กันยายน

ครู ส่งข้อสอบให้หวั หน้าสาขา /หัวหน้าหมด ลงนาม
- หัวหน้าสาขาส่งข้อสอบให้วชิ าการ 3 ฝ่ ายลงนาม

19กันยายน

- วิชาการ 3 ฝ่ ายส่งข้อสอบให้งานวัดผล เพือ่ โรเนี ยวข้อสอบ
- นักศึกษาประเมินครู ผสู ้ อน อาจารย์ที่ปรึ กษา On Web
- ครู ผสู ้ อนจัดทาข้อสอบใส่ซอง
สอบปลายภาค 1/60
- ประชุมคณาจารย์
- ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น ส่งสมุดสีชมพู สมุด Home Room
- สมุดประเมินผล On Web คะแนนอาจารย์ที่ปรึ กษา
- ส่งแผนการสอน
- ส่งวิจยั ในชั้นเรี ยน
ส่ งแบบประเมินการทางาน..... ภาคเรียนที่ 1/60

11-15 กันยายน
18-22 กันยายน
21กันยายน
26กันยายน

29 กันยายน
ตุลาคม
4 ตุลาคม
6 ตุลาคม
9 ตุลาคม
11ตุลาคม
13 ตุลาคม
14 -23 ตุลาคม
24 ตุลาคม
30 ตุลาคม
31 ตุลาคม
พฤศจิกายน
1 พฤศจิกายน
7 พฤศจิกายน
11 พฤศจิกายน

ประชุมฝ่ าย
ครู ผสู ้ อนส่งผลการเรี ยนระดับชั้นปวช.1-2
ครู ผสู ้ อนส่งผลการเรี ยนระดับชั้นปวช. 3
ครู ผสู ้ อนส่งผลการเรี ยนระดับชั้นปวส. 1 -2
ประชุมกรรมการวิชาการ
- ครู ผสู ้ อนส่งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ /ใบงาน/ใบความรู ้ / สื่อการสอน
- วิจยั ในชั้นเรี ยนภาคเรี ยนที่ 1/2560
ครู -เจ้ าหน้ าที่หยุด
ครู -เจ้าหน้าที่เริ่ มปฏิบตั ิงาน และ ส่งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ใบงาน/ใบความรู ้ สื่อ
การเรี ยนการสอน ข้อสอบย่อย ภาคเรี ยนที่ 2/60 ที่วชิ าการ 3 ฝ่ าย
เปิ ดภาคเรียนที่ 2/2560ทุกระดับชั้น
ประชุมฝ่ าย
ประชุมคณะกรรมการ Learning camp
ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
ประชุมผูป้ กครองพร้อมกับประกาศผลการเรี ยนภาคเรี ยนที่ 1/2560ของนักศึกษา
ทุกชั้นปี

14 พฤศจิกายน
15 พฤศจิกายน
16-17 พฤศจิกายน
23 พฤศจิกายน
24 พฤศจิกายน
28พฤศจิกายน
ธันวาคม
1 ธันวาคม
4-5 ธันวาคม
6-8 ธันวาคม
11 ธันวาคม
12 ธันวาคม

ประชุมกรรมการวิชาการ
ศึกษาเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยน / ศึกษาดูงานทุกสาขา (2/60)
Learning camp
ประชุมคณาจารย์ - เจ้าหน้าที่
- ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย เช่นส่งสมุดสีชมพู /สมุด Home Room
สมุดประเมินผล On Web คะแนนอาจารย์ที่ปรึ กษา
ประชุมฝ่ าย

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ / และวันสิ่งแวดล้อมโลก
หยุดวันพ่อ
ครู ผสู ้ อนส่งข้อสอบที่หวั หน้าสาขา/หัวหน้าหมวด เพือ่ ลงนาม
หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
ประชุมวิชาการ
วิชาการ 3 ฝ่ ายส่งข้อสอบให้ฝ่ายวัดผลเพือ่ โรเนียวข้อสอบ และส่งข้อสอบ etesting
19ธันวาคม
- ประชุมฝ่ าย
-หัวหน้าสาขา / หัวหน้าหมวด ส่งข้อสอบให้วชิ าการ 3 ฝ่ ายลงนามเพือ่ ส่งข้อสอบ
ให้ฝ่ายวัดผล
16-17 ธันวาคม
ค่ายอาสาพัฒนาและปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติ ( c-tech plus )
21 ธันวาคม
ประชุมคณาจารย์ – เจ้าหน้าที่
21-23 ธันวาคม
ครู จดั ข้อสอบใส่ซอง
18-26 ธันวาคม
สัปดาห์กีฬาสี
25ธันวาคม
-ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย เช่นส่งสมุดสีชมพู /สมุด Home Room
สมุดประเมินผล On Web คะแนนอาจารย์ที่ปรึ กษา
26 ธันวาคม
Sport Day
27 ธันวาคม – 2 มกราคม หยุดวันสิ้นปี
มกราคม
3-5 มกราคม
นักศึกษาทุกระดับชั้นสอบกลางภาคเรี ยน2/2560
8 มกราคม
ทาบุญวันปี ใหม่
9 มกราคม
ประชุมวิชาการ
7 มกราคม
หัวหน้าสาขามอบหมายการสอนให้กบั ครู ภาคเรี ยนที่ 1/60

16 มกราคม
18-19 มกราคม
23 มกราคม

25 มกราคม
30 มกราคม
27 มกราคม
กุมภาพันธ์
1-9 กุมภาพันธ์
6 กุมภาพันธ์
12กุมภาพันธ์
13 กุมภาพันธ์
12-16 กุมภาพันธ์

15-16 กุมภาพันธ์
19 กุมภาพันธ์
20 กุมภาพันธ์
23 กุมภาพันธ์
23-24 กุมภาพันธ์
27 กุมภาพันธ์

26-28 กุมภาพันธ์
มีนาคม
9 มีนาคม

13 มีนาคม

หยุดวันครู
C-Tech Mobile ครั้งที่ 3
ประชุมฝ่ าย
วิชาการมอบหมายให้แต่ละสาขา /หมวด คัดเลือกนักศึกษาเพือ่ เตรี ยมการแข่งขัน
ทักษะภายนอก
- ประชุมคณาจารย์
- ประชุมคณะทางาน C-Tech Exhibition 2016
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
- จัดงาน C-Tech Exhibition 2016
สาขา/ หมวด เตรี ยมนักศึกษาเพือ่ แข่งขันทักษะภายนอก
ประชุมฝ่ าย
-ครู ผสู ้ อนส่งข้อสอบให้หวั หน้าสาขา /หัวหน้าหมวด เพือ่ ลงนาม
- นักศึกษาทุกชั้นปี ประเมิน On web
- ประชุมคณาจารย์
- หัวหน้าสาขา/หัวหน้าหมวดส่งข้อสอบให้วิชาการ 3 ฝ่ ายลงนามเพือ่ ส่ง
ให้ฝ่ายวัดผลโรเนียวข้อสอบ
- ครู ผสู ้ อนส่งรายชื่อนักศึกษาที่หมดสิทธิ์สอบที่วิชาการ 3 ฝ่ าย
- C-Tech Mobile ครั้งที่ 4
นักศึกษาปวช.3 และปวส.2 สอบ Compentency
ประชุมวิชาการพิจารณานักศึกษาที่หมดสิทธิ์สอบ
ปั จฉิมนิเทศนักศึกษาระดับชั้นปวช.3 และ ปวส.2
ครู จดั ข้อสอบใส่ซอง
- ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย เช่นส่งสมุดสีชมพู /สมุด Home Room
สมุดประเมินผล On Web คะแนนอาจารย์ที่ปรึ กษา
- ส่งวิจยั สาขา/วิจยั ในชั้นเรี ยน/วิจยั สถาบัน
สอบปลายภาคเรี ยนที่ 2 /2560
-

ประชุมฝ่ าย
ประชุมกรรมการวิชาการ
ครู ผสู ้ อนส่งผลการเรี ยนระดับชั้นปวช.3 –ปวส.2
ครู ผสู ้ อนส่งผลการเรี ยนระดับชั้นปวช.1 -2และปวส.1

16มีนาคม
18 มีนาคม
21 มีนาคม
25 มีนาคม
28 มีนาคม

- ประชุมคณะกรรมการดาเนินการโครงการรับใบประกาศ
- ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย เช่นส่งสมุดสีชมพู /สมุด Home Room
- สมุดประเมินผล On Web คะแนนอาจารย์ที่ปรึ กษา
ฝ่ ายวัดผลส่งผลการเรี ยนให้ผอู ้ านวยการลงนาม
ซ้อมรับใบประกาศ
ประชุมกรรมการบริ หารวิทยาลัย
รับใบประกาศประจาปี การศึกษา 2560
สรุ ปงานปี 60/ ประชุมวางแผนปี 61
- กรรมการฝ่ าย
- กรรมการวิชาการ
ส่ง SAR บุคคลและสาขา

31 มีนาคม
เมษายน
4 เมษายน
ประชุมวางแผนครั้งที่ 2
10 เมษายน
สรุ ปการประชุมวางแผนเพือ่ เตรี ยมทาโครงการ
1-22 เมษายน
ครู หยุด
23 เมษายน
ครู เริ่ มมาปฏิบตั ิหน้าที่
หมายเหตุ วันเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

