เดือน พฤษภาคม 2559
วัน เดือน ปี
อ.3 - พ.4 พ.ค. 59
อ.3 - พ.4 พ.ค. 59
อ.10 - พ.11 พ.ค. 59
อ.17 พ.ค. 59
อ.10 - พ.11 พ.ค. 59
พฤ.12 - จ.16 พ.ค. 59
พ.11 - พ.18 พ.ค. 59

การปฏิบัติงาน

ตรวจสุขภาพ ปวช. 2 - ปวช.3 และ ปวส.2
ส่งคืนบัตรลงทะเบียน
ตรวจสุขภาพล่าช้า
ตรวจสุขภาพครูและลูกจ้างประจา
ลงทะเบียนล่าช้า
ลงทะเบียนเพิม่ รายวิชา (รีเกรด)
สรุปข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 และเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ศ.13 - ศ. 27 พ.ค. 59 ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณวัสดุฝึกภาคเรียน
ที่ 1/2559 ครั้งที่ 1 ทางเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ศ.13พ.ค.-จ.27มิ.ย.60 รายงานข้อมูลสารสนเทศเพือ่ การบริหารวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ประจาปีการศึกษา 2558
ศ.13พ.ค.-จ.27มิ.ย.60 ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียนฯ ปีการ
ศึกษา 2558 ทางเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
จ.16 - อ.31 พ.ค.59 ถอนรายวิชาภายในกาหนด และรักษาสภาพนักศึกษา
จ.16 - อ.31 พ.ค.59 ยื่นคาร้องขอโอนผลการเรียน
จ.16 - อ.31 พ.ค.59 นักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียนสอบเทียบโอนประสบการณ์โอน
ความรู้และโอนผลการเรียน
จ.16 พ.ค. 59
เปิดภาคเรียน
จ.16 - จ.30 พ.ค.59 จัดทาเงินกู้ กยศ. กู้เก่าและกู้ใหม่ ของภาคเรียนที่ 1
จ.16 - จ.30 พ.ค.59 ทาหนังสือขอทุนการศึกษาจากสถานประกอบการ และของครู
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
พฤ.19 - ศ.27 พ.ค. 59 จัดทาข้อมูลผู้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
พ.25- จ.30 พ.ค. 59 จัดทาข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคลเพือ่ ประกอบการจัดสรร
งบประมาณรายหัวงวดที่ 1

พฤ.5 พ.ค. 2558 หยุดวันฉัตรมงคล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานสวัสดิการ
งานทะเบียน
งานสวัสดิการ
งานสวัสดิการ
งานทะเบียน
งานทะเบียน
งานศูนย์ข้อมูล
งานศูนย์ข้อมูล
งานศูนย์ข้อมูล
งานศูนย์ข้อมูล
งานทะเบียน
งานทะเบียน
งานวัดผล
งานทะเบียน
งานแนะแนว
งานแนะแนว
งานศูนย์ข้อมูล
งานศูนย์ข้อมูล

จ. 9 พ.ค. 2558 หยุดวันพืชมงคลฯ

ศ.20 พ.ค. หยุดวันวิสาขบูชา

เดือน มิถุนายน 2559
วัน เดือน ปี
มิ.ย.59

การปฏิบัติงาน
วันไหว้ครู รับมอบทุนการศึกษาจากสถานประกอบการ และครู

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานแนะแนว

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
พ.1 - พ.29 มิ.ย. 59

ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลจจานวนนักเรียน นักศึกษาภาคเรียนที่

งานศูนย์ข้อมูล

1/2559 ทางเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
พ.1 - พ.29 มิ.ย. 59

จัดทาเอกสารเผยแพร่ข้อมูลพืน้ ฐาน 9 ประเภท ของวิทยาลัย

งานศูนย์ข้อมูล

เทคนิคราชบุรี ประจาปีการศึกษา 2559
ศ.10 มิ.ย. 59

แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 ต่อบุคลากร

งานประกันคุณภาพ

ของวิทยาลัยและชุมชน
พ.15 - พ.29 มิ.ย. 59

ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา
ในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1/2559 ทางเว็บไซต์วิทยาลัย
เทคนิคราชบุรี
อ.28มิ.ย. - อ.5ก.ค. 59 ติดตามผลการส่งแผนการสอน

งานศูนย์ข้อมูล

งานประกันคุณภาพ

เดือน กรกฎาคม 2559
วัน เดือน ปี
ศ.1 - ศ.15 ก.ค. 59
ศ.1 - ศ.29 ก.ค. 59
ศ.8 - อ.12 ก.ค. 59

การปฏิบัตงิ าน
งบประมาณของปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 1 ทางเว็บไซต์
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ปรับปรุงข้อมูลอาคารสถานทีใ่ ห้เป็นปัจจุบันและเผยแพร่ข้อมูลทาง
เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ติดตามผลการพัฒนาวิชาชีพผู้เรียนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
งานศูนย์ข้อมูล
งานศูนย์ข้อมูล
งานประกันคุณภาพ

เดือนสิงหาคม 2559
วัน เดือน ปี

การปฏิบัตงิ าน
ส.ค.59
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา
จ.1 - อ.16 ส.ค. 59
ปรับประงและเผยแพร่ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณวัสดุฝึก
ภาคเรียนที่ 1/2559 ครั้งที่ 2 ทางเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
จ.29 ส.ค.-ศ.2 ก.ย. 59 ครูผู้สอนส่งรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้ไม่มีสิทธิส์ อบปลายภาค
เรียนที่ 1/2559
จ.1 - ส.13 ส.ค. 59
ติดตามการดาเนินงานของงานแนะแนว เรื่องการทีงานทา
จ.15 - ศ. 26 ส.ค. 59 ติดตามผลการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ
ศ.19 - จ.29 ส.ค. 59 ติดตามผลการดาเนินงานและแผนบริการความเสี่ยง
ศ.26ส.ค.-ศ.12ก.ย. 59 ติดตามการใช้งบประมาณซื้อวัสดุอุปกรณ์

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
งานแนะแนว
งานศูนย์ข้อมูล
งานวัดผล
งานประกันคุณภาพ
งานประกันคุณภาพ
งานประกันคุณภาพ
งานประกันคุณภาพ

ศ. 12 สิงหาคม 2558 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เดือน กันยายน 2559
วัน เดือน ปี
พฤ.1 - ศ.30 ก.ย. 59

การปฏิบัตงิ าน
ดาเนินการรวบรวมองค์ความรู้ (KM) ของแผนกวิชาและทุกหน่วย
งานประจาภาคเรียนที่ 1/2559 แผยแพร่ทางเว็บไซต์วิทยาลัย
เทคนิคราชบุรี
พฤ.1 - จ.26 ก.ย. 59 จัดทาข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคลเพือ่ ประกอบการจัดสรร
งบประมาณรายหัวงวดที่ 2
จ.12 - ศ.16 ก.ย. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับ ปวช. และ ปวส.
จ.12 - ศ.16 ก.ย. 59 ติดตามการประเมินผลการบริหารของผู้บริหาร
ติดตามการประเมินผลจรรยาบรรณครู
พ.21 - ศ.23 ก.ย. 59 ครูผู้สอนส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559
จ.26 - ศ.30 ก.ย. 59 รายงานผลการดาเนินการติดตามการประกันคุณภาพต่อผู้บริหาร

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
งานศูนย์ข้อมูล

งานศูนย์ข้อมูล
งานวัดผล
งานประกันคุณภาพ
งานวัดผล
งานประกันคุณภาพ

เดือน ตุลาคม 2559
วัน เดือน ปี
อ.4 ต.ค. 59
พ.5 ต.ค. 59
พ.5 - ศ.7 ต.ค. 59
ศ.14 ต.ค. 59
จ.10 - ศ.28 ต.ค. 59
จ.10 - ศ.28 ต.ค. 59
จ.10 - ศ.28 ต.ค. 59
จ.17 - จ.31 ต.ค. 59
อา.30 ต.ค.-พ.ย. 59

การปฏิบัตงิ าน
อนุมัติผลการเรียนทุกระดับชั้นปี ภาคเรียนที่ 1/2559
ประกาศผลการเรียนทุกระดับชั้นปี ภาคเรียนที่ 1/2559
แก้ไขรายวิชาทีไ่ ด้ผลการเรียนเป็นศูนย์ (0)
ประกาศผลสอบแก้ศูนย์ (0)
งบประมาณของปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 2 ทางเว็บไซต์
วิทยาลัเทคนิคราชบุรี
ปรับปรุงแลเผยแพร่ขั้อมูลบุคลากร ภาคเรียนที่ 2/2559 ทาง
เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลจานวนนักเรียน นักศึกษาภาคเรียนที่
2/2559 ทางเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
นักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียนสอบเทียบโอนประสบการณ์โอน
ความรู้และโอนผลการเรียน
จัดทาเงินกู้ กยศ. ของภาคเรียนที่ 2

อา.23 ตุลาคม 2559 หยุดวันปิยมหาราช
จ.24 ตุลาคม 2559 หยุดชดเชยวันปิยมหาราช

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
งานวัดผล
งานวัดผล
งานวัดผล
งานวัดผล
งานศูนย์ข้อมูล
งานศูนย์ข้อมูล
งานศูนย์ข้อมูล
งานวัดผล
งานแนะแนว

เดือน พฤศจิกายน 2559
วัน เดือน ปี
การปฏิบัตงิ าน
อ.1พ.ย.59-ส.25พ.ย.60 แจ้งสถานศึกษาต่างๆ แผนกวิชาของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีให้
นักเรียนยื่นความจานงสมัครเรียนโควตาของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
พ.2พ.ย.-อ.27ธ.ค. 59 ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษาใน
สถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2/2559 ทางเว็บไซต์วิทยาลัย
เทคนิครราชบุรี
ศ.4 - อ.22 พ.ย. 59 ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลบุคลากร ภาคเรียนที่ 2/2559 ทาง
เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
จ.7พ.ย. - พ.7ธ.ค. 59 ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณวัสดุฝึกภาคเรียน
ที่ 2/2559 ครั้งที่ 1 ทางเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
อ.15 - พ.16 พ.ย. 60 งานเปิดบ้านวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี (Open House)
จ.28 พ.ย.-ศ.2 ธ.ค. 59 แจ้งผลการคัดเลืกนักเรียนโควตาเข้าเรียนวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
งานวัดผล
งานศูนย์ข้อมูล

งานศูนย์ข้อมูล
งานศูนย์ข้อมูล
งานแนะแนว
งานวัดผล

เดือน ธันวาคม 2559
วัน เดือน ปี
ธ.ค.-59
พฤ.1 - ศ.30 ธ.ค. 59
พฤ.1 - อ.13 ธ.ค. 59
ศ.2 - อา.4 ธ.ค. 59
ศ.23 - ศ.30 ธ.ค. 59

การปฏิบัตงิ าน
แนะแนวฯ สัญจร
ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลงบประมาณของปีงบประมาณ 2559
ไตรมาสที่ 2 ทางเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
สารวจข้อมูลนักเรียนทีจ่ ะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559
โครงการแนะแนวสัญจร
ติดตามการทากิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (เข้าค่าย) วัฒนธรรม
ประเพณีติดตามการออกบริการวิชาการ/วิชาชีพต่อชุมชน
จัดทาข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคลเพือ่ ประกอบการจัดสรร
งบประมาณรายหัว งวดที่ 3

จ.5 ธันวาคม 2559 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ส.10 ธันวาคม 2559 หยุดวันรัฐธรรมนูญ
จ.12 ธันวาคม 2559 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
อา.31 ธันวาคม 2559 หยุดวันสิ้นปี

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
งานแนะแนว
งานศูนย์ข้อมูล
งานศูนย์ข้อมูล
งานประกันคุณภาพ
งานศูนย์ข้อมูล

เดือน มกราคม 2560
วัน เดือน ปี
ม.ค. 60
จ.2 - จ.16 ม.ค. 60

จ.16 ม.ค. 60
อ.17 จ.30 ม.ค. 60
ศ.20 - ส.21 ม.ค. 60

การปฏิบัตงิ าน
การสอบทางการศึกษาอาชีวศึกษา V - NET
ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลงบประมาณ สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ของปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 ทางเว็บไซต์วิทยาลัย
เทคนิคราชบุรี
แผนกวิชาส่งผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพประจาปีการศึกษา 2559
ติดตามการได้รับรางวัลของบุคลากรครู
งานปัจฉิมนิเทศ ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี 2559

อา. 1 มกราคม 2559 หยุดวันปีใหม่
จ.2 - อ.3 มกราคม 2559 หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
งานวัดผล
งานศูนย์ข้อมูล

งานวัดผล
งานประกันคุณภาพ
งานแนะแนว

เดือน กุมภาพันธ์ 2560
วัน เดือน ปี
การปฏิบัตงิ าน
ศ.3 - อ.28 ก.พ. 60 ติดตามผลการพัฒนาครู จากงานบุคลากร
ศ.10 ก.พ. 60
ปลูกจิตสานึก นักเรียน นักศึกษา ทีก่ ู้ยืมเงิน กยศ.
ศ.10ก.พ.-ศ.24มี.ค. 60 ดาเนินการรวบรวมองค์ความรู้ (KM) ของแผนกวิชาและทุกหน่วย
งานประจาภาคเรียนที่ 2/2559 เผยแพร่ทางเว็บไซต์วิทยาลัย
เทคนิคราชบุรี
ส.25 ก.พ. 60
ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558
ส.25 ก.พ. 60
สารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการทีม่ ีต่อนักเรียน
นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ประจาปีการศึกษา 2558

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพ
งานแนะแนว
งานศูนย์ข้อมูล

งานแนะแนว
งานแนะแนว

เดือน มีนาคม 2560
วัน เดือน ปี
พ.1 - พ.29 มี.ค. 60

การปฏิบัตงิ าน
ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลพืน้ ฐานของจังหวัดราชบุรีทางเว็บไซต์
ของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
พ.1 - ศ.17 มี.ค. 60 รวบรวมและตรวจสอบ GPAX และ GPA ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
การศึกษา 2559 (6 ภาคเรียน) อศจ.ราชบุรี
พ.1 - ศ.31 มี.ค. 60 ครูส่งรายงานผลการวิจัยการศึกษา
อ.28มี.ค.-อา.5เม.ย. 60 แผนกวิชาส่ง SAR พร้อมเพิม่ หลักฐาน

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
งานศูนย์ข้อมูล
งานศูนย์ข้อมูล
งานประกันคุณภาพ
งานประกันคุณภาพ

เดือน เมษายน 2560
วัน เดือน ปี
จ.3 - อ.25 เม.ย. 60

จ.3 - จ.10 เม.ย. 60

การปฏิบัตงิ าน
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลงบประมาณ สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ งานศูนย์ข้อมูล
ของปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2 ทางเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิค
ราชบุรี
รวบรวมและตรวจสอบ GPAX และ GPA ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ งานศูย์ข้อมูล
การศึกษา 2559 (จบไม่พร้อมรุ่น) อศจ. ราชบุรี

พ.5เม.ย.-จ.15พ.ค. 60 งานประกันสรุป SAR

งานประกันคุณภาพ

เดือน พฤษภาคม 2560
วัน เดือน ปี
อ.16 พ.ค. 60

การปฏิบัตงิ าน
ประชุมกรรมการสถานศึกษาแจ้งผลการประเมิน

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพ

