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คำนำ 

  ปฏิทินปฏิบัติงานวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการศึกษาและเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากรภายในวิทยาลัย ซึ่งจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการวางแผนการ
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา 2565 ด้านการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร             
การบริหารงานของวิทยาลัย จากแต่ละกลุ ่มงาน ทั ้งฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ          
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และฝ่ายวิชาการ 

  ท้ายนี้  ขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือ ในการจัดทำปฏิทิน
ปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2565 ของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จนสำเร็จได้เป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้
ที่เกี่ยวข้องจะนำใปใช้เป็นกรอบแนวทางและติดตามผลการดำเนินงานในห้วงเวลาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อไป 

 

 

          งานวางแผนและงบประมาณ 

         ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

             วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
               1 พฤษภาคม 2565 
  



2 
 

สารบัญ 

 

 หน้า 

เดือนพฤษภาคม 2565 1 

เดือนมิถุนายน 2565 5 

เดือนกรกฎาคม 2565 7 

เดือนสิงหาคม 2565  9 

เดือนกันยายน 2565  11 

เดือนตุลาคม 2565 13 

เดือนพฤศจิกายน 2565 16 

เดือนธันวาคม 2565 17 

เดือนมกราคม 2566 19 

เดือนกุมภาพันธ์ 2566 21 

เดือนมีนาคม 2566 23 

เดือนเมษายน 2566 25 

  



3 
 

 เดือน พฤษภาคม  2565 
วัน เดือน ป ี การปฏิบัติงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 พ.ค. – 1 ก.ย. 65 ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนา
งาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เสนอขอรับเบี้ยบำเหน็จบำนาญให้ข้าราชการ
ครูที่จะเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2565 

งานบุคลากร 

2 พ.ค. – 6 พ.ค. 65 แผนกวิชาส่งรายชื่อครูนิเทศฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2565 

งานทวิภาคี 

2 พ.ค. – 12 พ.ค. 65 ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณวัสดุฝึก ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา2565 ครั้งที่ 1 ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย 

งานศูนย์ข้อมูลฯ,งาน
วางแผนฯ,งานศูนย์ ICT 

2 พ.ค. - 31 พ.ค. 65 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ 

2 พ.ค. – 31 พ.ค. 65 ปรับปรุงข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา และเผยแพร่ข้อมูลทางเวบ็ไซต์ของวิทยาลัย งานศูนย์ข้อมูลฯ,งานศูนย์ 
ICT 

2 พ.ค. – 31 พ.ค. 65 ปรับปรุงข้อมูลอาคารสถานที่ให้เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของ
วิทยาลัย 

งานศูนย์ข้อมูลฯ,งาน
อาคารฯ,แผนกวิชา/งาน,
งานศูนย์ ICT 

3 พ.ค. – 6 พ.ค. 65  อนุมัติเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างประจำลูกจ้างประจำ งานการเงิน 
3 พ.ค. – 10 พ.ค. 65 จัดทำคำสั่งปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษ ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2565 
งานทวิภาคี 

3 พ.ค. – 14 พ.ค. 65 เตรียมความพร้อมห้องสมุดเพ่ือเปิดใช้บริการช่วงเปิดภาคเรียน งานวิทยบริการและ
ห้องสมุด 

5 พ.ค. 65 จัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2565 งานแนะแนวอาชีพและ
การจัดหางาน 

9 พ.ค. – 12 พ.ค. 65 สัมมนาการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (แต่ละแผนกจัด
ตามเห็นสมควร) 

งานทวิภาคี 

9 พ.ค. – 12 พ.ค. 65 ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 งานทะเบียน 
9 พ.ค. – 12 พ.ค. 65 ปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 (ปวช.) งานแนะแนว 
9 พ.ค. – 12 พ.ค. 65 แต่งตั้งคำสั่งครูที่ปรึกษาทุกชั้นปี งานครูที่ปรึกษา 
9 พ.ค. – 20 พ.ค. 65 ชำระเงินลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิชา (รีเกรด) ปวส. (ปวช.ยกเว้นชำระเงิน) งานการเงิน 
9 พ.ค. – 20 พ.ค. 65 แจกเสื้อผ้านักเรียน-นักศึกษาใหม่ เข้าใหม่ รอบสอบเข้าท่ี 1 รอบสองเข้าท่ี 2 งานการค้า 
11 พ.ค. – 12 พ.ค. 65 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งครูทำหน้าที่นิเทศฝึกงาน/ฝึกอาชีพ นักเรียนนักศึกษา ใน

สถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565              
งานทวิภาคี 
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เดือน พฤษภาคม  2565 
วัน เดือน ป ี การปฏิบัติงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

15 พ.ค. 65 ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ (ออนไลน์) ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2565 ระดับ ปวช. 3 จำนวน 18 แผนก ได้แก่ กบ.,กต.,กล.,คธ.,ชย.
,ชฟ.,ชก.,ชช.,ชส.,สถ.,ขบ.,อบ.,คฟ.,วศ.,คพ.,คค.,คอ. และระดับ ปวส.2 กบ.
,ชส.,ชช. 

ฝ่ายวิชาการ,งานทวิภาค,ี
แผนกวิชา/ครูนิเทศ,     
ครูประจำรายวิชา 

17 พ.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 งานทะเบียน,งานพัฒนา
หลักสูตรฯ 

17 พ.ค. 65 การให้การอบรมหน้าเสาธง 
- วันจันทร์ (กรรมการสถานศึกษา) 
- วันอังคาร (หัวหน้างาน) 
- วันพุธ (ผู้บริหารสถานศึกษา) 
- วันพฤหัสบดี (หัวหน้าแผนกวิชา) 
- วันศุกร์ (หัวหน้าแผนกวิชา) 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา 

17 พ.ค. – 20 พ.ค. 65 แจกเสื้อผ้านักเรียน-นักศึกษา เข้าใหม่ รอบสอบเข้าที่ 3 งานการค้า 
 

17 พ.ค. – 20 พ.ค. 65 ปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 (ปวส.) งานแนะแนว 
17 พ.ค. – 20 พ.ค. 65 ลงทะเบียนเพ่ิมรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 งานทะเบียน 
17 พ.ค. – 20 พ.ค. 65 ลงทะเบียนล่าช้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 งานทะเบียน 
17 พ.ค. – 20 พ.ค. 65 เผยแพรข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ วัสดุฝึกภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

ครั้งที่ 1 ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

17 พ.ค. – 20 พ.ค. 65 เผยแพร่ข้อมูลอาคารสถานที่ให้เป็นปัจจุบันบนหน้าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
17 พ.ค. – 20 พ.ค. 65 เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ประจำปี

การศึกษา 2564 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

17 พ.ค. – 20 พ.ค. 65 อนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ งานการเงิน 
17 พ.ค. – 31 พ.ค. 65 ถอนรายวิชา และรักษาสภาพนักเรียนนักศึกษา งานทะเบียน 
17 พ.ค. – 31 พ.ค. 65  ชำระถอนรายวิชาภายในกำหนด (ถน.) งานการเงิน 
17 พ.ค. – 31 พ.ค. 65 ชำระเงินค่าโอนผลการเรียน งานการเงิน 
17 พ.ค. – 17 มิ.ย. 65 นักเรียน-นักศึกษา (ในระบบ) ลงทะเบียนสอบเทียบโอนประสบการณ์โอน

ความรู้และโอนผลการเรียน 
งานวัดผลและประเมินผล 

17 พ.ค. – 17 มิ.ย. 65 พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพคูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fixit Center) 
แบบถาวร 2565 

งานโครงการพิเศษฯ 
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เดือน พฤษภาคม  2565 
วัน เดือน ป ี การปฏิบัติงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

17 พ.ค. – 10 ก.ย. 65 ให้บริการผู้เรียนในการ ยืม - คืน หนังสือและใช้งานอินเตอร์เน็ตในการสืบค้น
ข้อมูลช่วงเวลา 8.30 – 18.30 น. (ระยะเวลา 17 สัปดาห์) 

งานวิทยบริการและ
ห้องสมุด 

17 พ.ค. – 16 ก.ย. 65 ส่งตัวนักเรียนนักศึกษา ออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2565  ระดับปวช. 3 จำนวน 18 แผนก ได้แก่ กบ.,กต.,กล.
,คธ.,ชย.,ชฟ.,ชก.,ชช.,ชส.,สถ.,ขบ.,อบ.,คฟ.,วศ.,คพ.,คค.,คอ. และระดับ ปวส.2 
ได้แก่ กบ.,ชส.,ชช.,กร 

ฝ่ายวิชาการ,งานทวิภาค,ี
แผนกวิชา/ครูนิเทศ,     
ครูประจำรายวิชา 

17 พ.ค. – 16 ก.ย. 65 นิเทศนักเรียนนักศึกษา ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2565  

งานทวิภาคี 
แผนกวิชา/ครูนิเทศก์ 

18 พ.ค. 65  ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ชมรมวิชาชีพฯ แผนกวิชา,งานกิจกรรมฯ 
18 พ.ค. – 10 มิ.ย. 65 จัดทำข้อมูลรายบุคคลเพ่ือจัดสรรงบประมาณ งวดที่ 3 ปีจำปีงบประมาณ 2565 งานทะเบียน 
20 พ.ค. 65 ถ่ายรูปเพ่ือสแกนใบหน้า นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 (ปวช.)  งานครูที่ปรึกษา 
23 พ.ค. – 27 พ.ค. 65 จัดทำข้อมูลผู้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
23 พ.ค. – 27 พ.ค. 65 ครูนิเทศส่งแผนการนิเทศการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 งานทวิภาคี/ครูนิเทศก์ 
23 พ.ค. – 31 พ.ค. 65 อนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราวครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว งานการเงิน 
23 พ.ค. – 31 ส.ค. 65 จัดทำเงินกู้ กยศ. กู้เก่าและกู้ใหม่ ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 งานแนะแนวอาชีพและ

การจัดหางาน 
25 พ.ค. 65  เลือกตั้งคณะกรรมการชมรมวิชาชีพฯ แผนกวิชา,งานกิจกรรมฯ 
27 พ.ค. 65 ถ่ายรูปเพื่อสแกนใบหน้า นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 

(ปวส.) 
งานครูที่ปรึกษา 

30 พ.ค. – 2 มิ.ย. 65 รายงานตัวนักศึกษาวิชาชีพทหารชั้นปีที่ 2 - 5 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร,งานกิจกรรมฯ 

30 พ.ค. – 2 ก.ย. 65 ส่งตัวนักเรียนนักศึกษา ออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับ ปวช. 3/1 , 3/2 กร. 

งานทวิภาคี 
แผนกวิชา/ครูนิเทศก์ 
ครูประจำรายวิชา 

31 พ.ค. 65 สรุปรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับแผนกวิชา และระดับสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2564 

งานประกันคุณภาพฯ 

31 พ.ค. 65 รายงานผลเข้าระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
(ออนไลน์) http://www.vesar.org 

งานประกันคุณภาพฯ 

30 พ.ค. – 31 พ.ค. 65 ติดตามข้อมูลกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหานักศึกษาเก่า งานครูที่ปรึกษา 
พ.ค. 65 สำรวจความต้องการ ครั้งที่ 1 งานความร่วมมือ 
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วันหยุดนักขัตฤกษ์/วันหยุดราชการ 
พ. 4 พ.ค. 65 วันฉัตรมงคล 

ศ. 13 พ.ค. 65 วันพืชมงคล 

จ. 16 พ.ค. 65 วันหยุดชดเชย วันวิสาขบูชา 
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เดือน มิถุนายน  2565 
วัน เดือน ป ี การปฏิบัติงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 มิ.ย. 65 ประชุมครูนิเทศการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ฝ่ายวิชาการ/งานทวิภาคี 
แผนกวิชา/ครูนิเทศก์ 

1 มิ.ย. – 6 มิ.ย. 65 อนุมัติเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างประจำลูกจ้างประจำ งานการเงิน 
1 มิ.ย. – 17 มิ.ย. 65 ตรวจนับเครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา ที่ค้างรับและยอดคงเหลือ งานการค้า 
1 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 65 สรุปข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ

วิทยาลัย 
งานศูนย์ข้อมูลฯ,งาน
ทะเบียน,งานศูนย์ ICT 

1 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 65 ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียนฯ ปีการศึกษา 2565 
ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย 

งานศูนย์ข้อมูลฯ,งาน
พัฒนาหลักสูตรฯ,งานศูนย์ 
ICT 

1 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 65 จัดโครงการเยี่ยมบ้านเฉพาะกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา ทั้งออนไลน์และเยี่ยม
บ้านปกติ 

งานครูที่ปรึกษา 

1 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 65 ประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center) แบบถาวร ประจำปี
งบประมาณ 2564 

งานโครงการพิเศษฯ 

1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 65 โครงการจิตอาสาปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์(ต่อเนื่อง) 

2 มิ.ย. 65 จัดทำรูปเล่มรายงานผลการประเมินตนเอง SAR ประจำปี 2564 งานประกันคุณภาพฯ 
6 มิ.ย. - 15 ก.ค. 65 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา งานวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
6 มิ.ย. – 17 มิ.ย. 65 ประสานงานแผนกวิชาเพ่ือนัดหมายนักเรียนนักศึกษาประชุมฝึกงาน/ฝึกอาชีพ 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
งานวิภาค ี

13 มิ.ย. – 29 ก.ค. 65 จัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ประจำปี
การศึกษา 2564 

งานศูนย์ข้อมูลฯ,งานสาร
บรรณ,งานศูนย์ ICT 

13 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 65 ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษาในสถาน
ประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย 

งานศูนย์ข้อมูลฯ,งานทวิฯ,
งานศูนย์ ICT 

13 มิ.ย. – 30 มิ.ย 65 ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลบุคลากร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย 

งานศูนย์ข้อมูลฯ,งาน
บุคลากร,งานศูนย์ ICT 

15 ม.ิย. 65 ดำเนินโครงการอบรมการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียน
แผนธุรกิจ 

งานศูนย์บ่มเพาะฯ 

15 มิ.ย. 65 ประชุมสีครั้งที่ 1 งานกิจกรรมฯ 
16 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 65 จัดทำระบบ e-donation ให้ผู้บริจาคทุนการศึกษา งานการเงิน 
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เดือน มิถุนายน  2565 
วัน เดือน ป ี การปฏิบัติงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

17 มิ.ย. 65 เผยแพร่รูปเล่มรายงานผลการการประเมินตนเอง SAR ประจำปี 2564  
ต่อบุคลากรของวิทยาลัยและชุมชนผ่านทางเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
http://www.rtc.ac.th  

งานประกันคุณภาพฯ 

17 มิ.ย. 65 จัดทำหนังสือส่งรูปเล่มรายงานผลการประเมินตนเอง SAR ประจำปี 2564    
ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

งานประกันคุณภาพฯ 

20 มิ.ย. – 24 มิ.ย. 65 การตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 งานสวัสดิการนักเรียน 
นักศึกษา 

20 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 65 สรุปยอดบัญชีและตรวจสอบยอดสั่งซื้อเครื่องแบบนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 

งานการค้า 

20 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 65 อนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราวครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว งานการเงิน 
22 มิ.ย. 65 ประชุมสีครั้งที่ 2 งานกิจกรรมฯ 
23 มิ.ย. 65 วันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา งานกิจกรรมฯ,งานแนะแนวฯ 
30 มิ.ย. 65 จดัสรรยอดงบประมาณหมวดวสัดุฝึก งวดที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2565  งานวางแผนและ

งบประมาณ 
30 มิ.ย. 65 ประชุมพิจารณาโครงการนอกแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพ่ิมเติม) งานวางแผนและ

งบประมาณ 
มิ.ย. 65 สำรวจความต้องการ ครั้งที่ 2 งานความร่วมมือ 

 

 

วันหยุดนักขัตฤกษ์/วันหยุดราชการ 
ศ. 3 มิ.ย. 65 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า

สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
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เดือน กรกฎาคม  2565 
วัน เดือน ป ี การปฏิบัติงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 ก.ค. 65 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ งานกิจกรรมฯ 
1 ก.ค. 65 ทำสัญญาร้านค้าประกอบการ ร้านถ่ายเอกสาร ตู้เติมเงิน งานการค้า 
1 ก.ค. – 5 ก.ค. 65 อนุมัติเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างประจำลูกจ้างประจำ งานการเงิน 
1 ก.ค. – 8 ก.ค. 65 เผยแพร่ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ทางเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 ก.ค. – 8 ก.ค. 65 เผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียนฯ ปีการศึกษา 2565 ทางเว็บไซต์ของ

วิทยาลัยฯ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 ก.ค. – 10 ก.ค. 65 รายงาน GPA และ GPAX ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 งานทะเบียน 
1 ก.ค. – 15 ก.ค. 65 ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลงบประมาณ สรุปการใช้จ่ายงบประมาณของ

ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย 
งานศูนย์ข้อมูลฯ,งาน
วางแผนฯ,งานศูนย์ ICT 

1 ก.ค. – 15 ก.ค. 65 ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษาภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา2565 ข้อมูลทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย 

งานศูนย์ข้อมูลฯ,งาน
ทะเบียน,งานศูนย์ ICT 

1 ก.ค. – 15 ก.ค. 65 ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณวัสดุฝึก ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย 

งานศูนย์ข้อมูลฯ,งาน
วางแผนฯ,งานศูนย์ ICT 

3 ก.ค. – 10 ก.ค. 65 งานประชุมผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 งานครูที่ปรึกษา 
4 ก.ค. – 27 ก.ค. 65 จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในเพศศึกษา ลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึง

ประสงค์ 
งานครูที่ปรึกษา 

4 ก.ค. – 27 ก.ค. 65 จัดโครงการเยี่ยมบ้านเฉพาะกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา ทั้งออนไลน์และเยี่ยม
บ้านปกติ 

งานครูที่ปรึกษา 

4 ก.ค. – 27 ก.ค. 65 ฝึกอบรมขับข่ีปลอดภัย สร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา 2565 งานโครงการพิเศษฯ 
4 ก.ค. – 27 ก.ค. 65 พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 2565  งานโครงการพิเศษฯ 
4 ก.ค. – 30 ก.ย. 65 จัดโครงการยกระดับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ/งานทวิภาคี 
4 ก.ค. – 30 พ.ย. 65 การข้ึนทะเบียนฯ นำปลด นักศึกษาวิชาทหาร หน่วยฝึกนักศึกษาวิชา

ทหาร,งานกิจกรรมฯ 
6 ก.ค. 65 ประชุมสีครั้งที่ 3 งานกิจกรรมฯ 
11 ก.ค. – 12 ก.ค. 65 อนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ งานการเงิน 
12 ก.ค. 65 วันอาสาฬบูชา งานกิจกรรมฯ,แผนก

วิชาการบัญชี 
16 ก.ค. 65 Day Camp งานกิจกรรมฯ,ชมรม

ลูกเสือฯ 
18 ก.ค. - 22 ก.ค. 65 ครูส่งใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน งวดที่ 1 (สัปดาห์ที่ 1 – 5) งานหลักสูตรการเรียนการสอน 
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เดือน กรกฎาคม  2565 
วัน เดือน ป ี การปฏิบัติงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

18 ก.ค. – 22 ก.ค. 65 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 

งานประกันคุณภาพฯ 

18 ก.ค. – 22 ก.ค. 65 การแข่งขันกีฬาสีภายใน งานกิจกรรมฯ 
18 ก.ค. – 27 ก.ค. 65 ตรวจสอบและตั้งเบิกใบค่าสอนเกินภาระงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

สัปดาห์ที่ 1 - 5 
งานการเงิน 

18 ก.ค. – 30 ก.ค. 65 งบประมาณของปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 ทางเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
18 ก.ค. – 30 ก.ค. 65 เผยแพร่ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  

ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

18 ก.ค. – 30 ก.ค. 65 เผยแพร่ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ วัสดุฝึกภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
ครั้งที่ 2 ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

18 ก.ค. – 30 ก.ค. 65 เผยแพร่ข้อมูลบุคลากร ภาคเรียนที่ 1/2565 ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
18 ก.ค. – 5 ส.ค. 65 นักเรียนนักศึกษา ส่งแบบคำร้องขอฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2565  
แผนกวิชา/ครูที่ปรึกษา 
งานทวิภาคี 

20 ก.ค. 65 บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 งานกิจกกรมฯ, 
งานสวัสดิการฯ 

25 ก.ค. – 27 ก.ค. 65 อนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราวครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว งานการเงิน 
25 ก.ค. – 27 ก.ค. 65 ประชุมคณะทำงาน/กรรมการตามข้อประเมินประกันคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 
งานประกันคุณภาพฯ 

26 ก.ค. – 27 ก.ค. 65 การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี งานกิจกรรมฯ 
27 ก.ค. 65 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว งานกิจกรรมฯ,แผนกวิชา 
30 ก.ค. 65 ดำเนินโครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ สู่การเป็น

ผู้ประกอบการ 
งานศูนย์บ่มเพาะฯ 

ก.ค. 65 สรุปผลความต้องการ ประสานงาน งานความร่วมมือ 
ก.ค. 65 ประเมินวิจัยครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 งานวิจัยฯ 

 

 

วันหยุดนักขัตฤกษ์/วันหยุดราชการ 
13 ก.ค. 65 วันอาสาฬหบูชา 

14 ก.ค. 65 วันเข้าพรรษา 
28 ก.ค. 65 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
29 ก.ค. 65 วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565 
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เดือน สิงหาคม 2565 
วัน เดือน ป ี การปฏิบัติงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 ส.ค. – 5 ส.ค. 65                           อนุมัติเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างประจำลูกจ้างประจำ งานการเงิน 
1 ส.ค. – 18 ส.ค. 65 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการบริหารวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2564  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 ส.ค. – 18 ส.ค. 65 เผยแพร่ข้อมูลการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษาในสถานประกอบการ ภาค

เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทางเว็บไซต์วิทยาลัยฯ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 ส.ค. – 31 ส.ค. 65 พัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน งานโครงการพิเศษฯ 
1 ส.ค. – 31 ส.ค. 65 อบรมอาชีพ 108 อาชีพ งานโครงการพิเศษฯ 
1 ส.ค. – 31 ส.ค. 65 จัดทำโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในเพศศึกษา ลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึง

ประสงค์ 
งานครูที่ปรึกษา 

1 ส.ค. – 30 ก.ย. 65 โครงการทัศนศึกษาดูงาน สาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) 

1 ส.ค. – 31 ต.ค. 65 โครงการฝึกซ้อมเพ่ือรับพระราชทานปริญญาบัตร สาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) 

1 ส.ค. – 31 ส.ค. 65 ฝึกอบรมอาชีพให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดน 2565 งานโครงการพิเศษฯ 
3 ส.ค. 65 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานกิจกรรมฯ 
8 ส.ค. – 12 ส.ค. 65 การแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี งานกิจกรรมฯ 
11 ส.ค. 65 กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราช

ชนนีพันปีหลวง 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา 

13 ส.ค. 65 มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา งานแนะแนวอาชีพฯ 
15 ส.ค. 65 แผนกวิชาและงานทุกลักษณะงานจัดส่งโครงการเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ 2566 
งานวางแผนและ
งบประมาณ 

15 ส.ค. – 31 ส.ค. 65 ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลตลาดแรงงาน ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย งานศูนย์ข้อมูลฯ, 
งานศูนย์ ICT 

17 ส.ค. 65 เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย,ประกวนร้องเพลง งานกิจกรรมฯ , แผนกวิชา 
18 ส.ค. – 19 ส.ค. 65 อนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ งานการเงิน 
22 ส.ค. – 26 ส.ค. 65 ครูส่งใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน งวดที่ 2 (สัปดาห์ที่ 6 – 9) งานพัฒนาหลักสูตรการ

เรียนการสอน 
22 ส.ค. – 31 ส.ค. 65 ตรวจสอบและตั้งเบิกใบค่าสอนเกินภาระงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

สัปดาห์ที่ 6 – 9  
งานการเงิน 

24 ส.ค. 65 ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา งานกิจกรรมฯ , แผนกวิชา 
26 ส.ค. – 31 ส.ค. 65 อนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราวครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว งานการเงิน 
29 ส.ค. – 31 ส.ค. 65 สรุปโครงการเยี่ยมบ้าน งานครูที่ปรึกษา 
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เดือน สิงหาคม 2565 
วัน เดือน ป ี การปฏิบัติงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส.ค. 65 พิธีลงนามความร่วมมือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 งานความร่วมมือ 
 

 

วันหยุดนักขัตฤกษ์/วันหยุดราชการ 
12 ส.ค. 65 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) 
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เดือน กันยายน 2565 
วัน เดือน ป ี การปฏิบัติงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 ก.ย. 65 วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 84 ปี งานกิจกรรมฯ,แผนกวิชา 
1 ก.ย. – 6 ก.ย. 65 อนุมัติเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างประจำลูกจ้างประจำ งานการเงิน 
1 ก.ย. – 10 ก.ย. 65 จัดทำข้อมูลรายงานบุคคลเพื่อจัดสรรงบประมาณ งวดที่ 1  

ประจำปีงบประมาณ 2565 
งานทะเบียน 

1 ก.ย. – 16 ก.ย. 65 เผยแพร่ข้อมูลตลาดแรงงาน ทางเว็บไซต์วิทยาลัย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 ก.ย. – 30 ก.ย. 65 ปรับปรุงข้อมูลอาคารสถานที่ให้เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของ

วิทยาลัย 
งานศูนย์ข้อมูลฯ, 
งานเอกสารการพิมพ์ 

1 ก.ย. – 31 ต.ค. 65 โครงการสัมมนาการเรียนการสอนระหว่างนักศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ 
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) 

สาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) 

1 ก.ย. – 30 ธ.ค. 65 โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564  งานแนะแนว 
1 ก.ย. – 30 ธ.ค. 65 โครงการติดตามความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักเรียนนักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
งานแนะแนว 

2 ก.ย. – 29 ต.ค. 65 สอบภาคปฏิบัติ งานวัดผลและประเมินผล 
4 ก.ย. – 13 พ.ย. 65 การฝึก-ศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร (การฝึกภาคปกติ) หน่วยฝึกนักศึกษาวิชา

ทหาร,งานกิจกรรมฯ  
5 ก.ย. – 9 ก.ย. 65 สอบภาคปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 งานวัดผลและประเมินผล 
5 ก.ย. 65 จัดสรรยอดงบประมาณหมวดวัสดุฝึก งวดที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 งานวางแผนและ

งบประมาณ 
7 ก.ย. 65 ครูผู้สอนส่งรายชื่อนักเรียน – นักศึกษา ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา 2565  
งานวัดผลและประเมินผล 

9 ก.ย. 65 ส่งผลกิจกรรมชมรม (อวท.15, อวท.17) งานกิจกรรมฯ,แผนกวิชา 
9 ก.ย. 65 ประกาศรายชื่อนักเรียน - นักศึกษา ที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 งานวัดผลและประเมินผล 
9 ก.ย. 65 ครูส่งซองบรรจุข้อสอบ การสอบในตาราง งานวัดผลและประเมินผล 
12 ก.ย. 65 ประกาศผลกิจกรรมชมรม งานกิจกรรมฯ,แผนกวิชา 
14 ก.ย. – 16 ก.ย. 65 ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมชมรม งานกิจกรรมฯ,แผนกวิชา 
12 ก.ย. – 16 ก.ย. 65 ทวงถามการยืม - คืน หนังสือกับนักเรียน-นักศึกษา (สัปดาห์สดุท้ายของภาคเรยีน) งานวิทยบริการและห้องสมุด 
12 ก.ย. – 16 ก.ย. 65 ชำระค่าลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ปวช. และ ปวส. งานการเงิน 
12 ก.ย. – 16 ก.ย. 65 สรุปรายงานการนิเทศการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  งานทวิภาคี 
12 ก.ย. – 16 ก.ย. 65 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับปวช. ระดับปวส. งานวัดผลและประเมินผล 
14 ก.ย. – 16 ก.ย. 65 ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมชมรม งานกิจกรรมฯ,แผนกวิชา 
15 ก.ย. – 28 ก.ย. 65 ซ่อมกิจกรรมชมรม งานกิจกรรมฯ,แผนกวิชา 
17 ก.ย. 65 นักเรียน นักศึกษา ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
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เดือน กันยายน 2565 
วัน เดือน ป ี การปฏิบัติงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

19 ก.ย. – 21 ก.ย. 65 ครูผู้สอนส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 งานวัดผลและประเมินผล 
19 ก.ย. – 23 ก.ย. 65 ครูส่งใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน งวดที่ 3 (สัปดาห์ 10 – 13) งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
19 ก.ย. – 23 ก.ย. 65 อนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ งานการเงิน 
19 ก.ย. – 23 ก.ย. 65 แผนกวิชาส่งรายชื่อครูนิเทศ นักเรียนนักศึกษา ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
ฝ่ายวิชาการ 
งานทวิภาคี 

19 ก.ย. – 27 ก.ย. 65 ซ่อมกิจกรรมชมรม งานกิจกรรมฯ,แผนกวิชา 
19 ก.ย. – 30 ก.ย. 65 ตรวจสอบและตั้งเบิกใบค่าสอนเกินภาระงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

สัปดาห์ที่ 10 – 13  
งานการเงิน 

21 ก.ย. 65 สัมมนาการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
(แต่ละแผนกจัดตามเห็นสมควร) 

แผนกวิชา 
งานทวิภาคี 

26 ก.ย. 65 จัดทำคำสั่งปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

งานทวิภาคี 

26 ก.ย. – 30 ก.ย. 65 อนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราวครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว งานการเงิน 
26 ก.ย. – 30 ก.ย. 65 สรุปรายงานสรุปผลการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2565  
งานทวิภาคี 

26 ก.ย. – 30 ก.ย. 65 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมและอาชีวศึกษา ดำเนินการจัดตารางสอนภาค
เรียนที่ 2/2565 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ 

27 ก.ย. 65 อนุมัติผลการเรียนทุกระดับชั้นปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 งานวัดผลและประเมินผล 
27 ก.ย. 65 ส่งผลการซ่อมกิจกรรมชมรม งานกิจกรรมฯ,แผนกวิชา 
28 ก.ย. 65 ประกาศผลการเรียนทุกระดับชั้นปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 งานวัดผลและประเมินผล 
28 ก.ย. – 11 ต.ค. 65 แก้ไขรายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็นศูนย์ (0) (มส.) งานวัดผลและประเมินผล 
28 ก.ย. – 30 ก.ย. 65 ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 งานทะเบียน 
29 ก.ย. 65 ประกาศผลการซ่อมกิจกรรมชมรม งานกิจกรรมฯ,แผนกวิชา 
30 ก.ย. 65 ทำรายการปิดงบฯ ของงานการค้า งานการค้า 
30 ก.ย. 65 จัดประชุมอนุมัติโครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566 งานวางแผนและ

งบประมาณ 
30 ก.ย. 65 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมและอาชีวศึกษา ส่งตารางสอน งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
30 ก.ย. – 10 ต.ค. 65 ปิดบัญชี ปรับปรุงบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 งานการบัญชี 
ก.ย. 65 สรุปผลการดำเนินโครงการ งานความร่วมมือ 
ก.ย. 65 การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ งานกิจกรรมฯ 
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เดือน ตุลาคม 2565 
วัน เดือน ป ี การปฏิบัติงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 ต.ค. – 10 ต.ค. 65 ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนเงินเดือน/
ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ  
ประเมินครูพิเศษสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 
ประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565 

งานบุคลากร 

1 ต.ค. – 31 ต.ค. 65 สรุปการส่งวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ 

2 ต.ค. – 4 ต.ค. 65 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2566 - 2569 งานวางแผนและ
งบประมาณ 

3 ต.ค. – 5 ต.ค. 65 จัดทำแผนและปฏิทินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ ชมรมวิชาชีพ และชมรม
ลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

งานกิจกรรมฯ,แผนกวิชา 

3 ต.ค. – 11 พ.ย. 65 ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565 ทางเว็บไซต์ของ
วิทยาลัย 

งานศูนย์ข้อมูลฯ,งานพัสดุ,
งานศูนย์ ICT 

3 ต.ค. – 14 ต.ค. 65 เผยแพร่ข้อมูลอาคารสถานที่ให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์วิทยาลัย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3 ต.ค. – 14 ต.ค. 65 ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลงบประมาณ สรุปการใช้จ่ายงบประมาณของ

ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย 
งานศูนย์ข้อมูลฯ,งาน
วางแผนและงบประมาณ,
งานศูนย์ ICT 

5 ต.ค. 65 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2565 ระดับ ปวช.3 จำนวน 10 แผนก ได้แก่ ชย.,ชก.,ชฟ.,ชอ.,ชส.,สถ.,
กบ.,กต. และระดับ ปวส. จำนวน 2 แผนก ได้แก่ กบ.,กร.  

ฝ่ายวิชาการ 
งานทวิภาคี 
แผนกวิชา/ครูนิเทศก์ 

3 ต.ค. – 7 ต.ค. 65 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ดำเนินการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
3 ต.ค.  – 7 ต.ค. 65 อนุมัติเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างประจำลูกจ้างประจำ งานการเงิน 
7 ต.ค. 65 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ส่งตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
10 ต.ค. – 14 ต.ค. 65 ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 งานทะเบียน 
10 ต.ค. – 21 ต.ค. 65 ปวช.1 - ปวส.2 ชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565                    

กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ 
งานการเงิน 

10 ต.ค. 65 – 30 มี.ค. 66 จัดทำเงินกู้ กยศ. ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  งานแนะแนวอาชีพฯ 
12 ต.ค. 65 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งครูทำหน้าที่นิเทศฝึกงาน/ฝึกอาชีพ นักเรียน นักศึกษา ใน

สถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
งานทวิภาคี 

12 ต.ค. 65  ส่งผลแก้ 0 งานวัดผลและประเมินผล 
13 ต.ค. 65 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา 
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เดือน ตุลาคม 2565 
วัน เดือน ป ี การปฏิบัติงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

14 ต.ค. 65 ประกาศแก้ 0 งานวัดผลและประเมินผล 
17 ต.ค. 65 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 งานทะเบียน,งานพัฒนา

หลักสูตรฯ 
17 ต.ค. 65 การให้การอบรมหน้าเสาธง  

- วันจันทร์ (กรรมการสถานศึกษา) 
- วันอังคาร (หัวหน้างาน) 
- วันพุธ (ผู้บริหารสถานศึกษา) 
- วันพฤหัสบดี (หัวหน้าแผนกวิชา) 
- วันศุกร์ (หัวหน้าแผนกวิชา) 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา 

17 ต.ค. – 21 ต.ค. 65 ลงทะเบียนเพ่ิมรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 งานทะเบียน 
17 ต.ค. – 21 ต.ค. 65 ลงทะเบียนล่าช้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 งานทะเบียน 
17 ต.ค.  – 21 ต.ค. 65 อนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ งานการเงิน 
17 ต.ค.  – 21 ต.ค. 65 ครูส่งใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน งวดที่ 4 (สัปดาห์ที่ 14 – 17) งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
17 ต.ค. – 28 ต.ค. 65 เตรียมความพร้อมห้องสมุด เพื่อเปิดใช้บริการช่วงเปิดภาคเรียน งานวิทยบริการและ

ห้องสมุด            
17 ต.ค. – 31 ต.ค. 65 เผยแพร่งบประมาณของปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 ทางเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
17 ต.ค. – 31 ต.ค. 65 ตรวจสอบและตั้งเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน (สัปดาห์ที่ 14 – 17) งานการเงิน 
17 ต.ค. – 31 ต.ค. 65 สำรวจผู้เรียนที่คาดว่าจะจบการศึกษา ปีการศึกษา 2565 งานทะเบียน 
17 ต.ค. – 17 พ.ย. 65 ชำระเงินค่าเทียบโอนผลการเรียน งานการเงิน 
17 ต.ค. – 17 พ.ย. 65 นักเรียน - นักศึกษา (ในระบบ) ลงทะเบียนเทียบโอนประสบการณ์โอนความรู้

และโอนผลการเรียน 
งานวัดผลและประเมินผล 

17 ต.ค. 65 – 17 ก.พ. 66 ส่งตัวนักเรียนนักศึกษา ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2565 ระดับ ปวช.3 จำนวน 8 แผนก ได้แก่ ชย.
,ชก.,ชฟ.,ชอ.,ชส.,สถ.,กบ.,กต. ระดับ ปวส.2 จำนวน 2 แผนก ได้แก่ กบ.,กร 

ฝ่ายวิชาการ 
งานทวิภาคี 
แผนกวิชา/ครูนิเทศก์ 

17 ต.ค. 65 – 17 ก.พ. 66 นิเทศนักเรียน/นักศึกษา ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

งานทวิภาคี 
แผนกวิชา/ครูนิเทศก์ 

17 ต.ค. 65 – 25 ก.พ. 66 ให้บริการผู้เรียนในการยืม - คืน หนังสือ และใช้งานอินเตอร์เน็ตในการสืบค้น
ข้อมูลช่วงเวลา 8.30 – 18.30 น. (ระยะเวลา 17 สัปดาห์) 

งานวิทยบริการและ
ห้องสมุด 

23 ต.ค. 65 ครูผู้สอนรายงานผลการฝึก (สผ.2) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 งานการค้า  
23 ต.ค. 65 วันปิยมหาราช งานกิจกรรม,กลุ่มวิชา

ศิลปกรรม 
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เดือน ตุลาคม 2565 
วัน เดือน ป ี การปฏิบัติงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

24 ต.ค. – 28 ต.ค. 65 ครูส่งใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน งวดเก็บตก (สัปดาห์ที่ 1 – 17) งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
24 ต.ค. – 31 ต.ค. 65 ตรวจสอบและตั้งเบิกใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน งวดเก็บตก  

(สัปดาห์ที่ 1 – 17) 
งานการเงิน 

25 ต.ค. – 28 ต.ค. 65 ครูนิเทศส่งแผนการนิเทศการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

งานทวิภาคี 
 

25 ต.ค.  – 31 ต.ค. 65 อนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราวครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว งานการเงิน 
30 ต.ค. 65 หัวหน้าแผนกวิชาลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชา (สผ.3) งานการค้า 

 

วันหยุดนักขัตฤกษ์/วันหยุดราชการ 
จ. 10 ต.ค. 65 วันออกพรรษา 

พฤ. 13 ต.ค. 65 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรบ
รมนาพิตร 

24 ต.ค. 65 วันหยุดชดเชย วันปิยมหาราช 
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เดือน พฤศจิกายน 2565 
วัน เดือน ป ี การปฏิบัติงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 พ.ย. – 4 พ.ย. 65 อนุมันติเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างประจำลูกจ้างประจำ งานการเงิน 
1 พ.ย. – 9 พ.ย. 65 รายงาน GPA และ GPAX 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 งานทะเบียน 
1 พ.ย. – 11 พ.ย. 65 ประชุม นักเรียนนักศึกษา ที่จะออกฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565  

และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
งานทวิภาคี 
แผนกวิชา/ครูที่ปรึกษา 

1 พ.ย. – 11 พ.ย. 65 ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลบุคลากร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  
ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย 

งานศูนย์ข้อมูลฯ,งาน
บุคลากร,งานศูนย์ ICT 

1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 65 โครงการจัดทำ คอศ. 6 และการประกันคุณภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์(ต่อเนื่อง) 

2 พ.ย. 65 ประชุมครูนิเทศ นักเรียน/นักศึกษา ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2565 

ฝ่ายวิชาการ/งานทวิภาคี 
แผนกวิชา/ครูนิเทศก์ 

7 พ.ย. 65 วันลอยกระทง ฝ่ายพัฒนาฯ 
14 พ.ย. – 18 พ.ย. 65 อนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ งานการเงิน 
17 พ.ย. – 18 พ.ย. 65 จัดทำคำสั่งเพ่ิมเติมคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

14 พ.ย. – 25 พ.ย. 65 เผยแพร่ข้อมูลบุคลากร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  
ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

16 พ.ย. 65 งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ ลงทะเบียนผลิตผล (สผ.4) งานการค้า 
21 พ.ย. – 30 พ.ย. 65 อนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราวครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่งคราว งานการเงิน 
25 พ.ย. 65 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า งานกิจกรรมฯ 
28 พ.ย. 65 – 16 ม.ค. 66 โควตาศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา  2566 งานแนะแนวฯ 
30 พ.ย. 65 งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ รายงานผลการดำเนินงาน (สผ.5) งานการค้า 
30 พ.ย. 65 ประชุมองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ฝ่ายพัฒนาฯ 

ฝ่ายวิชาการ 
30 พ.ย. 65 จัดสรรยอดงบประมาณหมวดวัสดุฝึก งวดที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2565 
งานวางแผนและ
งบประมาณ 

พ.ย. 65 สำรวจความต้องการ ครั้งที่ 1 งานความร่วมมือ 
พ.ย. 65 เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานบุคลากร 
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เดือน ธันวาคม 2565 
วัน เดือน ป ี การปฏิบัติงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 ธ.ค. 65 บริจาคโลหิต ครั้งที่ 2  งานกิจกรรม 
1 ธ.ค. – 6 ธ.ค. 65 อนุมัติเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างประจำลูกจ้างประจำ งานการเงิน 
1 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 65 ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณวัสดุฝึก ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย 
งานศูนย์ข้อมูลฯ, 
งานวางแผนและงบประมาณ, 
งานศูนย์ ICT 

1 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 65 ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย 

งานศูนย์ข้อมูลฯ, 
งานทวิภาค,ีงานศูนย์ ICT 

19 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 65 ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษาภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2565 ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย 

งานศูนย์ข้อมูลฯ, 
งานทะเบียน,งานศูนย์ ICT 

5 ธ.ค. 65 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร,วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

ฝ่ายพัฒนาฯ 

6 ธ.ค. – 23 ธ.ค. 65 นักเรียน นักศึกษา ยืนแบบคำร้องขอฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคฤดูร้อน  
ปีการศึกษา 2565 

งานทวิภาคี 

6 ธ.ค. – 23 ธ.ค. 65 นักเรียน นักศึกษา ยืนแบบคำร้องขอฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคฤดูร้อน  
ปีการศึกษา 2565 

งานทวิภาคี 

12 ธ.ค. 65 – 16 ม.ค. 66 อาชีวะจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 งานโครงการพิเศษฯ 
แผนกวิชาช่างยนต์ 

12 ธ.ค. 65 – 16 ม.ค. 66 ปฏิบัติการตรวจเข้มขันรถโดยสารสาธารณะเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 งานโครงการพิเศษฯ 
แผนกวิชาช่างยนต์ 

13 ธ.ค. – 15 ธ.ค. 65 ประชุมคณะทำงาน/กรรมการตามข้อประเมินประกันคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ประจำปี 2565 

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

13 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 65 อนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ งานการเงิน 
13 ธ.ค. – 23 ธ.ค. 65 เผยแพร่ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ วัสดุฝึกภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2565 

ครั้งที่ 1 ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

19 ธ.ค. -23 ธ.ค. 65 ครูส่งใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน งวดที่ 1 (สัปดาห์ที่ 1-5 ) งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
19 ธ.ค. – 23 ธ.ค. 65 ประชุมองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับภาค ภาคกลาง ณ จังหวัดอ่างทอง ฝ่ายพัฒนาฯ 

ฝ่ายวิชาการ 
19 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 65 อนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราวครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว งานการเงิน 
19 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 65 สำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน เกรดไม่ถึงเกณฑ์ งานครูที่ปรึกษา 
19 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 65 ตรวจสอบและตั้งเบิกใบค่าสอนเกินภาระงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

สัปดาห์ที่ 1 – 5  
งานการเงิน 

19 ธ.ค. 65 – 30 ธ.ค. 66 รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ สถาบันฯ) งานทะเบียน 
26 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 65 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญ ฝ่ายพัฒนาฯ 
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เดือน ธันวาคม 2565 
วัน เดือน ป ี การปฏิบัติงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ธ.ค. 65 สำรวจความต้องการ ครั้งที่ 2 งานความรวมมือ 
และงานที่เกี่ยวข้อง 

ธ.ค. 65 ประเมินวิจัยครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 งานวิจัยฯ 
ธ.ค. 65 - ก.พ. 66 แนะแนวฯ สัญจร งานแนะแนวฯ 

 

วันหยุดนักขัตฤกษ์/วันหยุดราชการ 
จ. 5 ธ.ค. 65 วันพ่อแห่งชาติ 
จ. 10 ธ.ค. 65 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรม 
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เดือน มกราคม 2566 
วัน เดือน ป ี การปฏิบัติงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 ม.ค. – 31 ม.ค. 66 การจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี งานวิจัยฯ 
1 ม.ค. – 28 ก.ย. 66 ขอข้อมูลชื่อที่อยู่ เบอร์โทร ไลน์ E-Mail นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 

เพ่ือติดตามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 
งานแนะแนว 

3 ม.ค. – 13 ม.ค. 66 ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลงบประมาณ สรุปการใช้จ่ายงบประมาณของ
ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ 

งานศูนย์ข้อมูลฯ, 
งานวางแผนและงบประมาณ, 
งานศูนย์ ICT 

2 ม.ค. – 28 ก.พ. 66 สำรวจความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 

งานศูนย์ข้อมูลฯ, 
ครู บุคลากรวิทยาลัย, 
นักเรียน นักศึกษา 

3 ม.ค. – 6 ม.ค. 66 อนุมัติเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างประจำลูกจ้างประจำ งานการเงิน 
3 ม.ค. – 13 ม.ค 66 เผยแพร่ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  

ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 ม.ค. – 13 ม.ค. 66 เผยแพร่ข้อมูลการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2565 ทางเว็บไซต์วิทยาลัยฯ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 ม.ค. – 31 ม.ค. 66 จัดทำโครงการพัฒนานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าเกณฑ์ งานครูที่ปรึกษา 
3 ม.ค. – 31 ม.ค. 66 แผนกวิชาดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ งานวัดผลฯ 
3 ม.ค. – 31 มี.ค. 66 การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

,งานกิจกรรมฯ 
4 ม.ค. 66 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง งานกิจกรรมฯ 
10 ม.ค. – 20 ม.ค. 66 จัดทำข้อมูลรายบุคคลเพ่ือจัดสรรงบประมาณ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 งานทะเบียน 
11 ม.ค. 66 บริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชน งานกิจกรรมฯ 
17 ม.ค. – 20 ม.ค. 66 อนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ งานการเงิน 
17 ม.ค. – 20 ม.ค. 66 ครูส่งใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน งวดที่ 2 (สัปดาห์ที่ 6-9) งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
17 ม.ค. – 27 ม.ค. 66 เผยแพร่งบประมาณของปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 ทางเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
17 ม.ค. – 31 ม.ค. 66 ตรวจสอบและตั้งเบิกใบค่าสอนเกินภาระงาน ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2565 สัปดาห์ที่ 6 – 9  
งานการเงิน 

18 ม.ค. – 19 ม.ค. 66 งานเปิดบ้านวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี (OPEN HOUSE) งานแนะแนวฯ 
19 ม.ค. – 31 ม.ค. 66 ชำระค่าสมัครนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 ปวส.1 ปีการศึกษา 2566 งานการเงิน 
20 ม.ค. 66 ติดต่อประสานงานร้านเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษา งานการค้า 
23 ม.ค. – 31 ม.ค. 66 อนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราวครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว งานการเงิน 
25 ม.ค. 66 โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท งานกิจกรรมฯ 
28 ม.ค. 66 รับรายงานตัว มอบตัว นักเรียนนักศึกษา (โควตา) งานทะเบียน 
28 ม.ค. – 3 ก.พ. 66 ชำระเงินค่าลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา โควตา ปวช.1 ปวส.1 ปีการศึกษา 2566 งานการเงิน 
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เดือน มกราคม 2566 
วัน เดือน ป ี การปฏิบัติงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

30 ม.ค. 66 ครูรับซองบรรจุข้อสอบ การสอบในตาราง งานวัดผลฯ 
ม.ค. 66 สรุปผลความต้องการ ประสานงาน งานความร่วมมือ,แผนกวิชาฯ 

 

วันหยุดนักขัตฤกษ์/วันหยุดราชการ 
จ. 2 ม.ค. 66 วันหยุดชดเชยวันปีใหม่ 
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เดือน กุมภาพันธ์ 2566  
วัน เดือน ป ี การปฏิบัติงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 ก.พ. – 6 ก.พ. 66 อนุมัติเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างประจำลูกจ้างประจำ งานการเงิน 
1 ก.พ. – 28 ก.พ. 66 การจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี งานวิจัยฯ 
1 ก.พ. – 28 ก.พ. 66 การสอบทางการศึกษาอาชีวศึกษา V-NET งานวัดผลฯ 
1 ก.พ. – 28 ก.พ. 66 แผนกวิชาส่งผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2565 งานวัดผลฯ 
1 ก.พ. – 28 ก.พ. 66 ประชุมองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับชาติ ฝ่ายพัฒนาฯ,ฝ่ายวิชาการ 
6 ก.พ. – 10 ก.พ. 66 แผนกวิชาส่งรายชื่อครูนิเทศฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 งานทวิภาคี/แผนกวิชา 
6 ก.พ. – 10 ก.พ. 66 สรุปรายงานการนิเทศการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 งานทวิภาคี 
6 ก.พ. – 10 ก.พ. 66 สอบภาคปฏิบัติ งานวัดผลฯ 
8 ก.พ. 66 ครูผู้สอนส่งรายชื่อนักเรียน - นักศึกษา ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน 

ที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
งานวัดผลฯ 

9 ก.พ. – 17 ก.พ. 66 ซ่อมกิจกรรมชมรม แผนกวิชา,งานกิจกรรมฯ 
10 ก.พ. 66 ส่งผลกิจกรรมชมรม (อวท.15, อวท.17) งานกิจกรรมฯ 
10 ก.พ. 66 ครูส่งซองบรรจุข้อสอบ การสอนในตาราง งานวัดผลฯ 
10 ก.พ. 66 ประกาศรายชื่อนักเรียน-นักศึกษา ที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2565 
งานวัดผลฯ 

13 ก.พ. 66 จัดทำคำสั่งปฐมนิเทศ นักเรีนนักศึกษา ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ  
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 

งานทวิภาคี 

13 ก.พ. 66 ประกาศผลกิจกรรมชมรม งานกิจกรรมฯ 
13 ก.พ. – 17 ก.พ. 66 สรุปรายงานสรุปผลการศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
งานทวิภาคี 

13 ก.พ. – 17 ก.พ. 66 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นปวช. ระดับชั้นปวส. งานวัดผลฯ 
15 ก.พ. 66 ติดตามผลการดำเนินธุรกิจของผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาหลังเข้าร่วมโครงการ

อบรมการสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
งานศูนย์บ่มเพาะฯ 

15 ก.พ. – 17 ก.พ. 66 ชำระเงินซ่อมกิจกรรม งานการเงิน 
15 ก.พ. – 17 ก.พ. 66 ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมชมรม งานกิจกรรมฯ 
15 ก.พ. – 20 ก.พ. 66 อนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ งานการเงิน 
18 ก.พ. 66 ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
19 ก.พ. 66 รับรายงานตัว มอบตัว นักเรียนนักศึกษา (สอบคัดเลือก) งานทะเบียน 
20 ก.พ. – 22 ก.พ. 66 ครูผู้สอนส่งผลการเรียน งานวัดผลฯ 
20 ก.พ. – 24 ก.พ. 66 สัมมนาการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  

(แต่ละแผนกจัดตามเห็นสมควร) 
แผนกวิชา 
งานทวิภาคี 
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เดือน กุมภาพันธ์ 2566  
วัน เดือน ป ี การปฏิบัติงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

20 ก.พ. – 24 ก.พ. 66 ครูส่งใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน งวดที่ 3 (สัปดาห์ที่ 10 – 13) งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
20 ก.พ. – 28 ก.พ. 66 ตรวจสอบและตั้งเบิกใบค่าสอนเกินภาระงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  

สัปดาห์ที่ 10 – 13  
งานการเงิน 

20 ก.พ. – 28 ก.พ. 66 อนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราวครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว งานการเงิน 
22 ก.พ. 66 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ฝ่ายวิชาการ/งานทวิภาคี 

แผนกวิชา/ครูนิเทศก์ 
23 ก.พ. 66 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งครูทำหน้าที่นิเทศฝึกงาน/ฝึกอาชีพ นักเรียนนักศึกษา  

ในสถานประกอบการ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 
งานทวิภาคี 

23 ก.พ. -24 ก.พ. 66 งานปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2565 งานแนะแนวฯ 
27 ก.พ. – 3 มี.ค. 66 ทวงถามการยืม - คืน หนังสือ กับนักเรียน - นักศึกษา  

(สัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียน) 
งานวิทยาบริการฯ 

27 ก.พ. – 6 พ.ค. 66 ส่งตัวนักเรียนนักศึกษา ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ ภาคฤดูร้อน  
ปีการศึกษา 2565 

งานทวิภาคี 
แผนกวิชา/ครูนิเทศก์ 

27 ก.พ. – 6 พ.ค. 66 นิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ ภาคฤดูร้อน 
ปีการศึกษา 2565 

งานทวิภาคี 
ครูนิเทศก์ 

27 ก.พ. – 10 มี.ค. 66 ติดตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับแผนกวิชา และระดับ
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  
ประจำปีการศึกษา 2565 

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

27 ก.พ. – 10 มี.ค. 66 ติดตามรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใ ระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคราชุรี 

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

28 ก.พ. 66 อนุมติการเรียนทุกระดับชั้นปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 งานวัดผลฯ 
28 ก.พ. 66 ส่งผลซ่อมกิจกรรมชมรม งานกิจกรรม 
ก.พ. 66 พิธีลงนามความร่วมมือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 งานความร่วมมือ 

และงานที่เกี่ยวข้อง 
ก.พ. 66 การจัดทำหุ่นยนต์อาชีวศึกษา (ABU) งานวิจัยฯ 
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เดือน มีนาคม 2566  
วัน เดือน ป ี การปฏิบัติงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 มี.ค. 66 สั่งซื้อเสื้อผ้านักเรียน-นักศึกษา เข้าใหม่ งานการค้า 
1 มี.ค. 66 ประกาศผลการเรียนทุกระดับชั้นปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 งานวัดผลฯ 
1 มี.ค. – 3 มี.ค. 66 ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 งานทะเบียน 
1 มี.ค. – 6 มี.ค. 66 อนุมัติเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างประจำลูกจ้างประจำ งานการเงิน 
1 มี.ค. – 10 มี.ค. 66 แก้ไขรายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็นศูนย์ (0) (มส.) งานวัดผลฯ 
1 มี.ค. – 31 มี.ค. 66 เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดราชบุรี ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 มี.ค. – 31 มี.ค. 66 ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลทางสังคม เศรษฐกิจ ของจังหวัดราชบุรี  

ทางเว็บไซต์  
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ,
งานศูนย์ ICT 

1 มี.ค. – 31 มี.ค. 66 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาค งานวิจัยฯ 
3 มี.ค. 66 ประกาศผลซ่อมกิจกรรมชมรม แผนกวิชา,งานกิจกรรมฯ 
6 มี.ค. – 8 มี.ค. 66 ลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน (ตามแผนการเรียน)  งานทะเบียน 
6 มี.ค. – 10 มี.ค. 66 ครูนิเทศส่งแผนการนิเทศการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ  

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 
งานทวิภาคี 
ครูนิเทศก์ 

8 มี.ค. 66 ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 งานแนะแนวฯ 
8 มี.ค. 66 สำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักเรียนนักศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2564 
งานแนะแนวฯ 

8 มี.ค. – 10 มี.ค. 66 จัดทำแผนและปฏิทินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ ชมรมวิชาชีพฯ  
ชมรมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ปีการศึกษา 2566 

งานกิจกรรมฯ 

13 มี.ค. 66 ส่งปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2566 งานวางแผนและ
งบประมาณ 

13 มี.ค. – 17 มี.ค. 66 นร.-นศ. ยื่นความจำนงขอเปิดรายวิชา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
13 มี.ค. – 17 มี.ค. 66 เสนอชื่อครูที่ปรึกษาปีการศึกษา 2566  งานครูที่ปรึกษา 
14 เม.ย. 66 ครูผู้สอนส่งผลการเรียน แก้ 0, มส. งานวัดผลฯ 
15 มี.ค. 66 ประชุมครูนิเทศ นักเรียน/นักศึกษา ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคฤดูร้อน  

ปีการศึกษา 2565 
ฝ่ายวิชาการ/งานทวิภาคี 
แผนกวิชา/ครูนิเทศก์ 

15 มี.ค. 66 จัดเสื้อผ้านักเรียน-นักศึกษ เข้าใหม่ รอบโควตา สอบเข้า งานการค้า 
17 มี.ค. 66 ประกาศผลสอบ แก้ 0, มส. งานวัดผลฯ 
20 มี.ค. 66 ประกาศรายชื่อวิชาที่ นร.นศ. ยื่นความจำนงครบเกณฑ์ งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
20 มี.ค. – 24 มี.ค. 66 อนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ งานการเงิน 
20 มี.ค. – 24 มี.ค. 66 ครูส่งใบเบิกค่าสอนเกินภาระงาน งวดที่ 4 (สัปดาห์ที่ 14 – 17) งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
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เดือน มีนาคม 2566  
วัน เดือน ป ี การปฏิบัติงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

20 มี.ค. -31 มี.ค. 66 ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับแผนกวิชา และระดับสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชยุรี ประจำปีการศึกษา 2565 
พร้อมแฟ้มหลักฐานประกอบ และสแกนหลักฐานส่งทาง Website  
งานประกันคุณภาพ 

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

20 มี.ค. – 31 มี.ค. 66 อนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราวครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว งานการเงิน 
20 มี.ค. – 31 มี.ค. 66 ตรวจสอบและตั้งเบิกใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน (สัปดาห์ที่ 14 – 17) งานการเงิน 
22 มี.ค. 66 ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 

(ระดับ ปวช.) 
งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
งานการเงิน,งานทะเบียน 

23 มี.ค. 66 ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 
(ระดับ ปวส.) 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ, 
งานการเงิน,งานทะเบียน 

23 มี.ค. – 27 มี.ค. 66 รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ สอศ.) งานทะเบียน 
24 มี.ค. 66 ประกาศรายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน  งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
26 มี.ค. 66 ครูผู้สอนรายงานผลการฝึก (สผ.2) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 งานการค้า 
27 มี.ค. – 30 มี.ค. 66 อบรมนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ งานกิจกรรมฯ 
27 มี.ค. – 31 มี.ค. 66 ครูส่งใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน งวดเก็บตก (สัปดาห์ที่ 1 – 17) งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
27 มี.ค. – 5 เม.ย. 66 ตรวจสอบและตั้งเบิกใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน งวดเก็บตก (สัปดาห์ที่  

1 – 17) 
งานการเงิน 

27 มี.ค. – 28 เม.ย. 66 เปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
30 มี.ค. 66 ปลูกจิตสำนึก นักเรียนนักศึกษา ที่กู้ยืมเงิน กยศ. งานแนะแนวฯ 
30 มี.ค. 66 พิธีรับประกาศนียบัตร ผู้จบการศึกษา ปีการศึกษา 2565 งานทะเบียน 
31 มี.ค. 66 จัดสรรยอดงบประมาณหมวดวัสดุฝึก งวดที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2566 
งานวางแผนและ
งบประมาณ 

31 มี.ค. - พ.ค. 66 แจกเสื้อผ้านักเรียน-นักศึกษา เข้าใหม่ รอบโควตา สอบเข้า งานการค้า 
มี.ค. 66 การพัฒนาศักยภาพครูนักวิจัยนวัตกรรมอาชีวศึกษา งานวิจัยฯ 

 

วันหยุดนักขัตฤกษ์/วันหยุดราชการ 
จ. 6 มี.ค. 66 วันมาฆบูชา 
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เดือน เมษายน 2566  
วัน เดือน ป ี การปฏิบัติงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

3 เม.ย. 66 หัวหน้าแผนกลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชา (สผ.3) งานการค้า 
3 เม.ย. – 5 เม.ย. 66 อนุมัติเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างประจำลูกจ้างประจำ งานการเงิน 
3 เม.ย. – 10 เม.ย. 66 รายงาน GPA และ GPAX 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2565  

(จบพร้อมรุ่น+ไม่พร้อมรุ่น) 
งานทะเบียน 

3 เม.ย. – 12 เม.ย. 66 สรุปผลการดำเนินโครงการ,สรุปและจัดทำประกัน งานความร่วมมือ 
3 เม.ย. – 17 เม.ย. 66 ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ ภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา2566 ครั้งที่ 1 ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย 
งานศูนย์ข้อมลูสารสนเทศ, 
งานวางแผนและงบประมาณ,
งานศูนย์ ICT 

3 เม.ย. – 21 เม.ย. 66 ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลงบประมาณ สรุปการใช้จ่ายงบประมาณของ
ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ,
งานวางแผนและงบประมาณ,
งานศูนย์ ICT 

3 เม.ย. – 30 เม.ย. 66 สรุปการส่งวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 งานวิจัยฯ 
17 เม.ย. – 20 เม.ย. 66 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และอาชีวศึกษา ดำเนินการจัดตาราง  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
งานพัฒนาหลักสูตรฯ 

17 เม.ย. – 28 เม.ย. 66 ส่งรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี พ้ีอมแฟ้มหลักฐานประกอบ ส่งข้อมูลทาง
ระบบ IVEQA ระบบการป้องกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการ
อาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

17 เม.ย. – 28 เม.ย. 66 งานประกันคุณภาพฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและติดต่อแผนกวิชาและงาน
เพ่ือรวบรวมเอกสารหลักฐานให้สมบูรณ์ 

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

18 เม.ย. – 21 เม.ย. 66 อนุมัติเบิกจา่ยค่าตอบแทนพนักงานราชการ งานการเงิน 
18 เม.ย. – 21 เม.ย. 66 สรุปรายงานการนิเทศการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 งานทวิภาคี 
21 เม.ย. 66 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และอาชีวศึกษา ส่งตารางสอน งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
21 เม.ย. – 28 เม.ย. 66 เผยแพร่ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ วัสดุฝึกภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

ครั้งที่ 1 ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

24 เม.ย. 66 งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ ลงทะเบียนผลิตผล (สผ.4) งานการค้า 
24 เม.ย. – 27 เม.ย. 66 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ดำเนินการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา 2565 
งานพัฒนาหลักสูตรฯ 

24 เม.ย. – 28 เม.ย. 66 สรุปรายงาน สรุปผลการฝึกงาน/ฝึกอาชะ ในสถานประกอบการ  
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 

งานทวิภาคี 

24 เม.ย. – 28 เม.ย. 66 เผยแพร่งบประมาณของปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 ทางเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
24 เม.ย. – 28 เม.ย. 66 อนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราวครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว งานการเงิน 
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เดือน เมษายน 2566  
วัน เดือน ป ี การปฏิบัติงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

28 เม.ย. 66 ประชุมจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2566 งานวางแผนและงบประมาณ 
28 เม.ย. 66 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ส่งตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
31 เม.ย. – 30 เม.ย. 66 อาชีวะจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 งานโครงการพิเศษฯ 

แผนกวิชาช่างยนต์ 
31 เม.ย. – 30 เม.ย. 66 ปฏิบัติการตรวจเข้มขันรถโดยสาธารณะเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 งานโครงการพิเศษฯ 

แผนกวิชาช่างยนต์ 
เม.ย. 66 การจัดทำหุ่นยนต์อัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม งานวิจัยฯ 
เม.ย. - มิ.ย. 66 การจัดทำหุ่นยนต์อัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมอาชีวศึกษา งานวิจัยฯ 

 

วันหยุดนักขัตฤกษ์/วันหยุดราชการ 
พฤ. 13 เม.ษ. 66 วันสงกรานต์ 
ศ.  14 เม.ย. 66 วันสงกรานต์ 
จ.  17 เม.ย. 66 วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์ 

 

 

 




