


ฝายแผนงานและความรวมมือ

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ

บริการซอมบํารุงซอมเครื่องคอมพิวเตอร ปริ้นเตอร ภายในงานตางๆ

บริการสื่อตางๆ ภายในหองประชุมบัวแสด ,บัวแดง

19-23 ตุลาคม  2563 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน และแผนกวิชา สามัญ-สัมพันธ ลงรายวิชาใน

โปรแกรมจัดตารางเรียน ตารางสอน

26-30 ตุลาคม 2563 แผนกวิชาตางๆลงรายวิชาในโปรแกรมจัดตารางเรียน ตารางสอน

ตุลาคม 2563 รายงานผลผลิตของสถานศึกษา (สผ.2), สผ.5 ประจําภาคเรียนที่ 1/2563 งานสงเสริมผลิตผลการคาฯ

บริการซอมบํารุงซอมเครื่องคอมพิวเตอร ปริ้นเตอร ภายในงานตางๆ

บริการสื่อตางๆ ภายในหองประชุมบัวแสด ,บัวแดง

9-13 พฤศจิกายน 2563 ตรวจสอบความถูกตอง และปรับแกไขตารางเรียน ตารางสอน ตามความ

เหมาะสม

16-20 พฤศจิกายน 2563 จัดพิมพตารางเรียน ตารางสอน และเขารูปเลม

21 พฤศจิกายน 2563 - 26 มีนาคม 2564 สงตัวนักศึกษาภาคปกติออกฝกงาน ภาคเรียนที่ 2/2563 งานทวิภาคีฯ

23 พฤศจิกายน 2563
จัดทํางบหนารายละเอียดประกอบการขออนุมัติกําหนดเวลาทํางานของ

สถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563
งานหลักสูตรฯ

ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 งานทะเบียน

กรอกขอมูลตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2563 ลงในระบบ ศธ.02 

ออนไลน
งานหลักสูตรฯ

ลงทะเบียนเรียนและชําระเงิน นักศึกษา ป.ตรี งานอาชีวศึกษาบัณฑิต

พฤศจิกายน 2563 - 15 มกราคม 2564 นักศึกษาฝกงานภาคฤดูรอนยื่นคํารองขอออกฝกงาน งานทวิภาคีฯ

เปดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 งานทะเบียน

เปดภาคเรียน ป.ตรี งานอาชีวศึกษาบัณฑิต

1 ธันวาคม - 20 ธันวาคม 2563
ใหนักศึกษาผูสงเอกสารเพื่อแสดงความจํานงขอตูตอเนื่อง ภาคเรียนที่ 2/2563

งานแนะแนว

บริการซอมบํารุงคอมพิวแตอร ปริ้นเตอรภายในงานตางๆ

บริการสื่อตางๆ ประจําหองประชุมบัวแดง บัวแสด

7 ธันวาคม 2563 ลงทะเบียนเรียนซ้ํา ภาคเรียนที่ 2/2563 งานทะเบียน

8-14 ธันวาคม 2563 ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม/ลาชา ป.ตรี งานอาชีวศึกษาบัณฑิต

9 ธันวาคม 2563 สํารวจแผนการรับนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2563

11 ธันวาคม 2563 - 29 มกราคม 2564 รับสมัครนักศึกษาโควตา ประจําปการศึกษา 2564

14 ธันวาคม 2563 แจกใบ รบ.ใหนักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาเดือนตุลาคม 2563

27 ธันวาคม 2563 ผูกูรายเกา รายใหมลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียน/แบบยืนยันฯ งานแนะแนว

โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปใหม พ.ศ. 2564

โครงการปฏิบัติการตรวจเขมขนรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 เทศกาลปใหม 

2564

28 - 30 ธันวาคม 2563 ตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกูยืมรายใหม และรายเกา งานแนะแนว

21 - 29 ธันวาคม 2563 จัดทําโครงการนิเทศการเรียน การสอน  ภาคเรียนที่ 2/2563 งานหลักสูตรฯ

ธันวาคม 2563
โครงการ “รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา” ชวง

กอนถึงเทศกาลปใหม 2564
งานโครงการพิเศษฯ

ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564 นิเทศการฝกงาน ภาคเรียนที่ 2/2563 งานทวิภาคีฯ

1 กันยายน - 30 ธันวาคม 2563
ติดตามนักศึกษาผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 เขาสู

ตลาดแรงงานปการศึกษา 2563

บริษัทเขารับนักศึกษาเพื่อเขาทํางานกับบริษัท

ออกแนะแนวการศึกษาตอตามสถานศึกษาตางๆ

ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564 จัดสรรโควตาศึกษาตอสถาบันการศึกษาตางๆ และจัดสงใบสมัครใหฯ นักศึกษา

งานสื่อการเรียนการสอน1-31 ธันวาคม 2563

งานโครงการพิเศษฯ27 ธันวาคม 2563 - 2 มกราคม 2564

งานทะเบียน

งานหลักสูตรฯ

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

งานสื่อการเรียนการสอน1-31 ตุลาคม 2563

งานหลักสูตรฯ

24-30  พฤศจิกายน 2563

1 ธันวาคม 2563

งานสื่อการเรียนการสอน1 - 30 พฤศจิกายน 2563

ธันวาคม 2563 - กุมภาพันธ 2564
งานแนะแนว



ฝายแผนงานและความรวมมือ

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

บริการใหความรูแนะนําเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน

บริการสื่อตางๆ ประจําหองประชุมบัวแดง , บัวแสด

บริการใหความรูแนะนําเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน งานสื่อการเรียนการสอน

7 มกราคม 2564 สงเอกสารใบลงทะเบียน/แบบยืนยันฯ ให บมจ.ธนาคารกรุงไทย งานแนะแนว

11-15 มกราคม 2564 นิเทศการเรียนการสอนแบบออนไลน งานหลักสูตรฯ

มกราคม 2564
คณะครูที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําป

การศึกษา 2563 สงรูปเลมรายงานการใชงบประมาณ งานวิจัยฯ

บริการใหความรูแนะนําเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน

บริการสื่อตางๆ ประจําหองประชุมบัวแดง , บัวแสด

นักศึกษาฝกงานภาคเรียนที่ 1/2564 ยื่นคํารองขอออกฝกงาน

จัดทําเอกสารอนุเคราะหการฝกงาน

จัดทําหนังสือสงตัวนักศึกษาฝกงาน

2-8 กุมภาพันธ 2564 สัปดาหสอบกลางภาค (ป.ตร)ี งานอาชีวศึกษาบัณฑิต

5 กุมภาพันธ 2564
ประกาศผลผูผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอประเภทโควตา ประจําปการศึกษา

 2564

มอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม (ประเภทโควตา) 2564

การเตรียมผูสําเร็จการศึกษาเขาสูตลาดแรงงานและศึกษาตอ ปการศึกษา 

2563 (ปจฉิมนิเทศ)

โครงการเปดบานสานฟน Open House ปการศึกษา 2564

ประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐของ      

คนรุนใหม ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2563 งานวิจัยฯ

11 มีนาคม 2564 รายงานผลผลิตของสถานศึกษา (สผ.2), สผ.5 ประจําภาคเรียนที่ 2/2563 งานสงเสริมผลิตผลการคาฯ

15 - 19 มีนาคม 2564 สงตนฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 งานวัดผลฯ

ยื่นคํารองขอเปดรายวิชา ภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา  2563 งานหลักสูตรฯ

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม เพื่อเขาศึกษาตอประเภทสอบคัดเลือก       

ปการศึกษา 2564

ประกาศใหนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวช.2 ที่สําเร็จการศึกษามารับใบ 

รบ.

พิธีประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหมผูผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอ

22 - 26 มีนาคม 2564 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงานภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2563

22-31 มีนาคม 2564 นักศึกษาลงทะเบียนกอนออกฝกงานภาคฤดูรอน

รับหนังสือสงตัวออกฝกงาน

สัมมาหลังฝกงานภาคเรียนที่ 2/2563 (นักศึกษาระบบปกติ)

ประเมินผลการฝกงาน

29 มีนาคม - 2 เมษยน 2564 ประเมินผลการเรียน งานวัดผลฯ

สรุปการสงบันทึกหลังการสอน ภาคเรียนที่  2/2563

สรุปการสงแผนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2563

ประสานสถานประกอบการเพื่อรับทราบจํานวนการรับนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษาระบบทวิภาคี

1 เมษายน 2564 เริ่มการคุมครองการประกันอุบัติเหตุ ปการศึกษา 2564 งานสวัสดิการฯ

2 -30 เมษายน 2564
ครูผูสอนประจําแผนกวิชานําแบบรายงาน (สผ.2) เพื่อลงทะเบียนผลิตผล 

(สผ.4) ที่งานสงเสริมผลิตผล การคา และประกอบธุรกิจ
งานสงเสริมผลิตผลการคาฯ

เมษายน 2564 กําหนดเปดเรียนภาคฤดูรอน งานหลักสูตรฯ

เมษายน 2564
โครงการ “รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา” ชวง

กอนถึงเทศกาลสงกรานต 2564
งานโครงการพิเศษฯ

งานทวิภาคีฯมีนาคม - มิถุนายน 2564

งานหลักสูตรฯ

งานแนะแนว

งานทะเบียน

31 มีนาคม 2564

28 มีนาคม 2 เมษายน 2564

งานทวิภาคีฯ

งานทะเบียน

งานทวิภาคีฯ1 กุมภาพันธ 2564 - 19 มีนาคม 2564

งานสื่อการเรียนการสอน1 กุมภาพันธ - 1 มีนาคม 2564

งานสื่อการเรียนการสอน

กุมภาพันธ 2564

มีนาคม 2564

1-31 มกราคม 2564



ฝายแผนงานและความรวมมือ

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

มอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม ประเภทสอบคัดเลือก 2564 งานทะเบียน

ทบทวนผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563 งานประกันฯ

นักศึกษาฝกงานระบบทวิภาคีสงสมุดบันทึกการฝกอาชีพ ชวงที่ 1

ประเมินผลการฝกงานนักศึกษาระบบทวิภาคี ชวงที่ 1

5 เมษายน - 28 พฤษภาคม 2564 นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ออกฝกงานในสถานประกอบการ

6 - 12 เมษายน 2564 สัปดาหสอบปลายภาค (ป.ตร)ี งานอาชีวศึกษาบัณฑิต

7 เมษายน 2564

ประชุมชี้แจงตารางเรียน ตารางสอน รับแฟมขอมูลเอกสารการจัดตาราง

เรียนตารางสอนแตละแผนกวิชา/รับขอมูลรายวิชารียนขามชางหรือแผนก

วิชาที่รับสอน ภาคเรียนที่  1/2564

งานหลักสูตรฯ

เมษายน 2564
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานศูนยบมเพาะวิสาหกิจวิทยาลัยเทคนิค

อุบลราชธานี
งานศูนยบมเพาะฯ

โครงการปฏิบัติการตรวจเขมขนรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 เทศกาล

สงกรานต 2564

โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2564

ครูผูสอนสงสมุดบันทึกผลการเรียนและการประเมินผล ทุกระดับ งานวัดผลฯ

19 เมษายน 2564 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติผลการเรียน งานวัดผลฯ

19 - 23 เมษายน 2564 แผนกวิชาตางๆลงรายวิชาในโปรแกรมจัดตารางเรียน ตารางสอน งานหลักสูตรฯ

21 เมษายน 2564 เสนอขออนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

22 เมษายน 2564 ประกาศผลการประเมิน ภาคเรียนที่ 2/2563

23 เมษายน 2564 นักเรียน ระดับ ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ยื่นคํารองขอแก 0 (ศูนย)

23 -30 เมษายน 2564 ครูผูสอน สงผลสอบแกตัว 0 , มส. และปรับผลการเรียน

26-30 เมษายน 2564
ตรวจสอบความถูกตอง และปรับแกไขตารางเรียน ตารางสอน ตามความ

เหมาะสม

จัดทํางบหนารายละเอียดประกอบการขออนุมัติกําหนดเวลาทํางาน     ของ

สถานศึกษา ภาคเรียนที่  1/2564

ปดภาคเรียน (ป.ตร)ี

สงผลการเรียนไปยังสถาบันการอาชีวศึกษา ฉ.4

3-7 พฤษภาคม 2564 จัดพิมพตารางเรียน ตารางสอน และเขารูปเลม งานหลักสูตรฯ

4 พฤษภาคม 2564 เสนอขออนุมัติการแก 0, มส. และปรับผลการเรียน งานวัดผลฯ

5 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการอนุวิชาการพิจารณาผลการเรียนเพื่อเสนอสภาสถาบันฯ ฉ.4 งานอาชีวศึกษาบัณฑิต

ประกาศผลการแก 0, มส. และปรับผลการเรียน งานวัดผลฯ

ประชุมผูชวยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ประจําปการึกษา 2564 งานสวัสดิการฯ

คณะกรรมการสภาสถาบันฯ ฉ.4 พิจารณาอนุมัติผลการเรียน งานอาชีวศึกษาบัณฑิต

10 พฤษภาคม 2564 สถาบันฯ ฉ.4 แจงอนุมัติผลการเรียน งานอาชีวศึกษาบัณฑิต

11 พฤษภาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงอาหารและผูจําหนายอาหาร ครั้งที่ 1 งานสวัสดิการฯ

17 พฤษภาคม 2564 ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564

เปดภาคเรียนที่ 1/2564

ลงทะเบียนเรียนซ้ํา เรียนเพิ่ม รีเกรด ภาคเรียนที่ 1/2564

เมษายน - พฤษภาคม 2564 นิเทศการฝกงานภาคฤดูรอน งานทวิภาคีฯ

31 พฤษภาคม 2564 โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก งานโครงการพิเศษฯ

สัมมนาหลังการฝกงานภาคฤดูรอน

สงผลการประเมินการฝกงานภาคฤดูรอน

12 - 16 เมษายน 2564

31 พฤษภาคม - มิถุนายน 2564

กรอกขอมูลตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2564  ลงในระบบ ศธ.02 

ออนไลน

งานทวิภาคีฯ
5 - 16 เมษายน 2564

งานอาชีวศึกษาบัณฑิต

24 พฤษภาคม 2564
งานทะเบียน

30 เมษายน 2564

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน และแผนกวิชา สามัญ-สัมพันธ ลงรายวิชา      ใน

โปรแกรมจัดตารางเรียน ตารางสอน

6 พฤษภาคม 2564

งานหลักสูตรฯ

งานหลักสูตรฯ10-14 พฤษภาคม 2564

งานทวิภาคีฯ

งานวัดผลฯ

งานโครงการพิเศษฯ

เมษายน 2564

10 - 16 เมษายน 2564

งานหลักสูตรฯ



ฝายแผนงานและความรวมมือ

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการอบรมคุณธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2564 

โครงการอบรมคุณธรรมนักเรียน นักศึกษา ใหมประจําปการศึกษา 2564 

ระดับ ปวส.1

โครงการทําสมุดกิจกรรมประเมินผลกิจกรรมประจําป 2564

1-5 มิถุนายน 2564 จัดทําโครงการนิเทศการเรียน การสอน  ภาคเรียนที่ 1/2564 งานหลักสูตรฯ

14 มิถุนายน 2564 บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 งานสวัสดิการฯ

จัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 ใหแกนักเรียน

นักศึกษาใหมที่เขามาศึกษาตอ

จัดทําฐานขอมูลรายบุคคล เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณรายหัว

26 มิถุนายน 2564 โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดเนื่องในวันตอตานยาเสพติดสากล งานโครงการพิเศษฯ

โครงการพิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2564 งานกิจกรรม

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทิดา 

พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจําปพุทธศักราช 2564

โครงการรับสมัครและคัดเลือกตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ 1 (ทดสอบ

สมรรถภาพ) ปการศึกษา 2564

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565

กรกฎาคม - สิงหาคม 2564 โครงการฝกนักศึกษาวิชาทหารชุดตรวจวินัย  ประจําปการศึกษา 2564

นักศึกษาทวิภาคียื่นคํารองขอออกฝกงาน ภาคเรียนที่ 2/2564 - 1/2565

จัดทําเอกสารอนุเคราะหการฝกงาน กําหนดสง 1-30 พย. 64

โครงการการแขงขันกีฬา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ปการศึกษา 

2564

โครงการวันเฉลิมพระชมมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี

สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 ประจําป

พุทธศักราช 2563

โครงการประชุมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 

ระดับสถานศึกษาประจําปการศึกษา 2564

โครงการตัดเสื้อเบลเซอรคณะกรรมการดําเนินงาน ป 2564

โครงการเทคนิคอุบลฯ รักประชาธิปไตย รวมใจเลือกตั้งนายกองคการ

วิชาชีพฯ 2564

โครงการ สงเสริมการฝกนักศึกษาวิชาทหาร  ประจําปการศึกษา 2564

โครงการขารวมวันคลายวันสถาปนาคณะกองลูกเสือแหงชาติ 

ประจําป 2564

จัดทําบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา ใหแกนักเรียนนักศึกษาใหม ประจําป

การศึกษา 2564
งานทะเบียน

ประกาศมาตรฐานการอาชีวศึกษา ป 2564

ประกาศมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 

2565

แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 

2564

ประชุมผูบริหาร หัวหนางานประกันฯ และผูชวยหัวหนางานประกันคุณภาพฯ

 ประจําปการศึกษา 2564

ทบทวนปรับปรุงการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2563

งานกิจกรรม

งานประกันคุณภาพฯ

5 กรกฎาคม - 17 กันยายน 2564 งานทวิภาคีฯ

มิถุนายน 2564 งานทะเบียน

งานกิจกรรมพฤษภาคม 2564

กรกฎาคม 2564

มิถุนายน 2564

กรกฎาคม 2564 - มกราคม 2565

งานกิจกรรม



ฝายแผนงานและความรวมมือ

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

อบรมใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษากับครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการการเก็บขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษากับ

หัวหนา และผูรับผิดชอบแตละแผนกวิชา

กรกฎาคม-พฤศจิกายน 2564
ดําเนินการเก็บขอมูล และการดําเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ       

ปการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1ปการศึกษา 2564

กรกฎาคม 2564
โครงการเตรียมรับการตรวจประเมินศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน                  

(Fix it Center) แบบถาวร ประจําปงบประมาณ 2564
งานโครงการพิเศษฯ

12-13 กรกฎาคม 2564 ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 1 งานสวัสดิการฯ

15 กรกฎาคม 2564 พนหมอกควันกําจัดยุงลาย งานสวัสดิการฯ

30 กรกฎาคม 2564 แจกผลตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา งานสวัสดิการฯ

อบรมการเขียนแผนธุรกิจ/การเปนผูประกอบการ

คัดเลือกธุรกิจ จากการอบรมเขียนแผนธุรกิจฯ

ธุรกิจที่ถูกคัดเลือก ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ

กรกฎาคม 2564 ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

6 สิงหาคม 2564
เรงรัดการดําเนินการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ และโครงการตางๆ ประจําป

งบประมาณ 2564

9 - 10 สิงหาคม 2564 ขออนุญาตใชแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

15 สิงหาคม 2564 พัฒนาบุคลากรในดานการโภชนาการ งานสวัสดิการฯ

30 สิงหาคม 2564 จัดทําหนังสือเกษียณ งานประชาสัมพันธ

โครงการการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ปการศึกษา 2564

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ประจําป 2564

โครงการอบรมนายหมูลูกเสือวิสามัญ  ประจําปการศึกษา 2564

โครงการทดสอบทางวิชาการ เพื่อติดเครื่องหมาย ลูกเสือโลก 

และประดับแถบ 2 สี ประจําป 2564

ดําเนินธุรกิจทั้งธุรกิจใหม และธุรกิจเดิม งานศูนยบมเพาะฯ

สรุปการสงบันทึกหลังการสอน ภาคเรียนที่  1/2564

สรุปการสงแผนการสอน ภาคเรียนที่  1/2564

ทําสัญญาฝกงานกับสถานประกอบการ

รวบรวมเอกสารขอมูลประวัตินักศึกษาทวิภาคี จัดสงใหสถานประกอบการ

ประสานงานสถานประกอบการเพื่อยืนยันจํานวนนักศึกษาที่จะฝกอาชีพของ

แตละสาขา

ทําหนังสือสงตัวนักศึกษาออกฝกงาน

จัดทําแผนการฝกอาชีพ

ซอมกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่  1 งานกิจกรรม

สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แจกเลมแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แผนกวิชา/งาน)

ใหสงขอมูลจัดทําคําของบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

งานวางแผนและงบประมาณ

งานวางแผนและงบประมาณ

งานหลักสูตรฯ

งานกิจกรรม

งานประกันคุณภาพฯ

งานทวิภาคีฯ

8 กันยายน 2564

กันยายน - ตุลาคม 2564

สิงหาคม 2564

20 กันยายน - 22 ตุลาคม 2564

กรกฎาคม 2564 - มกราคม 2565

งานศูนยบมเพาะฯกรกฎาคม 2564
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