
สัปดาห์ท่ี /

ภาคเรียนท่ี

พ.ค. 1 2 3 4 5 6 7 1-31 กิจกรรมลงพ้ืนท่ีของทุนหนุนเสริมทุน กสศ.ภาคเรียนท่ี1 งานแนะแนว

2565 8 9 10 11 12 13 14  1-31 ปรับปรุง ซ่อมแซมพัฒนาอาคารสถานท่ีภายในวิทยาลัยฯ งานอาคาร

15 16 17 18 19 20 21 1-31 รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของวิทยาลัย  งานศูนย์ข้อมูล

22 23 24 25 26 27 28 เพ่ือจัดท าข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564

29 30 31 2 ครบก าหนดการส่งวิจัยในช้ันเรียน งานวิจัยฯ

9-15 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ งานแนะแนว

4 วันฉัตรมงคล 9 ประชุมขออนุมัติตารางเรียน ตารางสอน เทอม 1/2565 หลักสูตร

13 วันพืชมงคล 9 ลงทะเบียนระดับ ปวช.2 งานทะเบียน

16 ชดเชยวันพืชมงคล 10 ลงทะเบียนระดับ ปวช.3 งานทะเบียน
10-11 โครงการควบคุมการผลิตและบ ารุงรักษาระบบประปาชุมชน 65 งานโครงการพิเศษ

11 ลงทะเบียนระดับ ปวส.2 งานทะเบียน
12 ประชุมการนิเทศการจัดการเรียน การสอน เทอม 1/2565 หลักสูตร

17-31 ด าเนินการโครงการพัฒนาระบบดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิ งานแนะแนว

ภาพของนักศึกษาทุนภาคเรียนท่ี1นักเรียนทุนกสศ.รุ่นท่ี2และ

รุ่นท่ี3ระดับช้ันปวช.
17-31 นักศึกษาด าเนินการย่ืนค าร้องขอโอนผลการเรียน  และ งานวัดผลฯ

ย่ืนค าร้องขอเทียบรายวิชาในรายวิชาปรับพ้ืน (ระดับ ปวส.)

 18-19 ลงทะเบียนเรียนซ้ า ปวช. งานทะเบียน
20 ลงทะเบียนเรียนซ้ า ปวส. งานทะเบียน

20 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ ไตรมาส 3 งานวางแผนฯ

25 ประสานงานแผนฯ ทุกแผนกเพ่ือขอส าเนารายงานการจัดซ้ือ งานส่งเสริมผลิตผล

วัสดุฝึกตามโครงการฝึกและประมาณการคชจ.ฝึก (สผ.1) การค้าฯ

26 แจกเอกสาร อป.15 (สป.1 - 9) งานครูท่ีปรึกษา

26 ประกาศพ้นสภาพเน่ืองจากเกรดเฉล่ียไม่ถึงเกณฑ์ งานทะเบียน
26-29 เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ABU รอบคัดเลือก งานวิจัยฯ

30 ประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ระดับสถานศึกษา ศูนย์บ่มเพาะฯ

31 วันสุดท้ายการลงทะเบียน 1/2565 งานทะเบียน
ด าเนินกิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ งานความร่วมมือ

ระหว่างสถานประกอบการ กับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565

ตรวจสุขภาพประจ าปี นักศึกษาทุกระดับช้ันท้ังนักศึกษาเก่าและ งานสวัสดิการ
นักศึกษาใหม่ รวมถึงผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันท่ี / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2565

เดือน อา จ อ พ พฤ ศ ส



วันท่ี / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2565

เดือน อา จ อ พ พฤ ศ ส
สัปดาห์ท่ี /

ภาคเรียนท่ี

มิ.ย. 1 2 3 4 1 ประชุมการจัดซ้ือหนังสือเรียนฟรี ภาคเรียนท่ี 2/2565 งานหลักสูตร

2565 5 6 7 8 9 10 11 1 เลือกต้ังประธานชมรมวิชาชีพ ทุกชมรมวิชาชีพ

12 13 14 15 16 17 18 1-10 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีอิสระ ศูนย์บ่มเพาะฯ

19 20 21 22 23 24 25 ในกลุ่มผู้เรียน

26 27 28 29 30 1-10 รับสมัครนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมโครง ศูนย์บ่มเพาะฯ

การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรมเขียนแผนธุรกิจ

3 และประกวดแผนธุรกิจ

1-10 ปฐมนิเทศผู้ยืนค าขอกู้กยศ.เพ่ือเตรียมการย่ืนกู้กยศ. งานแนะแนว

ในระบบ DSL ประจ าปีการศึกษา2565
2 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อวท.

11 -15 คณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา (แบบให้เปล่า) งานแนะแนว

ประจ าปีการศึกษา 2565
1-17 นักศึกษาด าเนินการย่ืนค าร้องขอโอนผลการเรียน  และ งานวัดผลฯ

ย่ืนค าร้องขอเทียบรายวิชาในรายวิชาปรับพ้ืน (ระดับ ปวส.)

 1-30 ปรับปรุง ซ่อมแซมพัฒนาอาคารสถานท่ีภายในวิทยาลัยฯ งานอาคาร

 1-30 จัดท าและเผยแพร่ข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 งานศูนย์ข้อมูล

 1-30 ด าเนินโครงการการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียน งานแนะแนว

การสอนให้มีคุณภาพสูงให้กับนักเรียนทุนกสศ.รุ่นท่ี2และรุ่นท่ี3

6-10 ครูส่งโครงการวัดผลและประเมินผล งานวัดผลฯ

8 ประกาศพ้นสภาพเน่ืองจากไม่ลงทะเบียนเทอม 1/2565 งานทะเบียน
9 รายงานรายหัวงวด 3 งานทะเบียน

10-20 ด าเนินการลงนามเซ็นสัญญากู้ยืมเงินผู้กู้กยศ.รายใหม่ งานแนะแนว

12 โครงการประชุมผู้กครองคร้ังท่ี 1 งานครูท่ีปรึกษา

14-17 ครูลงคะแนนวัดผลตามสภาพจริง คร้ังท่ี 1 งานวัดผลฯ

15 วันสุดท้ายของการรักษาสภาพ งานทะเบียน
16-19 เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ งานวิจัยฯ

18-19 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการ ศูนย์บ่มเพาะฯ

เป็นผู้ประกอบการกิจกรรมท่ี 1 การอบรมเขียนแผนธุรกิจ

และประกวดแผนธุรกิจ
19 โครงการประชุมผู้ปกครอง คร้ังท่ี 2 งานครูท่ีปรึกษา

20-24 ประเมินคุณสมบัตินักเรียนนักศึกษาฝึกงานภาคเรียนท่ี 2/2565 ครูท่ีปรึกษา,ครูนิเทศ,หน.แผนก

25-26 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อม งานโครงการพิเศษ

สร้างฯ (FIX IT CENTER) 65

26 โครงการรณรงค์ต่อต้านบุหร่ีและยาเสพติด เน่ืองในวัน งานโครงการพิเศษ

ต่อต้านยาเสพติดโลก 65

29 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน งานทวิภาคี

29 โครงการเลือกต้ังนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อวท.

วันท่ี / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระราชินี

เดือน อา จ อ พ พฤ ศ ส



วันท่ี / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2565

เดือน อา จ อ พ พฤ ศ ส
สัปดาห์ท่ี /

ภาคเรียนท่ี

มิ.ย. 1 2 3 4 จัดส่งยอดวัสดุฝึกแผนก ประจ าปีการศึกษา ให้กับแผนก งานวางแผนฯ

2565 5 6 7 8 9 10 11 ด าเนินกิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงทาง งานความร่วมมือ

(ต่อ) 12 13 14 15 16 17 18 วิชาการระหว่างสถานประกอบการ กับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

19 20 21 22 23 24 25 ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565

26 27 28 29 30

3

เดือน อา จ อ พ พฤ ศ ส วันท่ี / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระราชินี



วันท่ี / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2565

เดือน อา จ อ พ พฤ ศ ส
สัปดาห์ท่ี /

ภาคเรียนท่ี

ก.ค. 1 2 1 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2565 ชมรมลูกเสือ

2564 3 4 5 6 7 8 9  1-31 ปรับปรุง ซ่อมแซมพัฒนาอาคารสถานท่ีภายในวิทยาลัยฯ งานอาคาร

10 11 12 13 14 15 16 4-8 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการ ศูนย์บ่มเพาะฯ

17 18 19 20 21 22 23 เป็นผู้ประกอบการกิจกรรมท่ี 2 การศึกษาดูงานผู้

24 25 26 27 28 29 30 ประกอบการใหม่ / สถานประกอบการ

31 4-15 แจ้งแผนก และหน่วยงานเสนอโครงการเพ่ือพิจารณาเข้าแผนใน งานวางแผนฯ

ปีงบประมาณถัดไป

13 วันอาสาฬหบูชา 4-15 ย่ืนค าร้องขอออกฝึกงาน ครูท่ีปรึกษา,ครูนิเทศ

14 7 โครงการบริจาคโลหิต คร้ังท่ี 1 งานครูท่ีปรึกษา

28 8 โครงการหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา ประจ าปีการศึกษา 2565 อวท.

11-15 ครูลงคะแนนวัดผลตามสภาพจริง คร้ังท่ี 2 งานวัดผลฯ

18-29 นร-นศ รับหนังสือขอความอนุเคราะห์ งานทวิภาคี

18-22 สัปดาห์ส่งเกรด ส าหรับ Block Course 1 งานวัดผลฯ

20 แจกเอกสาร อป.15 (สป.10 - 18) ให้ครูท่ีปรึกษา งานครูท่ีปรึกษา

20 ประชุมการส่ังซ้ือหนังสือเรียนฟรี 15 ปี เทอม 2/2565 งานหลักสูตร

20 โครงการให้ความรู้อบรมยาเสพติดและเอดส์ งานโครงการพิเศษ

20 โครงการเตรียมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประดับแถบ 2 สี ชมรมลูกเสือ

21 โครงการกิจกรรมวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2565 อวท.

24 โครงการเย่ียมบ้านเยือนหอ คร้ังท่ี 1 งานครูท่ีปรึกษา

25-29 กิจกรรมท่ี 3 จัดโครงการส่งเสริมการประกอบธุรกิจและ ศูนย์บ่มเพาะฯ

ต่อยอดธุรกิจเดิม
26 ประกาศผลการเรียน ส าหรับ Block Course 1 งานวัดผลฯ

27 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อวท.

31 โครงการเย่ียมบ้านเยือนหอ คร้ังท่ี 2 งานครูท่ีปรึกษา

ด าเนินกิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ งานความร่วมมือ

ระหว่างสถานประกอบการ กับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565

ประชาสัมพันธ์อบรมการใช้ห้องสมุดออนไลน์ งานห้องสมุด

ศ ส วันท่ี / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

วันเข้าพรรษา

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

เดือน อา จ อ พ พฤ



วันท่ี / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2565

เดือน อา จ อ พ พฤ ศ ส
สัปดาห์ท่ี /

ภาคเรียนท่ี

ส.ค. 1 2 3 4 5 6 1 ส่งแผนพัฒนาเครือข่ายของสถานศึกษาเข้าแผนปฏับติการ งานศูนย์ข้อมูล

2565 7 8 9 10 11 12 13 ประจ าปีงบประมาณ 2566

14 15 16 17 18 19 20 1-5 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการ ศูนย์บ่มเพาะฯ

21 22 23 24 25 26 27 เป็นผู้ประกอบการกิจกรรมท่ี 4- ตลาดนัดไทยออส

28 29 30 31  1-31 ปรับปรุง ซ่อมแซมพัฒนาอาคารสถานท่ีภายในวิทยาลัยฯ งานอาคาร

2 ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย งานหลักสูตร

12 3 ก าหนดให้ครูท่ีปรึกษาส่งเอกสาร อป.15 (สป.1 - 9) งานครูท่ีปรึกษา

 6-7 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ งานโครงการพิเศษ

ซ่อมสร้างฯ (FIX IT CENTER) 65 #2

8-11 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ งานวางแผนฯ

ไตรมาส 4 จากผู้รับผิดชอบโครงการ

11 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปี อวท.

หลวงและวันแม่แห่งชาติ
15-19 ครูลงคะแนนวัดผลตามสภาพจริง คร้ังท่ี 2 งานวัดผลฯ

19-21 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ฯ ชมรมลูกเสือ

20-21 ด าเนินการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาผู้กู้กยศ.ท้ังรายเก่า งานแนะแนว

และรายใหม่ ปี2565 คร้ังท่ี2
ด าเนินกิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ งานความร่วมมือ

ระหว่างสถานประกอบการ กับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565

สรุปการจัดซ้ือหนังสือเรียนฟรี 1/2565 งานหลักสูตร
งานสัปดาห์ห้องสมุด งานห้องสมุด

กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ ทุกชมรมวิชาชีพ

ส วันท่ี / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

วันแม่แห่งชาติ

เดือน อา จ อ พ พฤ ศ



วันท่ี / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2565

เดือน อา จ อ พ พฤ ศ ส
สัปดาห์ท่ี /

ภาคเรียนท่ี

ก.ย. 1 2 3 1 โครงการสถาปนาวิทยาลัยฯ อวท.

2565 4 5 6 7 8 9 10 1 ประชุมการจัดตารางเรียน ตารางสอน เทอม 2/2565 งานหลักสูตร

11 12 13 14 15 16 17  1-30 ปรับปรุง ซ่อมแซมพัฒนาอาคารสถานท่ีภายในวิทยาลัยฯ งานอาคาร

18 19 20 21 22 23 24  1-30 ให้ผู้ กยศ.ยืนแบบยืนกันการเบิกเงินกู้ในภาคเรียนท่ี 2/65 งานแนะแนว

25 26 27 28 29 30  1-30 ประเมินประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร งานบุคลากร

12-16 สัปดาห์ประเมินผลการเรียน ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2565 งานวัดผลฯ

16 ให้ครูท่ีปรึกษาส่งเอกสาร อป.15 (สป.10 - 18) งานครูท่ีปรึกษา

17 ปิดภาคเรียนท่ี 1/2565 งานทะเบียน

19-23 สัปดาห์ลงคะแนนตามสภาพจริง ในระบบ ศธ.02 (ตัดเกรด) งานวัดผลฯ

19-23 ปัจฉิมนิเทศการฝึกงานภาคเรียนท่ี 1/2565 ครูนิเทศ

26 ส่งผลการเรียนท่ีหัวหน้าแผนก งานวัดผลฯ

26 ลงทะเบียนแก้ 0 (ไม่เป็นทางการ) งานทะเบียน

26-30 นร.นศ.ดาวน์โหลดใบแจ้งหน้ีค่าเทอม 2/2565 งานทะเบียน

26-30 นร.นศ.ช าระค่าเทอม 2/2565 งานทะเบียน

27 อนุมัติผลการเรียน งานวัดผลฯ

28 แผนกวิชารายงาน สผ.2 - สผ.3 ต่อคณะกรรมการ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

29 ประกาศผลการเรียน งานวัดผลฯ
ด าเนินกิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ งานความร่วมมือ

ระหว่างสถานประกอบการ กับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565

ส วันท่ี / กิจกรรมพฤพอจเดือน ผู้รับผิดชอบศอา



วันท่ี / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2565

เดือน อา จ อ พ พฤ ศ ส
สัปดาห์ท่ี /

ภาคเรียนท่ี

ต.ค. 1 1-2 นร.นศ.ดาวน์โหลดใบแจ้งหน้ีค่าเทอม2/2565 งานทะเบียน

2565 2 3 4 5 6 7 8 1-2 นร.นศ.ช าระค่าเทอม2/2565 งานทะเบียน

9 10 11 12 13 14 15 1-15 ให้ครูพิเศษ  และเจ้าหน้าท่ีท าสัญญาจ้าง และสัญญาค้ าประกัน งานบุคลากร

16 17 18 19 20 21 22 1-15 ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาผู้กู้กยศ.รอบท่ี 3 2/65 งานแนะแนว

23 24 25 26 27 28 29  1-31 ปรับปรุง ซ่อมแซมพัฒนาอาคารสถานท่ีภายในวิทยาลัยฯ งานอาคาร

30 31  1-31 แนะแนวการศึกษาต่อในรูปแบบออนไลน์ งานแนะแนว

1-31 แจ้งแผนกและหน่วยงานส่งรายงาน ปย 1-2 งานวางแผน

13 3 ลงทะเบียน ปวช.1 งานทะเบียน

24 3 ประชุม น าเสนอการจัดตารางเรียน ตารางสอน เทอม 2/2565 งานหลักสูตร
3-7 โครงการคัดกรองกลุ่มเส่ียงก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ โครงการพิเศษ และงานทวิภาคี

4 ลงทะเบียน ปวช.2 งานทะเบียน

5 ลงทะเบียน ปวช.3 งานทะเบียน

6 ลงทะเบียน ปวส.1 งานทะเบียน

7 ลงทะเบียน ปวส.2 งานทะเบียน

10-12 ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะฯ

10-14 นร.-นศ รับหนังสือส่งตัวเข้าฝึกงานภาคเรียนท่ี 2/2565 งานทวิภาคี

10-31 แจ้งให้ผู้รับผิดชอบในการด าเนินโครงการรายงานผลการด าเนินงาน งานวางแผน

14 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคเรียนท่ี 2/2565 งานทวิภาคี

14 อนุมัติจบการศึกษา ภาคเรียนท่ี 1/2565 งานทะเบียน

17 เปิดภาคเรียนท่ี 2/2565 งานทะเบียน

17 ประชุม เพ่ือขออนุมัติ ตารางเรียน ตารางสอน เทอม 2/2565 งานหลักสูตร

18-19 ลงทะเบียนเรียนซ้ าระดับ ปวช. งานทะเบียน

20 ลงทะเบียนเรียนซ้ าระดับ ปวส. งานทะเบียน

25 แจ้งครูผู้สอนก าหนดการส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) งานประกันฯ

บุคคล ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2565

27 ประชุมการนิเทศการจัดการเรียน การสอน เทอม 2/2565 งานหลักสูตร

28 แจกเอกสาร อป.15 (2/65) ให้ครูท่ีปรึกษา งานครูท่ีปรึกษา

31 วันสุดท้ายลงทะเบียนล่าช้า งานทะเบียน

ด าเนินกิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ งานความร่วมมือ

ระหว่างสถานประกอบการ กับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565

จัดท าเอกสารประกันอุบัติเหตุ นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงาน งานสวัสดิการ

ภาคเรียนท่ี 1/2565

วันท่ี / กิจกรรม

วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

จ อ พ พฤ ศ ส ผู้รับผิดชอบเดือน อา



วันท่ี / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2565

เดือน อา จ อ พ พฤ ศ ส
สัปดาห์ท่ี /

ภาคเรียนท่ี

พ.ย. 1 2 3 4 5  1-30 ปรับปรุง ซ่อมแซมพัฒนาอาคารสถานท่ีภายในวิทยาลัยฯ งานอาคาร

2565 6 7 8 9 10 11 12  1-30 แนะแนวสัญจร งานแนะแนว

13 14 15 16 17 18 19  1-30 แจ้งครูผู้สอนส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) บุคคล งานประกันฯ

20 21 22 23 24 25 26 ประจ าภาคเรียนท่ี 2/2565

27 28 29 30 11 ประกาศพ้นสภาพเน่ืองจากไม่ลงทะเบียน งานทะเบียน

15 ประชุมการจัดแผนการเรียนประจ าปีการศึกษา 2566 งานหลักสูตร

16 โครงการบริจาคโลหิต คร้ังท่ี 2 งานครูท่ีปรึกษา

19 โครงการประชุมผู้กครองคร้ังท่ี 1 งานครูท่ีปรึกษา

21-26 ประเมินคุณสมบัตินักเรียนนักศึกษาฝึกงานภาคเรียนท่ี1/2566 งานทวิภาคี

26 โครงการประชุมผู้ปกครอง คร้ังท่ี 2 งานครูท่ีปรึกษา

30 ประชุม นร-นศ เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน งานทวิภาคี

ด าเนินกิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ งานความร่วมมือ

ระหว่างสถานประกอบการ กับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565

ติดตามและท าเร่ืองเบิกประกันอุบัติเหตุส าหรับนักเรียน งานสวัสดิการ

นักศึกษา ท่ีส่งเบิกในแต่ละเดือนท าบันทึกเบิกประกันให้

กับนักเรียน นักศึกษา
ครูผู้สอนส่งเล่มโครงงานวิชาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ครูผู้สอนวิชาโครงงาน

ประกวดส่ิงประดิษฐ์ ระดับสถานศึกษา ประจ าปีการ งานวิจัยฯ

ศึกษา  2565

ประกวดส่ิงประดิษฐ์  ระดับอศจ.  ประจ าปี งานวิจัยฯ

การศึกษา  2565

ส วันท่ี / กิจกรรมเดือน อา จ อ พ พฤ ศ ผู้รับผิดชอบ



วันท่ี / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2565

เดือน อา จ อ พ พฤ ศ ส
สัปดาห์ท่ี /

ภาคเรียนท่ี

ธ.ค. 1 2 3  1-16 นักเรียนนักศึกษาย่ืนค าร้องขอออกฝึกงาน ครูท่ีปรึกษา,ครูนิเทศ

2565 4 5 6 7 8 9 10  1-31 ปรับปรุง ซ่อมแซมพัฒนาอาคารสถานท่ีภายในวิทยาลัยฯ งานอาคาร

11 12 13 14 15 16 17 6 แจกเอกสาร อป.15 (10-18) ให้ครูท่ีปรึกษา งานครูท่ีปรึกษา

18 19 20 21 22 23 24 13-18 ด าเนินงานโครงการThai-Austrian Tech งานเปิดบ้านวิชาการ  งานแนะแนว

25 26 27 28 29 30 31 open house 2020

19-30 รับหนังสือขอความอนุเคราะห์ งานทวิภาคี

5 วันพ่อแห่งชาติ 27-30 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2566 งานโครงการพิเศษฯ

12 ด าเนินกิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ งานความร่วมมือ

31 ระหว่างสถานประกอบการ กับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการ ศูนย์บ่มเพาะฯ

เป็นผู้ประกอบการกิจกรรมท่ี 4- ตลาดนัดไทยออส 

คร้ังท่ี 4
ประกวดส่ิงประดิษฐ์  ระดับภาค  ประจ าปีการศึกษา  2565 งานวิจัยฯ

วันท่ี / กิจกรรม

วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

วันส้ินปี

เดือน อา จ อ พ พฤ ศ ส ผู้รับผิดชอบ



วันท่ี / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2565

เดือน อา จ อ พ พฤ ศ ส
สัปดาห์ท่ี /

ภาคเรียนท่ี

ม.ค. 1 2 3 4 5 6 7 1-3 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2566 งานโครงการพิเศษฯ

2566 8 9 10 11 12 13 14 1-31 ทุกวันพุธเวลา 15.00 น. สถานศึกษาและบริษัทเข้ามา งานแนะแนว

15 16 17 18 19 20 21 แนะแนวการศึกษาต่อและรับสมัครงาน

22 23 24 25 26 27 28  1-31 ปรับปรุง ซ่อมแซมพัฒนาอาคารสถานท่ีภายในวิทยาลัยฯ งานอาคาร

29 30 31 9-13 ส ารวจรายวิชาภาคฤดูร้อน 2565 งานหลักสูตร

10 ประชุมการส่ังซ้ือหนังสือเรียนฟรี เทอม 1/2566 งานหลักสูตร

2 เข้าพบสถานประกอบการท่ีมีความร่วมมือกับแผนกวิชา งานความร่วมมือ

ท้ังความร่วมมือเดิมและท่ีจะท าความร่วมมือใหม่

รวบรวมเอกสารบริษัทตรวจสุขภาพและบริษัทประกัน งานสวัสดิการ

อุบัติเหตุกลุ่ม เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกบริษัท

ติดตามผลการด าเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะฯ ศูนย์บ่มเพาะฯ

ส วันท่ี / กิจกรรม

วันหยุดชดเชย

เดือน อา จ อ พ พฤ ศ ผู้รับผิดชอบ



วันท่ี / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2565

เดือน อา จ อ พ พฤ ศ ส
สัปดาห์ท่ี /

ภาคเรียนท่ี

ก.พ. 1 2 3 4  1-28 ปรับปรุง ซ่อมแซมพัฒนาอาคารสถานท่ีภายในวิทยาลัยฯ งานอาคาร
2566 5 6 7 8 9 10 11 13 ก าหนดให้ครูท่ีปรึกษาส่งเอกสาร อป.15 (สป.10-18) งานครูท่ีปรึกษา

12 13 14 15 16 17 18 15 ประชุมภาคี 4 ฝ่าย การจัดซ้ือหนังสือเรียนฟรี 1/2566 งานหลักสูตร
19 20 21 22 23 24 25 15-28 ด าเนินโครงการปัจฉินนิเทศนักเรียนนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษา2565 งานแนะแนว
26 27 28 18 ปิดภาคเรียนท่ี 2/2565 งานทะเบียน

ด าเนินกิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ งานความร่วมมือ
ระหว่างสถานประกอบการ กับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2566
สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะฯ ศูนย์บ่มเพาะฯ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2565 งานวิจัยฯ

ส วันท่ี / กิจกรรมเดือน อา จ อ พ พฤ ศ ผู้รับผิดชอบ



วันท่ี / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2565

เดือน อา จ อ พ พฤ ศ ส
สัปดาห์ท่ี /

ภาคเรียนท่ี

มี.ค. 1 2 3 4 1-31 ปรับปรุง ซ่อมแซมพัฒนาอาคารสถานท่ีภายในวิทยาลัยฯ งานอาคาร

2566 5 6 7 8 9 10 11 1-31 ประเมินประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรของวิทยาลัยฯ งานบุคลากร

12 13 14 15 16 17 18 2 ประชุมการจัดตารางเรียน ตารางสอน เทอม 1/2566 งานหลักสูตร

19 20 21 22 23 24 25 7-8 ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน 2/66 ระดับปวช. งานทะเบียน

26 27 28 29 30 31 7-10 ปัจฉิมนิเทศการฝึกงานภาคเรียนท่ี 2/2565 ครูนิเทศ

9 ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน 2/66 ระดับปวส. งานทะเบียน

10 ประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา งานประกัน

6 วันมาฆบูชา ประจ าปีการศึกษา 2565  คร้ังท่ี 1

13 เปิดเรียนภาคฤดูร้อน งานทะเบียน

14 ลงทะเบียนแก้ 0 งานทะเบียน

17 อนุมัติจบการศึกษาพร้อมรุ่น งานทะเบียน

20 รายงาน GPA งานทะเบียน
20-31 ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการอินเตอร์แก่นักเรียนนักศึกษา งานศูนย์ข้อมูล

ณ อาคารวิทยบริการและห้องสมุด
31 อนุมัติจบการศึกษาไม่พร้อมรุ่น งานทะเบียน

ด าเนินกิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ งานความร่วมมือ
ระหว่างสถานประกอบการ กับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2566

พฤ ศ ส วันท่ี / กิจกรรมเดือน อา จ อ พ ผู้รับผิดชอบ



วันท่ี / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2565

เดือน อา จ อ พ พฤ ศ ส
สัปดาห์ท่ี /

ภาคเรียนท่ี

เม.ย. 1 1-30 ปรับปรุง ซ่อมแซมพัฒนาอาคารสถานท่ีภายในวิทยาลัยฯ งานอาคาร
2566 2 3 4 5 6 7 8 3 ประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา งานประกันฯ

9 10 11 12 13 14 15 ประจ าปีการศึกษา 2565  คร้ังท่ี 2 (ติดตามความก้าวหน้า)
16 17 18 19 20 21 22 3 ประชุมการน าเสนอตารางเรียน ตารางสอน เทอม 1/2566 งานหลักสูตร
23 24 25 26 27 28 29 11-17 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2565 งานโครงการพิเศษฯ
30 28 ครบก าหนดส่งวิจัยในช้ันเรียน ประจ าปีการศึกษา 2565 ครูผู้สอนทุกท่าน

28 ครูผู้สอนส่งเล่มโครงงานวิชาชีพ ภาคเรียนท่ี 2 ครูผู้สอนวิชาโครงงาน
6 วันจักรี 29 ปิดภาคฤดูร้อน งานทะเบียน
13 วันสงกรานต์ ด าเนินกิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ งานความร่วมมือ
14 วันสงกรานต์ ระหว่างสถานประกอบการ กับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
15 วันสงกรานต์ ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2566

ศ ส วันท่ี / กิจกรรมเดือน อา จ อ พ พฤ ผู้รับผิดชอบ




























