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วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 

ค าน า 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) พ.ศ. 2545  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
(ปวส.) พ.ศ.2546  ระบบทวิภาคีระยะส้ันและเทียบโอนหน่วยกิต  การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา น าโดย
นายมงคล  แก้วรอด ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  และรองผู้อ านวยการ  4  ฝ่าย  ประกอบด้วย  
นางสาวพิมพา  อิ่มมาก  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  นายมนตรี  สุทธิเมธากุล  รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  นายวิสิทธิ์ตพงศ์  แสงงาม  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีน นักศึกษา  
และนายพงษ์ไพร  แสนสุภา  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  ซึ่งการบริหารจัดการภายในจะประสบผลส าเร็จ 
บรรลุวัตถุประสงค์  จ าเป็นจะต้องมีแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  ได้รวบรวมปฏิทินงานของแต่ละงาน   
แต่ละฝ่าย  ประกอบด้วย  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 
นักศึกษา  และฝ่ายวิชาการ  ประจ าปีการศึกษา 2561  เรียบร้อยแล้ว  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็น
ประโยชน์ในอนาคต 

 

  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

  กุมพาพันธ์  2561 

  



สารบัญ 
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ข้อมูลสถานศึกษา 
 

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

   1.  ประวัติของสถานศึกษา 

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  ได้รับการประกาศจัดต้ังเมื่อวันท่ี  7  มีนาคม  พ.ศ.  
2539  สังกัดกรมอาชีวศึกษา (เดิม)  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยได้เปิดท าการสอนประเภทวิชาคหกรรม  
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและประเภทวิชาศิลปกรรม  เปิดรับ
นักเรียน นักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ.  2540  โดยใช้สถานท่ีภายในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  ต่อมาย้าย
ออกจากวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  มาจัดต้ังอยู่บริเวณศูนย์ราชการแห่งใหม่ของจังหวัดหนองคาย  เมื่อ
วันท่ี  18  พฤษภาคม  2541  โทรศัพท์  0 - 4242 - 2715 – 6, โทรสาร 0 - 4241- 2017  Website: 
www. nkvc.ac.th  E - Mail :  nkvc@hotmail.com 

   2.  ขนาดและที่ต้ัง 

    ปัจจุบันตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์ราชการใหม่ของจังหวัดหนองคาย  ถนนอุดร - หนองคาย   
ต าบลหนองกอมเกาะ  อ าเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  มีเนื้อที่  42  ไร่  2  งาน  75  ตารางวา  มี
อาคารเรียและอาคารปฏิบัติการ  ท้ังหมด 8  หลัง  ประกอบด้วย  อาคารปฏิบัติการ 1,  อาคาร
ปฏิบัติการ 2 ,  อาคารปฏิบัติการ  3, ,  อาคารปฏิบัติการ  4,  อาคารช่ัวคราว  1 หลัง,  อาคารวิทย
บริการ  1 หลัง,  อาคารหอประชุมโรงอาหาร 1  หลังและอาคารพัสดุ 1  หลัง,  บ้านพักข้าราชการ 
จ านวน 14  หลัง  ประกอบด้วย บ้านพักผู้อ านวยการ 1  หลัง  บ้านพักครูเวร  1 หลังและบ้านพักครู  
จ านวน  12  หลัง, ซึ่งบ้านพักครู  จ านวน  12  หลัง  สร้างด้วยเงินงบประมาณและเงินบ ารุงการศึกษา
ของวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  มีอาณาเขต  ทิศเหนือติดกับโรงเรียนหนองคายวิทยาคารและโรงเรียน
อนุบาลหนองคาย  ทิศใต้  ติดกับ  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ทิศตะวันออก  ติดกับ  
สวนสาธารณะหนองบก  ทิศตะวันตก  ติดกับ  สถานีรถไฟจังหวัดหนองคาย 
 
   3.  สัญลักษณ์สถานศึกษา 

    ดอกกาสะลอง 

 4.  สีประจ าสถานศึกษา 

    เขียว   เหลือง 

  5.  การจัดการเรียน การสอน  
    วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายได้จัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น  3  หลักสูตร  คือ  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) และหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทลบ.) ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง  และการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพ โดยจัด 4  รูปแบบ  คือ การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ การศึกษาระบบทวิภาคีและ
การศึกษาระบบทวิศึกษา   

  
 

http://www.nkvc.ac.th/
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช. )  เปิดสอน  4  ประเภทวิชา 

   1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
    สาขาวิชาพณิชยการ       - สาขางานการบัญชี  
                - สาขางานการตลาด  
                - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

   2.  ประเภทวิชาคหกรรม    
    สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ    - สาขางานอาหารและโภชนาการ  

   3.  ประเภทวิชาศิลปกรรม  
    สาขาวิชาศิลปกรรม       - สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม  

   4.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
    สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว  - สาขางานการโรงแรม  
                - สาขางานบริการอาหารและเครื่องด่ืม
                - สาขางานการท่องเท่ียว  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอน  4  ประเภทวิชาระบบปกติและ 

ระบบทวิภาคี 

   1.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
    สาขาวิชาพณิชยการ        - สาขาวิชาการบัญชี                         
                 - สาขาวิชาการตลาด                         
                 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                    
                 -  สาขาวิชาธุรกิจการค้าต่างประเทศ 

                 -  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                 -  สาขาวิชาโลจิสติก  

    2.  ประเภทวิชาคหกรรม    
     สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ    - สาขางานธุรกิจอาหาร   

    3.  ประเภทวิชาศิลปกรรม       
     สาขาวิชาศิลปกรรม       -  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก  

     
    4.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว    
     สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว  -  สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
                 -  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเท่ียว
                 -  สาขาวิชาการจัดประชุมและ  
                                                                             นิทรรศการ  
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทลบ.)  เปิดสอน  3  สาขาวิชา 

    1.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  

     สาขาวิชาพณิชยการ      -  สาขาวิชาการตลาด 
                -  สาขาวิชาการบัญชี 
                -  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

ปรัชญา 

  ทักษะเย่ียม  เป่ียมคุณธรรม  โน้มน าสังคม 

วิสัยทัศน์ (Vision)  

  เป็นสถานศึกษาช้ันน าด้านวิชาชีพท่ีได้มาตรฐานสากล ตอบสนองความต้องการของภูมิภาค 
อาเซียน 

พันธกิจ (Mission) 

  พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  พันธกิจท่ี 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองความต้องการของ
ภูมิภาคอาเซียน 
  พันธกิจท่ี 3 พัฒนาระบบการประกนัคุณภาพสู่มาตรฐานนานาชาติ 

เป้าประสงค์ (Goals) 

  1. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  มีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
  2. สถานศึกษามีความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
  3. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ 

  1. เพิ่มประสิทธิภาพผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานและมีคุณธรรม
จริยธรรม 
  2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  เพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
  3. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการสู่มาตรฐานนานาชาติ 
  4. น าเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 
  5. เพิ่มปริมาณผู้เรียนให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 

 

อัตลักษณ์   

  การบริการวิชาชีพสู่ชุมชน 

เอกลักษณ์ 

  การจัดการศึกษาบูรณาการร่วมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย 

1.  ฟื้นฟูระบบนิเวศ 

   1.1  ลดความสูญเสียจากภัยธรรมชาติโดยน าแนวพระราชด าริมาด าเนินการแก้ไข 
   1.2  เพิ่มโอกาสฟื้นตัวของป่าไม้  เพื่อเสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ 
   1.3  ขยายฐานการผลิตโดยใช้แนวระบบวนเกษตรฯ 

2.  การเกษตรอุตสาหกรรม 

   2.1  การผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ  การเพิ่มขีดความสามารในการแข่งขัน 

3.  การค้าชายแดน  

   3.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม  ศักยภาพการค้าชายแดน 
   3.2  พัฒนาความร่วมมือการค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
   3.3  ผลักดันให้มีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

4.  การท่องเที่ยว 

   4.1  เพิ่มศักยภาพมูลค่าแหล่งท่องเท่ียว 
   4.2  การพัฒนาบุคลากรทางการท่องเท่ียว 
   4.3  การพัฒนาระบบข้อมูลทางการท่องเท่ียวและการประชาสัมพันธ์ 
   4.4  ประสานความร่วมมือด้านการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ 
   4.5  การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมเพื่อการท่องเท่ียว 
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นายมงคล  แก้วรอด 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

นางสาวพิมพา  อิ่มมาก 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารทรพัยากร 

นายมนตรี  สุทธิเมธากุล 
รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายแผนงานฯ 

นายวิสิทธิ์ตพงศ์  แสงงาม 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ 

นายพงษ์ไพร  แสนสุภา 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

แผนภูมิการบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 
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ปฏิทินปฏิบัติงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
ประจ าปีงบประมาณ 2561

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม/งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ
ต.ค.-60 1. สรุปการมาปฏิบัติงานราชการของบุคลากร งานบุคลากร

2.ก าหนดส่งบันทึกคุณความดี คร้ังท่ี 2 สรุปรายงาน
3.รายงานผลการประเมินบุคลากร และแจ้งผลให้บุคลากรทราบ
4.เสนอขอเล่ือนข้ันเงินเดือนข้าราชการ
5.ขออนุมัติบัญชีการจ้างลูกจ้างช่ัวคราว ต่อสถาบัน
6.ท าสัญญาจ้างลูกจ้างช่ัวคราว ครูพิเศษ เจ้าหน้าท่ี ระหว่าง 1 ต.ค.60 – 31 มี.ค.61
7.บันทึกประวัติการลา ข้ันเงินเดือนของข้าราชการ
8.รายงานอัตราก าลังบุคลากร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560
จัดท างบดุล ปี งบประมาณ 2560 งานบัญชี
จัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560
จัดท างบประมาณแสดงรายได้ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2560
จัดเตรียมบัตรลงทะเบียนภาคเรียนท่ี 2/2560 ทุกช้ันปี งานทะเบียน
เอกสารประกอบการลงทะเบียน
จัดท าระเบียบแสดงผลการเรียน / ประกาศนียบัตร / รบ.2 ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาภาคเรียน ท่ี 1/2560
กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน นักศึกษา งานครูท่ีปรึกษา
จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ประจ าภาคเรียนท่ี 2/2560 งานสวัสดิการ
ท าความสะอาดร้านค้าโรงอาหาร
ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์องค์ประกอบ ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจ าปี งานศูนย์ข้อมูลฯ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศ  9  ประเภท
ติดตามรายงานผลโครงการตามแผนฯ ภาคเรียนท่ี  1/2560 งานวิจัยฯ
รายงานผลผลิตของสถานศึกษา (สผ.2), สผ.5 ประจ าภาคเรียน 1/2560 งานศูนย์บ่มเพาะฯ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2561 งานวางแผนฯ
ขออนุญาตใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2561
รายงานแผนปฏิบัติการปี 2560

ต.ค. - พ.ย.60 รายงานพัสดุประจ าปี งานพัสดุ
ตรวจสอบพัสดุเหลือประจ าปี
ส่งข้อมูล GAP  และ  PR 5 ภาคเรียนให้ศูนย์  ITC  จังหวัด งานทะเบียน
รับค าร้องขอจบการศึกษาของ  ปวช.3, ปวส.2
ส่งผลการเรียนทุกช้ันปีถึงผู้ปกครอง

ต.ค.60 - ก.พ.61 บริการส่ือการเรียนการสอน  โสตทัศนูปกรณ์แก่ผู้มารับบริการ งานส่ือการเรียนการสอน
จัดหารวบรวมวัสดุ  ส่ือส่ิงพิมพ์  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ส่ือทัศนูปกรณ์ต่างๆ เพ่ือให้บริการ
แก่ผู้รับบริการ
ด าเนินการนิทรรศการโครงการหนังสือดีน่าอ่าน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ด าเนินการโครงการส่งเสริมรักการอ่าน

ต.ค.60 - มี.ค.61 ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุฝึก  วัสดุส านักงาน งานพัสดุ
ครุภัณฑ์  ตามแผนปฏิบัติการปี  2561

2-ต.ค.-60 ประกาศผลการแก้ไข  0, มส. ภาคเรียนท่ี  1/2560 งานวัดผลฯ
ส่งวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1/2560

9 -12 ต.ค. 60 ส่งโครงการสอนแบบสอดแทรกบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและสวนพฤกษสาสตร์ งานพัฒนาหลักสูตรฯ
โรงเรียน  ภาคเรียนท่ี 2/2560
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ปฏิทินปฏิบัติงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
ประจ าปีงบประมาณ 2561

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม/งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ
10-ต.ค.-60 อนุมัติใช้ตารางสอน  ภาคเรียนท่ี 2/2560 งานพัฒนาหลักสูตรฯ
16-ต.ค.-60 เปิดภาคเรียนท่ี  2/2560 ฝ่ายวิชาการ

16 ต.ค. - 3 พ.ย. 60 ลงทะเบียนเรียนซ้ า - ปรับพ้ืน
16 ต.ค. 60 - ประเมินผลระดับ  ปวช.1,2,3 และ ปวส. 1,2 ตามสภาพจริง งานวัดผลฯ
16-ก.พ.-61
17-ต.ค.-60 ประกาศผลซ่อมกิจกรรมและส่งผลซ่อมกิจกรรมภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2560 งานกิจกรรมฯ

ให้งานวัดผลฯและงานทะเบียน
19-ต.ค.-60 กิจกรรมชมรมวิชาชีพ(คร้ังท่ี 1) งานกิจกรรมฯ/ชมรม

19 - 20 ต.ค. 60 รับลงทะเบียนภาคเรียนท่ี 2/2560 งานทะเบียน
รับเงินการลงทะเบียนภาคเรียนท่ี  2/2560 งานการเงิน

20 ต.ค. 60  1.จัดท าเอกสารสรุปข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคเรียนท่ี2/2560 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 2.จัดท าเอกสารสรุปข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี)
ภาคเรียนท่ี 2/2560

24 - 30 ต.ค. 60 ตรวจสอบรายช่ือนักเรียน นักศึกษาท่ีมาลงทะเบียน  ภาคเรียนท่ี 2/2560 งานทะเบียน
26 ต.ค.59 โครงการประชุมผู้ปกครองทุกช้ันปี ภาคเรียนท่ี 2/60 ภายใต้โครงการสานสัมพันธ์ ศิษย์ครู ผู้ปกครอง งานปกครองฯ

กิจกรรมชมรมวิชาชีพ(คร้ังท่ี 2) งานกิจกรรมฯ/ชมรมฯ
พ.ย.-60 โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนท่ี 2/25560 งานสวัสดิการฯ

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยม งานแนะแนวฯ
โครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม(ประดับแถบ 3 สี) งานกิจกรรมฯ/งานชมรมฯ
โครงการแข่งขันกีฬาสี นาคีเกมส์ ประจ าปีการศึกษา 2560 (รอบคัดเลือก) งานกิจกรรมฯ
- โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ ส าเร็จรูปของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด งานวิจัยฯ
- รายงานผล โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ ส าเร็จรูปของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา
 2560 ระดับจังหวัด
- นิเทศติดตาม  การปรับปรุงเว็บไซต์วิทยาลัยฯ งานศูนย์ข้อมูลฯ
- แจ้งการจัดซ้ือวัสดุการศึกษา  ประจ าไตรมาสท่ี 1 ปีงบประมาณ 2561 งานวางแผนฯ
- เผยแพร่แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 2561
- จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ 2561
- รายงานผลโครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ ส าเร็จรูปของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2560 งานวิจัยฯ

1 พ.ย.  60 
จัดท าบันทึกขอรายช่ืออาจารย์นิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานในช่วงภาคเรียนท่ี 2/2560 (ระบบปกติ,
ระบบทวิภาคี) เพ่ือจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการออกนิเทศนักเรียนนักศึกษา (ระบบปกติและ
ระบบทวิภาคี)

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ส่งแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเน้นสมรรถนะประจ าหน่วย 
แทรกบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ประชุมนักเรียน นักศึกษาเพ่ือช้ีแจงแนวทางการออกฝึก งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
อาชีพในสถานประกอบการ ปีการศึกษา  2560 (ระบบทวิภาคี)
ให้บริการหนังสือใหม่ท่ีท าการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว งานวิทยบริการและห้องสมุด
กิจกรรมชมรมวิชาชีพ(คร้ังท่ี 3) งานกิจกรรมฯ/ชมรม

1-30 พ.ย. 60 - แผนกวิชาสรุปหาจุดแข็ง จุดอ่อน ของมาตรฐานตัวบ่งช้ี  ปีการศึกษา 2560 งานประกันฯ
  และหา Best Practic ของแผนกวิชา
สถานศึกษาส่งเอกสารยืนยันการขอกู้ให้ธนาคารกรุงไทย 2/60 งานแนะแนวฯ

งานพัฒนาหลักสูตรฯ
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ปฏิทินปฏิบัติงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
ประจ าปีงบประมาณ 2561

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม/งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ
6-10 พ.ย. 60 ส ารวจนักเรียน นักศึกษาท่ีออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปีการศึกษา 2560 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 (ระบบทวิภาคีและระบบปกติ)
8-พ.ย.-60 กิจกรรมชมรมวิชาชีพ(คร้ังท่ี 4) งานกิจกรรมฯ/ชมรม
13-พ.ย.-60 เสนอรายช่ือปรพกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา 2/2560 งานทะเบียน

ท าหนังสือแจ้งผู้ปกครองทราบเก่ียวกับการพ้นสภาพ
13 -17 พ.ย. 60 การแข่งขันทักษะภายในระดับหน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ฝ่ายวิชาการ

ติดต่อกับสถานประกอบการอย่างต่อเน่ืองในการรับนักเรียน นักศึกษา ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิชาชีพและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

15-พ.ย.-60 กิจกรรมชมรมวิชาชีพ(คร้ังท่ี 5) งานกิจกรรมฯ/ชมรม

20-24 พ.ย 60
ออกนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ภายใน-ต่างจังหวัด
คร้ังท่ี 1

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

20-30 พ.ย. 60 จัดท าบันทึกขอรายช่ืออาจารย์นิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานในช่วงภาคเรียนท่ี งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2/2560 (ระบบปกติ,ระบบทวิภาคี) เพ่ือจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการ
ออกนิเทศนักเรียนนักศึกษา (ระบบปกติและระบบทวิภาคี)

22-พ.ย.-60 กิจกรรมชมรมวิชาชีพ(คร้ังท่ี 6) งานกิจกรรมฯ/ชมรม
25-พ.ย.-60 กิจกรรมน ากองลูกเสือร่วมวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลท่ี 6 จังหวัดหนองคาย (ปวช.1) งานกิจกรรมฯ/ชมรม

27 -30 พ.ย. 60 การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ฝ่ายวิชาการ
29-พ.ย.-60 กิจกรรมชมรมวิชาชีพ(คร้ังท่ี 7) งานกิจกรรมฯ/ชมรม

ธ.ค.-60 อวยพรปีใหม่ผ่าน e-mail งานประชาสัมพันธ์
น าผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษาอวยพรปีใหม่ หน.ส่วนราชการ
ท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียน งานทะเบียน
นักศึกษา ใหม่ ปีการศึกษา 2560
ส่งข้อมูลรายงานบุคคลงวด 2 ปีงบประมาณ 2561
- โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ ส าเร็จรูปของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา งานวิจัยฯ
  2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- รายงานผล โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ ส าเร็จรูปของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา
  2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธ.ค.60 - ม.ค.61 จัดท าเอกสารรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ งานประชาสัมพันธ์
จัดท าบัตรการลงทะเบียนช้ัน ปวช.1 และ ปวส.1

ธ.ค.60 - เม.ย 61 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561 งานทะเบียน
1-ธ.ค.-60 กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก งานโครงการพิเศษฯ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติท่ีวิทยาลัยฯ(นักเรียน นักศึกษาทุกช้ันปี) งานกิจกรรมฯ
1-8 ธ.ค. 60 แจ้งให้นักเรียน นักศึกษาท่ีจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ระบบปกติ) งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

และฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี) ภาคเรียนท่ี 1/2561 ท าการรับ - ย่ืนค าร้อง
1-18 ธ.ค. 60 ส ารวจความต้องการหนังสือ  ต าราเรียน  จากครู  บุคลากร  สถานศึกษา งานวิทยบริการและห้องสมุด
1 ธ.ค. 60 - - สรุปและรายงานผลการเก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งช้ี ตามแบบฟอร์มเคร่ืองมือ งานประกันฯ
31 ม.ค. 61   ในภาคเรียนท่ี 2/2560  และตลอดปีการศึกษา

1 ธ.ค. 60 - มี.ค.61 รับสัมครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาใหม่ งานทะเบียน
รับมอบตัวลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษาโควตา 1/2561 งานการเงิน

4-5 ธ.ค.60 บวชเนกขัมมะท่ีวัดพระธาตุราษฎร์บ ารุง จ.หนองคาย งานกิจกรรมฯ
 (ปวช.3 และปวส.2 ท่ีไม่ได้ไปฝึกงาน)
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ปฏิทินปฏิบัติงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
ประจ าปีงบประมาณ 2561

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม/งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ
5-ธ.ค.-60 วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ(ปวส.1 บช./กต./คอ.) ในสถานศึกษา งานกิจกรรมฯ
7-ธ.ค.-60 กิจกรรมกีฬาสี นาคีเกมส์ (นักเรียน นักศึกษาทุกช้ันปี) งานกิจกรรมฯ/ชมรมฯ

10-14 ธ.ค. 60 การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ฝ่ายวิชาการ
12-15 ธ.ค. 60 1.ด าเนินการประเมินผลกลางภาคเรียนท่ี 2/2560 งานวัดผลฯ

2.นิเทศการสอนโดยหัวหน้าแผนก และรายงานผลคร้ังท่ี 1
13-ธ.ค.-60 กิจกรรมชมรมวิชาชีพ(คร้ังท่ี 8) งานกิจกรรมฯ/ชมรมฯ
16-ธ.ค.-60 โครงการแข่งขันกีฬานาคีเกมส์(พิธีเปิด – ปิดกีฬา(นักเรียนนักศึกษาทุกช้ันปี) งานกิจกรรมฯ/ชมรมฯ

16 - 17 ธ.ค. 60 สอบ  V-Net  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.3)  งานวัดผลฯ
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.2)

18 ธ.ค. 60 ส่งสมุดประเมินผล ระดับช้ัน ปวช.1,2,3 และ ปวส.1,2 งานวัดผลฯ
เพ่ือประเมินตามสภาพจริง (9 สัปดาห์แรก)
ส่งบันทึกหลังการสอน  9 สัปดาห์แรกของการสอนทุกรายวิชา งานพัฒนาหลักสูตรฯ

18 - 23 ธ.ค. 60 ออกนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ภายใน-ต่างจังหวัด คร้ังท่ี 2

20-ธ.ค.-60 กิจกรรมชมรมวิชาชีพ(คร้ังท่ี 9) งานกิจกรรมฯ/ชมรมฯ
25-29 ธ.ค. 60 รายงานผลการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ในสถานประกอบการภายในจังหวัด คร้ังท่ี 1-2
27-ธ.ค.-60 - แจ้งการจัดซ้ือวัสดุการศึกษา  ประจ าไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ 2561 งานวางแผนฯ

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาศท่ี 1 )
28-ธ.ค.-60 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 (กิจกรรมชมรมวิชาชีพ คร้ังท่ี 10) งานกิจกรรมฯ/ชมรมฯ
1-ม.ค.-61 โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่ 2560 งานโครงการพิเศษฯ

1-5 ม.ค. 61 จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพพร้อมแบบตอบรับ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ไปยังสถานประกอบการให้กับนักเรียน นักศึกษาจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1/2561

3-ม.ค.-61 กิจกรรมชมรมวิชาชีพ(คร้ังที 11) งานกิจกรรมฯ/ชมรมฯ
10-ม.ค.-61 ส่งมอบงานองค์การวิชาชีพฯ(นักเรียน นักศึกษาทุกช้ันปี) งานกิจกรรมฯ/ชมรมฯ

(กิจกรรมชมรมวิชาชีพคร้ังท่ี 12)
12 ม.ค. 61  1.จัดท าค าส่ังปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ภาคเรียนท่ี 1/2561                    
 2. เสนอโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา/ค าส่ังปฐมนิเทศ ภาคเรียนท่ี 2/2561

15 ม.ค. 61 รับแบบค าร้องขอฝึกประการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพจากนักเรียน นักศึกษา งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
15-19 ม.ค. 61 จัดเตรียมเอกสาร (ประวัตินักศึกษา,แบบประเมินผล,ใบรับรองการฝึกงาน) งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 ใส่ซองพร้อมหนังสือส่งตัว
17-ม.ค.-61 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ(คร้ังท่ี 13) งานกิจกรรมฯ/ชมรมฯ

22-26 ม.ค. 61 ติดต่อประสานงานสถานประกอบการอย่างต่อเน่ีอง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
24-ม.ค.-61 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ(คร้ังท่ี 14) งานกิจกรรมฯ/ชมรมฯ

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อในสถานศึกษา งานแนะแนวฯ
31  ม.ค.  61 จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนท่ี 1/2561
ก.พ.-61 จัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย งานบริการงานท่ัวไป
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ปฏิทินปฏิบัติงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
ประจ าปีงบประมาณ 2561

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม/งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ
ก.พ.-61 จัดท าระเบียบแสดงผลการเรียน(รบ.1) ผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  2560 งานทะเบียน

- รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการลงนามความร่วมมือฯ ประจ าปีการศึกษา 2560 งานความร่วมมือ
- ติดตามการรายงานผลโครงการตามแผนฯ งานวิจัยฯ

การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ   ฝ่ายวิชาการ

ก.พ.-มี.ค.61 พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  2560  รุ่นท่ี  20 งานทะเบียน
1-5 ก.พ.61 ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอานาคตแห่งประเทศไทย  จังหวัดสุพรรณบุรี งานกิจกรรมฯ/องค์การ

1 ก.พ. - 31 มี.ค. 61 - ส่งรายงาน ตัวบงช้ี 14 ตัวบ่งช้ีภาคเรียนท่ี 2/2560 งานประกันฯ
2  ก.พ. 61 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมรักการอ่าน งานวิทยบริการและห้องสมุด
7 ก.พ. 61 จัดโครงการสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นหลังการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ น าเสนอผลงานและ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เล่าประสบการณ์จริงกับครูนิเทศแต่ละสาขาเพ่ือประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของภาคเรียนท่ี 2/2560
จัดโครงการอาชีวปริทรรศน์ งานพัฒนาหลักสูตรฯ
มอบรางวัลยอดนักอ่าน งานวิทยบริการและห้องสมุด

9  ก.พ. 61 สรุปรายงานสถิติการใช้บริการห้องสมุด
สรุปรายงานสถิติการใช้บริการห้องอินเตอร์เน็ต

12 - 16 ก.พ. 61 ครูนิเทศส่งผลการเรียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ภาคเรียนท่ี 2/2560
ด าเนินการสอบปลายภาคเรียน 2/2560 และสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ งานวัดผลฯ
นิเทศการสอนโดยหัวหน้าแผนก และรายงานผลคร้ังท่ี 2
อบรมมาตรฐานวิชาชีพ

17 ก.พ. 61 ปิดภาคเรียนท่ี 2/2560 ระดับช้ัน ปวช.1,2,3 และ ปวส.1,2 และส่งบันทึกหลังการสอน ฝ่ายวิชาการ
19 - 23 ก.พ. 61 ย่ืนค าร้องขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน  2/2560 งานพัฒนาหลักสูตรฯ
20 - 27 ก.พ. 61 ส่งผลการเรียนพร้อมสมุดประเมินผล ภาคเรียนท่ี 2/2560 ระดับช้ัน งานวัดผลฯ

ปวช.1,2,3 และ ปวส.1,2  (18 สัปดาห์)
23 ก.พ. 61 คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาผลการเรียน  ภาคเรียนท่ี  2/2560 งานวัดผลฯ
26 ก.พ. 61 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนท่ี 2/2560 ระดับช้ัน ปวช.1,2,3 และ ปวส.1,2 งานวัดผลฯ

26-28 ก.พ. 61 ด าเนินการแก้ไข ๐, มส.  ภาคเรียนท่ี  2/2560 งานวัดผลฯ
28 ก.พ. 61 ขออนุมัติรายวิชาท่ีเปิดสอน  ภาคฤดูร้อน  2/2560 งานพัฒนาหลักสูตรฯ

มี.ค.-61 โครงการเชิดชูบุคลากร งานบุคลากร
รับลงทะบียนภาคฤดูร้อน งานทะเบียน

งานการเงิน
- จัดท าสถิติช่ือสถานประกอบการร่วมลงนามฯ ประจ าปีการศึกษา 2560 งานความร่วมมือ
- ด าเนินการลงนามบันทึกความร่วมมือตามโครงการฯกับสถานประกอบการ
- รายงานผลและเผยแพร่โครงการตามแผนฯ งานวิจัยฯ
  และโครงการวิชาชีพของทุกแผนกวิชา ปีการศึกษา 2560

มี.ค.-เม.ย.61 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน งานครูท่ีปรึกษา
1 มี.ค 61 ส่งผลการแก้ 0 ,มส. ภาคเรียนท่ี 2/2560 งานวัดผลฯ

สรุปรายงานความพึงพอใจการใช้บริการงานห้องสมุด
สรุปรายงานความพึงพอใจโครงการส่งเสริมรักการอ่าน

2 มี.ค. 61 ประกาศผลการแก้ไข 0,มส. ภาคเรียนท่ี 2/2560 งานวัดผลฯ
ขออนุมัติใช้ตารางสอน  ภาคเรียนฤดูร้อน  2/2560 งานพัฒนาหลักสูตรฯ

งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานวิทยบริการและห้องสมุด
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ปฏิทินปฏิบัติงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
ประจ าปีงบประมาณ 2561

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม/งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ
5 มี.ค. 61 ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน  2/2560 งานพัฒนาหลักสูตรฯ

เปิดท าการเรียนการสอน  ภาคเรียนฤดูร้อน  2560 ฝ่ายวิชาการ
12-มี.ค.-61 ส่งข้อมูล GAP  และ  PR 6 ภาคเรียนให้ศูนย์  ITC  จังหวัด งานทะเบียน

- รายงานผลผลิตของสถานศึกษา (สผ.2),สผ.5 ประจ าภาคเรียน 2/2560 งานศูนย์บ่มเพาะฯ
- แจ้งการจัดซ้ือวัสดุการศึกษา ประจ าไตรมาสท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ 2561 งานวางแผนฯ
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาศท่ี 2 )

19 มี.ค. 61 ขออนุมัติงบหน้าตารางสอน  ภาคเรียนท่ี 1/2561 งานพัฒนาหลักสูตรฯ
19 มี.ค. - 4 เม.ย.61 โครงการ Fix it center งานโครงการพิเศษฯ

21 มี.ค. 61 ประชุมจัดท าตารางสอนภาคเรียนท่ี 1/2561 งานพัฒนาหลักสูตรฯ
เม.ย.-61 สรุปการมาปฏิบัติราชการของบุคลากร งานบุคลากร

เสนอขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการประจ าปี
ก าหนดส่งบันทึกคุณความดี คร้ังท่ี 1 สรุปรายงาน
รายงานผลการประเมินบุคลากร และแจ้งผลให้บุคลากรทราบ
ท าสัญญาจ้างลูกจ้างช่ัวคราว ครูพิเศษ เข้าหน้าท่ี ระหว่าง
1 เม.ย. 61 – 30 ก.ย. 61
บันทึกประวัติการลา ข้ันเงินเดือนของข้าราชการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร คร้ังท่ี 1 ปีงบประมาณ
2561 ส่งแบบเสนอขอเล่ือนข้ันเงินเดือนข้าราชการ
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนังานราชการ   แจ้งผลการประเมินให้บุคลากรเป็นรายบุคคล
จัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 งาน

ประชาสัมพันธ์
ท าลายเอกสาร งานบริหารท่ัวไป
- รายงานผลและเผยแพร่งานวิจัยในช้ันเรียนของครูผู้สอนทุกแผนกวิชา/งานวิจัย งานวิจัยฯ
  ของสถานศึกษา 2/2560
- ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มอบหมายหน้าท่ี งานประกันฯ
  ปีการศึกษา 2561 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

เม.ย. - พ.ค. 61 - แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย งานศูนย์บ่มเพาะฯ
- แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน
จัดท าประวัติ นักเรียน นักศึกษาใหม่
ส่ง รบ.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาภาคเรียนท่ี 2/2560
ตรวจสอบผลการเรียนและจัดท า รบ.1 ภาคฤดูร้อน
จัดท าบัตรลงทะเบียนภาคเรียนภาคเรียนท่ี 1/2561 ปวช.2,3 ปวส.2
นักเรียน นักศึกษา ย่ืนค าร้องข้อกู้  ภาคเรียนท่ี  1/61 และยินยันเข้าระบบงานกองทุนกู้ยืม งานแนะแนวฯ

1-30 เม.ย.61 โครงการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 1/61 งานสวัสดิการฯ
2-30 เม.ย.61 ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2560 งานประกันฯ

ครูผู้สอนและแผนกวิชาน าแบบรายงาน (สผ.2) เพ่ือลงทะเบีนยผลิตผล (สผ.4) ท่ีงานส่งเสริมผลิตผลฯ งานศูนย์บ่มเพาะฯ
4-เม.ย.-61 รับมอบตัวลงทะเบียน นักศึกษาใหม่ระดับ ปวส. งานทะเบียน
5-เม.ย.-61 รับมอบตัวลงทะเบียนนักเรียนใหม่  ระดับ ปวช. งานการเงิน
12-เม.ย.-61 พิธีรดน้ าด าหัวเทศกาลสงกรานต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย งานกิจกรรมฯ

12 - 18 เม.ย.61 โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศสงกรานต์ ปี 2561 (อาชีวะอาสา) งานโครงการพิเศษฯ
13-เม.ย.-61 ร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์  จังหวัดหนองคาย งานกิจกรรมฯ

งานทะเบียน

งานบุคลากร



14

ปฏิทินปฏิบัติงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
ประจ าปีงบประมาณ 2561

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม/งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ
30-เม.ย.-61 ส่งผลการเรียนภาคฤดูร้อน 2560 งานวัดผลฯ

พ.ค.-61 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา งานบุคลากร

ตรวจสอบรายช่ือ นร. นศ. ท่ีไม่ลงทะเบียน แจ้งเวียนครูท่ีปรึกษา ติดตาม และเสนอช่ือขออนุญาตประกาศ
พ้นสภาพฯ
รับค าร้องเพ่ิม – ถอน รายวิชา และอ่ืนๆ

งานทะเบียน

โครงการ Fix it center (แก้ปัญหาภัยแล้ง) งานโครงการพิเศษฯ
พ.ค. - ก.ค.61 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่สถานศึกษาธรรมาภิบาล(ภายใต้โครงการสถานศึกษาธรรมาภิบาล) งานกิจกรรมฯ

- ประสานประกอบการเพ่ือร่วมโครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการในการส่งนักเรียน งานความร่วมมือ
  นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2560

1 - 31 พ.ค. 61 - เผยแพร่ เอกสารช้ีแจงมาตรฐานการอาชีวศึกษา 4 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งช้ี ในการประชุมวิทยาลัยฯ งานประกันฯ
- เผยแพร่รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจ าปีการศึกษา 2560
- ส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ให้ส านักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษา
  และวิชาชีพ, ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2 พ.ค. 61 ประกาศผลการเรียนภาคฤดูร้อน 2560 งานวัดผลฯ
2 - 4 พ.ค. 61 แก้ไข ๐, มส. ภาคฤดูร้อน 2560 งานวัดผลฯ

7 พ.ค. 61 ประกาศผลการแก้ไข ๐, มส. ภาคฤดูร้อน 2560 งานวัดผลฯ
10 - 11 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2561 งานแนะแนวฯ

อบรมค่ายคุณธรรมจรยธรรมให้แก่นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 งานกิจกรรมฯ
11-พ.ค.-61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ใหม่ (ปวช.,ปวส.) งานปกครองฯ

14 - 30 พ.ค. 61 - ประชาสัมพันธ์โครงการอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนฯ งานศูนย์บ่มเพาะฯ
- นักเรียน นักศึกษาเสนอแผนธุรกิจเพ่ือขอรับอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนฯ

21 - 30 พ.ค. 61 - คณะกรรมการบริหารเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนฯ ประชุมพิจารณาคัดเลือกธุรกิจ งานศูนย์บ่มเพาะฯ
  ของนักเรียน นักศึกษา

23-พ.ค.-61 กิจกรรมเปิดประชุมทางวิชาการองค์การฯระดับสถานศึกษา/กิจกรรมชมรมวิชาชีพ งานกิจกรรมฯ/ชมรม
24-พ.ค.-61 โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์-ครู-ผู้ปกครอง  ภาคเรียนท่ี 1/2561 (ผู้ปกครองทุกช้ันปี) งานปกครองฯ

28 - 31 พ.ค.61 เตรียมรับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย สุขอนามัยดี  ประจ าปี 2561 งานสวัสดิการฯ
ครูท่ีปรึกษาส่งรายช่ือนักเรียน นักศึกษาท่ีขอรับทุน  และพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 งานแนะแนวฯ

29-พ.ค.-61 กิจกรรมวันวิสาขบูชา  ท่ีวัดโพธ์ิชัย(พระอารามหลวง) งานกิจกรรมฯ/ชมรม
30-พ.ค.-61 โครงการประชุมสมัยสามัญและรับสมาชิกใหม่ ปีการศึกษา 2561 (ปวช.1,ปวส.1) งานกิจกรรมฯ

กิจกรรมชมรมวิชาชีพ (คร้ังท่ี 2)
31-พ.ค.-61 ส่งข้อมูลรายบุคคลงวด 3 / ปีงบประมาณ 2561 งานทะเบียน

กิจกรรมวันงดสูบบุหร่ีโลก งานโครงการพิเศษ
มิ.ย.-61 โครงการวิทยาลัยสุจริต(ภายใต้โครงการสถานศึกษาธรรมาภิบาล) งานปกครองฯ

โครงการสร้างอาชีพเพ่ือชุมชนในสถานศึกษา งานโครงการพิเศษฯ
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน
โครงการส่งเสริมการวิจัยในสถานศึกษางานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2561 งานวิจัยฯ

1 - 29 มิ.ย. 61 - แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานและตัวบ่งช้ีในการประกันคุณภาพสถานศึกษา 4 มาตรฐาน งานประกันฯ
  14 ตัวบ่งช้ี ปีการศึกษา 2561
- แต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

6-มิ.ย.-61 ซ้อมพิธีไหว้ครู/กิจกรรมชมรมวิชาชีพ (คร้ังท่ี 3) งานกิจกรรมฯ/ชมรม
7-มิ.ย.-61 กิจกรรมวันไหว้ครู/มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561*(นร.นศ.ทุกช้ันปี) งานกิจกรรม/แนะแนว
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ปฏิทินปฏิบัติงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
ประจ าปีงบประมาณ 2561

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม/งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ
13-มิ.ย.-61 กิจกรมรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ/กิจกรรมชมรมวิชาชีพ(คร้ังท่ี 4) งานกิจกรรมฯ/ชมรม
20-มิ.ย.-61 โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนท่ี 1/2561 งานสวัสดิการฯ

25-29 มิ.ย.61 สัปดาห์วันต่อต้านยาเสพติดโลก  ประจ าปี 2561 งานโครงการพิเศษฯ
27-มิ.ย.-61 กิจกรรมวันสุนทรภู่/กิจกรรมชมรมวิชาชีพ(คร้ังท่ี 5) งานกิจกรรมฯ/ชมรม

ก.ค.-61 จัดท าวารสารกาสะลองปีท่ี 20 ฉบับท่ี 2 งานประชาสัมพันธ์
- แจ้งการจัดซ้ือวัสดุการศึกษา ประจ าไตรมาสท่ี 4 ประจ าปีงบประมาณ 2561 งานวางแผนฯ
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสท่ี 3)
- เสนอโครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2561 งานความร่วมมือ
- จัดโครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2561
- แจ้งหัวหน้าแผนกทุกวิชาเสนอช่ือผลงานงานและงบประมาณ เพ่ือจัดท าส่ิงประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป งานวิจัยฯ
  คนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2561
- พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม งานวิจัยและผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป
ส่งแบบส ารวจระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ งานแนะแนวฯ
ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาการมีงานท าของผุ้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2561
สถานศึกษาด าเนินการตรวจสอบและท าสัญญาการกู้เงินกองทุนเพ่ือการศึกษาส าหรับผู้กู้รายใหม่

1-ก.ค.-61 กิจกรรมวันสถานปนาลูกเสือฯ*(ปวช.1) งานกิจกรรมฯ/ชมรม
2 ก.ค.-31 ส.ค.61 - ตรวจประเมินนิเทศติดตามผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา งานประกันฯ

  ท่ีผ่านมาพร้อมสรุปรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
4-ก.ค.-61 กิจกรรมชมรมวิชาชีพ (คร้ังท่ี 6) งานกิจกรรมฯ/ชมรม
11-ก.ค.-61 กิจกรรมชมรมวิชาชีพ (คร้ังท่ี 7)
18-ก.ค.-61 กิจกรรมชมรมวิชาชีพ (คร้ังท่ี 8)
25-ก.ค.-61 กิจกรรมชมรมวิชาชีพ (คร้ังท่ี 9)
27-ก.ค.-61 กิจกรรมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา  (ท่ีวัดโพธ์ิชัย(พระอารามหลวง)*ปวช.2,3) งานกิจกรรมฯ/องค์การ
28-ก.ค.-61 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 จังหวัดหนองคาย*(ปวส.1,2) งานกิจกรรมฯ

ส.ค. 61 - ส ารวจความต้องการ จัดท าโครงการของสาขางาน/งานต่างๆ เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ งานวางแผนฯ
  ประจ าปีงบประมาณ 2562
- รวบรวมข้อมูล  เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562
ด าเนินการลงนามบันทึกความร่วมมือตามโครงการฯกับสถานประกอบการ งานความร่วมมือ
สถานศึกษาส่งเอกสารกู้ยืมเงิน กยศ. 1/61 ของนักเรียนนักศึกษาให้ ธนาคารกรุงไทย งานแนะแนวฯ
โครงการตรวจสารเสพติดนักเรียนนักศึกษาทุกช้ันปี งานปกครองฯ

1-ส.ค.-61 กิจกรรมชมรมวิชาชีพ (คร้ังท่ี 10) งานกิจกรรมฯ/ชมรม
1 - 15 ส.ค. 61 - รายงานผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา อุดหนุนกสารหารายได้ระหว่างเรียนฯ งานศูนย์บ่มเพาะฯ

  ไปท่ีส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สอศ. (ระยะท่ี 1)
8-ส.ค.-61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและปลูกต้นไม้ท่ีวิทยาลัยฯ*(ปวช.1,2,3) งานกิจกรรมฯ/ชมรม
12-ส.ค.-61 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯจังหวัดหนองคาย*(ปวส.1,2) งานกิจกรรมฯ
15-ส.ค.-61 กิจกรรมชมรมวิชาชีพ (คร้ังท่ี 11) งานกิจกรรมฯ/ชมรม
22-ส.ค.-61 กิจกรรมชมรมวิชาชีพ (คร้ังท่ี 12)
29.ส.ค.61 กิจกรรมชมรมวิชาชีพ (คร้ังท่ี 13)
31-ส.ค.-61 รายงานสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาส่ง สอศ./อสจ. งานโครงการพิเศษฯ

ก.ย. 61 - ร่วมวิพากษ์ การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพ่ือความเหมาะสม งานวางแผนฯ
  ในการจัดท าโครงการ
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ปฏิทินปฏิบัติงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
ประจ าปีงบประมาณ 2561

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม/งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ
ก.ย. 61 - จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 งานวางแผนฯ

- โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ ส าเร็จรูปของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2561 ระดับสถานศึกษา งานวิจัยฯ
- รายงานการจัดท าส่ิงประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ ส าเร็จรูปของคนรุ่นใหม่ 2561

5-ก.ย.-61 เลือกต้ังนายกองค์การนักวิชาชีพฯ และคณะกรรมการชุดใหม่/กิจกรรมชมรมนักวิชาชีพ (คร้ังท่ี 14) งานกิจกรรมฯ/องค์การ
13-14 ก.ย. 61 สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมฯภาคเรียนท่ี 1/2561 งานกิจกรรมฯ

17-ก.ย.-61 ประกาศผลกิจกรรม ภาคเรียนท่ี 1/2561
18-21 ก.ย. 61 ส่งผลกิจกรรม ให้งานวัดผลฯและงานทะเบียน
19-20 ก.ย.61 ย่ืนค าร้องขอซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนท่ี 1/2561

24 ก.ย.-5 ต.ค.61 ซ่อมเสริมกิจกรรม ภาคเรียนท่ี 1/2561
30-ก.ย.-61 รายงานการใช้ใบเสร็จ  ปีงบประมาณ 2560 งานการเงิน

ทุกวันท าการ - ท าขอเบิกเข้าระบบ  GFMIS วางฎีกา ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ ท า บบ.เบิก – จ่ายอุดหนุนและเงิน งานการเงิน
บ ารุงการศึกษา  รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  เก็บเงินบ ารุงการศึกษา  น าเงินฝากธนาคาร 
จัดท าทะเบียนคุมเงินปีงบประมาณ 2560
- ตรวจสอบรับ – ส่งหนังสือราชการระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงทะเบียนรับหนังสือ  เสนอพิจารณาลงนาม 
จ่ายหนังสือเข้าระบบ RMS ตอบหนังสือ  ส่งหนังสือ ผลิตและจัดท าเอกสารให้บริการตามความต้องการ
ของบุคลากร
 - ด าเนินกาจัดท าเอกสารงานทะเบียนให้บริการแก่ผู้ย่ืนค าร้อง  เช่น ลาออก พักการเรียน
ขอกลับเข้าเรียน ขอใบ รบ.ฯ
 - จัดซ้ือจัดจ้างพัสดุตามความต้องการ  ตามโครงการ งานพัสดุ
 - ท าความสะอาดห้องส านักงาน ห้องเรียน ภูมิทัศน์ ถนน งานอาคาร
ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ประปา อาคาร สุขภัณฑ์ สถานท่ี

เดือนละ จัดประชุมบุคลากรท้ังวิทยาลัยฯ ประจ าเดือน งานบริหาร
1 คร้ัง ท่ัวไป

วันท่ี 1 – 31 ลงบัญชีในใบส าคัญของทุกเดือน  ผ่านรายการบัญชีแยกประเภทเพ่ือจัดท างบการเงิน งานการบัญชี
ของทุกเดือน สรุปใบลงเวลาปฏิบัติงานประจ าวัน  ตรวจสอบบันทึกการอยู่เวร  ยามท าค าส่ังอยู่เวร

ตรวจเวรประจ าเดือนถัดไป งานบุคลากร
ตอบหนังสือราชการ
สรุปการเดินทางไปราชการของบุคลากรประจ าเดือน

ก่อนส้ินเดือน จัดท าบอร์ดอวยพรวันเกิดบุคลากรในเดือนถัดไป งานบุคลากร
ภายในวันท่ี 7 น าภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายของร้านค้าท่ีหักไว้ส่งสรรพกรพ้ืนท่ี งานการเงิน
ของทุกเดือน ตรวจสอบรายงานสถานการณ์ท่ีจ่ายงบประมาณของเดือน

รายงานจัดซ้ือจัดจ้างครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้างประจ าเดือน ส่งคลังจังหวัดหนองคาย งานพัสดุ
ภายในวันท่ี 15 วางฎีกาประจ าเดือน งานการเงิน
ของทุกเดือน ส่งรายงานการเงินและบัญชี ประจ าเดือนประกอบด้วย

1.งบทดลอง งานบัญชี
2.รายงานรับจ่ายเงินบ ารุงการศึกษา
3.รายงานรบจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
4.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจ าเดือน

ทุกสัปดาห์ รายงานยอดเงินในระบบ GFMIS (ส่วนราชการ) งานการเงิน
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ปฏิทินปฏิบัติงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
ประจ าปีงบประมาณ 2561

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม/งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ
สัปดาห์แรก รายงานจัดซ้ือจัดจ้างครุภัณฑ์และวัสดุไปคลังจังหวัด งานการเงิน
ของเดือน
ทุกวันท่ี 25 รายงานจัดซ้ือจัดจ้างครุภัณฑ์และวัสดุไปคลังจังหวัด งานพัสดุ
ของเดือน

3 วันท าการ จ่ายเงินเดือนข้าราชการ เงินเดือนพนักงานราชการ งานการเงิน
ก่อนส้ินเดือน ส่งเงินฌาปนกิจเพ่ือนอาชีวศึกษา และอ่ืนๆ
ทุกวันส้ินเดือน ท าขอจ่าย ขบ.02 เดือน ท า บบ.เบิกเงินค่าจ้างช่ัวคราว งานการเงิน

ครูพิเศษและเจ้าหน้าท่ี ส่งเงินประกันสังคม ส่งเสริมธนาคารออมสิน ส่งเงินประกันสังคม ส่งเงินธนาคาร
ออมสิน

ส่งเงิน ช.พ.ค., ช.พ.ส. ส่งเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ท าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย

ภาคเรียนละ จัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย งานบริหารงานท่ัวไป
2 คร้ัง

ทุกวันท่ี 10 รายงาน จ านวน นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย งานศูนย์ข้อมูลฯ
ของทุกเดือน
ทุกวันท่ี 10 รายงานภาพลักษณ์ของสถานศึกษา งานศูนย์ข้อมูลฯ
ของทุกเดือน
ทุกไตรมาศ รายงานปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ไปส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน งานบุคลากร

เดือน มิ.ย.,ก.ย. จังหวัดหนองคาย
ธ.ค.,มี.ค.




