
ปฏิทินปฏบิัติงานวิทยาลยัสารพัดช่างสระบุรี 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ระหว่างวันที่ ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ว/ด/ป รายการกิจกรรมท่ีปฏิบัติ หมายเหตุ 
๒๕ กันยายน ถึง  
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ลงทะเบียนนักศึกษา (ทวิภาคี) ระดับชั้นปวช. และปวส.ทุกชั้นปี 
ประจ าภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 

ทะเบียน 

๑-๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ส่งผลการเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ หลักสูตร 
๑-๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ จัดตารางเรียน ตารางสอน ร่วมกับแผนกวิชา ภาคเรียน  

๒/๒๕๖๐ ระบบทวิภาคี ระบบทวิศึกษา และระบบเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ 

หลักสูตร 

๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เริ่มตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กรรมการและ
งานพัสดุ 

๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ส่งโครงการ /กิจกรรม ประกอบแผนปฏิบัติการ  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

งานแผน 

๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ วัดผลและ
ประเมินผล 

๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประชุมชี้แจงนักศึกษาเทียบโอนฯ รุ่น ๒๕ ครั้งที่ ๑ หลักสูตร 
๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ วัดผลและ

ประเมินผล 
๑๕-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ระบบเทียบโอนฯระดับชั้นปวช.รุ่น 

๒๒-๒๕ และปวส.รุ่น ๒๔-๒๕ (ผ่านระบบธนาคาร) 
ทะเบียน 

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ วัดผลและ
ประเมินผล 

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ -นักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี ลงทะเบียนเรียน 
-ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
 ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับ ปวช.๒ ทุกสาขาวิชา 
-นักศึกษา ระดับ ปวส.๒ ทุกสาขาวิชา รับสมุดบันทึกการฝึก 
 วิชาชีพฯภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ทวิภาคี 

๑๖-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอน ๒/๒๕๖๐ ระบบทวิภาคี และ
ระบบทวิศึกษา 

หลักสูตร 

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เสนออนุมัติผลการเรียน วัดผลและ
ประเมินผล 

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ วัดผลและ
ประเมินผล 

๑๘-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นักเรียน นักศึกษายื่นค าร้องขอแก้ ๐ (ศูนย์), ม.ส.  
(พร้อมแก้ไขให้แล้วเสร็จ) 

วัดผลและ
ประเมินผล 

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประชุมสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี วิจัยฯ 



๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ส่ง สผ.๒ ทุกภาคเรียน – สผ.๕ ทุกภาคเรียน ประจ าปีงบประมาณ งานส่งเสริมฯ 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เปิด E to E / ประชุมคณะกรรมการพัสดุประจ าปี ระยะสั้น 

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เสนออนุมัติตารางเรียน ตารางสอน ๒/๒๕๖๐ ระบบทวิภาคี และ
ระบบทวิศึกษา 

หลักสูตร 

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา การจัดการศึกษาเรียน
ร่วมหลักสูตร อาชีวศึกษา และมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

ทวิศึกษา,
หลักสูตร,แนะ

แนว 
๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประชุมชี้แจงนักเรียนนักศึกษาเทียบโอนรุ่นที่ ๒๕  ก่อน

ลงทะเบียน 
งานหลักสูตร 

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ส่ง สผ.๑ (วสัดุฝึก) ของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ หลักสูตร 

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐  
           ถึง  
๗ กันยายน ๒๕๖๑ 

-ส่งตัวนักเรียน นักศึกษาออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการระดับ  
 ปวช.๒ ทุกสาขาวิชา 

ทวิภาคี 

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐  
           ถึง  
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

-จัดท าบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพ่ือการจัดการศึกษาด้าน  
 อาชีวศึกษาของนักศึกษา ระดับ ปวช.๒ ทุกสาขาวิชา 

ทวิภาคี 

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๐ (ทวิภาคี ,ทวิศึกษา,ผู้ด้อยโอกาส) ทะเบียน 
๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ระบบทวิศึกษา และ ผู้ด้อยโอกาส 

ระดับชั้นปวช.และ ปวส.ทุกชั้นปี ประจ าภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 
ทะเบียน 

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประชุมชมรมวิชาชีพ กิจกรรม/ทุก
ชมรม 

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เสนออนุมัติตารางเรียน ตารางสอน ๒/๒๕๖๐ ระบบเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ 

หลักสูตร 

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เปิดภาคเรียน นักเรียน นักศึกษา (ระบบเทียบโอนฯ ระดับชั้นปวช. 
รุ่น ๒๒-๒๕ และปวส.รุ่น ๒๔-๒๕ ประจ าภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 

ทะเบียน 

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครูที่ปรึกษา 
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เปิดเรียนทวิศึกษา หลักสูตร 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ส่งวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ งานวิจัย 
๑-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กรอกข้อมูลรายวิชาของครูผู้สอน เข้าสู่ระบบกรอกผลการเรียน

ระบบทวิภาคี ระบบทวิศึกษา และระบบเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ 

หลักสูตร 

๑-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตรวจสอบข้อมูลรายวิชาของครูผู้สอน วัดผลและ
ประเมินผล 

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โครงการภาษาอาเซียน (ร้อง พูด อ่าน เขียน แสดง) 
สู่มาตรฐานสากล 

แผนกสามัญ/
ทุกชมรม 

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ครูประจ าวิชาส่งผลการแก้ไขผลการเรียน วัดผลและ
ประเมินผล 



๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกาศผลการแก้ไขผลการเรียน วัดผลและ
ประเมินผล 

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เปิดประชุมหน่วย อวท. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ กิจกรรม/ 
ทุกชมรม 

๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ -ประชุมครูนิเทศ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

ทวิภาคี 

๑๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เตรียมความพร้อมก่อนการสอบ V-NET  
ระดับ ปวช.๓ สอบวันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ระดับ ปวส.๒ สอบวันอาทิตย์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

วัดผลและ
ประเมินผล 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   พิธีรับใบประกาศนียบัตร นักศึกษาระบบเทียบโอนฯ รุ่น ๒๓ ทะเบียน 
๑๓-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จัดท าตารางเตรียมความพร้อมการสอบ V-NET ปวช.๓และปวส.๒  หลักสูตร 
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ วันสุดท้ายการส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

กรรมการและ
งานพัสดุ 

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
             ถึง 
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

-นิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ๒/๒๕๖๐ 
 ระดับ ปวช.๒ และระดับ ปวส.๒ ทุกสาขาวิชา 
-ประชาสัมพันธ์การออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการให้กับ   
 นักศึกษา ระดับ ปวส.๑ ทุกสาขาวิชา 
-ส ารวจข้อมูลนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการภาคเรียนที่   
 ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับ ปวส.๑ ทุกสาขาวิชา 
-จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักเรียนเข้าฝึกอาชีพ  
 ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับ ปวส.๑ ทุกสาขาวิชา 
-สัมภาษณ์นักศึกษา ระดับ ปวส.๑ สาขางานไฟฟ้าก าลัง จ านวน ๒  
 คน เพื่อฝึกอาชีพ ณ บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเมนท์ แอนด์  
 เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

ทวิภาคี 
(ฝึกรุ่นที่๔) 

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ กิจกรรม/ 
ทุกชมรม 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ส่งใบเบิกนอกเวลาภาคปกติ สัปดาห์ ๑-๔ หลักสูตร 
๒๐-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตรวจสอบใบเบิกนอกเวลาภาคปกติ สัปดาห์ ๑-๔ หลักสูตร 
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รายงานข้อมูล GPA (๕ ภาคเรียน) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทะเบียน 
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับ อศจ. งานวิชาการ 
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โครงการสัปดาห์สุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ Thailand ๔.๐ งานกิจกรรม 

(อวท.) 
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โครงการสถานศึกษาคุณธรรม งานกิจกรรม 

(อวท. 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ส่งโครงการสอนและแผนการเรียน ภาคเรียน ๒/๒๕๖๐ หลักสูตร 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ สนามสอบ V-NET วัดผลและ

ประเมินผล 
    


