
ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ รวมเป็น
งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย  ที่ใช้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เงิน

โครงการตาม พรบ. งบประมาณ

1. ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ งานอาคารฯ ไม่ใช้งบประมาณ -

2. จ้างลูกจ้างเหมาบริการสายการสอนและสายสนับสนุน งานพัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ -

3. มอบประกาศนียบัตรนักเรียน งานทะเบียน ไม่ใช้งบประมาณ -

4. จ้างลูกจ้างชั่วคราวสายการสอนและสายสนับสนุน งานบุคลากร ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว -

5. เชิดชูเกียรติและแสดงความยินดี งานบุคลากร 5,000.00            5,000.00       

6. ฝึกทักษะและประสบการณ์เสริมสร้างวิชาชีพในประเทศ งานบุคลากร ไม่ใช้งบประมาณ -

7. ปลูกจิตสํานึกในวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ งานบุคลากร 3,000.00            3,000.00       

8. พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาสายงานการสอน งานบุคลากร 5,000.00            5,000.00       

9. วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ งานบุคลากร 2,000.00            2,000.00       

10. พัฒนางานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ 5,000.00            5,000.00       

11. สถานศึกษาปลอดภัย งานปกครอง 4,000.00            4,000.00       

12. สถานศึกษาสีขาว งานปกครอง งบยาเสพติด -

13. ส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน งานปกครอง 2,000.00            2,000.00       

14. ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา งานแนะแนว 3,000.00            3,000.00       

15. แนะแนวการศึกษาต่อ งานแนะแนว 5,000.00            5,000.00       

16. ติดตามผู้สําเร็จการศึกษา งานแนะแนว ไม่ใช้งบประมาณ -

17. ประชุมผู้ปกครอง งานแนะแนว งบออกกลางคัน -

18. ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา (เยี่ยมบ้าน )
งานครูที่ปรึกษา  งบออกกลางคัน  - 

19. กิจกรรมโฮมรูม และการจัดแฟ้มประวัติผู้เรียน งานครูที่ปรึกษา  งบออกกลางคัน  - 

20. พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

และอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน งานโครงการพิเศษ  งบ fix it center  - 

21. บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน(108 อาชีพ) งานโครงการพิเศษ 1,000.00            1,000.00       

22. พัฒนาคนดี คนเก่ง และมีความสุข งานกิจกรรม           10,000.00      10,000.00

ส่วนที่  5

แผนงาน / โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

5.1  ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดําเนินงาน ตามภาระงานประจํา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ปีงบประมาณ  2564
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23. จัดหาวัสดุอุปกรณ์สํานักงานองค์การฯ และสํานักงานกิจกรรม งานกิจกรรม           10,000.00      10,000.00

24. ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ งานกิจกรรม 6,000.00            6,000.00       

25. แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ งานกิจกรรม             4,000.00        4,000.00

26. ชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ งานกิจกรรม             2,000.00        2,000.00

27. ปฐมนิเทศและจัดการเรียนวิชาลูกเสือวิสามัญ งานกิจกรรม             3,000.00        3,000.00

28. เตรียมรับการประเมินองค์การมาตฐานดีเด่น งานกิจกรรม             3,000.00        3,000.00

29. แข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานและสิ่งประดิษฐ์ งานกิจกรรม             5,000.00        5,000.00

30. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ งานกิจกรรม             2,000.00        2,000.00

31. กิจกรรมสําคัญของชาติศาสนา ฯ งานกิจกรรม             5,000.00        5,000.00

32. จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา งานวางแผน             5,000.00        5,000.00

33. พัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะฯ งานส่งเสริมการค้า  งบบ่มเพาะ  - 

34. ปรับปรุงระบบเครือข่ายและสารสนเทศ งานศูนย์ข้อมูลฯ             5,000.00        5,000.00

35. พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารวิทยาลัย งานศูนย์ข้อมูลฯ             3,000.00        3,000.00

36. อบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา งานความร่วมมือ             1,500.00        1,500.00

37. ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานและสถานประกอบการ งานความร่วมมือ             1,000.00        1,000.00

38. ระดมทรัพยากร งานความร่วมมือ ไม่ใช้งบประมาณ -

39. ส่งเสริมการสร้างผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยฯ งบสิ่งประดิษฐ์ -

40. ประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา งานวิจัยฯ 1,000.00            1,000.00       

41. พัฒนาความรู้และส่งเสริมวิชาชีพเสริมสวย แผนกเสริมสวย 1,000.00            1,000.00       

42. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ งานพัฒนาหลักสูตร ไม่ใช้งบประมาณ -

43. แข่งขันทักษะวิชาชีพ งานพัฒนาหลักสูตร 5,000.00            5,000.00       

44.  เชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มความรู้ด้านวิชาชีพ งานพัฒนาหลักสูตร 1,500.00            1,500.00       

45. จัดการสอนเตรียมความพร้อมการสอบ V-Net งานวัดผล 1,000.00            1,000.00       

46. ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ งานวัดผล 1,000.00            1,000.00       

47. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 ทดสอบฝีมือแรงงาน ไม่ใช้งบประมาณ -
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48. ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพและฝึกงาน งานทวิภาคี งบทวิภาคี -

49. ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานทวิภาคี งานทวิภาคี -

50. สัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานทวิภาคี งานทวิภาคี -

51. สัมมนานักเรียนฝึกงาน งานทวิภาคี งบทวิภาคี -

52. ส่งเสริมการอ่าน งานวิทยบริการ 1,000.00            1,000.00       

53. เทคนิคการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน งานสื่อการเรียน 4,000.00            4,000.00       



5.2  ปฏิทินปีการศึกษา 2563  วิยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

1 ก.ค. 63 ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร ปวช. 1,2,3  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 งานทะเบียน

1 ก.ค. 63 ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 1) ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

1 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ

1 ก.ค.-6 ก.ย.63 เร่ิมเรียนและสิ้นสุดการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  (รุ่นที่ 1) ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ

5 ส.ค. 63 ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 2) ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

7 ส.ค. -11 ก.ย.63 เร่ิมเรียนและสิ้นสุดการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 2) ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

14 ส.ค. 63 ประกาศผลการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 1) ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 งานวัดผลและประเมินผล

18 ส.ค. 63 มอบประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 1) ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 งานทะเบียน

10 ก.ย. 63 ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 3) ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

14-30  ก.ย. 63 เร่ิมเรียนและสิ้นสุดการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 3) ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ

18 ก.ย. 63 ประกาศผลการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 2) ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 งานวัดผลและประเมินผล

23 ก.ย. 63 มอบประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 2) ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 งานทะเบียน

1 ต.ค-16 ต.ค.63 ประกาศรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 3-4  ปีการศึกษา 2563 งานประชาสัมพันธ์

6 ต.ค. 63 ประกาศผลการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 3) ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 งานวัดผลและประเมินผล

19 ต.ค.-25 พ.ย. 63 เร่ิมเรียนและสิ้นสุดการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 3 รอบที่ 1/1) ปีการศึกษา 2563 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ

28-30 ต.ค.63 สอบปลายภาคเรียนหลักสูตร ปวช. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 งานวัดผลและประเมินผล

2 พ.ย.- 8 ธ.ค. 63 เร่ิมเรียนและสิ้นสุดการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 3 รอบที่ 1/2) ปีการศึกษา 2563 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ

10 พ.ย.63 ประกาศผลการเรียนหลักสูตร ปวช.  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 งานวัดผลและประเมินผล

10 พ.ย.- 18 ธ.ค. 63 เร่ิมเรียนและสิ้นสุดการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 3 รอบที่ 1/3) ปีการศึกษา 2563 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ

11 พ.ย. 63 ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 3 รอบที่ 1/1,1/2,1/3) ปีการศึกษา 2563 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

26 พ.ย.- 5 ม.ค. 63 เร่ิมเรียนและสิ้นสุดการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 3 รอบที่ 2/1) ปีการศึกษา 2563 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ

30 พ.ย 63 ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร ปวช. 1,2,3  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 งานทะเบียน

1 ธ.ค 63 เปิดภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563   หลักสูตร ปวช. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ

2 ธ.ค. 63 ประกาศผลการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 3 รอบที่ 1/1) ปีการศึกษา 2563 งานวัดผลและประเมินผล

15 ธ.ค. 63 ประกาศผลการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 3 รอบที่ 1/2) ปีการศึกษา 2563 งานวัดผลและประเมินผล

21 ธ.ค.- 26 ม.ค. 64 เร่ิมเรียนและสิ้นสุดการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 3 รอบที่ 2/2) ปีการศึกษา 2563 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ

25 ธ.ค. 63 ประกาศผลการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 3 รอบที่ 1/3) ปีการศึกษา 2563 งานวัดผลและประเมินผล

25 ธ.ค. 63 ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 3 รอบที่ 2/1,2/2) ปีการศึกษา 2563 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

4  ม.ค.- 9 ก.พ. 64 เร่ิมเรียนและสิ้นสุดการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 4 รอบที่ 1/1) ปีการศึกษา 2563 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ

5 ม.ค. 64 มอบประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 3 รอบที่ 1/1,1/2,1/3) ปีการศึกษา 2563 งานทะเบียน

12 ม.ค. 63 ประกาศผลการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 3 รอบที่ 2/1) ปีการศึกษา 2563 งานวัดผลและประเมินผล

27  ม.ค.- 3 ม.ีค. 64 เร่ิมเรียนและสิ้นสุดการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 4 รอบที่ 1/2) ปีการศึกษา 2563 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ

28 ม.ค. 64 ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 4 รอบที่ 1/1,1/2) ปีการศึกษา 2563 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

2 ก.พ. 64 ประกาศผลการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 3 รอบที่ 2/2) ปีการศึกษา 2563 งานวัดผลและประเมินผล

9 ก.พ. 64 มอบประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 3 รอบที่ 2/1,2/2) ปีการศึกษา 2563 งานทะเบียน

10  ก.พ.-17 ม.ีค. 64 เร่ิมเรียนและสิ้นสุดการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 4 รอบที่ 2/1) ปีการศึกษา 2563 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563



วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
16 ก.พ. 64 ประกาศผลการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 4 รอบที่ 1/1) ปีการศึกษา 2563 งานวัดผลและประเมินผล

4  ม.ีค.-8 เม.ย. 64 เร่ิมเรียนและสิ้นสุดการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 4 รอบที่ 2/2) ปีการศึกษา 2563 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ

5 ม.ีค. 64 ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 4 รอบที่ 2/1,2/2) ปีการศึกษา 2563 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

6 ม.ีค. 64 สอบ V-net ระดับชั้น ปวช. 3 งานวัดผลและประเมินผล

10 ม.ีค. 64 ประกาศผลการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 4 รอบที่ 1/2) ปีการศึกษา 2563 งานวัดผลและประเมินผล

18 ม.ีค. 64 มอบประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 4 รอบที่ 1/1,1/2) ปีการศึกษา 2563 งานทะเบียน

24 ม.ีค. 64 ประกาศผลการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 4 รอบที่ 2/1) ปีการศึกษา 2563 งานวัดผลและประเมินผล

30 ม.ีค.- 2 เม.ย. 64 สอบปลายภาคเรียนหลักสูตร ปวช. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 งานวัดผลและประเมินผล

5-8 เม.ย. 64 ประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับชั้น ปวช.3 งานวัดผลและประเมินผล

5-9 เม.ย. 64 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

9 เม.ย.64 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

20 เม.ย. 64 ประกาศผลการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 4 รอบที่ 2/2) ปีการศึกษา 2563 งานวัดผลและประเมินผล

16 เม.ย.64 ประกาศผลการเรียนหลักสูตร ปวช. ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 งานวัดผลและประเมินผล

19 เม.ย.-12 พ.ค.64 จัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ

22 เม.ย.64 นักเรียนระดับ ปวช. เข้าร่วมพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตร ประจําปีการศึกษา 2563 งานทะเบียน

22 เม.ย.64 อนุมัติ รบ. ผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา 2563 (จบพร้อมรุ่น) งานทะเบียน

27 เม.ย. 64 มอบประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 4 รอบที่ 2/1,2/2) ปีการศึกษา 2563 งานทะเบียน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563







วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

1 ต.ค. -16 ต.ค. 63 ประกาศรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 3-4 ปีการศึกษา 2563 งานประชาสัมพันธ์

19 ต.ค. 63 -26 ม.ค. 64 เร่ิมเรียนและสิ้นสุดการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2563 งานพัฒนาหลักสูตรฯ

10 พ.ย. 63 ประกาศผลการเรียนหลักสูตร ปวช. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 งานวัดผลฯ

10 พ.ย. 63 ประกาศผลการประเมินผลกิจกรรม ระดับ ปวช. 2,3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 งานวัดผลฯ

10-11 พ.ย. 63 ยื่นคําร้องขอแก้ 0 , มส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 งานทะเบียน

12 พ.ย. 63 ประกาศผลการประเมินผลกิจกรรม ระดับ ปวช. 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 งานวัดผลฯ

12-13 พ.ย. 63 สอบแก้ตัว 0 , มส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 งานวัดผลฯ/ครูผู้สอน

12-13 พ.ย. 63 ลงทะเบียนแก้กิจกรรม มผ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 งานกิจกรรมฯ

16 พ.ย. 63 ประกาศผลสอบแก้ตัว 0 , มส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 งานวัดผลฯ

16-27 พ.ย. 63 ดําเนินการแก้กิจกรรม มผ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 งานกิจกรรมฯ

30 พ.ย. 63 ประกาศผลการแก้กิจกรรม มผ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 งานวัดผลฯ

30 พ.ย. 63 ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร ปวช. 1, 2 ,3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 งานทะเบียน

1-30 ธ.ค. 63 ขอลงทะเบียนเพิ่ม/ขอถอนรายวิชา งานทะเบียน

1 ธ.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตร ปวช. งานพัฒนาหลักสูตรฯ

1-15 ธ.ค. 63 ลงทะเบียนเรียนช้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 งานทะเบียน

16-30 ธ.ค. 63 รักษาสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา งานทะเบียน

4 ม.ค. -14 พ.ค. 64 รับสมัครนักเรียนหลักสูตร ปวช. ประจําปีการศึกษา 2564 งานทะเบียน

4 ม.ค.-8 เม.ย. 64 เร่ิมเรียนและสิ้นสุดการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2563 งานพัฒนาหลักสูตรฯ

6 ม.ีค. 64 สอบ V-net ระดับชั้น ปวช.3 งานวัดผลฯ

22-31 ม.ีค. 64 ประกาศรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 1-2 ปีการศึกษา 2564 งานประชาสัมพันธ์

1 เม.ย. -25 ม.ิย. 64 เร่ิมเรียนและสิ้นสุดการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2564 งานพัฒนาหลักสูตรฯ

30 ม.ีค. - 2 ม.ย. 64 สอบปลายภาคเรียนหลักสูตร ปวช. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 งานวัดผลฯ

5-8 เม.ย. 64 ประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับชั้น ปวช. 3 งานวัดผลฯ

5-9 เม.ย. 64 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 งานกิจกรรมฯ

9 เม.ย. 64 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 งานแนะแนวฯ

9-12 เม.ย. 64 ลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 งานทะเบียน

9 เม.ย. 64 ขออนุมัติผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา งานวัดผลฯ

16 เม.ย. 64 ประกาศผลการเรียนหลักสูตร ปวช. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 งานวัดผลฯ

19-20 เม.ย. 64 ยื่นคําร้องขอแก้ 0 , มส. /แก้กิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 งานทะเบียน/งานกิจกรรม

21 เม.ย. 64 สอบแก้ตัว 0 , มส. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 งานวัดผลฯ/ครูผู้สอน

21 เม.ย. -7 พ.ค. 64 ดําเนินการแก้กิจกรรม มผ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 งานกิจกรรมฯ

22 เม.ย. 64 นักเรียนระดับ ปวช. เข้าร่วมพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตร ประจําปีการศึกษา 2563 งานทะเบียน

22 เม.ย. 64 อนุมัติ รบ. ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 (จบพร้อมรุ่น) งานทะเบียน

23 เม.ย. 64 ประกาศผลสอบแก้ตัว 0 , มส. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 งานวัดผลฯ

19 เม.ย. -12 พ.ค.64 จัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 งานพัฒนาหลักสูตรฯ

10-13 พ.ค. 64 ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2564 /กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 งานแนะแนวฯ/งานกิจกรรม

11 พ.ค. 64 ประกาศผลการแก้กิจกรรม มผ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 งานวัดผลฯ

5.3  ปฏิทินการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง



วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

13 พ.ค. 64 ประกาศผลการเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 งานวัดผลฯ

14 พ.ค. 64 ปฐมนิเทศนักเรียนออกฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (ฝึกงาน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

14 พ.ค. 64 ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร ปวช. 1, 2 ,3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 งานทะเบียน

15-29 พ.ค. 64 ขอลงทะเบียนเพิ่ม/ขอถอนรายวิชา งานทะเบียน

17 พ.ค. 64 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตร ปวช. งานพัฒนาหลักสูตรฯ

17 พ.ค. -4 ม.ิย. 64 ลงทะเบียนเรียนช้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 งานทะเบียน

1 ก.ค. -14 ก.ย. 64 เร่ิมเรียนและสิ้นสุดการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564 งานพัฒนาหลักสูตรฯ

1 ก.ย. -30 ก.ย.64 ประกาศรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 3-4 ปีการศึกษา 2564 งานประชาสัมพันธ์

13 ก.ย. 64 สัมมนานักเรียนออกฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (ฝึกงาน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

13-17 ก.ย. 64 สอบปลายภาคเรียนหลักสูตร ปวช. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 งานวัดผลฯ

20-24 ก.ย. 64 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 งานกิจกรรมฯ

28 ก.ย. 64 ขออนุมัติผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา งานวัดผลฯ

29 ก.ย. 64 ประกาศผลการเรียนหลักสูตร ปวช. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 งานวัดผลฯ

30 ก.ย.- ต.ค. 64 ยื่นคําร้องขอแก้ 0 , มส. /แก้กิจกรรม (มผ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 งานทะเบียน

4 ต.ค. 64 สอบแก้ตัว 0 , มส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 งานทะเบียน
6 ต.ค. 64 ประกาศผลสอบแก้ตัว 0 , มส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 งานวัดผลฯ

4-15 ต.ค. 64 ดําเนินการแก้กิจกรรม (มผ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 งานกิจกรรมฯ
19 ต.ค. 64 ประกาศผลการแก้กิจกรรม (มผ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 งานกิจกรรมฯ










