วิทยำลัยเทคนิคภูเก็ต
ปฏิทินดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำโครงกำร
ภำคเรียนที่ 2/2557
ลำดับที่

วัน เดือน ปี ที่ดำเนินกำร

1
2
3
4
5

24 ตค.57
29 ตค.57
สัปดาห์ที่ 2 (27-31 ต.ค.57)
สัปดาห์ที่ 3 (3-7 พ.ย.57)
สัปดาห์ที่ 5 ของการเรียน
(วันที่ 17-21 พ.ย.57)

6
7
8
9
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13

รำยกำร

ประชุมครูผู้สอนวิชาโครงการ
นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชา ประชุมเพื่อรับฟังคาชี้แจง
ครูผู้สอนชี้แจงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการเรียนวิชาโครงการ (นศ.เขียนโครงการแบบ คก.01)
นักศึกษาขอสอบหัวข้อโครงการวิจัยต่อครูผู้สอนวิชาโครงการ (กรอกแบบ คก.02)
โดยครูผู้สอนวิชาโครงการสรุปผลการสอบหัวข้อโครงการวิจัย (ตามแบบคก.03)
นักศึกษาเขียนคาร้องขอสอบความก้าวหน้าการวิจัย ครั้งที่1 (ตามแบบคก.04)
นักศึกษารายงานและนาเสนอความก้าวหน้าของโครงการ ครั้งที่ 1(นาเสนอการเขียนโครงการ)
โดยครูผู้สอนวิชาโครงการสอบความก้าวหน้า ครั้งที่ 1
สัปดาห์ท6ี่ (25พย.57)
ครูผู้สอนรวบรวมโครงการวิจัยของนักศึกษาส่งฝ่ายวิชาการ และรายงานความก้าวหน้า
การสอนวิชาโครงการ ครั้งที่ 1 (แบบ คก.05)
26-28 พ.ย.57
เสนอโครงการของนักศึกษาวิชาโครงการเพื่อขออนุมัติวทิ ยาลัยฯ (ใช้แบบ คก.01เสนออนุมัติ)
สัปดาห์ท7ี่ 1-4 ธค.57
ส่งคืนโครงการของนักศึกษาที่เรียนวิชาโครงการให้แก่ครูผู้สอนเพื่อแจ้งนักศึกษา
สัปดาห์ที่ 8 (วันที่ 8-12 ธ.ค.57) นักศึกษาขอสอบความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 (ตามแบบ คก.04)
สัปดาห์ท9ี่ (วันที่15-19 ธ.ค.57) นักศึกษารายงานและนาเสนอความก้าวหน้าของโครงการ ครั้งที่ 2 (นาเสนอการดาเนินการ)
สัปดาห์ท1ี่ 0 (วันที่22-26 ธค.57) ครูผู้สอนรายงานความก้าวหน้าการสอนวิชาโครงการ ครั้งที่ 2 (แบบ คก.05)
(การจัดทานวัตกรรมโครงการวิจัยของนักศึกษา)
สัปดาห์ท1ี่ 2 (วันที่5-9 ม.ค.58) นักศึกษาขอสอบความก้าวหน้า ครั้งที่ 3 (แบบ คก.04) เสนอต่อครูผู้สอน
สัปดาห์ท1ี่ 3 (12-16 ม.ค.58) นักศึกษารายงานและเสนอความก้าวหน้า ครั้งที่ 3 (นาเสนอผลการดาเนินการ) โดยครู
ผู้สอนวิชาโครงการสอบความก้าวหน้า ครั้งที่ 3

สถำนที่
ห้องคอซิมบี้

ผู้รบั ผิดชอบ

งานพัฒนาหลักสูตรฯ
มุก-จัน เอนกประสงค์
ฝ่ายวิชาการ
ตามตารางสอน นักศึกษา/ครูผู้สอน
ตามตารางสอน
นักศึกษา
ตามตารางสอน
ครูผู้สอน
ตามตารางสอน
นักศึกษา
ตามตารางสอน
นักศึกษา
ตามตารางสอน
ครูผู้สอน
ฝ่ายวิชาการ
ครูผู้สอน
งานวัดผลฯ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
ตามตารางสอน
นักศึกษา
ตามตารางสอน นักศึกษา/ครูผู้สอน
ฝ่ายวิชาการ
ครูผู้สอน /
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
ตามตารางสอน
นักศึกษา
ตามตารางสอน นักศึกษา/ครูผู้สอน

หน้าที่ 2
ลำดับที่

วัน เดือน ปี ที่ดำเนินกำร
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15

สัปดาห์ท1ี่ 4 (วันที่19มค.57)
สัปดาห์ท1ี่ 5
(วันที่ 26-30 มค.58)

16
17
18
19
20

รำยกำร

ครูผู้สอนรายงานความก้าวหน้าการสอนวิชาโครงการ ครั้งที่ 3 (แบบ คก.05)
นักศึกษาส่งรายงานวิจัยให้ครูผู้สอนตรวจสอบ (ยังไม่เข้าเล่ม) เขียนตามคู่มือการจัดทา
รายงานผลวิชาโครงการ เขียนคาร้องขอประเมินการวิจัย (ตามแบบ คก.06)
นักศึกษาสาธิตการทางานของนวัตกรรมโครงการวิจัยพร้อมทั้งนาเสนอรายงานการวิจัย
ต่อครูผู้สอน และ เขียนแบบขออนุญาตให้เข้าเล่มโครงการ (ตามแบบ คก.08)
สัปดาห์ท1ี่ 6 (วันที่27 ม.ค.-4 ก.พ.58) นักศึกษาส่งรายงาน (เข้าเล่มเรียบร้อยแล้ว) จานวน 3 เล่ม ที่ครูผู้สอน
5 กพ.58
ครูผู้สอนส่งรายงานสรุปผลการดาเนินการวิชาโครงการ และรวบรวมเอกสารรายงานการ
วิจัย จานวน 3 เล่ม ต่อ 1 กลุ่ม ส่งฝ่ายวิชาการ (ตามแบบ คก.07)
6 กพ.58
นักศึกษานาบอร์ดแสดงผลงานพร้อมนวัตกรรมรายงานตัวและติดตั้งนวัตกรรมโครงการ
วิจัยเพื่อเข้าร่วมงานเทคนิคปริทัศน์ ประจาปีการศึกษา 2557
9-10 กพ.58
คณะกรรมการสอบวิชาโครงการ สรุปผลการประเมินผลการวิจัย (ตามแบบ คก.09)
12-13 ก.พ.58
จัดกิจกรรมทางวิชาการ เทคนิคปริทัศน์ ประจาปีการศึกษา 2557
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12-Feb-58

22

12-13 ก.พ.58

23

13-Feb-58

นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชา ทุกคน เข้าร่วมพิธเี ปิดกิจกรรมทาง
วิชาการ เทคนิคปริทัศน์ ประจาปีการศึกษา 2557
นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 นาเสนอผลงานวิจัยต่อคณะกรรมการ (ตามกาหนดการ)
นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกคน ร่วมพิธปี ิดกิจกรรมทางวิชาการ เทคนิคปริทัศน์
ประจาปีการศึกษา 2557

สถำนที่

ผู้รบั ผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ
ตามตารางสอน

ครูผู้สอน
นักศึกษา/ครูผู้สอน

ตามตารางสอน

นักศึกษา/ครูผู้สอน

แผนกวิชา
ฝ่ายวิชาการ

นักศึกษา/ครูผู้สอน
ครูผู้สอน /
งานพัฒนาหลักสูตร
นักศึกษา/ฝ่ายวิชาการ

บริเวณลานหน้า
พระวิษณุกรรม
ฝ่ายวิชาการ
คณะกรรมการ
บริเวณลานหน้า นักศึกษา/ฝ่ายวิชาการ
พระวิษณุกรรม
โรงอาหารวิทยาลัยฯ นักศึกษา/บุคลากร
เวลา 08.00 น.
วิทยาลัยฯ
ตามสถานที่ที่
นักศึกษา/กรรมการ
วิทยาลัยฯ กาหนด
โรงอาหารวิทยาลัยฯ นักศึกษา/บุคลากร
เวลา 14.00 น.
วิทยาลัยฯ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ฝ่ายวิชาการ

