ปฏิทินปฏิบัติงาน
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน)
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ปีการศึกษา 2559

อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

คานา

โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายทั้งด้าน
คุณภาพ ด้านโอกาส และการมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา และมีคุณลักษณะ 5
ประการของโรงเรียนสุจริต เพื่อเป็นการวางรากฐานการปลูกจิตสานึกซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ ที่มุ่งสู่การเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง
หลีกเลี่ยงอบายมุข ทุกหน่วยงานรับผิดชอบ ตอบสนองการป้องกันทุจริต” และสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น พัฒนาผู้เรียนให้เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน นักเรียนได้
เรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปลูก
จิตสานึกให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ และ
ยึดมั่นในคุณธรรม และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นการวางแผนกาหนดปฏิทินการ
ทางานถือเป็นเรื่องสาคัญยิ่งเพราะจะเป็นตัวกาหนด ติดตาม การดาเนินการของโรงเรียนไปสู่
ความสาเร็จ
โรงเรียนจึงได้จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายกลุ่มงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปี
การศึกษา 2559 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทางานของบุคลากร ครู นักเรียน ใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกาหนดเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามนโยบายของ
สถานศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อไป

โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน)
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ปฏิทินปฏิบัติงาน
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน)
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
*******************************
วัน/เดือน/ปี

งาน/กิจกรรม
เดือนพฤษภาคม
13 พฤษภาคม 59
-ดูถ่ายทอดสดนายกพบครู
14 พฤษภาคม 59
-ประชุมครูชี้แจงนโยบายและจัดชั้นเรียน
16 พฤษภาคม 59
-เปิดภาคเรียนที่ 1/2559
-เริ่มบันทึกเวลาเรียน
-สารวจเครื่องแต่งกาย ทรงผมนักเรียน
20-21 พฤษภาคม 59 -กิจกรรมวันวิสาขบูชา”เดินขึ้นภูบูชาเจดีย์แก้ว”
ณ วัดท่าตอนพระอารามหลวง โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา”ป้องกันทุจริต”(ภายใต้ชื่อ”
โรงเรียนสุจริต”)
24 พฤษภาคม 59
ภริยาท่านผู้ว่ามาเยี่ยมนักเรียนทุน
24-25 พฤษภาคม 59 -อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ สวนธรรม
โกศล วัดท่าตอนพระอารามหลวง โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา”ป้องกันทุจริต”(ภายใต้ชื่อ”
โรงเรียนสุจริต”)
26-27 พฤษภาคม 59 -อบรมShift & Share ณ สวนธรรมโกศล วัด
ท่าตอนพระอารามหลวง โครงการปฏิหารแห่ง
ชีวิต Miracle of Life
30 พฤษภาคม 59
-รายงานประจาปี 2558(SARโรงเรียน)
31 พฤษภาคม 59
-กิจกรรมงานวันงดสูบบุหรี่โลก

ผู้รับผิดชอบ
-สพป.ชม.3
-ฝ่ายบริหาร
-ฝ่ายวิชาการและครูประจาชั้น
-ครูประจาวิชา
-ฝ่ายกิจการนักเรียน
-งานกิจการนักเรียน
นักเรียน ชั้น ป.6 และม.1

-งานชุมชนสัมพันธ์
-ครูยุพา ครูสัญญา ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ
นักเรียน ม.2 = 20 คน
(รร.เจ้าพ่อหลวง รร.เมืองงาม รร.
บ้านท่ามะแกง รร.เพียงหลวง ๑
-งานกิจการนักเรียน
นักเรียน ชั้น ป.5 - ม.3
ครูฐิติอาภา ครูกัลยาณี
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
-งานกิจการนักเรียน

วัน/เดือน/ปี
5 มิถุนายน 59

9 มิถุนายน 59
10 มิถุนายน 59
10 มิถุนายน 8 กรกฎาคม 59
14 มิถุนายน 59
15 มิถุนายน 59
15 มิถุนายน 59

16 มิถุนายน 59
22 มิถุนายน 59
23-25 มิถุนายน 59

24 มิถุนายน 59
25 มิถุนายน 59

26 มิถุนายน 59
27-28 มิถุนายน 59

งาน/กิจกรรม
เดือนมิถุนายน
ทีมงาน MOL มาถ่ายทา VTR โครงการ”พี่สู่
น้อง สู่ชุมชน ด้วยวิถึหัตถกรรม”
-กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก(ทาความสะอาด
โรงเรียนและชุมชน)
กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและ
คณะกรรมการ
-กิจกรรมกีฬา-กีฑาสีนักเรียน
-เสวนายกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์ที่ 2
-นักเรียน ม.2 อบรม ความรู้เกี่ยวกับ “ข้าว”

ผู้รับผิดชอบ
คณะครูทั้งโรงเรียน
-งานชุมชนสัมพันธ์
-งานกิจการนักเรียน
-งานกิจการนักเรียน
-งานพลานามัย(งบจากพัฒนาสังคมฯ)
- งานวิชาการ

-งานชุมชนสัมพันธ์ วิทยากรจาก
ศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
-เลี้ยงส่งครูวิไลวรรณ ไปโรงเรียนบ้านท่ามะแกง -งานชุมชนสัมพันธ์
-วันไข้เลือดออกอาเซียน
-งานชุมชนสัมพันธ์
-กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและลูกน้า
ยุงลาย
-ประชุมติดตามงาน ประเมินโรงเรียนสุจริต
-งานบริหารทั่วไป
-ประชุมติดตามงาน ประเมินโรงเรียนสุจริต
-งานบริหารทั่วไป
- นักเรียน ม.1 อบรมเศรษฐกิจพอเพียง
-งานบริหารทั่วไป
อ.เชียงดาว
ครูพรชัย ครูยงลาภ ครูพิทักษ์ชัย
ครูสุมาลี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 4
คน และนักเรียน ม. 1=65 คน
-ประชุม “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งโรงพัก”
-งานนโยบายและแผน
ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคา
ผอ. ครูสัญญา ครูกรกฎ
-สัมมนายกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- งานวิชาการ
ณ หอประชุมแสดงสินค้านานาชาติ
ครูยงลาภ
-อบรมครูวิทยาศาสตร์ มัธยม ห้องประชุม 4
-ครูฉันทนัทธ์
สพป.ชม.3
-วันสุนทรภู่
-งานบริหารทั่วไป
-วันต่อต้านยาเสพติด
งานวันสาคัญ
-คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา -งานนโยบายและแผน
ท่าตอนศูนย์ที่ 2 นิเทศ 4 กลุ่มงาน
ผอ. ครูสัญญา

วัน/เดือน/ปี
1 กรกฎาคม 59
4 กรกฎาคม 59
5 กรกฎาคม 59
6 กรกฎาคม 59

10 กรกฎาคม 59
14 กรกฎาคม 59
18 กรกฎาคม 59
19 กรกฎาคม 59
20 กรกฎาคม 59
29 กรกฎาคม 59
3 สิงหาคม 59
11 สิงหาคม 59
12 สิงหาคม 59
18 สิงหาคม 59
31 สิงหาคม 59

19-21 กันยายน 59
22-23 กันยายน 59
28-29 กันยายน 59

18 กรกฎาคม 59
19 กรกฎาคม 59
20 กรกฎาคม 59
29 กรกฎาคม 59

งาน/กิจกรรม
เดือนกรกฎาคม
-พิธีทบทวนคาปฏิญาณและสวนสนามวัน
สถาปนาลูกเสือไทย
-โรงพยาบาลท่าตอนมาตรวจช่องปากนักเรียน
-วัดตัวนักกีฬา-นักกรีฑา
-ประชุมติดตามงาน ประเมินโรงเรียนสุจริต
รองฯพัฒนพงศ์ ศน.อรุณ
ผอ.เจษฎา
คุณครูประทุม
-ร่วมพิธีวันคล้ายวันเกิดท่านเจ้าคุณฯวัดท่าตอน
-งานเลี้ยงรับ-ส่งคุณครูในศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่าตอนศูนย์ที่ 2 ณ รร.วัดห้วยน้าเย็น
-กิจกรรมเทียนแห่เทียนเข้าพรรษา
-หยุดวันอาสาฬหบูชา
-หยุดวันเข้าพรรษา
--กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
เดือนสิงหาคม
-แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาท่าตอนศูนย์ที่ 2
ณ โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน)ฯ
-กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
-หยุดวันแม่แห่งชาติ
-วันวิทยาศาสตร์
-แข่งขันโครงการ”พี่สู่น้อง สู่ชุมชน ด้วยวิถี
หัตถกรรม” ที่เมืองทองธานี กทม.
เดือนกันยายน
-ส่งต้นฉบับข้อสอบ
-สอบภาคปลายภาคเรียนที่ 1/2559
-ส่งเอกสาร ปพ.5 ครั้งที่ 1
1. คะแนนสอบกลางภาค
2. ปพ.6 นักเรียนรายบุคคล
3. เวลาเรียนเป็นปัจจุบัน
-กิจกรรมเทียนแห่เทียนเข้าพรรษา
-หยุดวันอาสาฬหบูชา
-หยุดวันเข้าพรรษา
--กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

ผู้รับผิดชอบ
-งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-งานอนามัย ครูสุดารัตน์
-ผอ. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ ครูบัส
-ผู้บริหาร
-4 กลุ่มงาน
คณะครูทุกท่าน
-งานชุมชนสัมพันธ์
-งานบุคลากร
-งานวันสาคัญ
-งานวันสาคัญ
-งานวันสาคัญ
-กลุ่มสาระภาษาไทย
-งานวิชาการ
-งานวันสาคัญ
-กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
-งานวิชาการ

-งานวิชาการ
-งานวิชาการและงานวัดผลประเมินผล
-ครูประจาวิชา/หัวหน้ากลุ่มสาระ
-ครูประจาชั้น
-งานทะเบียนวัดผล
-งานวิชาการ/ผู้บริหาร
-งานวันสาคัญ
-งานวันสาคัญ
-งานวันสาคัญ
-กลุ่มสาระภาษาไทย

วัน/เดือน/ปี
3 สิงหาคม 59
11 สิงหาคม 59
12 สิงหาคม 59
18 สิงหาคม 59
31 สิงหาคม 59

19-21 กันยายน 59
22-23 กันยายน 59
28-29 กันยายน 59

3-7 ตุลาคม 59
10 ตุลาคม 2559

หมายเหตุ

งาน/กิจกรรม
เดือนสิงหาคม
-แข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาท่าตอนศูนย์ที่ 2
ณ โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน)ฯ
-กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
-หยุดวันแม่แห่งชาติ
-วันวิทยาศาสตร์
-แข่งขันโครงการ”พี่สู่น้อง สู่ชุมชน ด้วยวิถี
หัตถกรรม” ที่เมืองทองธานี กทม.
เดือนกันยายน
-ส่งต้นฉบับข้อสอบ
-สอบภาคปลายภาคเรียนที่ 1/2559
-ส่งเอกสาร ปพ.5 ครั้งที่ 1
1. คะแนนสอบกลางภาค
2. ปพ.6 นักเรียนรายบุคคล
3. เวลาเรียนเป็นปัจจุบัน
เดือนกันยายน
แข่งขันกรีฑา/กีฬา ระดับศูนย์
-ประชุมครูและปิดภาคเรียนที่ 1
-ประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี ครั้งที่ 1

ผู้รับผิดชอบ
-งานวิชาการ
-งานวันสาคัญ
-กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
-งานวิชาการ

-งานวิชาการ
-งานวิชาการและงานวัดผลประเมินผล
-ครูประจาวิชา/หัวหน้ากลุ่มสาระ
-ครูประจาชั้น
-งานทะเบียนวัดผล
-งานวิชาการ/ผู้บริหาร
-งานพลานามัย
-ฝ่ายบริหาร
-คณะกรรมการตามคาสั่ง

กิจกรรมบางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ความเป็นจริง กรุณาแจ้งฝ่ายงาน
วิชาการเพื่อจะได้แทรก/ลบ กิจกรรมในตาราง และเพื่อความสมบูรณ์โปรดให้คาชี้แนะจะได้นา
ไปปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดให้ดีกว่าเดิม

ฝ่ายงานวิชาการ
ยุพา ทองปรอน

ปฏิทินปฏิบัติงาน
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน)
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
*******************************
วัน/เดือน/ปี
1 พฤศจิกายน 59
4 พฤศจิกายน 59

16 พ.ย. 59

13-14 ธ.ค.5

24 พ.ย. 59
ธันวาคม
มกราคม 57
9 มกราคม 57
10 มกราคม 57

งานที่ปฏิบัติ
-ประชุมครูเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2
-เปิดภาคเรียนที่ 2/2559
-เริ่มบันทึกเวลาเรียน
-สารวจเครื่องแต่งกาย ทรงผมนักเรียน
ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง ครั้งที่ 1
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กวาดและเก็บขยะ
บริเวณสวนธรรมโกศล
กฐินพระราชทาน วัดท่าตอนพระอารามหลวง
ค่ายคุณธรรม ที่สวนธรรมโกศล วัดท่าตอนพระอารามหลวง
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กวาดและเก็บขยะ
บริเวณสวนธรรมโกศล
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ “หมอเขียว” ที่สวนธรรมโกศล วัดท่าตอน
กิจกรรมบูรณาการ”วันลอยกระทง”
งานวันเด็กแห่งชาติ ที่ อบต.ท่าตอน

ประชุมระบบประกันคุณภาพที่ เขต 3
แข่งขันร้องเพลงธรรมะ , สวดมนต์ทานองสรภัญญะทุกระดับ
ชันที่ สวนธรรมโกศล
11 มกราคม 57 กิจกรรมวันเด็กที่สวนธรรมโกศล
- การแสดงสืบสานความเป็นไทย
- การแสดงราฉุยฉายพรหมณ์
15-17 มกราคม 57 ไปรับโล่ที่ จ.นครปฐม และ ศึกษาดูงานการจักสานที่ใหญ่

ผู้รับผิดชอบ
-ฝ่ายวิชาการ
-ครูประจาวิชา
-ฝ่ายกิจการนักเรียน
-ครูประจาชั้น
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
งานสัมพันธ์ชุมชน
งานกิจการนักเรียน
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
งานวิชาการ
งานกิจการนักเรียน

ผู้อานวยการ,ยุพา
กิจการนักเรียน

ผู้บริหาร ,

ที่สุดในประเทศไทย ที่ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
17-19 มกราคม 57 อบรมครูผู้ช่วย BBL ที่โรงเรมเชียงใหม่ภูคา
31 มกราคม 57
กุมภาพันธ์
1 ก.พ. 57
2 ก.พ. 57
3 ก.พ. 57
8 ก.พ. 57
8-9 ก.พ. 57
10-12 ก.พ. 57
10-12 ก.พ. 57
14 ก.พ. 57
17 ก.พ.57
18-20 ก.พ. 57
19-21 ก.พ. 57
24 ก.พ. 57
27-28 ก.พ. 57
28 ก.พ. 57
มีนาคม
2 มี.ค. 57
3 มี.ค. 57
4 มี.ค. 57
5 มี.ค. 57
4-7 มี.ค. 57
5-7 มี.ค. 57
10 มี.ค. 57
11 มี.ค. 57

13 ก.พ.59
12-15 ก.พ.59

ประชุมชี้แจง “การเลือกตั้ง ส.ส. “ ที่ ร.ร. แม่อายวิทยาคม

และหัวหน้าแผนงาน
ครูอุทุมพร, ครูภานุ
พงศ์ , ครูฝ้าย
กรรมการเลือกตั้ง

รับหีบบัตรที่อาเภอแม่อาย
กรรมการเลือกตั้ง
เลือกตั้ง ส.ส. ที่โรงเรียนเพียงหลวง ๑([บ้านท่าตอน)ฯ
กรรมการเลือกตั้ง
ประชุมกรรมการคุมสอบ O-net ที่ ร.ร. ไทยรัฐ 12
กรรมการคุมสอบ
สอบ O-net ป.6
งานวิชาการ
สอบ O-net ม.3
งานวิชาการ
กรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าตอน ศูนย์ที่ 2
ผู้อานวยการ
ไปศึกษาดูงานที่ประเทศลาว
ครูบุษบา , ครูยุพา
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่หาดทรายวัดพระธาตุสบฝาง
กิจกรรมบูรณาการวันมาฆบูชา
กิจการนักเรียน
Day Camp นักเรียน ป.1-ป.5
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ที่เมืองทอง
ครูกลั ยาณี ,นักเรียน
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ของศูนย์ ฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่ 2 ที่สวนธรรมโกศล
สอบ NT ประถมศึกษาปีที่ 3
งานวิชาการ
ประเมินโครงการแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก และเขียนไม่ได้
ผูอ้ านวยการ
ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าตอน ศูนย์ที่ 2
ครูยุพา
ส่งต้นฉบับข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชาการ/ธุรการ
งานเลี้ยงต้อนรับคณะครูและนักเรียนพระหฤทัย
อบรมลูกเสือจราจรนักเรียน ม.1-2
สอบอ่าน ป.1,2,4,5
สอบอ่าน ป.3,6 และ ม.1-3
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3
แข่งขันพูดภาษาอังกฤษที่ กรุงเทพฯ
ประเมินประสิทธิภาพและระบบประกันคุณภาพภายใน
กองหนึ่งใจเดียวกันมาติดตามประเมินเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานวิชาการ
งานวิชาการ
งานวิชาการ
ครูปิติพรและนักเรียน
งานบริหาร
งานบริหาร

กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ
นักเรียนป.6 ไปแข่งขันทาหนังสือเล่มเล็กที่เมืองทอง
ครูไปทัศนศึกษาดูงานที่เมืองทองธานีและจังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานวิชาการ
งานบุคลากร

18-20 ก.พ.59
21-23 ก.พ.59
25 ก.พ. 59
มีนาคม 59

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-ม.3
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.6 ระดับศูนย์ฯ
หยุดวันมาฆบูชา
สอบปลายปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
งานเปิดบ้านวิชาการ
งานสายใยรักครอบครัวสู่รั้วโรงเรียนปีที่ 5

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานกิจการนักเรียน
งานวิชาการ
งานวิชาการ
งานวิชาการ
งานกิจการนักเรียน

