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            ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี  
                     โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา  
                                        ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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     ปฏิทินปฏบิัติงานประจ าปีการศึกษา ปฏิทินปฏบิัติงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐๒๕๖๐  
        โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 
        ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
 เดือน พฤษภาคม 2560  

5 พ.ค. 60 
 

09.00 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 และ ม.4    
              ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนและ 
บุคลากรทุกฝ่าย 

5 - 10 พ.ค. 60 นักเรียน ม.1 และ ม.4 ทุกคน เข้าค่ายปรับพ้ืนฐานความรู้ 
และเตรียมความพร้อมนักเรียนในระบบเรียนประจ า  

ฝ่ายวิชาการและ 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

8 - 10 พ.ค. 60 ค่ายพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภานักเรียน งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
และสภานักเรียน 

13 พ.ค. 60 
 

นักเรียนระดับชั้น ม.2,ม.3,ม.5 และ ม.6 
รายงานตัวเข้าหอพักและลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2560 
- 09.00 น. นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.3 ลงทะเบียนเรียน 
- 13.30 น. นักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 ลงทะเบียนเรียน 
- 19.00 น. กิจกรรมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.2,ม3,ม5,ม.6  

บุคลากรทุกฝ่าย 
ใต้ถุนอาคารหอประชุม 
ใต้ถุนอาคารหอประชุม 
บนหอประชุม 

14 - 15 พ.ค. 60 - กิจกรรมนิเทศ ฝึกอบรมทบทวนและฝึกระเบียบวินัย       
  ระดับชั้น ม.2,ม.3,ม.5 และ ม.6 

ฝ่ายพัฒนาคณุธรรมฯ 
งานส่งเสรมิทักษะผู้น า 
งานกิจกรรม/ครูประจ าชั้น 

14 พ.ค. 60 - 13.00 น. นักเรียนชั้น ม.4 (เก่า) รายงานตัวเข้าหอพัก ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯ 
15 พ.ค. 60 - 07.30 น. พิธีรับขวัญน้องใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 

- 10.30 น. กิจกรรมปฐมนิเทศและฝึกอบรมนักเรียน ม.1 และ 4 
- 13.00 น. นักเรียนระดับชั้น ม.2,ม.3,ม.5 และ ม.6 
  ทดสอบค าศัพท์ภาษาอังกฤษประจ าภาคเรียนที่ 1/2560 

ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯ 
งานส่งเสริมทักษะผู้น า 
ฝ่ายวิชาการ/สาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

15 - 16 พ.ค. 60 ค่ายฝึกอบรมระเบียบวินัยและเสริมสร้างอุดมการณ์ประชาธิปไตย  
ระดับชั้น ม.1 และ ม.4  

ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯ 
งานส่งเสริมทักษะผู้น า 

16 พ.ค. 60 - นักเรียนชั้น ม.2 , ม.3 , ม.5 และ ม.6 เริ่มจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
17 พ.ค. 60 - ม.1 , ม. 4 และ เริ่มจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ 

20 - 21 พ.ค.60 เรียนพิเศษภาคเสาร์ - อาทิตย์ งานการเรียนภาคพิเศษ 
ฝ่ายวิชาการ 

20- 24 พ.ค. 60 เข้าร่วมการประชุมนักเรียนนานาชาติ ครั้งที่ 8 ณ ประเทศมาเลเซีย สาระฯภาษาต่างประเทศ 
22 - 23 พ.ค.60 โครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพ ครั้งที่ 1 

เวลา 05.00 น. นักเรียนทุกคนเข้ารับการตรวจร่างกาย  
เจาะเลือด ประเมินภาวะโภชนาการ (สัดส่วน)   

งานพยาบาล 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปฯ 
ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯ 

27 - 28 พ.ค.60 เรียนพิเศษภาคเสาร์ - อาทิตย์ งานการเรียนภาคพิเศษ 
ฝ่ายวิชาการ 

 เดือน มิถุนายน 2560  
2 มิ.ย. ถึง 
4 มิ.ย. 60 

นักเรียนกลับบ้านครั้งที่ 1 
(รับนักเรียนกลับบ้านวันท่ี 1 มิ.ย.60 และส่งกลับเข้าโรงเรยีน  

ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯ
และคณะครูกลุ่มรับ/ส่ง 
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4 มิ.ย.60) 
วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
5 มิ.ย. 60 วันสิ่งแวดล้อมโลก งานสิ่งแวดล้อมและสาระสังคมฯ 

10 - 11 มิ.ย. 60 โครงการทัศนศึกษาล้านนาไทย   
(วิชาสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวง ระดับ ม.1 ) 

ฝ่ายวิชาการ/งานระดับชั้น  
กลุ่มสาระฯ สังคมฯ 

10 มิ.ย. 60 เรียนชดเชยวันศุกร์ที่ 2 มิ.ย. 60 ฝ่ายวิชาการ 
  11 มิ.ย. 60 เรียนพิเศษภาคเสาร์ - อาทิตย์ งานการเรียนภาคพิเศษ 

ฝ่ายวิชาการ 

12 - 16 มิ.ย. 60 ประเมินบุคลิกภาพนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (ใหม่) 
 ปีการศึกษา 2560 

ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯ 
งานส่งเสรมิทักษะผู้น านักเรียน 

17 - 18 มิ.ย. 60 เรียนพิเศษภาคเสาร์ - อาทิตย์ งานการเรียนภาคพิเศษ 
ฝ่ายวิชาการ 

22 มิ.ย. 60 พิธีวันเกียรติยศ นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (ใหม่)  
ปีการศึกษา 2560 

งานส่งเสรมิทักษะผู้น านักเรียน 
งานสภานักเรียนงานกิจกรรม 
ฝ่ายพัฒนาคณุธรรมฯ 

23 - 25 มิ.ย. 60 นักเรียนกลับบ้านครั้งที่ 2  
(รับนักเรียนกลับบ้านวันที่ 22 มิ.ย.60 และส่งกลับเข้าโรงเรียน 25 มิ.ย.60) 

ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯและ
คณะครูกลุ่มรับ /ส่ง 

29 มิ.ย. 60 
 

- 08.30 - 12.00 น. พิธีไหว้ครูประจ าปีการศึกษา 2560 
- 13.00 - 16.30 น. กิจกรรมวันสุนทรภู่, 
  กิจกรรมรักการอ่าน , กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด, 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

กิจกรรม/กลุม่สาระฯภาษาไทย 
งานหอสมุด/ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
งานอาคารสถานท่ี 

 เดือน กรกฎาคม 2560  
1 ก.ค. 60 เรียนชดเชยวันศุกร์ที่ 23 มิ.ย.60 ฝ่ายวิชาการ 
2 ก.ค.60 เรียนพิเศษภาคเสาร์ - อาทิตย์ งานการเรียนภาคพิเศษ/ฝ่ายวิชาการ 

4 ก.ค. 60 กิจกรรมสวนสนามลูกเสือเนตรนารี  
เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย(1 ก.ค.วันสถาปนาลูกเสือไทย) 

กิจกรรมลูกเสือ 

5 ก.ค. 60 เวลา 15.30 น.กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  กลุ่มสาระฯสังคม/งานสภานักเรียน 

7 - 11 ก.ค. 60 นักเรียนกลับบ้านครั้งที่ 3  
  (รับนักเรียนกลับบ้านวันที่ 6 ก.ค. 60 และส่งกลับเข้า

โรงเรียน 11 ก.ค.60) 

ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯและ
คณะครูกลุ่มรับ/ ส่ง 

10 ก.ค.60 ชดเชยวันอาสาฬหบูชา  

11 ก.ค.60 ชดเชยวันเข้าพรรษา  
15 ก.ค. 60 เรียนชดเชยวันศุกร์ที่ 7 ก.ค. 60 ฝ่ายวิชาการ 
16 ก.ค.60 เรียนพิเศษภาคเสาร์ - อาทิตย์ งานการเรียนภาคพิเศษ/ฝ่ายวิชาการ 

18 ก.ค. 60 - กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของ 
  “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”   

ฝ่ายพัฒนาคณุธรรมฯ 
งานกิจกรรม/งานส่งเสริมทักษะ
ผู้น านักเรยีน 

21 - 23 ก.ค.60 โครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพ ครั้งที่ 2 นักเรียนทุกคนเข้าฟัง
การแปลผลการตรวจร่างกาย เจาะเลือด ประเมินภาวะ
โภชนาการ (สัดส่วน)   

งานพยาบาล 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปฯ 
ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯ 
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 วัน เดือน ปี  กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
22 ก.ค. 60 - กิจกรรมสืบมหาชะตาและตานหาแม่ฟ้าหลวง 

   09.00 น. ผู้ปกครองและนักเรียนพร้อมกันบริเวณพิธี 
ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป/งานสภา
นักเรียน/งานส่งเสริมทักษะผู้น า
นักเรียน/สาระฯสังคมศึกษาฯ 

23 ก.ค. 60 เตรียมความพร้อมในการสอบกลางภาค  งานการเรียนภาคพิเศษ/ฝ่ายวิชาการ 

24 - 27 ก.ค. 60 นักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 
วันที่ 27 ก.ค. 60  (สอบถึงเวลา 12.00 น.) 
 

ฝ่ายวิชาการ/บุคลากรทุกฝ่าย 

28 ก.ค. 60 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

งานกิจกรรม 

 28 - 30 ก.ค. 60 
 

นักเรียนกลับบ้านครั้งที่ 4  
(รับนักเรียนกลับบ้านวันที่ 27 ก.ค. 60 เวลา 14.00 น.และ
ส่งกลับเข้าโรงเรียน 30 ก.ค.60) 

ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯและคณะ
ครูกลุ่มรับ/ส่ง 

29 ก.ค. 60 วันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 เดือน สิงหาคม 2560  

5 ส.ค. 60 เรียนชดเชยวันศุกร์ที่ 28 ก.ค. 60 ฝ่ายวิชาการ 
6 ส.ค. 60 เรียนพิเศษภาคเสาร์ - อาทิตย์ ฝ่ายวิชาการ 
7 ส.ค. 60 วันรพี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 
8 ส.ค. 60 วันอาเซียน (ASEAN Day) 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
และภาษาต่างประเทศ 

12 ส.ค. 60 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) 

งานส่งเสริมทักษะผู้น า/ฝ่าย
พัฒนาฯ/งานสภานักเรียน 

13 ส.ค. 60 เรียนพิเศษภาคเสาร์ - อาทิตย์ ฝ่ายวิชาการ 
14 ส.ค. 60 วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ (เรียนตามปกติ) ฝ่ายวิชาการ 

14 - 20 ส.ค. 60 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
จังหวัดเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยพะเยา 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ฝ่ายวิชาการ 

 18 - 20 ส.ค. 60 นักเรียนกลับบ้านครั้งที่ 5   
รับนักเรียนกลับบ้านวันที่ 17 ส.ค.60 และส่งกลับเข้าโรงเรียน 
วันอาทิตย์ 20 ส.ค. 60  

ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯและคณะ
ครูกลุ่มรับ/ส่ง 

26 ส.ค. 60 เรียนชดเชยวันศุกร์ที่ 18 ส.ค. 60 ฝ่ายวิชาการ 
27 ส.ค. 60 เรียนพิเศษภาคเสาร์ - อาทิตย์ งานการเรียนภาคพิเศษ/ฝ่ายวิชาการ 

29 ส.ค.60 กิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์  
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
คอมพิวเตอร ์

 เดือน กันยายน 2560  
ก.ย. 60 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับจังหวัดพะเยา กลุ่มสาระการเรียนรู/้ฝ่ายวิชาการ 

ก.ย. 60 กิจกรรม “ค่ายวิชาการสานฝันมุ่งมั่นสู่อนาคต”  
ระดับ ม.6 จ านวน 40 คน 

ฝ่ายวิชาการ 
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ก.ย. 60 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมสัมมนาทาง
วิชาการของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ จ.ระยอง 

ฝ่ายวิชาการ 

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2 ก.ย. 60 โครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพ ครั้งที่ 3 

เวลา 05.00 น. นักเรียนทุกคนเข้ารับการตรวจร่างกาย  
เจาะเลือดครั้งที่ 2 ประเมินภาวะโภชนาการ (สัดส่วน)   

งานพยาบาล 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปฯ 
ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯ 

2 - 3 ก.ย. 60 เรียนพิเศษภาคเสาร์ - อาทิตย์ งานการเรียนภาคพิเศษ 
ฝ่ายวิชาการ 

 8 - 10 ก.ย. 60 นักเรียนกลับบ้านครั้งที่ 6   
รับนักเรียนกลับบ้านวันที่ 7 ก.ย.60 และส่งกลับเข้าโรงเรียน 
วันอาทิตย์ 10 ก.ย. 60  

ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯและ
คณะครูกลุ่มรับ/ส่ง 

14 - 16 ก.ย. 60 โครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพ ครั้งที่ 4 
ประเมินติดตามผลก่อนปิดภาคเรียน 

งานพยาบาล/ฝ่ายบริหารงานทัว่ไปฯ 
ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมฯ 

16 ก.ย. 60 เรียนชดเชยวันศุกร์ที่ 8 ก.ย. 60 ฝ่ายวิชาการ 
 17 ก.ย. 60 นักเรียนเรียนพิเศษภาคเสาร์ - อาทิตย์  งานการเรียนภาคพิเศษ/ฝ่ายวิชาการ 

23 ก.ย. 60 นักเรียนประเมินรายวิชาทักษะผู้น า ฝ่ายวิชาการ 
 24 ก.ย. 60 นักเรียนเตรียมสอบปลายภาคเรียน  ฝ่ายวิชาการ 

25 - 29 ก.ย.60 นักเรียนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 
โดยวันที่ 29 ก.ย. 2560 สอบถึงเวลา 12.00 น. 

ฝ่ายวิชาการ 

29 ก.ย. 60 นักเรียนกลับปิดภาคเรียน เรยีนที่ 1/2560 
รับนักเรียนกลับบ้าน เวลา 14.00 น.  

ฝ่ายพฒันาคุณธรรมฯและ 
คณะครูทุกคน  

 เดือน ตุลาคม 2560  
13 ต.ค. 60 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
งานกิจกรรม/ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

21 ต.ค. 60 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของ 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

ฝ่ายพัฒนาคณุธรรมฯ/งานส่งเสรมิ
ทักษะผู้น านักเรยีน/งานกิจกรรม 

23 ต.ค. 60 กิจกรรมวันปิยมหาราช งานกิจกรรม/ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

   
 

วัน เดือน ปี ปฏิทินรับการประเมินคุณภาพโรงเรียนด้านต่างๆ 
ประจ าภาคเรียนที่ 1/2560 

กลุ่มงาน/ฝ่าย 
ผู้รับผิดชอบ 

7 กรกฎาคม 2560 ประเมินการตรวจสอบภายใน 
อ้างอิง ศธ 04266/ว662 ลว. 1 ก.พ. 60 

งานการเงินและพัสดุ 
ฝ่ายอ านวยการ 

สิงหาคม 2560 ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดบัเขตพื้นท่ี  
(ต.ค.60ระดับจังหวัด และ ม.ค. 60 ระดับภาค/กลุ่มจังหวดัที่ 8) 

ทุกฝ่ายร่วมกับครูประจ าชั้น
ระดับ ม.3 และ ม.6 

สิงหาคม 2560 รับการนิเทศจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดา้นวชิาการ สพม.36 ฝ่ายวิชาการ 
สิงหาคม 2560 ประเมินโรงเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมและคณะท างาน 

สิงหาคม 2560 ประเมินโรงเรียนสีขาว ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมและคณะท างาน 

กันยายน 2560 ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล รางวัลคุณภาพ OBEC QA คณะท างานและทุกฝ่าย 

หมายเหตุ : ปฏิทินปฏิบตัิงานน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



   ๖ 

    1. การรับนักเรียนกลับบ้าน แบ่งเป็น 2 รอบ (ยกเว้นวันที่โรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษ) 
              รอบที่ 1  กลับเวลา  13.00-14.00น. ได้แก่ นักเรียนที่อาศัยอยู่ ในอ าเภอเชียงม่วน และจังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากจังหวัดพะเยา  
              รอบที่ 2  กลับเวลา  14.00-16.00น. ได้แก่ กลุ่มนักเรียนท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดพะเยา  

    2.การส่งนักเรียนกลับเข้าโรงเรียน ให้นักเรียนรายตัวเข้าหอพักเวลา 13.00 – 16.00 น. 


