ปฏิทินการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 - สถานศึกษา
ระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2562
เดือนสิงหาคม 2562
ว/ด/ป
1 สิงหาคม 2562
1 - 15 สิงหาคม 2562

รายการ/กิจกรรม/โครงการ
- ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
ศึกษานิเทศก์ ยื่นคาร้องขอย้าย ครั้งที่ 2 ประจาปี 2562

1 - 15 สิงหาคม 2562

ผู้บริหารสถานศึกษายื่นคาร้องขอย้าย ประจาปี 2562

1 สิงหาคม - 5 กันยายน การสมัครสอบการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการอัจฉริยภาพทาง
2562
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2562
สมัครในระบบออนไลน์ของ สสวท.
1 - 22 สิงหาคม 2562 การมอบหมายเครือข่าฯ ดาเนินการคัดเลือก Best Practice
งานมหกรรมวิชาการ สู่คุณภาพการศึกษา Academic Sysposium
3 - 4 สิงหาคม 2562
ค่ายทักษะชีวิต ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา เพื่อป้องกันปัญหายาเสพ
ติด และภัยทางสังคมม ประจาปีงบประมาณ 2562
1 สิงหาคม - 15 กันยายน โรงเรียนวิถีพุทธประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการ
2562
ผ่านเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com (รอบที่ 2)
5 สิงหาคม 2562
การติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการประเมิน กตปน.ต้นแบบ
ประจาปีงบประมาณ 2562
5 - 6 สิงหาคม 2562
งานชุมนุมลูกเสือสารองแห่งชาติ ครั้งที่ 1
5 - 6 สิงหาคม 2562

การติดตามการดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) จานวน 5 โรงเรียน

สถานที่
ห้องประชุมจามจุรี

กลุ่มที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
อานวยการ
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล นางสุชาดา จิโนเป็ง
บริหารงานบุคคล นางสุชาดา จิโนเป็ง
ส่งเสริมการจัดการ นางพลอยพรรณ อุดมเดช
ศึกษา
นิเทศฯ

ห้องประชุมจามจุรี

ห้องประชุมพลอยไพลิน
โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา

ส่งเสริมการจัดการ น.ส.ภัทรนิษฐ์ จิระโชติวัฒนา
ศึกษา
อานวยการและ
นิเทศฯ
นิเทศฯ
นางรพีพร เลาหกุล
ส่งเสริมการจัดการ นางพลอยพรรณ อุดมเดช
ศึกษา
ICT+นิเทศฯ
นายธนากร อาทะเดช
นายกนกศักดิ์ กระแสร์

ว/ด/ป
7 สิงหาคม 2562
7 - 15 สิงหาคม 2562

รายการ/กิจกรรม/โครงการ
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 มาศึกษาดูงาน
การเยี่ยมบ้านนักเรียน และช่วยเหลือนักเรียนของ สพป.ลาพูน เขต1

14 สิงหาคม 2562

17 - 18 สิงหาคม 2562

การประชุม Conference สพป.ลาพูน เขต 1 พบผู้บริหารโรงเรียน
ในสังกัด ครั้งที่ 7/2562
สพฐ. และคณะกรรมการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School
ลงพื้นที่ติดตาม โรงเรียนบ้านหนองเงือก
โรงเรียนส่งผลงานโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี ประจาปี
พ.ศ. 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน

18 สิงหาคม 2562

อบรมวิทยาการคานวณ Unplugged Computing Science

23 สิงหาคม 2562

24 สิงหาคม 2562

โรงเรียน/ครูที่ได้รับการคัดเลือกส่งสรุปรายงานผลงาน/นวัตกรรม
การปฏิบัติที่ดี Best Practice งานมหกรรมวิชาการ สู่คุณภาพ
การศึกษา Academic Sysposium
พิธีมอบทุนการศึกษาบริษัท สยามไวร์ เน็ตติ้ง จากัด ประจาปี
การศึกษา 2562
ดาเนินการสอบแข่งขันตอบคาถามสารานุกรมไทย สาหรับเยาวชน

25 สิงหาคม 2562

ประชุมติดตามการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

27 สิงหาคม 2562

ประชุมคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกผลงาน Best Practice
งานมหกรรมวิชาการ สู่คุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การประชุม Conference สพป.ลาพูน เขต 1 พบผู้บริหารโรงเรียน
ในสังกัด ครั้งที่ 8/2562

15 - 16 สิงหาคม 2562
16 สิงหาคม 2562

23 สิงหาคม 2562

28 สิงหาคม 2562

สถานที่
ห้องประชุมจามจุรี

กลุ่มที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
อานวยการ
ส่งเสริมการจัดการ น.ส.ภัทรนิษฐ์ จิระโชติวัฒนา
ศึกษา
ICT และ
อานวยการ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน

ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาล พัฒนาครูฯ
ลาพูน
นิเทศฯ

นายธนากร อาทะเดช

นิเทศฯ

บริษัท สยามไวร์ เน็ตติ้ง
จากัด
ห้องพลอยไพลิน

ส่งเสริมการจัดการ นายสุชาติ บินมาอน
ศึกษา
ส่งเสริมการจัดการ นางพลอยพรรณ อุดมเดช
ศึกษา
ส่งเสริมการจัดการ นางภัทษร คาแหง
ศึกษา
นิเทศฯ
ICT และ
อานวยการ

ว/ด/ป
28 - 29 สิงหาคม 2562
30 สิงหาคม 2562
31 สิงหาคม 2562
ภายในเดือนสิงหาคม
2562
ภายในเดือนสิงหาคม
2562
เดือนสิงหาคม-กันยายน
2562

รายการ/กิจกรรม/โครงการ
การจัดแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอลชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพฯ
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี ประจาปี
2562
สัมมนาวิชาการ Boot Camp
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
การควบคุมภายในของสถานศึกษา
สารวจความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา
2562
ออกติดตามการดาเนินโครงการอาหารกลางวัน

สถานที่
รร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ลาพูน

สพป.ลาพูน เขต 1

กลุ่มที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ส่งเสริมการจัดการ นายสุชาติ บินมาอน
ศึกษา
นโยบายและแผน
นิเทศฯ
อานวยการ

นายนิมิตร โอ๊ดฟู

บริหารงานบุคคล นางจาเรียง พิมพ์ใจสว่าง
โรงเรียนในสังกัด

ส่งเสริมการจัดการ นางพนมรัก นันพนัก
ศึกษา

เดือนกันยายน 2562
ว/ด/ป
2 - 10 กันยายน 2562

ภายในวันที่ 3 กันยายน
2562
5 กันยายน 2562

9 - 13 กันยายน 2562

11 กันยายน 2562
11 กันยายน 2562
12 กันยายน 2562
13 กันยายน 2562
ภายในวันที่ 15 กันยายน
- 15 ตุลาคม 2562
16 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562

รายการ/กิจกรรม/โครงการ
คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกผลงาน Best Practice
งานมหกรรมวิชาการ สู่คุณภาพการศึกษา Academic Sysposium
ประเมินผลงานและออกประเมินเชิงประจักษ์เพื่อตัดสินผล
สถานศึกษาส่งบัญชีแสดงจานวนข้าราชการ/ลูกจ้างประจา และ
อัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2562
ประชุมตัวแทนฝ่ายวิชาการของเครือข่าย กลุ่มโรงเรียนเอกชน
ท้องถิ่นจ.ลาพูน เพื่อจัดทาระบบการลงทะเบียนและรายงานผล
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจาปี 2562
การดาเนินการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับ
รางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานงานมหกรรมวิชาการ
สู่คุณภาพการศึกษา Academic Sysposium
การประชุม Conference สพป.ลาพูน เขต 1 พบผู้บริหารโรงเรียน
ในสังกัด ครั้งที่ 9/2562
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล Best Practice
งานมหกรรมวิชาการ สู่คุณภาพการศึกษา
ประชุมผู้แทนโรงเรียน ครูผู้ได้รับรางวัล Best Practice
งานมหกรรมวิชาการ สู่คุณภาพการศึกษา เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ
พิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งครู
ครั้งที่ 2
ประชุมประธาน และเลขานุการคณะกรรมการจัดงานแต่ละฝ่าย
งานมหกรรมวิชาการ สู่คุณภาพการศึกษา
ผู้ได้รับรางวัล Best Practice จัดนิทรรศการ และเตรียมนาเสนอ
ผลงาน

สถานที่

กลุ่มที่รับผิดชอบ
นิเทศฯ

ผู้รับผิดชอบ

บริหารงานบุคคล น.ส.ศิริเพ็ญ ไชยทนุ
นายนครินทร์ อินทร์กัน
ส่งเสริมการจัด
นางภัทษร คาแหง
การศึกษา
นางพลอยพรรณ อุดมเดช
สพป.ลาพูน เขต 1

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา

นางพลอยพรรณ อุดมเดช

นิเทศฯ
ICT และ
อานวยการ
นิเทศฯ
นิเทศฯ
บริหารงานบุคคล นางสุชาดา จิโนเป็ง
นิเทศฯ
สพป.ลาพูน เขต 1

นิเทศฯ

ว/ด/ป
19 กันยายน 2562

รายการ/กิจกรรม/โครงการ
งานมหกรรมวิชาการ สู่คุณภาพการศึกษา Academic Sysposium
2019
20 กันยายน 2562
ประชุมคณะกรรมการดาเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
และคณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฯ
21 - 22 กันยายน 2562 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้บริหารสถานศึกษา และการพัฒนาองค์กรคุณธรรม
28 -29 กันยายน 2562 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประจาปี 2562
30 กันยายน 2562
โครงการมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สพป.ลาพูน เขต 1
ภายในเดือนกันยายน
การอบรมลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งนักการภารโรง
2562
ภายในเดือนกันยายน
การนิเทศ ติดตามการดาเนินงานโครงการการพัฒนาคุณภาพ
2562
การจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2562
ภายในเดือนกันยายน
ประเมินวิทยฐานะชานาญการ,ชานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
2562
ตามหลักเกณฑ์ ว17, ว21 และ ว13

สถานที่
สพป.ลาพูน เขต 1

กลุ่มที่รับผิดชอบ
นิเทศฯ

นางพลอยพรรณ อุดมเดช
นางภัทษร คาแหง

กรีนเลครีสอร์ท จ.เชียงใหม่

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา
อานวยการ
ส่งเสริมการจัด
การศึกษา
พัฒนาครูฯ

นางภัทษร คาแหง

ห้องประชุมจามจุรี
วัดพระธาตุหริภุญชัย
วรมหาวิหาร

ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาครูฯ
โรงเรียนที่มีการจัดการเรียน ส่งเสริมการจัด
น.ส.ณัฐกฤตา ทองศรี
รวม
การศึกษา
บริหารงานบุคคล

