
ปฏิทินปฏบิัติงานโครงการและกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนวัดนางแก้ว  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

 

ปฏิทินจะปรับเปลี่ยนเมื่อผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมระบุวันที่ปฏิบัติกิจกรรม 
ทุกศุกร์สุดท้ายของเดือน กิจกรรมตลาดนัดซื้อขาย แลกเปลี่ยน ประมูลของมือสอง สลับตลาดนัดวิชาการ   
ทุกวันอังคาร-พุธ-ศุกร์ ช่วงเช้านักเรียนจะออกก าลังกายท่า BBL ประกอบเพลงค่านิยม 12 ประการ 
 

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ 
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 

เวลา 08.00-09.00 น. 
-กิจกรรมหน้าเสาร์ธง-สวดมนต์ไหว้พระ อาราธนาศลี 5 แผ่เมตตา 
-กล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจรติ 
-ภาษอาเซียนวันละ 1 ประโยค  
-ภาษาไทยวันละค า-ภาษาอังกฤษวันละ 1 ประโยค 
-รายงานผลการท าความสะอาด-อบรมคณุธรรมโดยครเูวร-นักเรียน-ทบทวนคุณธรรม 
12 ประการบูรณาการกับฝึกกายบริหาร 
กิจกรรมปลูกฝังคณุลักษณะ 5 ด้าน ของโรงเรียนสุจริต 
-วันจันทร์ –วันซื่อสัตยส์ุจรติ  -วันอังคาร-วันจิตสาธารณะ  
-วันพุธ-วันอยู่อย่างพอเพียง –วันพฤหัสบด-ีวันทักษะกระบวนการคดิ 
วันศุกร์-วันระเบยีบวินัย 
-ครูประจ าช้ันพบนักเรียน ตรวจสขุภาพ ออมทรัพย์ บันทึกความดี เสริมการอ่าน ฯลฯ 

ครูเวรประจ าวัน 

ศุกร์ เวลา 15.00-16.00 
น. 

-กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจ าสัปดาห์ ครูจริยธรรมและคณะคร ู

8 ค่ า,15 ค่ า -เข้าวัดท าบุญทุกวันพระตามตาราง ช่วงช้ัน ครูประจ าช้ัน ประจ าวิชา 
กิจกรรมเดือน พฤษภาคม 2558 

6  พ.ค.2558  -ประชุมเตรียมความพร้อมในวันเปิดภาคเรียน 
- แจ้งค าสั่งมอบหมายงานต่างๆ จดัสรรงบตกแต่งห้องเรยีน 

ผอ.กิตติพงศ ์

14-15 พ.ค. 2558 - นักเรียนรับหนังสือเรียน 
- จัดท าแบบงานธุรการชั้นเรยีนส าหรับคร ู
- ท าความสะอาดห้องเรียน/ห้องพิเศษ 

- ครูประจ าชั้น 
- คณะคร ู
 ครูประจ าช้ัน, ครูพิเศษ 

18 พ.ค. 2558 - เปิดเรียนภาคเรียนท่ี 1/2558 
- แจกรายชื่อนกัเรียนแตล่ะชั้น 

- คณะคร ู
- ครูสลติตา 

18 พ.ค.2558 -แบ่งกลุ่มท าความสะอาด -เข้าชมรมต่าง ๆ ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน ครูวิชาการ-ครูชวน 
19 – 23 พ.ค. 2558 - เตรียมรับ ตรวจโรงเรียนประเมนิความพร้อมเปดิภาคเรียนคณะกรรมการจาก สพป.

รบ.2 
- คณะคร ู

22 พ.ค.2558 -ช่ังน้ าหนกั วัดส่วนสูงครั้งที่ 1 บันทึกลง - ครูประจ าชั้น 
26-31 พ.ค.2558 -สัปดาหร์ณรงค์ งดบุหรี่โลกภายใต้ค าขวัญ”หนุนกฎมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิต

ของคนไทย” ประกวดวาดภาพ เรยีงความ ประกวดสื่อและประกวดสื่ออิเลคโทนิค 
ครูราฆพ ครูยุวดี, ครูอัจฉราวดี ครู
เอกลักษณ์ ครูประจ าช้ัน 

29 พ.ค. 2558 -กิจกรรมวันชาเลนจ์เดย์(วันออกก าลังกายโลก) -มอบรางวัลชนะเลิศกิจกรรมต้านการ
สูบบุหรีโ่ลก 

- ครูราฆพ,ครูชวน คณะคร ู

 พ.ค.2558 -ท าเอกสารส่งหนึ่งแสนครดูี  -ผอ.,ครูชวน,กลุ่มงานจริยธรรม 
 พ.ค.2558 - เตรียมฝึกซ้อมการแข่งขันแอร์โรบิค ทูบีนัมเบอร์วันท่ี สพป.ราชบุร ีเขต 2 ในเดือน

มิถุนายน รุ่น 7-9 ปี กับรุ่น 10-14 ป ี

ครูสมพร/ครูยุวดี/ครูธนาภรณ์/ครูอัจฉรา
วดี/ครูนิภากร/ครูอนุบาลทกุคน/ 
ครูเชาวนี/ครูแสงดาว/ครูพรทิพย ์



วัน / เดือน / ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ 
25 พ.ค.2558 -กิจกรรมคร-ูนักเรียนเข้าวัดท าบญุตักบาตร ฟังธรรม รักษาศลีในวันพระ คณะครู,นักเรียนช่วงช้ันตามตาราง 

25-29 พ.ค.2558 -สัปดาห์วันวิสาขบูชา(1 พ.ค.2558) คณะกรรมการนักเรียน/คณะครู 

29 พ.ค.2558 -ประเมิน ตรวจ ฟัน เล็บ ผม ก าจดัเหา -ครูอัจฉราวดี ครูยุวดี /ครูประจ าช้ัน 

กิจกรรม เดือน มิถุนายน 2558 
2-5 มิ.ย.2558 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน พ.ค.2558 /ผลการสอบเกบ็คะแนนประจ า

หน่วย/งานธุรการ/แบบประเมินคณุธรรม-ตรวจสุขภาพ-การออมทรพัย ์
บุคลากรทุกคน 

1–30 มิ.ย.2558 - เยี่ยมบ้านนักเรียน –ประเมิน 5 ห้องชีวิต บ้านนักเรียน - ครูสมพร,ครูธนาภรณ์, ครู
ประจ าช้ัน 

5 มิ.ย.2558 - รณรงค์เข้าเป็นสมาชิกสหกรณร์า้นค้าและสวัสดิการ -ครูละเอียด/ครสูุธีรา/ครูนภิากร 
5 มิ.ย.2558 - วันสิ่งแวดล้อมโลก  -  ครูศุภวิชญ์ ครูยุวดีและคณะคร ู

 14  มิ.ย. 2558 - ประชุมผู้ปกครองประจ าภาคเรียนท่ี 1/2558 - ครูธนาภรณ์,ครสูมพร,คณะคร ู
14 มิ.ย.2558 -ตลาดนดัพอเพียง -ครูอุบล,ครูศุภวิชญ์และคณะคร ู
18 มิ.ย. 2558 - กิจกรรมไหว้ครู  - ครูสุวรรณี และคณะคร ู

17-19  มิ.ย.2558 -ประเมินห้องเรียนกิจกรรม 5 ส. ประกาศผลมอบเกียรติบัตรรางวัล ครูเอกลักษณ์ ครูชวน-
คณะกรรมการ 

22 มิ.ย.2558 -ทบทวนตรวจสอบการประกันคณุภาพภายในตามกฎกระทรวง ผู้บริหาร/ครูนภาพร/คณะคร ู
22-27 มิ.ย.2558 - กิจกรรมวันสุนทรภู่กิจกรรม-วันต่อต้านยาเสพตดิ - ครูไพรัช /กลุม่สาระฯ 

ภาษาไทย 
27 มิ.ย.2558 -ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 1/ 2558  ผู้บริหาร/ครูชวน 
27 มิ.ย.2558 อบรมผู้ใหญ่ใจดีต้านยาเสพติด เดนิรณรงค์ต้านยาเสพตดิและลูกน้ ายุงลาย ครูชวน ครูราฆพ ครูอัจฉราวดี/

คณะคร ู
 มิ.ย.2558 -กิจกรรมเข้าค่ายคณุธรรม ช้ัน ม.1-3  ครูสลิตตา คณะครูช้ัน ม.1-3 
 มิ.ย.2558 - ส่งนักเรียนแข่งขันแอร์โรบคิ ทูบีนัมเบอร์วันท่ี สพป.ราชบุรี เขต 2 ในเดือนมิถุนายน 

รุ่น 7-9 ปี กับรุ่น 10-14 ปี ฯลฯ 
ครูผูร้ับผดิชอบ 

1,9,15,23,30  มิ.ย.2558 -กิจกรรมคร-ูนักเรียนเข้าวัดท าบญุตักบาตร ฟังธรรม รักษาศลีในวันพระ คณะครู,นักเรียน 
มิ.ย.2558 เตรียมความพร้อมการประกวดแขง่ขันงานศิลปหัตถกรรม (ถ้ามี)  

 -รายงานผลการพัฒนาการอ่านของนักเรียนท่ีครูแตล่ะคนรับผิดชอบ  
กิจกรรม เดือน กรกฎาคม 2558 

1-4 ก.ค.2558 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน มิ.ย.2558/ผลการสอบเก็บคะแนน
ประจ าหน่วย/งานธุรการ/แบบประเมินคณุธรรม-ตรวจสุขภาพ-การออมทรัพย์ 

บุคลากรทุกคน 

1 ก.ค.2558 ร่วมพิธีสวนสนามวันก่อตั้งลูกเสือแห่งชาติ ครูชวน/ครูนภิากร/เสาวรส 
 ก.ค.2558  - เข้าค่ายคุณธรรมช่วงช้ัน ป.4-6  - ครูสุธีราคณะครูช่วงช้ัน ป.4-6 
 ก.ค.2558  - เข้าค่ายคุณธรรมช่วงช้ัน ป.1-3  - คณะครูช่วงช้ัน ป.1-3 

4  ก.ค. 2558 - ส่งเล่มเยี่ยมบ้านนักเรียนสรุปผลเพื่อคัดแยกข้อมูลช่วยเหลือ - ครูธนาภรณ์,ครสูมพร,คณะคร ู
24 ก.ค.2558 -ประเมิน ตรวจ ฟัน เล็บ ผม ก าจดัเหา ครั้งท่ี 2 -ครูอัจฉราวดี ครูประจ าช้ัน 

24-29 ก.ค.2558 - สัปดาห์กิจกรรมวันภาษาไทยแหง่ชาติ - กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
27-29 ก.ค.2558 -สอบเก็บคะแนนนักเรียนช้ัน ม.1-3 ครูประจ าวิชา 

30 ก.ค.2558 -กิจกรรมแหเ่ทียนพรรษา -ครูนันทิยา คณะคร ู
30-31 ก.ค.2558 - หยุดเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  



วัน / เดือน / ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ 
8,15,23,30,31  ก.ค.2558 -กิจกรรมคร-ูนักเรียนเข้าวัดท าบญุตักบาตร ฟังธรรม รักษาศลีในวันพระ คณะครู,นักเรียน 

 -รายงานผลการพัฒนาการอ่านของนักเรียนท่ีครูแตล่ะคนรับผิดชอบ  
กิจกรรม เดือน สิงหาคม 2558 

3-5 ส.ค.2558 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน ก.ค.2558 /ผลการสอบเก็บคะแนน
ประจ าหน่วย/งานธุรการ/แบบประเมินคณุธรรม-ตรวจสุขภาพ-การออมทรัพย์ 

บุคลากรทุกคน 

7 ส.ค.2558 -ช่ังน้ าหนัก,วัดส่วนสูงครั้งที ่2 บันทึกลงในสมุด ปพ. 
ส ารวจข้อมลูนักเรียนเพื่อรายงานภาวะโภชนาการ เก็บข้อมลูเพื่อด าเนินการแก้ไข 

ครูประจ าช้ัน 

12 ส.ค. 2558 - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ มอบเกียรติบัตรแม่ดเีด่นและบ้านสะอาด 5 ส - ครูละเอียดและคณะคร ู
13-18 ส.ค. 2558 - กิจกรรมสปัดาห์วิทยาศาสตร ์ - กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์

21 ส.ค.2558 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพานักเรยีนทุกช่วงช้ันศึกษานอกสถานท่ี -คณะครูช่วงช้ัน 
24-30 ส.ค.2558 -กิจกรรมสัปดาหร์ณรงค์การใช้ห้องสมุดรักการอ่าน -ครูอัจฉราและคณะคร ู

7,14,22,29 ส.ค.2558 -กิจกรรมคร-ูนักเรียนเข้าวัดท าบญุตักบาตร ฟังธรรม รักษาศลีในวันพระ คณะครู,นักเรียน 
 -รายงานผลการพัฒนาการอ่านของนักเรียนท่ีครูแตล่ะคนรับผิดชอบ  

กิจกรรมเดือน กันยายน 2558 
5 ก.ย.2558 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนส.ค.2558 /ผลการสอบเก็บคะแนน

ประจ าหน่วย/งานธุรการ/แบบประเมินคณุธรรม-ตรวจสุขภาพ-การออมทรัพย์ 
บุคลากรทุกคน 

6 ก.ย.2558 -ส่งหลักฐานเพื่อประเมินความดเีพื่อพิจารณาความดีความชอบครั้งท่ี  2 
ปีงบประมาณ 2558(1 เม.ย.-30 ก.ย.2558) 

คณะคร ู

12 ก.ย.2558 -ท าบุญโรงเรยีนครบรอบ 91 ปี ที่วัดนางแก้ว คณะคร-ูกรรมการสถานศึกษา 
22 ก.ย.2558 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพสัดุประจ าปี 2558 -ผู้บริหาร 

28-30 ก.ย.2558 -ทดสอบภาคปฏิบัต,ิภาคความรู้ปลายภาคเรยีนที ่1/2558 ครูประจ าช้ัน ครูพิเศษ 
30  ก.ย.2558 -รายงานเงินคงเหลือของโรงเรียนส่ง กรมบัญชีกลาง และส านักงบประมาณ 2558 ครูชูศร ี

6,12,20,27 ก.ย.2558 -กิจกรรมคร-ูนักเรียนเข้าวัดท าบญุตักบาตร ฟังธรรม รักษาศลีในวันพระ คณะครู,นักเรียน 
 -รายงานผลการพัฒนาการอ่านของนักเรียนที่ครูแตล่ะคนรับผิดชอบ  

กิจกรรม เดือน ตุลาคม 2558 
5 ต.ค. 2558 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน ก.ย.2558 /ผลการสอบเกบ็คะแนน

ประจ าหน่วย/งานธุรการ/แบบประเมินคณุธรรม-ตรวจสุขภาพ-การออมทรัพย์ 
บุคลากรทุกคน 

1-6 ต.ค.2558 ซ่อมเสริมนักเรียนตดิ “ร” ต้องมากับผู้ปกครอง ครูประจ าวิชา 
1 – 6 ต.ค. 2558 - ท าคะแนนและวัดผลประเมินผลภาคเรยีนที่ 1/2558 - คณะคร ู

7 ต.ค.2558 - ส่งหลักฐานผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 - คณะคร ู
9  ต.ค.2558 - ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 - คณะคร ู

9-10 ต.ค.2558 -แข่งขันความสามารถนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมกลุ่มเครือข่าย คณะคร ู
10 ต.ค.2558 -ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 2/ 2558-สรุปผลการด าเนนิงานในรอบ

ครึ่งปีการศึกษา 2558) 
ผู้บริหาร/คณะคร ู

11-13 ต.ค.2558 -กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารช้ัีน ม.1-3 ครูชวนและครูชั้นมัธยมฯ 
11–28 ต.ค.2558  - ปิดภาคเรยีนที่ 1/2558 เตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก ผอ.และคณะคร ู

ต.ค.2558 -ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงและจ าหน่ายพัสด ุ ผอ.คณะกรรมการที่แต่งตั้ง 
29-30 ต.ค.252958 - กีฬาสีภายในโรงเรียน - บุคลากรในโรงเรียน 

5,12,20,27 ต.ค.2558 -กิจกรรมคร-ูนักเรียนเข้าวัดท าบญุตักบาตร ฟังธรรม รักษาศลีในวันพระ คณะครู,นักเรียน 
 -รายงานผลการพัฒนาการอ่านของนักเรียนท่ีครูแตล่ะคนรับผิดชอบ  



วัน / เดือน / ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ 
กิจกรรม เดือน พฤศจิกายน 2558 

10 พ.ย.2558 -ช่ังน้ าหนัก,วัดส่วนสูงครั้งที ่3 บันทึกลงใน ปพ. ครูประจ าช้ัน 
16 พ.ย.2558 - ประชุมผู้ปกครองประจ าภาคเรียนท่ี 2/2558 จัดตลาดนัดพอเพียง - ครูธนาภรณ์,ครสูมพร,คณะคร ู
21 พ.ย.2558 -กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง ครูสลิตตา,คณะคร ู

21-27 พ.ย.2558 -สัปดาห์ท าความสะอาด/ป้องกันโรคฟัน ก าจัดเหาครั้งที ่3 ครูกองแก้ว,คณะคร ู
21 พ.ย.2558 -เลือกประธานนักเรียนและกรรมการสภานักเรยีน ปี 2558-2559 ครูไพรัช/ครูศภุวิชญ์/คณะครู 
25 พ.ย.2558 -กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า/กิจกรรมวันลอยกระทง ครูสลิตตา,คณะคร ู

26-27 พ.ย.2558 -ประเมินห้องเรียนกิจกรรม 5 ส. ครั้งท่ี 2 ประกาศผลมอบเกียรติบตัรรางวลั ครูเอลักษณ-์คณะกรรมการ 
4,10,18,25 พ.ย.2558 -กิจกรรมคร-ูนักเรียนเข้าวัดท าบญุตักบาตร ฟังธรรม รักษาศลีในวันพระ คณะครู,นักเรียนตามตารางช่วงช้ัน 

 -รายงานผลการพัฒนาการอ่านของนักเรียนท่ีครูแตล่ะคนรับผิดชอบ  
กิจกรรม เดือน ธันวาคม 2558 

1-4 ธ.ค.2558 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน ก.ย.2558 /ผลการสอบเกบ็คะแนน
ประจ าหน่วย/งานธุรการ/แบบประเมินคณุธรรม-ตรวจสุขภาพ-การออมทรัพย์ 

บุคลากรทุกคน 

1 ธ.ค.2558 - กิจกรรมวันเอดส์โลก/ค าขวัญ เรยีงความ วาดภาพ - ครูอัจฉรา/ครูอัจฉราวด ี
4 ธ.ค.2558 -จัดกิจกรรมวันเฉลมิพระชนมพรรษา-วันพ่อมอบเกียรติบัตรพ่อดีเดน่ 

นิทรรศการสถานศึกษาแห่งความดีราชบุรีเทดิไท้องค์ราชัน 
- ครูสมบัตแิละคณะ 
-ครูสุธีรา/ครูชวน/คณะคร ู

5 ธ.ค.2558 -ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาทีเ่ทศบาลเขาขวาง -คณะคร ู
9 ธ.ค. 2558 -จัดกิจกรรมวันรัฐธรรมนญู,จัดป้ายนิเทศ,ตอบปัญหา ครูอัจฉรา,แสงดาว 
17 ธ.ค.2558 -นิเทศคุณภาพนักเรียนโดยข้อทดสอบครั้งท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  
27 ธ.ค.2558 -ประธานกรรมการโรงเรียนครั้งท่ี 3/2558 เพื่อพิจารณามอบทุนการศึกษาให้

นักเรียนขาดแคลนจากเงินดอกผลกองทุน 
ผอ.,คณะกรรมการสถานศึกษา 

ธ.ค.2558 -เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.6 กลุม่เครือข่ายโพธารามที่ 4 ครูชวน/ครูชั้น ป.6 
30 ธ.ค.2558 -กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม ่ ผอ.และคณะคร ู

 20 ธ.ค. 2558 –  
8 ม.ค.2559 

- หาของขวัญ ของรางวัลในกิจกรรมวันเด็ก - ครูอุบล, ครูศภุวิชญ์/คณะคร ู

3,10,18,25 ธ.ค.2558 -กิจกรรมคร-ูนักเรียนเข้าวัดท าบญุตักบาตร ฟังธรรม รักษาศลีในวันพระ คณะครู,นักเรียนตามตารางช่วงช้ัน 
 -รายงานผลการพัฒนาการอ่านของนักเรียนท่ีครูแตล่ะคนรับผิดชอบ  

กิจกรรม เดือน มกราคม  2559 
5-7 ม.ค.2559 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน ธ.ค.2558 ครูและบุคลากร 

5 – 8 ม.ค. 2559 - ฝึกซ้อมการแสดงนักเรยีนในกิจกรรมวันเด็ก - ครูประจ าชั้น/ครูตนตร ี
9 ม.ค. 2559 - กิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ - ครูอุบล, คณะคร ู
16 ม.ค.2559 - ร่วมพิธีวันคร ู - คณะคร ู
ปลาย ม.ค. –  
ต้น ก.พ.2559 

- เตรียมพร้อมรับการสอบ ในระดบัต่าง ๆ - คณะคร ู

2,8,16,23,31 ม.ค.2558 -กิจกรรมคร-ูนักเรียนเข้าวัดท าบญุตักบาตร ฟังธรรม รักษาศลีในวันพระ คณะครู,นักเรียนตามตารางช่วงช้ัน 
 -รายงานผลการพัฒนาการอ่านของนักเรียนท่ีครูแตล่ะคนรับผิดชอบ  

กิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ 2559 
ก.พ.2559 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน ม.ค.2559 ครูและบุคลากร 

6-7 ก.พ.2559 -กิจกรรมเข้าค่าย เดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนาร ีป.1-5 ครูชั้น ป.1-5 
  11 ก.พ.2559 -ช่ังน้ าหนัก,วัดส่วนสูงครั้งที ่4 บันทึกลงในสมุด ปพ ครูประจ าช้ัน 



วัน / เดือน / ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ 
บันทึกลงในบัตรสุขภาพนักเรยีน ส ารวจข้อมลูนักเรียนเพื่อรายงานภาวะ
โภชนาการ 

12 ก.พ.2559 -รายงานวิจัยอย่างง่ายเกี่ยวกับการเรียนการสอนคนละ 1 เรื่อง ครูผูส้อนทุกคน 
 13 ก.พ.2559 -รายงานภาวะโภชนาการครั้งท่ี 2 ครูอัจฉราวด ี
22  ก.พ.2559 -กิจกรรมวันมาฆบูชา ครูพรจิต/ครูนันทยิา 

 ก.พ.2554 -แนะแนวการศึกษาต่อ ครูธนาภรณ/์ครสูมพร 
7,15,22 ก.พ.2559 -กิจกรรมคร-ูนักเรียนเข้าวัดท าบญุตักบาตร ฟังธรรม รักษาศลีในวันระ คณะครู,นักเรียน 

 -รายงานผลการพัฒนาการอ่านของนักเรียนท่ีครูแตล่ะคนรับผิดชอบ  
กิจกรรม เดือน มีนาคม 2559 

4 มี.ค.2559 -กิจกรรมวันมาฆบูชา ครูพรจิต/ครูนันทยิา 
4 มี.ค.2559 -ปันผลสมาชิกสหกรณร์้านค้าโรงเรียน  

4 – 6 มี.ค. 2559 - สอบปลายภาคเรยีนที่ 2/2555 นักเรียนช้ัน ป.1-ม.3 - ครูจินตนา, คณะคร ู
6 มี.ค.2559 -วันบัณฑิตน้อย-นิทรรศการผลงานอนุบาล ผอ.ครูอนุบาล 
10 มี.ค.2559 -ส่งหลักฐานต่าง ๆ ประกอบการพิจารณาความดีความชอบครั้งท่ี 1 (ต.ค.2558-

เม.ย.2559) 
ครูทุกคน 

10– 14 มี.ค.2559 -เข้าค่ายท าคะแนนและวัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 2/2558 - คณะครูช่วงช้ัน ป.1-6 
17-18 มี.ค.2559 -ครูวิชาการสายชั้นประถมตรวจหลักฐานงานต่าง ๆ ก่อนให้ ผอ.ลงนาม ครูวิชาการช่วงช้ัน ประถม 
10– 14 มี.ค.2559 -ซ่อมเสรมินักเรียนท่ีติด “ร” ครูสอนมัธยม 
16-20 มี.ค.2559 -เข้าค่ายท าคะแนนและวัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 2/2558 ครูสอนมัธยม 

23 มี.ค.2559  -ครูวิชาการสายชั้นมัธยมตรวจหลกัฐานงานต่าง ๆ ก่อนให้ ผอ.ลงนาม - ครูวิชาการมัธยม 
25 มี.ค.2559 -ส ารวจหนังสือเรียน ครูทุกคน 
13 มี.ค.2559 ปัจฉิมนิเทศช้ัน ม.3 ครูทุกคน 
27 มี.ค.2559 - ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558  
27  มี.ค.2559 -จัดงาน “วันแห่งความภูมิใจ”  

   - จัดนิทรรศการแฟ้มสะสมผลงานของ โรงเรยีน ครู,นักเรียนในรอบป ี2558 
  - พิธีมอบเกียรติบัตรครูดเีด่น,นักเรียนดเีด่นประเภทต่าง ๆ เพื่อสรา้งเสริมขวัญ
และก าลังใจ    - ปัจฉิมนิเทศนักเรยีนช้ัน ป.6 

ครูทุกคน 

27- มี.ค.-2 เม.ย.2559 -จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา สยามบรมราชกุมารีที่มี
ต่อการประถมศึกษาไทย 

ครูสุธีรา 

1,7,15,22,30 มี.ค.2559 -กิจกรรมคร-ูนักเรียนเข้าวัดท าบญุตักบาตร ฟังธรรม รักษาศลีในวันพระ คณะครู,นักเรียนตามตารางช่วงช้ัน 
30-31 มี.ค.2559 -สวัสดิการครูทัศนศึกษา - ฝ่ายสวสัดิการ 

กิจกรรม เดือน เมษายน 2559 
1-4 เม.ย.2559 จัดท ารายงานการประเมินภายใน/สรุปโครงการ น าเสนอ คณะกรรมการ

สถานศึกษา 
ครูทุกคน 

7 เม.ย.2559 -ประชุมกรรมการโรงเรียนครั้งท่ี 4 เพื่อสรุปผลการด าเนินงานของโรงเรียนในรอบ
ปี 2558 และร่วมวางแผนปฏิบตัิงาน ประจ าปีการศึกษา 2559 

ผอ./กรรมการสถานศึกษา 

   
1 เม.ย.2559 พานักเรียนที่สร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียนไปทัศนศึกษา ฝ่ายสวสัดิการ 

 1 เม.ย.2559- 13 พ.ค.2559 ปิดภาคเรียนที่ 2/2558  
2 พ.ค.2559 -แจกค่าใช้จ่ายเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์เรียนฟรี 15 ปี ครูประจ าช้ันและครูพิเศษ 



วัน / เดือน / ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ 
8  พ.ค.2559 -ประชุมเตรียมความพร้อมในวันเปิดภาคเรียน ผอ.กิตติพงศ ์
9 พ.ค. 2558 - เตรียมจดัหนังสือนักเรียน 

- จัดท าแบบงานธุรการชั้นเรยีนส าหรับคร ู
- 10.30 น. ประชุมครูเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 
- แจ้งค าสั่งมอบหมายงานต่างๆ 
- จัดท าคู่มือการพิจารณาความดีความชอบ, แนวนโยบายที่ต้องปฏิบตัิร่วมกัน 
- ท าความสะอาดห้องเรียน/ห้องพิเศษ 

- ครูประจ าชั้น 
- คณะคร ู
- คณะคร ู
- ผอ. 
- ผอ., รองฯ ผอ. 
- ครูประจ าชั้น, ครูพเิศษ 

12 พ.ค.2559 เปิดภาคเรียนที่ 1/2559  

 
หมายเหตุ เพ่ือไม่ให้กระทบต่อการสอน ทุกกิจกรรมจะจัดช่วงตอนเช้า 08.00-09.00 น. 
 เที่ยงวัน 12.00-13.00 น.)หรือจัดในวันหยุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินปฏบิัติงาน  ประจ าปีการศึกษา 2558 
ของ.................................................................................. 
ต าแหน่ง.......................................................................... 

โรงเรียนวัดนางแก้ว  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 

งานประจ าวันจันทร์-ศุกร ์ 
วันที ่/ เดือน / ปี กิจกรรม ผลการปฏิบัติ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 


