
 
ปฏิทินปฏบิัติงานโครงการและกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 

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 08.00-08.45 น. 
-กิจกรรมหน้าเสาร์ธง-สวดมนต์ไหว้พระ อาราธนาศลี 5 แผ่เมตตา 
-กล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจรติ 
-ภาษอาเซียนวันละ 1 ประโยค  
-ภาษาไทยวันละค า-ภาษาอังกฤษวันละ 1 ประโยค 
-รายงานผลการท าความสะอาด-อบรมคณุธรรมโดยครเูวร-นักเรียน-ทบทวน
คุณธรรม 12 ประการบรูณาการกบัฝึกกายบรหิาร ทุกวันอังคาร พุธ ศุกร์ 
กิจกรรมปลูกฝังคณุลักษณะ 5 ด้าน ของโรงเรียนสุจริต 
-วันจันทร์ –วันซื่อสัตยส์ุจรติ  -วันอังคาร-วันจิตสาธารณะ  
-วันพุธ-วันอยู่อย่างพอเพียง –วันพฤหัสบด-ีวันทักษะกระบวนการคดิ 
วันศุกร์-วันระเบยีบวินัย 
-ครูประจ าช้ันพบนักเรียน ตรวจสขุภาพ ออมทรัพย์ บันทึกความดี เสริมการอ่าน 
กิจกรรม BBLก่อนเรียน 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 2559 
10  พ.ค.2559 -ประชุมเตรียมความพร้อมในวันเปิดภาคเรียน 

- แจ้งค าสั่งมอบหมายงานประจ าช้ัน 
ผอ.กิตติพงศ ์

11-12 พ.ค. 2559 - นักเรียนรับหนังสือเรียน 
- จัดท าแบบงานธุรการชั้นเรยีนส าหรับคร ู
- ท าความสะอาดห้องเรียน/ห้องพิเศษ 

ครูประจ าช้ัน 
คณะคร ู
ครูประจ าช้ัน, ครูพิเศษ 

16 พ.ค. 2559 - เปิดเรียนภาคเรียนท่ี 1/2558 
- แจกรายชื่อนักเรียนแตล่ะชั้น 

คณะคร ู
ครูสลิตตา,ธุรการ 

18 พ.ค.2559 - แบ่งกลุ่มท าความสะอาด  นายราฆพและคณะครู  
19 พ.ค. 2559 - เวียนเทียนเนื่องในวันวันวิสาขบูชา ครูสลิตตาคณะครู นักเรียน 
23 พ.ค.2559 - ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูงครั้งที่ 1 บันทึกลง ครูประจ าช้ัน 

23-31 พ.ค.2558 - สัปดาห์รณรงค์ งดบุหรี่โลกภายใต้ค าขวัญ”หนุนกฎมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพ
ชีวิตของคนไทย” ประกวดวาดภาพ  ระบายสี  วาดภาพโปสเตอร์ 

ครูอาทิตยา, ครูประจ าช้ัน,  
หัวหน้างาน  4 งาน 

31 พ.ค. 2559 วันงดสูบบุหรีโ่ลก  

 
 
 



 
กิจกรรม เดือน มิถุนายน 2559 

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ 
1 มิ.ย. 2559 วันดื่มนมโลก คณะคร ู

1-3 มิ.ย. 2559 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน พ.ค.2559 /งานธุรการชั้นเรียน  แบบ
ประเมินคุณธรรม ตรวจสุขภาพ การออมทรัพย์ บันทึกการดื่มนม  บนัทึกการ
แปรงฟัน 

บุคลากรทุกคน 

1–30 มิ.ย.2559 เยี่ยมบ้านนักเรียน  ประเมิน 5 หอ้งชีวิต บ้านนักเรียน ครูสมพร , ครูประจ าช้ัน 
6 มิ.ย. 2559 รณรงค์เข้าเป็นสมาชิกสหกรณร์้านค้าและสวัสดิการ ครูละเอียด/ครูพมิพ์ชนก 
5 มิ.ย. 2559 วันสิ่งแวดล้อมโลก  ครูศุภวิชญ์ ครูยุวดีและคณะคร ู
8 มิ.ย. 2559 วันทะเลโลก คณะคร ู
9 มิ.ย. 2559 วันอานันทมหิดล คณะคร ู
16 มิ.ย. 2559 กิจกรรมไหว้ครูประจ าปีการศึกษา 2559 คณะครู  
19 มิ.ย. 2559 ประชุมผู้ปกครองประจ าภาคเรียนที่ 1/2559 ครูสมพร, ครูประจ าช้ัน 
24 มิ.ย. 2559 วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง คณะคร ู

20-24 มิ.ย. 2559 กิจกรรมวันสุนทรภู่กจิกรรม-วันต่อต้านยาเสพติด ครูอัจฉรา/ครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
26 มิ.ย. 2559 วันสุนทรภู่ / วันต่อต้านยาเสพตดิ  
27 มิ.ย. 2559 กิจกรรมคร-ูนักเรียนเข้าวัดท าบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศลีในวันพระ คณะครู,นักเรียน ตารางช่วงช้ัน

ปฐมวัย 
30 มิ.ย. 2559 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งท่ี 1/ 2559 ผู้บริหาร/ครูชวน 
 มิ.ย. 2559 กิจกรรมเข้าค่ายคณุธรรม ช้ัน ม.1-3  ครูสลิตตา คณะครูช้ัน ม.1-3 

กิจกรรม เดือน กรกฎาคม 2559 
1-5 ก.ค.2559 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน มิ.ย.2559/ผลการสอบเก็บคะแนน

ประจ าหน่วย/งานธุรการ/แบบประเมินคณุธรรม  ตรวจสุขภาพ  การออมทรัพย์  
บันทึกการดื่มนม   บันทึกการแปรงฟัน 

บุคลากรทุกคน 

1 ก.ค. 2559 ร่วมพิธีสวนสนามวันก่อตั้งลูกเสือแห่งชาติ วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาต ิ ครูชวน/ครเูสาวรส 
 ก.ค. 2559 เข้าค่ายคณุธรรมช่วงช้ัน ป.4-6  ครูสุธีราคณะครูช่วงช้ัน ป.4-6 
 ก.ค. 2559 เข้าค่ายคณุธรรมช่วงช้ัน ป.1-3  คณะครูช่วงช้ัน ป.1-3 
4 ก.ค. 2559 กิจกรรมคร-ูนักเรียนเข้าวัดท าบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศลีในวันพระ คณะครู นักเรียน  

ตารางช่วงช้ัน ป.1-3 
8 ก.ค. 2559 ส่งเล่มเยี่ยมบ้านนักเรยีนสรุปผลเพื่อคัดแยกข้อมูลช่วยเหลือ ครูสมพร, ครูประจ าช้ัน 
12 ก.ค. 2559 กิจกรรมคร-ูนักเรียนเข้าวัดท าบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศลีในวันพระ คณะครู นักเรียน  

ตารางช่วงช้ัน ป.4-6 
18 ก.ค. 2559 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ครูสุธีรา ครสูลิตตา และคณะคร ู

19-20 ก.ค. 2559 หยุดเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวนัเข้าพรรษา  
25-29 ก.ค. 2559 สัปดาห์กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  วันท่ี 29  กรกฎาคม 2559 วันภาษาไทย ครูอัจฉรา/ครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

27 ก.ค. 2559 กิจกรรมคร-ูนักเรียนเข้าวัดท าบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศลีในวันพระ คณะครู นักเรียน  
ตารางช่วงช้ัน ม.1-3 

 
 
 



กิจกรรม เดือน สิงหาคม 2559 
วัน / เดือน / ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ 
1-5  ส.ค.2559 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน ก.ค.2558 /ผลการสอบเก็บคะแนน

ประจ าหน่วย/งานธุรการ/แบบประเมินคณุธรรม ตรวจสุขภาพ การออมทรัพย์  
บันทึกการดื่มนม  บันทึกการแปรงฟัน 

บุคลากรทุกคน 

3 ส.ค. 2559 กิจกรรมคร-ูนักเรียนเข้าวัดท าบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศลีในวันพระ คณะครู นักเรียน  
ตารางช่วงช้ันปฐมวัย 

4 ส.ค. 2559  วันสื่อสารแห่งชาติ / วันสัตวแพทย์ไทย  
7 ส.ค. 2559 วันรพ ี  
8 ส.ค.2559 ช่ังน้ าหนัก,วัดส่วนสูงครั้งที ่2 บันทึกลงในสมุด ปพ. 

ส ารวจข้อมลูนักเรียนเพื่อรายงานภาวะโภชนาการ เก็บข้อมลูเพื่อด าเนินการแก้ไข 
ครูประจ าช้ัน 

11 ส.ค. 2559 กิจกรรมคร-ูนักเรียนเข้าวัดท าบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศลีในวันพระ คณะครู นักเรียน  
ตารางช่วงช้ัน ป.1-3 

11 ส.ค. 2559 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นและบ้านสะอาด 5 ส  ครูละเอียดและคณะคร ู
12 ส.ค. 2559 วันแม่แห่งชาติ  

15-19 ส.ค. 2559 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร ์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์
16 ส.ค. 2559 วันสันติภาพไทย  
18 ส.ค. 2559 กิจกรรมคร-ูนักเรียนเข้าวัดท าบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศลีในวันพระ คณะครู นักเรียน  

ตารางช่วงช้ัน ป.4-6 
18 ส.ค. 2559 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ คณะครูวิทยาศาสตร ์

ส.ค.2559 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพานักเรยีนทุกช่วงช้ันศึกษานอกสถานท่ี คณะครูช่วงช้ัน 
22-26 ส.ค.2559 กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์การใช้ห้องสมุดรักการอ่าน ครูอัจฉราและคณะคร ู
26 ส.ค. 2559 กิจกรรมคร-ูนักเรียนเข้าวัดท าบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศลีในวันพระ คณะครู นักเรียน  

ตารางช่วงช้ัน ม.1-3 
กิจกรรม เดือน ตุลาคม 2559 

1-5 ก.ย.2559 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนส.ค.2559 /ผลการสอบเก็บคะแนน
ประจ าหน่วย/งานธุรการ/แบบประเมินคณุธรรม ตรวจสุขภาพ การออมทรัพย์  
บันทึกการดื่มนม   บันทึกการแปรงฟัน 

บุคลากรทุกคน 

1 ก.ย. 2559 กิจกรรมคร-ูนักเรียนเข้าวัดท าบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศลีในวันพระ คณะครู นักเรียน  
ตารางช่วงช้ันปฐมวัย 

1 ก.ย. 2559 วันสืบ  นาคะเสถียร  
9 ก.ย.2559 ส่งหลักฐานเพื่อประเมินความดเีพือ่พิจารณาความดีความชอบครั้งท่ี  2 

ปีงบประมาณ 255 9 (1 เม.ย.- 30 ก.ย.2559) 
คณะคร ู

9 ก.ย. 2559 กิจกรรมคร-ูนักเรียนเข้าวัดท าบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศลีในวันพระ คณะครู นักเรียน  
ตารางช่วงช้ัน ป.1-3 

15 ก.ย. 2559 วันศิลป์ พีระศร ี  
16 ก.ย. 2559 กิจกรรมคร-ูนักเรียนเข้าวัดท าบญุตักบาตร ฟังธรรม รักษาศลีในวันพระ คณะครู นักเรียน  

ตารางช่วงช้ัน ป.4-6 
19 ก.ย. 2559 วันพิพิธภัณฑ์ไทย  
20 ก.ย. 2559 วันเยาวชนแห่งชาติ / วันอนุรักษ์คคูลองแห่งชาติ  
21 ก.ย. 2559 วันสันติภาพโลก / วันประมงแห่งชาติ  



23 ก.ย.2559 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพสัดุประจ าปี 2559 ผู้บริหาร 
24 ก.ย. 2559 วันมหิดล  

28-29 ก.ย.2559 ทดสอบภาคปฏิบัต,ิ ภาคความรู้ปลายภาคเรยีนที ่1/2559 ครูประจ าช้ัน  ครูพิเศษ 
30  ก.ย. 2559 รายงานเงินคงเหลือของโรงเรียนสง่ กรมบญัชีกลาง และส านักงบประมาณ 2558 ครูอุบล 

 
กิจกรรม เดือน ตุลาคม 2559 

ต.ค.  2559 ซ่อมเสริมนักเรียนตดิ “ร” ต้องมากับผู้ปกครอง ครูประจ าวิชา 
1–6 ต.ค. 2559 ท าคะแนนและวดัผลประเมินผลภาคเรียนที่ 1/2559 คณะคร ู
7 ต.ค. 2559 ส่งหลักฐานผลการสอบปลายภาคเรียนท่ี 1/2559 คณะคร ู

10  ต.ค. 2559 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 คณะคร ู
11–28 ต.ค. 2559 ปิดภาคเรียนท่ี 1/2559  

13 ต.ค. 2559 วันต ารวจ  
14 ต.ค. 2559 วันประชาธิปไตย  
15 ต.ค. 2559 วันล้างมือโลก  
16 ต.ค. 2559 วันออกพรรษา  
19 ต.ค. 2559 วันเทคโนโลยีของไทย  
23 ต.ค. 2559 วันปิยมหาราช คณะคร ู
24 ต.ค. 2559 วันสหประชาชาต ิ  
 ต.ค. 2559 แข่งขันความสามารถนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมกลุ่มเครือข่าย  

26-28 ต.ค. 2559 -เตรียมความพร้อมการจดัตารางสอน การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
จัดห้องต่าง ๆ เพื่อเป็นฐานการเรยีนรู ้ ห้องสมุด (ครูอัจฉรา ครูพมิพ์ชนก)  ห้อง
วิทย์ (ครูศุภวิชญ์, ครยูุวดี) ห้องคอมพิวเตอร์(ครเูอกลักษณ์, ครูศริิเพ็ญ), ห้อง
ดนตรี(ครูเชาวณี),ห้องอาหาร ห้องครัว (ครูรตันา, ครูอุบล) ห้องเด็กพิเศษและ 
BBL(ครูทิพย์สุดา, ครูแสงดาว)ห้องภาษาอังกฤษ(ครูสมพร),ห้องแนะแนวและยา
เสพติด(ครูชวน,ครรูาฆพ)  ศูนย์เกษตรพอเพียง(ครูศุภวิชญ์,ครูอุบล,นักการฯ), 
ห้องพยาบาล (ครูอทิตยา) ห้องพระพุทธศาสนา(ครสูลติตา, ครูสมบตัิ, ครู
เชาวณี), ห้องอาเซียน(ครสูลติตา, ครูสุธีรา) 
 ห้องสหกรณ์(ครูละเอียด) ห้องวิชาการและสารสนเทศ (ครูอัจฉราวดี,ครูศริิเพ็ญ)  
ห้องโสตทัศน์(ครจูินตนา, ครูนภาพร)   

ผอ.และคณะคร ู

28 ต.ค. 2559 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน ก.ย.2558 /ผลการสอบเกบ็คะแนน
ประจ าหน่วย/งานธุรการ/แบบประเมินคณุธรรม-ตรวจสุขภาพ-การออมทรัพย์ 

บุคลากรทุกคน 

 ต.ค. 2559 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งท่ี 2/ 2559  สรุปผลการด าเนนิงานในรอบ
ครึ่งปีการศึกษา 2559) 

ผู้บริหาร/คณะคร ู

ต.ค. 2559 ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงและจ าหน่ายพัสด ุ ผอ.คณะกรรมการที่แต่งตั้ง 
31 ต.ค. 2559 เปิดภาคเรียนที่ 2/2558 

วันออมแห่งชาติ / วันฮาโลวีน 
 

กิจกรรม เดือน พฤศจิกายน 2559 
7 พ.ย. 2559 กิจกรรมคร-ูนักเรียนเข้าวัดท าบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศลีในวันพระ คณะครู นักเรียนตารางช่วงช้ัน ม.1-3 
10 พ.ย.2559 รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลวนัสุดท้าย ครูสลิตตา 
10 พ.ย.2559 ช่ังน้ าหนัก,วัดส่วนสูงครั้งที ่3 บันทึกลงใน ปพ. ครูประจ าช้ัน 

พ.ย.2559 ประกวดกิจกรรมงานศลิปหตัถกรรมระดับเขตพื้นท่ี ครูที่มอบหมาย 



14 พ.ย. 2559 กิจกรรมคร-ูนักเรียนเข้าวัดท าบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศลีในวันพระ 
ประเพณีวันลอยกระทง 

คณะครู นักเรียน  
ตารางช่วงช้ันปฐมวัย 

20 พ.ย.2559 ประชุมผู้ปกครองประจ าภาคเรียนที่ 2/2559 ครูสมพร, คณะคร ู
22 พ.ย. 2559 กิจกรรมคร-ูนักเรียนเข้าวัดท าบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศลีในวันพระ คณะครู นักเรียน  

ตารางช่วงช้ัน ป.1-3 
พ.ย.2559 สัปดาห์ท าความสะอาด/ป้องกันโรคฟัน ก าจัดเหา คณะคร ู

25 พ.ย.2559 กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า  
27 พ.ย. 2559 วันสาธารณสุขแห่งชาต ิ  

พ.ย.2559 กิจกรรมกีฬากลุ่มเครือข่ายโพธารามที่ 4  ครูกีฬา 
29 พ.ย. 2559 กิจกรรมคร-ูนักเรียนเข้าวัดท าบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศลีในวันพระ คณะครู นักเรียนตารางช่วงช้ัน ป.4-6 

กิจกรรม เดือน ธันวาคม 2559 
1-6 ธ.ค.2559 สง่รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน ก.ย.2559 /ผลการสอบเกบ็คะแนน

ประจ าหน่วย/งานธุรการ/แบบประเมินคณุธรรม ตรวจสุขภาพ การออมทรัพย์  
บันทึกการดื่มนม   บันทึกการแปรงฟัน 

บุคลากรทุกคน 

1 ธ.ค. 2559 กิจกรรมวันเอดสโ์ลก/ค าขวัญ เรียงความ วาดภาพ ครูอัจฉรา/ ครูอทิตยา 
2 ธ.ค.2559 จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันพ่อมอบเกียรติบัตรพ่อดีเดน่ 

นิทรรศการสถานศึกษาแห่งความดีราชบุรีเทดิไท้องค์ราชัน 
ครูสมบัติและคณะ 
ครูสุธีรา/ครูชวน/คณะคร ู

4 ธ.ค. 2559 วันสิ่งแวดล้อมไทย คณะคร ู
5 ธ.ค. 2559 ร่วมพิธีวันเฉลมิพระชนมพรรษาที่เทศบาลเขาขวาง  
7 ธ.ค. 2559 กิจกรรมคร-ูนักเรียนเข้าวัดท าบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศลีในวันพระ คณะครู นักเรียนตารางช่วงช้ัน ม.1-3 
9 ธ.ค. 2559 จัดกิจกรรมวันรัฐธรรมนญู, จัดป้ายนิเทศ, ตอบปัญหา ครูอัจฉรา,แสงดาว 
10 ธ.ค. 2559 หยุดเรียน วันรัฐธรรมนูญ    
14 ธ.ค. 2559 กิจกรรมคร-ูนักเรียนเข้าวัดท าบญุตักบาตร ฟังธรรม รักษาศลีในวันพระ คณะครู นักเรียนตารางช่วงช้ันปฐมวัย 
16 ธ.ค. 2559 วันกีฬาแห่งชาติ  
22 ธ.ค. 2559 กิจกรรมคร-ูนักเรียนเข้าวัดท าบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศลีในวันพระ คณะครู นักเรียนตารางช่วงช้ัน ป.1-3 
25 ธ.ค. 2559 วันคริสตม์าส  
26 ธ.ค. 2559 วันคุ้มครองสัตว์ปา่แห่งชาต ิ  
28 ธ.ค. 2559 กิจกรรมคร-ูนักเรียนเข้าวัดท าบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศลีในวันพระ 

วันสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช 
คณะครู นักเรียนตารางช่วงช้ัน ม.1-3 

ธ.ค.2559 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.6 กลุม่เครือข่ายโพธารามที่ 4 ครูชวน/ครูช้ัน ป.6 
ธ.ค.2559 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารช้ัีน ม.1-3 ครูชวนและครูชั้นมัธยมฯ 

30 ธ.ค.2559 กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปใีหม ่ ผอ.และคณะคร ู
 19 ธ.ค. 2559 –  

12 ม.ค.2560 
- หาของขวัญ ของรางวัลในกิจกรรมวันเด็ก ครูอุบล, ครูศุภวิชญ/์คณะคร ู

กิจกรรม เดือน มกราคม  2560 
1 ม.ค. 2560 วันข้ึนปีใหม่ 2560  

2-6 ม.ค. 2559 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน ก.ย.2559 /ผลการสอบเกบ็คะแนน
ประจ าหน่วย/งานธุรการ/แบบประเมินคณุธรรม ตรวจสุขภาพ การออมทรัพย์  
บันทึกการดื่มนม   บันทึกการแปรงฟัน 

ครูและบุคลากร 

5 ม.ค. 2560 -กิจกรรมคร-ูนักเรียนเข้าวัดท าบญุตักบาตร ฟังธรรม รักษาศลีในวันพระ คณะครู,นักเรียนตามตารางช่วงช้ัน
ปฐมวัย 



2-12 ม.ค. 2560 ฝึกซ้อมการแสดงนักเรียนในกิจกรรมวันเด็ก ครูประจ าช้ัน 
12 ม.ค. 2560 -กิจกรรมคร-ูนักเรียนเข้าวัดท าบญุตักบาตร ฟังธรรม รักษาศลีในวันพระ คณะครู,นักเรียนตามตารางช่วงช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
13 ม.ค. 2560 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ/  วันการบินแห่งชาติ ครูอุบล, คณะคร ู
14 ม.ค. 2560 วันเด็กแห่งชาติ / วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  
16 ม.ค.2560 ร่วมพิธีวันคร ู - คณะคร ู
17 ม.ค. 2560 วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช / วันโคนมแห่งชาต ิ  
18 ม.ค. 2560  วันยุทธหัตถี / วันสมเด็จพระนเรศวร / วันกองทัพไทย  
20 ม.ค. 2560 -กิจกรรมครู  นักเรียนเข้าวัดท าบญุตักบาตร ฟังธรรม รักษาศีลในวนัพระ คณะครู,นักเรียนตามตารางช่วงช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
27 ม.ค. 2560 -กิจกรรมครู  นักเรียนเข้าวัดท าบญุตักบาตร ฟังธรรม รักษาศีลในวนัพระ คณะครู,นักเรียนตามตารางช่วงช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
ปลาย ม.ค. –  
ต้น ก.พ.2559 

เตรียมพร้อมรับการสอบ ในระดับต่าง ๆ - คณะคร ู

กิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ 2560 
1-3 ก.พ. 2560 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน ก.ย.2559 /ผลการสอบเกบ็คะแนน

ประจ าหน่วย/งานธุรการ/แบบประเมินคณุธรรม ตรวจสุขภาพ การออมทรัพย์  
บันทึกการดื่มนม   บันทึกการแปรงฟัน 

ครูและบุคลากร 

2 ก.พ. 2560 วันนักประดิษฐ์ / วันเกษตรแห่งชาต ิ  
3 ก.พ. 2560 วันทหารผ่านศึก  
4 ก.พ. 2560 วันมะเร็งโลก  
6 ก.พ. 2560 ช่ังน้ าหนัก,วัดส่วนสูงครั้งที ่4 บันทึกลงในสมุด ปพ 

บันทึกลงในบัตรสุขภาพนักเรยีน ส ารวจข้อมลูนักเรียนเพื่อรายงานภาวะ
โภชนาการ 

ครูประจ าช้ัน 

10 ก.พ. 2560 กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา ครูสุธีรา  ครูสลิตตา  และคณะคร ู
11 ก.พ. 2560 วันมาฆบูชา  
13 ก.พ. 2560 หยุดเรียนชดเชยวันมาฆบูชา  
12 ก.พ. 2560 รายงานวิจัยอย่างง่ายเกีย่วกับการเรียนการสอนคนละ 1 เรื่อง ครูผูส้อนทุกคน 
 13 ก.พ. 2560 รายงานภาวะโภชนาการครั้งที ่2 ครูอทิตยา 
14 ก.พ. 2560 วันวาเลนไทน ์  
26 ก.พ. 2560 วันสหกรณ์แห่งชาต ิ  
 ก.พ. 2560 แนะแนวการศึกษาต่อ ครูสมพร และคณะ 

กิจกรรม เดือน มีนาคม 2560 
1 มี.ค.2560 ปันผลสมาชิกสหกรณ์ร้านค้าโรงเรยีน  
3 มี.ค. 2560 วันบัณฑิตน้อย-นิทรรศการผลงานอนุบาล ผอ.  ครูอนุบาล 

6-8 มี.ค. 2560 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2559  นักเรียนช้ัน ป.1-ม.3 คณะคร ู
10 มี.ค. 2560 -ส่งหลักฐานต่าง ๆ ประกอบการพิจารณาความดีความชอบครั้งท่ี 1 (ต.ค.2559-

เม.ย.2560) 
คณะคร ู

9 -17 มี.ค. 2560 ท าคะแนนและวดัผลประเมินผลภาคเรียนที่ 2/2559 - คณะครูช่วงช้ัน ป.1-6 
20-21 มี.ค. 2560 ครูวิชาการสายชั้นประถมตรวจหลกัฐานงานต่าง ๆ ก่อนให้ ผอ.ลงนาม ครูวิชาการช่วงช้ัน ประถม 
9 -14 มี.ค. 2560 ซ่อมเสริมนักเรียนท่ีตดิ “ร” ครูสอนมัธยม 



9-17 มี.ค. 2560 ท าคะแนนและวดัผลประเมินผลภาคเรียนที่ 2/2559 ครูสอนมัธยม 
20-21 มี.ค. 2560  ครูวิชาการสายชั้นมัธยมตรวจหลักฐานงานต่าง ๆ ก่อนให้ ผอ.ลงนาม ครูวิชาการมัธยม 

24 มี.ค. 2560 ส ารวจหนังสือเรียน คณะคร ู
27 มี.ค. 2560 - ปัจฉิมนิเทศนักเรียนช้ัน ป.6  ปัจฉิมนิเทศช้ัน ม.3 

- จัดงาน “วันแห่งความภูมิใจ”  
- จัดนิทรรศการแฟ้มสะสมผลงานของ โรงเรยีน ครู,นักเรียนในรอบปี 2558 
- พิธีมอบเกียรติบัตรครดูีเด่น,นักเรียนดีเด่นประเภทต่าง ๆ เพื่อสรา้งเสริมขวัญ
และก าลังใจ     

คณะคร ู

31 มี.ค. 2560 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559  
- จัดกิจกรรมเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีทีม่ี
ต่อการประถมศึกษาไทย (วันท่ี 2 เมษายน) 

คณะคร ู

 กิจกรรม เดือน เมษายน 2560 
3-5 เม.ย.2560 จัดท ารายงานการประเมินภายใน/สรุปโครงการ น าเสนอ คณะกรรมการ

สถานศึกษา 
ครูทุกคน 

6 เม.ย. 2560 วันจักรี  
7 เม.ย.2560 -ประชุมกรรมการโรงเรียนครั้งท่ี 4 เพื่อสรุปผลการด าเนินงานของโรงเรียนในรอบ

ปี 2559  และร่วมวางแผนปฏิบัตงิาน ประจ าปีการศึกษา 2559 
ผอ./กรรมการสถานศึกษา 

 1 เม.ย.2560- 14 พ.ค.2560 ปิดภาคเรียนที่ 2/2559  
1 พ.ค. 2560 แจกค่าใช้จ่ายเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์เรียนฟรี 15 ปี ครูประจ าช้ันและครูพิเศษ 

11  พ.ค. 2560 ประชุมเตรียมความพร้อมในวันเปดิภาคเรียน ผอ.กิตติพงศ ์
12 พ.ค. 2560 - 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 

15 พ.ค.2560 เปิดภาคเรียนที่ 1/2560  
 

หมายเหตุ เพ่ือไม่ให้กระทบต่อการสอน ทุกกิจกรรมจะจัดช่วงตอนเช้า 08.00-08.45 น. 
 เที่ยงวัน 11.30-12.30 น.) หรือจัดในวันหยุด 
 
 

“ขยัน อดทน อ่อนน้อมถ่อมตน ซื่อสัตย์สุจรติ กตัญญูรู้คุณ เป็นทางแห่งความเจริญก้าวหน้า” 
 

 
 
 
 
 
 


