
ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2556 
พฤษภาคม  

 
วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานท่ี 

10-30  ขออนุมัติจัดทําโครงการ ท้ัง 18 โครงการ ฝ่ายต่างๆ โรงเรียน 
14  เปิดเรียนภาคเรียนท่ี 1/2556 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน 

เร่ิมทุกวันศุกร์ เรียนภาษามือวันละ 2 คํา ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียน 
เร่ิม 15  กิจกรรมอนุรักษ์สวมผ้าไทยในวันพุธ ฝ่ายบริการ โรงเรียน 

17  กิจกรรมออมเงิน ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียน 

23  กิจกรรมผู้นํา ผู้ตาม ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียน 

31  ประชุมประจําเดือนครูและคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในคร้ังท่ี 1/56 

ฝ่ายบริหาร โรงเรียน 

31  กิจกรรมลงมติเลือกหัวหน้าห้อง  และหัวหน้า 
หอนอน 

ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียน 

 
มิถุนายน  

 
วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานท่ี 

10 -28  ตรวจวัดการได้ยินนักเรียนทุกคน ฝ่ายวิชาการ ห้องตรวจวัดการได้ยิน 
14 ,21  ปฐมนิเทศผู้ปกครอง คระครูทุกคน ห้องประชุมมูลนิธิ 

กิจกรรมรณรงค์เด็กดีไม่ท้ิงขยะ ฝ่ายบริการกิจกรรมนักเรียน โรงเรียน 
 10  จัดทําและส่งข้อมูลนักเรียนเพ่ือขอรับ เงินอุดหนุน

นักเรียนพิการประจําปี 1/2556 
ฝ่ายธุรการ โรงเรียน 

 11 ,13  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน1/2556 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน 
12-14  ประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน 

14  กิจกรรมรณรงค์ปิดน้ําปิดไฟหลังใช้งาน ฝ่ายบริการกิจกรรมนักเรียน โรงเรียน 
20 กิจกรรมวันไหว้ครู ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม 
หอประชุมเล็กมูลนิธิ 

28  ประชุมประจําเดือนครู ฝ่ายบริหาร โรงเรียน 
ส่งสื่อการเรียนการสอนชิ้นท่ี 1 ฝ่ายวิชาการ ห้องธุรการ 

 
 
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ 
 
 



 
 
 
\ 
 

กรกฎาคม  
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานท่ี 
8-12  กิจกรรมรณรงค์บรรยากาศน่าเรียน ฝ่ายบริการกิจกรรมนักเรียน โรงเรียน 
15-19  กิจกรรมรักการอ่าน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน 

19  ถวายเทียนพรรษา วัดสว่างฟ้าพร้อมกิจกรรมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 

ฝ่ายปกครอง วัดหนองปรือ 

24-26  ประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน 
26  กิจกรรมสุขอนามัย “หนูน้อยสุขภาพดี” ฝ่ายบริการกิจกรรมนักเรียน โรงเรียน 
31  ประชุมประจําเดือนครูและกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา คร้ังท่ี 1/56 
ฝ่ายบริหาร โรงเรียน 

ส่งสื่อการเรียนการสอนชิ้นท่ี 2 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน 

 
สิงหาคม  

 
วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานท่ี 

1-30 นิเทศกิจกรรมการเรียนการสอนภายในคร้ังท่ี 1/2556 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน 
8  กิจกรรมรณรงค์กําจัดเหา ฝ่ายบริการกิจกรรมนักเรียน โรงเรียน 

9  อบรมภาษามือไทยคร้ังท่ี 1+ กิจกรมวันแม่ ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียน 

22  กิจกรรมเล่านิทานภาษามือ ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียน 
30  ประชุมประจําเดือนครู ฝ่ายวิชาการ ห้องธุรการ 

ส่งสื่อการเรียนการสอนชิ้นท่ี 3 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน 

 
กันยายน  

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานท่ี 
13 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน 
 6  กิจกรรมพ่อครู - แม่ครู ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน 
6   กิจกรรมวันเกิดแม่พระ ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียน 
20  กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน 

16-20  ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน 
30  ประชุมประจําเดือนและคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ฝ่ายบริหาร โรงเรียน 



ภายในครั้งท่ี 2/2556 
ส่งสื่อการเรียนการสอนชิ้นท่ี 4 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน 

 
 

ตุลาคม  
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานท่ี 
7  ปิดภาคเรียนท่ี1/2556 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน 

8-9  กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน ฝ่ายวิชาการ ชุมชน 
21  เปิดเรียนภาคเรียนท่ี 2/2556 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน 

 
พฤศจิกายน  

 
วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานท่ี 

4-8  ประเมินพัฒนาการด้านร่างกายคร้ังท่ี 2 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน 
15  กิจกรรมวันลอยกระทง ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน 
29  
 

ประชุมประจําเดือนครูและประชุมคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในคร้ังท่ี 3/2556 

ฝ่ายวิชาการ ห้องธุรการ 

ส่งสื่อการเรียนการสอนชิ้นท่ี 5 ฝ่ายบริหาร โรงเรียน 

 
ธันวาคม  

 
วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานท่ี 

6  อบรมภาษามือผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2556 
คร้ังท่ี 1 /2556 

ฝ่ายวิชาการ หอประชุมมูลนิธิฯ 

5 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียน 
16-20  ประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม คร้ังท่ี 2 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน 

25  กิจกรรมวันคริสต์มาส ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียน 
27 อบรมภาษามือไทยคร้ังท่ี 2 ฝ่ายวิชาการ หอประชุมมูลนิธิฯ 

ประชุมประจําเดือน ฝ่ายสํานักบริหาร โรงเรียน 
ส่งสื่อการเรียนการสอนชิ้นท่ี 6 ฝ่ายบริหาร โรงเรียน 

 
มกราคม 2557 

 
วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานท่ี 

10  กิจกรรมวันเด็ก ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียน 



16  กิจกรรมวันครู ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียน 
21  ตรวจฟัน คร้ังท่ี 2 ฝ่ายบริการ โรงเรียน 
24 กิจกรรม Walk Rally    
29  กิจกรรมเล่านิทานภาษามือ คร้ังท่ี 2 ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียน 
31  ส่งสื่อการเรียนการสอนชิ้นท่ี  7 ฝ่ายวิชาการ ห้องธุรการ 

ประชุมประจําเดือนครู ฝ่ายบริหาร โรงเรียน 

 
กุมภาพันธ์ 2557 

 
วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานท่ี 

1-28 นิเทศกิจกรรมการเรียนการสอนภายในคร้ังท่ี 2/2556 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน 
3-7  ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา คร้ังท่ี 2 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน 
21 กิจกรรมประกวดสื่อการเรียนการสอนของครู   
28  ประชุมประจําเดือนและคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายในครั้งท่ี 4/2556 
ฝ่ายบริหาร โรงเรียน 

 
มีนาคม 2557 

 
เมษายน 2557 

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานท่ี 
23-25 เม.ย. 2557 สัมมนาประจําปี ฝ่ายบริหาร รอการประสานงาน 

 
 
 
 
 
 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานท่ี 
14  กิจกรรม “บัณฑิตน้อย” ปีการศึกษา2556 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน 
16  ปิดเรียนประจําปีการศึกษา 2/2556 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน 

16-17  จัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายใน ฝ่ายบริหาร โรงเรียน 
28-29  ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาของครู ฝ่ายบริหาร โรงเรียน 

จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจําปีการศึกษา2556 

ฝ่ายบริหาร โรงเรียน 



 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2556 
โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

 

 


