
 
 
 

ปฏิทนิปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2559 
พฤษภาคม  

 

วนั เดือน ปี กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ สถานที่ 
16-31  ขออนุมติัจดัท ำโครงกำร ทั้ง 20 โครงกำร ฝ่ำยต่ำงๆ โรงเรียน 
16  เปิดเรียนภำคเรียนท่ี 1/59 ฝ่ำยวชิำกำร โรงเรียน 
16  กิจกรรมออมเงิน ฝ่ำยส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียน 

เร่ิมทุกวนัศุกร์ เรียนภำษำมือวนัละ 2 ค ำ ฝ่ำยส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียน 
เร่ิม 20 กิจกรรมอนุรักษส์วมเส้ือเช้ิตลำยดอกในวนัพุธ ฝ่ำยบริกำร โรงเรียน 

20 ตรวจวดัสำยตำคุณครูและนกัเรียน ฝ่ำยบริกำร มูลนิธิสงเครำะห์เด็ก
พทัยำ 

23  กิจกรรมผูน้ ำ ผูต้ำม ฝ่ำยส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียน 

31  ประชุมประจ ำเดือนครูและคณะกรรมกำร
ประเมินคุณภำพภำยในคร้ังท่ี 1/59 

ฝ่ำยบริหำร โรงเรียน 

27 ปฐมนิเทศและประชุมผูป้กครอง คระครูทุกคน หอ้งประชุมมูลนิธิ 
31 กิจกรรมลงมติเลือกหวัหนำ้ห้อง  และหวัหนำ้ 

หอนอน 
ฝ่ำยส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียน 

 
มิถุนายน  

 

วนั เดือน ปี กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ สถานที่ 
13 -24  ตรวจวดักำรไดย้นินกัเรียนทุกคน ฝ่ำยวชิำกำร หอ้งตรวจวดักำรไดย้นิ 
17 กิจกรรมรณรงคเ์ด็กดีไม่ทิ้งขยะ ฝ่ำยบริกำรกิจกรรม

นกัเรียน 
โรงเรียน 

 10  จดัท ำและส่งขอ้มูลนกัเรียนเพื่อขอรับ เงิน
อุดหนุนนกัเรียนพิกำรประจ ำปี 1/59 

ฝ่ำยธุรกำร โรงเรียน 

17 ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน1/59 ฝ่ำยวชิำกำร โรงเรียน 
18 อบรมจิตวิญญำณควำมเป็นครู ฝ่ำยวชิำกำร ร.ร.ดำรำสมุทรศรีรำชำ 
20 กิจกรรมรณรงคปิ์ดน ้ำปิดไฟหลงัใชง้ำน ฝ่ำยบริกำรกิจกรรม

นกัเรียน 
โรงเรียน 

23 กิจกรรมวนัไหวค้รู ฝ่ำยส่งเสริมคุณธรรม หอประชุมเล็กมูลนิธิ 



จริยธรรม 
20-24 ประเมินพฒันำกำรดำ้นร่ำงกำย ฝ่ำยวชิำกำร โรงเรียน 
30 ประชุมประจ ำเดือนครู ฝ่ำยบริหำร โรงเรียน 

 
กรกฎาคม 

 

วนั เดือน ปี กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ สถานที่ 
5-8 กิจกรรมรณรงคบ์รรยำกำศน่ำเรียน ฝ่ำยบริกำรกิจกรรม

นกัเรียน 
โรงเรียน 

12-15 กิจกรรมรักกำรอ่ำน ฝ่ำยวชิำกำร โรงเรียน 
14 ถวำยเทียนพรรษำ ท่ีวดัพร้อมกิจกรรมอนุรักษ์

วฒันธรรมไทย 
ฝ่ำยปกครอง วดั........................ 

15 อบรมภำษำมือไทยคร้ังท่ี 1 ฝ่ำยวชิำกำร หอประชุมมูลนิธิฯ 
21-22  ประเมินพฒันำกำรดำ้นอำรมณ์ สังคม ฝ่ำยวชิำกำร โรงเรียน 
29 กิจกรรมสุขอนำมยั “หนูนอ้ยสุขภำพดี” ฝ่ำยบริกำรกิจกรรม

นกัเรียน 
โรงเรียน 

29  ประชุมประจ ำเดือนครูและกรรมกำรประเมิน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ คร้ังท่ี 1/59 

ฝ่ำยบริหำร โรงเรียน 

ส่งส่ือกำรเรียนกำรสอนช้ินท่ี 1 ฝ่ำยวชิำกำร หอ้งธุรกำร 
 
 

สิงหาคม  
 

วนั เดือน ปี กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ สถานที่ 
1-31 นิเทศกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำยในคร้ังท่ี 

1/59 
ฝ่ำยวชิำกำร โรงเรียน 

5  กิจกรรมรณรงคก์ ำจดัเหำ ฝ่ำยบริกำรกิจกรรม
นกัเรียน 

โรงเรียน 

24 ตรวจเอกสำรรับเงินอุดหนุนประจ ำปี 2559จำก
ศูนยเ์ขต 3 

ฝ่ำยบริหำร โรงเรียน 

26  กิจกรรมเล่ำนิทำนภำษำมือ คร้ังท่ี 1/59 ฝ่ำยส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียน 
31  ประชุมประจ ำเดือนครู ฝ่ำยวชิำกำร หอ้งธุรกำร 

 
 



กนัยายน  

วนั เดือน ปี กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ สถานที่ 
 2  กิจกรรมพ่อครู - แม่ครู ฝ่ำยวชิำกำร โรงเรียน 
9 กิจกรรมวนัเกิดแม่พระ ฝ่ำยส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียน 
12 กิจกรรมทศันศึกษำแหล่งเรียนรู้ ฝ่ำยวชิำกำร โรงเรียน 
14 กิจกรรมอนุรักษว์ฒันธรรมไทย ฝ่ำยวชิำกำร โรงเรียน 

12-16  ประเมินพฒันำกำรดำ้นสติปัญญำ ฝ่ำยวชิำกำร โรงเรียน 
30  ประชุมประจ ำเดือนและคณะกรรมกำรประเมิน

คุณภำพภำยในคร้ังท่ี 2/59 
ฝ่ำยบริหำร โรงเรียน 

ส่งส่ือกำรเรียนกำรสอนช้ินท่ี 2 ฝ่ำยบริหำร โรงเรียน 
 

ตุลาคม  
 

วนั เดือน ปี กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ สถานที่ 
1-24 ปิดภำคเรียนท่ี1/59 ฝ่ำยวชิำกำร โรงเรียน 
11-13  กิจกรรมเยีย่มบำ้นนกัเรียน ฝ่ำยวชิำกำร ชุมชน 

25  เปิดเรียนภำคเรียนท่ี 2/59 ฝ่ำยวชิำกำร โรงเรียน 
 
 

พฤศจิกายน  
 

วนั เดือน ปี กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ สถานที่ 
1-4  ประเมินพฒันำกำรดำ้นร่ำงกำยคร้ังท่ี 2 ฝ่ำยวชิำกำร โรงเรียน 
14  กิจกรรมวนัลอยกระทง ฝ่ำยวชิำกำร โรงเรียน 
25 กิจกรรมเล่ำนิทำนภำษำมือ คร้ังท่ี 2/59  ฝ่ำยวชิำกำร  โรงเรียน 
30  

 
ประชุมประจ ำเดือนครูและประชุมคณะกรรมกำร
ประเมินคุณภำพภำยในคร้ังท่ี 3/59 

ฝ่ำยวชิำกำร หอ้งธุรกำร 

ส่งส่ือกำรเรียนกำรสอนช้ินท่ี 3 ฝ่ำยบริหำร หอ้งธุรกำร 
 
 
 
 
 

 



ธันวาคม  
 

วนั เดือน ปี กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ สถานที่ 
5 กิจกรรมวนัพอ่แห่งชำติ ฝ่ำยส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียน 
9 อบรมภำษำมือไทยคร้ังท่ี 2 ฝ่ำยวชิำกำร หอประชุมมูลนิธิฯ 

12-16  ประเมินพฒันำกำรดำ้นอำรมณ์ สังคม คร้ังท่ี 2 ฝ่ำยวชิำกำร โรงเรียน 
25  กิจกรรมวนัคริสตม์ำส ฝ่ำยส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียน 

26-31 กิจกรรมแบ่งปันควำมสุขร่วมกบัครอบครัว ฝ่ำยบริกำร บำ้นตนเอง 
 

มกราคม 2560 
 

วนั เดือน ปี กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ สถานที่ 
13  กิจกรรมวนัเด็ก ฝ่ำยส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียน 
16  กิจกรรมวนัครู ฝ่ำยส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียน 
20  ตรวจฟัน คร้ังท่ี 1 ฝ่ำยบริกำร โรงเรียน 
27 กิจกรรม Walk Rally  ฝ่ำยวชิำกำร รอ......... 
31 ส่งส่ือกำรเรียนกำรสอนช้ินท่ี  4 ฝ่ำยวชิำกำร หอ้งธุรกำร 

ประชุมประจ ำเดือนครู ฝ่ำยบริหำร โรงเรียน 
 

กุมภาพนัธ์ 2560 
 

วนั เดือน ปี กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ สถานที่ 
1-28 นิเทศกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำยในคร้ังท่ี 

2/2559 
ฝ่ำยวชิำกำร โรงเรียน 

6-10  ประเมินพฒันำกำรดำ้นสติปัญญำ คร้ังท่ี 2 ฝ่ำยวชิำกำร โรงเรียน 
17 กิจกรรมประกวดส่ือกำรเรียนกำรสอนของครู   
28  ประชุมประจ ำเดือนและคณะกรรมกำรประเมิน

คุณภำพภำยในคร้ังท่ี 4/59 
ฝ่ำยบริหำร โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 



มีนาคม 2560 

 
 

เมษายน 2560 

วนั เดือน ปี กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ สถานที่ 
27-30 เม.ย. 2560 สัมมนำประจ ำปี ฝ่ำยบริหำร รอกำรประสำนงำน 
 
 
 
 
 

วนั เดือน ปี กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ สถานที่ 
10 กิจกรรม “บณัฑิตนอ้ย” ปีกำรศึกษำ 59 ฝ่ำยวชิำกำร โรงเรียน 
11 ปิดเรียนประจ ำปีกำรศึกษำ 2/59 ฝ่ำยวชิำกำร โรงเรียน 

13-31  จดัท ำรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน ฝ่ำยบริหำร โรงเรียน 
23-25  ศึกษำดูงำนและทศันศึกษำของครู ฝ่ำยบริหำร โรงเรียน 

จดัท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 59 

ฝ่ำยบริหำร โรงเรียน 


