
 
ปฏิทินปฏบิัติงาน  โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 

ปีการศึกษา 2561 
เดือน/ป ี วันที่ งาน/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
เมษายน 
2561 

 ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและครุภัณฑ์ให้ห้องเรียน
(ลูกจ้างประจ า) 

 ผอ./บท. 

2-30 กิจกรรมปรับพื้นฐาน  คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารร.ร./บท. 

30 ส่งรายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา  2560 

 คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารร.ร. 

พฤษภาคม 
2561 

 

 เตรียมงานเพื่อประเมินภายใน  คณะด าเนินงาน 
1-14 ลูกจ้างประจ าเตรียมความพร้อมภูมิทัศน์และอาคาร

สถานท่ี 
 คณะกรรมการ 

ฝ่ายบริหารร.ร./บท. 
7 จัดพิมพ์รายช่ือนักเรียน/จัดรายช่ือนักเรียนเข้าห้องเรียน  คณะกรรมการ 

ฝ่ายบริหารร.ร./บท. 
9 ครูและบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติงาน  คณะกรรมการ 

ฝ่ายบริหารร.ร./บท. 
14-15 ผู้ปกครองซื้ออุปกรณ์การเรียน  คณะกรรมการ 

ฝ่ายบริหารร.ร./งบ. 
16 แจกตารางเรียน 

เปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
 คณะกรรมการ 

ฝ่ายบริหารร.ร./วก/บท. 
27 ประชุมผู้ปกครองครั้งท่ี 1/2561  ผู้รับผิดชอบโครงการและ

คณะกรรมการ 
31 วันงดสูบบุหรี่โลก  ผู้รับผิดชอบโครงการและ

คณะกรรมการ 
มิถุนายน 
2561 

 

5 กิจกรรมวันส่ิงแวดล้อมโลก  ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการ 

14 พิธีไหว้คร ู  ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการ 

15 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนกิจกรรมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

 ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการ 



เดือน/ป ี วันที่ งาน/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
มิถุนายน 
2561 

 
 
 

19 ท่องเท่ียวเรียนรู้นักเรียนช้ันป.4 (ครั้งท่ี 1)  ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการ 

26 วันต่อต้านยาเสพติด  ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการ 

28 กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียน  คณะกรรมการฝ่ายบริหาร
บท. 

29 งานคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย 
พิธีเข้าประจ ากองลูกเสือสามัญ ป.5 และถวายราชสดุดี 

 ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการ 

กรกฎาคม 
2561 

 

16-26 หล่อเทียนอาสาฬหบูชา  ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการ/บท. 

 เวียนเทียนอาสาฬหบูชาและแห่เทียนพรรษา   
12 กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ป.4  ผู้รับผิดชอบโครงการและ

คณะกรรมการ  
13 ท่องเท่ียวเรียนรู้แบบบูรณาการ ช้ัน ป.5  ผู้รับผิดชอบโครงการและ

คณะกรรมการ/หน.ช้ันป.5 
17 ผ้าป่าการศึกษา  หน.งานสัมพันธ์ชุมชน 

ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการ/หน.สายชั้น 

18-20 เข้าค่ายพุทธบุตร ช้ัน ป.5  ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการ/หน.ช้ันป.5 

20 ท่องเท่ียวเรียนรู้แบบบูรณาการ ช้ันอนุบาล 3 ขวบ  –  
อนุบาลปีท่ี 2  (ครั้งท่ี 1) 

 ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการ/ครูประจ า
ช้ันอ.3 ขวบ–อนุบาลปีที่ 2 

**25** งานกีฬาอนุบาลภาคกลาง/งานมุทิตาข้าราชการครู
เกษียณอายุราชการ ชัยนาท/เชียงใหม่ 

 คณะกรรมการฝ่าย
บริหารร.ร. 

23-31 สัปดาห์ห้องสมุด/ตลาดนัดหนังสือมือสอง  ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการ/วก. 

26 -วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
 

 ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการ 
 



เดือน/ป ี วันที่ งาน/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กรกฎาคม 

2561 
31 -กิจกรรมวันสุนทรภู่/วันภาษาไทยแห่งชาติ  ผู้รับผิดชอบโครงการและ

คณะกรรมการ/วก. 
กลุ่มสาระภาษาไทย 

สิงหาคม 
2561 

 

2-3 กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้าน
คณิตศาสตร์ (ค่าย Math Day)  ป.1 - ป.6 

 หน.กลุ่มคณิตศาสตร์/
คณะกรรมการ 

**1-17** ท่องเท่ียวเรียนรู้แบบบูรณาการ ช้ัน ป.1-2  (ครั้งท่ี 1)  ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการ /ครูประจ าช้ัน 
ป.1-2 

10 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิพระบรมราชินีนาถและวันแม่ 

 ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการ  

14-17 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการ 

24 อบรมธรรมะสู่ดวงใจยุวพุทธ  ป.3  ผู้รับผิดชอบโครงการและ
พระอาจารย์ 

30-31 
 

กิจกรรม  Day  Camp (1-6 ทุกห้อง)  ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการ /
ภาษาต่างประเทศ 

กันยายน 
2561 

10 แสดงผลงานนักศึกษาฝึกสอนปฐมวัย  ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการ 

10-14 จัดท าข้อสอบปลายภาคเรียนท่ี  1  ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการ /วก. 

28 งานเกษียณอายุข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  คณะกรรมการฝ่าย
บริหารร.ร. 

ตุลาคม 
2561 

 
 
 
 
 
 

2-3 ทดสอบภาคความรู้ ปลายภาคเรียนท่ี 1  คณะกรรมการ / วก. 
**รอสรุป** ประเมินผลประกันคุณภาพภายใน  (ประเมินตนเอง)  คณะกรรมการบริหาร 

4-10 สรุปจัดท าผลการสอบปลายภาคเรียนท่ี  1  ครูประจ าช้ัน / ครูผู้สอน 
10 ส่งวิจัยในช้ันเรียน  ผู้รับผิดชอบโครงการและ

คณะกรรมการ / วก. 
8-12 ตรวจสอบพัสดุประจ าปี  หน. ธุรการ 
11-12 กิจกรรม  English  Camp (MEP)  ผู้รับผิดชอบโครงการและ

คณะกรรมการ /
ภาษาต่างประเทศ 



เดือน/ป ี วันที่ งาน/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ตุลาคม 
2561 

 
 

4-10 กรอกข้อมูลแบบ ปพ.5  ปพ.6  คณะกรรมการ / วก. 
11-31 ปิดภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2561   

31 อบรมคอมพิวเตอร์  ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการ / วก. 

พฤศจิกายน 
2561 

1 เปิดภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2561   
1-30 ด าเนินการจัดท าหนังสืออนุสรณ์  คณะกรรมการบริหาร รร. 

/คณะกรรมการ/สายช้ัน 
7 เผยแพร่วิจัยในช้ันเรียน  หน. ICT หัวหน้าโครงการ

จัดการความรู้/วก. 
11 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งท่ี 2  คณะกรรมการบริหาร รร. 

21-23 ค่ายลูกเสือ ป.4-ป.6  สระบุรี  ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการ /ครูประจ าช้ัน 

22 กิจกรรมวันลอยกระทง  ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการ  

30 ค่ายลูกเสือส ารอง ท่องเท่ียวเรียนรู้ ป.1-3  ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการ /ครูประจ าช้ัน 

30 ท่องเท่ียวเรียนรู้ ช้ัน อ.1- อ.2  ครั้งท่ี 2  ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการ / ครูประจ าช้ัน 

ธันวาคม 
2561 

 
 
 
 
 

 
 

 

4 วันเฉลิมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว/กิจกรรมวนัพ่อแห่งชาติ  ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการ /  งานสัมพันธ์
ชุมชน 

 ร่วมกิจกรรมวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส 
(วัดพระเชตุพน) 

 ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการ /หัวหน้ากลุ่มฯ 
ภาษาไทย 

14 กีฬาสี  ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการ 

25 กิจกรรม  International  Day  ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการ /ภาษาอังกฤษ 

28 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่   ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการ /  หน.งาน
สัมพันธ์ชุมชน 

มกราคม 
2562 

11 วันเด็กแห่งชาติ   ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการ 



เดือน/ป ี วันที่ งาน/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
มกราคม 
2562 

 

16 กิจกรรมวันคร ู  ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการ  

18 กิจกรรมพ่อแม่ลูกผูกพัน  ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการ งานปฐมวัย 

 แข่งขันความสามารถอัจฉริยภาพสู่ความเป็นเลิศ  ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการ /วก. 

28-31 ค่ายวิชาการ  O-Net ป.6   ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการ /วก. 

กุมภาพันธ ์
2562 

 
 
 
 
 
 
 

1-28 ออกใบรับรองผลการศึกษา  ช้ัน  ป.6  ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการ / 
ภาษาต่างประเทศ 

8 ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test: NT)  ช้ัน ป.3 

 ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการ /ครูประจ าช้ัน 

12 ส่งวิจัยในช้ันเรียน/IS  ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการ/ครูประจ าช้ัน 

11-15 จัดท าข้อสอบปลายปี (ภาคเรียนท่ี  2)  ปีการศึกษา 
2561 

 ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการ/วก. 

14 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการอาเซียน+ IS /นิทรรศการ
วิชาการปฐมวัย 

 ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการ 

21 แนะแนวศึกษาต่อ  ม.1  หน. แนะแนว 
28 กิจกรรมบัณฑิตน้อย  ผู้รับผิดชอบโครงการและ

คณะกรรมการ งานปฐมวัย 

มีนาคม 
2562 

1-20 จัดท าแสดงผลการเรียน  ปพ.1  และวุฒิบัตร  คณะกรรมการและ /หน.
วัดผล 

4-6 จัดท าคะแนนและประเมินผล  ครูผู้สอน/ทุกกลุ่มสาระ 
4-6 ทดสอบภาคความรู้  ปลายปี (ภาคเรียนท่ี  2)   

ปีการศึกษา 2561 
 คณะกรรมการ/บท./วก.

หน.งานวิชาการ 
 จ่ายระเบียบการ/รับสมัครและสอบสัมภาษณ์  อนุบาล 

ป.1 

 คณะกรรมการบริหาร รร. 

8 ปรินายกสัมพันธ์ (งานฟ้าขาวพราววิไล)  ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการ/ สัมพันธ์ชุมชน 



เดือน/ป ี วันที่ งาน/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
มีนาคม 
2562 

28 ประกาศผลการเรียน ปฐมวัย – ช้ันป.5  คณะกรรมการบริหารวก. 
/ครูประจ าช้ัน  ป.1 – ป.5 

29 พิธีแจกวุฒิบัตร/ปัจฉิมนิเทศ ป.6  ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะกรรมการ/กิจการ
นักเรียน/ ครูสาย ป.6 

 สรุปโครงการในแผนปฏิบัติราชการ  ปีการศึกษา 2561 
เตรียมจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  ปีการศึกษา 2562 

 คณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหารร.ร. 

เมษายน 
2562 

1 ปิดภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2561   

 
 


