
ลําดับท่ี ช่ือกิจกรรม ชวงเวลากิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม

1 โครงการการนิเทศในโรงเรียน ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๔

เพื่อใหบุคลากรครูไดศึกษาวิเคราะหหลักสูตร จัดทํา
กําหนดการเรียนรู เขียนแผนการจัดประสบการณเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมการจัดบรรยากาศใน

หองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู

2 โครงการหองสมุด เพื่อสงเสริมใหนักเรียนรักการอานและใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน พรอมท้ังเปนการกระจายความรู ส่ือดานตางๆท่ี

นาสนใจใหกับนักเรียนไดเรียนรู

3 โครงการหองสมุดประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ เพื่อสงเสริมใหนักเรียนรักการอาน การใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน พรอมกับเปนแหลงการกระจายความรู และสื่อ

ดานการศึกษา และยังเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดมี
ความสามารถศึกษาคนควาส่ิงตางๆไดดวยตนเอง

4 โครงการประเมินคุณภาพสถานศึกษาประจําป
การศึกษา ๒๕๕๔

เพ่ือพัฒนาคณภาพและมาตราฐานการศึกษาในทุกระดับช้ัน
และเพ่ือจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตน

สังกัดเพื่อารรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

5 กิจกรรมการเรียนการสอน CAI (ตัวเลขหรรษา
และเศษสวนประจําปการศึกษา ๒๕๕๔

เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูเรื่องราวตางๆไดโดยผานสื่อการ
เรียนการสอนท่ีมีความทันสมัย

6 กิจกรรมการผลิตเกมการศึกษาประจําป
การศึกษา ๒๕๕๔

เพ่ือใหบุคลากรไดผลิตส่ือเกมการศึกษาไดอดคลองกับการ
จัดการเรียนการสอนและวัยของผูเรียน

7 กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียนประจําปการศึกษา 
๒๕๕๔

เพ่ือแกปญหาพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคและเพ่ือใหครูสอน
ไดแกไขปญหาของนักเรียนได

8 กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคํา ประจําป
การศ฿กษา ๒๕๕๔

เพื่อใหนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
และสามารถพูดส่ือสารกับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม

9 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจําป 2552-2554

เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยการจัดทํา
รายงานประจําปเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา

10 โครงการนิเทศภายใน ประจําปการศึกษา 2552 เพื่อสงเสริมความรูและพัฒนาการจัดการเรียนรูใหเปน
รูปแบบเดียวกันเนนเทคนิคการสอนใหสอดคลองกับวัตถุ

ประสงคืเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอนใชส่ือรวมท้ัง
บรรยากาศในหองเรียน

11 โครงการวันแมประจําปการศึกษา 2552-2554 เพ่ือใหนักเรียนระลึกถึงพระคุณของมารดาและรวมแสดง
ความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย

ฐานขอมูลดานกิจกรรมทางวิชาการ
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12 กิจกรรมธรรมะจากวัดสูโรงเรียนประจําป
การศึกษา 2552-2554

เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมสงเสริมใหเด็กรูจักทําบุญตัก
บาตรและสงเสริมใหเด็กเกิดความสัมพันธอันดีระหวาง

โรงเรียน วัด และชุมชน

13 โครงการประชุมประจําเดือนประจําปการศึกษา
 2552

เพ่ือสรางความเขาใจ และปฏิสัมพันธท่ีดีตอกันในการ
ปฏิบัติงาน

14 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและส่ิงแวดลอม
ประจําปการศึกษา 2552

เพื่อใหบริเวณรอบๆโรงเรียนและภายในโรงเรียนมี
บรรยากาศที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน

15 โครงการเรียนฟรี 15 ปฯประจําปการศึกษา 
2552

เพื่อเปนการแบงเบาภาระคาใชจายของผูปกครองในการ
ชําระคาบํารุงการศึกษาของสถานศึกษา

16 โครงการกีฬาสีอนุบาลสังกัดเทศบาลประจําป
การศึกษา 2552

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนรูจักการเลนกีฬาและการออกกําลัง
กายพรอมท้ังเสริมสรางความสามัคคีในสถานศึกษา

17 กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคําประจําป
การศึกษา 2552

เพื่อใหนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับการพูดภาษาตางประเทศ
มากข้ึนและการเรียนรูคําศัพทตางๆไดอยางเหมาะสมกับวัย

18 โครงการอบรมการจัดทําแผนประสบการณ
หลักสูตรทองถ่ินและการวิจัยในช้ันเรียน

ประจําปการศึกษา 2552

เพ่ือสงเสริมใหคณะครุจัดทําแผนการจัดประสบการณืไดตรง
ตามหลักสูตรและสอดคลองกับพัฒนาการของผูเรียนและ

การจัดทําการวิจัยท่ีมีความถูกตอง

19 โครงการหนูนอยอานเกงเขียนสวยรวย
จินตนาการประจําปการศึกษา 2552

เพ่ือจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความรูความสนใจและความ
ถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล

พรอมกับฝกทักษะกระบวนการคิด การแกปญหาแลการนํา
ความรูท่ีมีมาใช

20 กิจกรรมประกวดอานภาษาไทยประจําป
การศึกษา 2552

เพ่ือใหนักเรียนรูจักการใชเวลาวางใหเปนประโยชนในการ
เรียนรูและยังเปนการสงเสริมใหนักเรียนรักการอานภาษาไทย

21 กิจกรรมการอานภาษาอังกฤษประจําป
การศึกษา 2552

เพ่ือพัฒนาใหนักเรียนอานภาษาอังกฤษและรุจักตัวอักษร
ภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง

22 กิจกรรมประกวดวาดภาพตามจินตนาการ
ประจําปการศึกษา 2552

เพื่อใหนักเรียนไดแสดงออกความคิดสรางสรรคตาม
จินตนาการ สงเสริมการแสดงออกทางศิลปะ และการทํา

กิจกรรมรวมกับผูอื่น

23 กิจกรรมประกวดคัดลายมือประจําปการศึกษา 
2552

เพ่ือสงสริมความสามารถในการัดลายมือของนักเรียนใหมี
การพัมนาเพ่ิมมากข้ึน

24 กิจกรรมหนูนอยนักประดิษฐประจําปการศึกษา
 2552

เพื่อสงเสริมการแสดงออกทางความคิดสรางสรรคืของ
นักเรียนพรอมท้ังการสรางความภาคภูมิใใจในผลงานของ

ตนเอง
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25 โครงการผลิตส่ือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทาง
การศึกษาประจําปการศึกษา 2552

เพื่อพัฒนาความรูความสามารถของบุคคลากรใหมีการ
จัดสรางส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆท่ีมีวามทันสมัย

และหลากหลาย

26 ดครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของทุกระดับ
เพ่ือทําการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตน

สังกัดเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ

27 โครงการพัฒนาหลักสูตร ประจําปการศึกษา 
2552

เพ่ือใหโรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหมีความ
สอดคลองกับความตองการและสภาพปญหาภายในทองถ่ิน 
และการนําหลักสูตรมาปรับใชในการจัดการศึกษาใหกับเด็ก

อยางมีประสิทธิภาพ

28 โครงการประเมินผลพัฒนาการศึกษาระดับ
ปฐมวัย

เพื่อประเมินคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนและสามารถ
ใหครูนํามาปรับใชกับการปรับปรุงการเรียนการสอน

29 โครงการจัดทําแผนการจัดประสบการณระดับ
ปฐมวัย

เพ่ือใหครุมีแผนการสอนเปนไปในแนวทางเดียวกันและ
รองรับผลงานทางวิชาการ

30 โครงการประกวดมารยาทตามแบบไทย 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔

10 ม.ค. 2555 - 
20 ก.พ. 2555

เพื่อสงเสริมการอุรักษวัฒนธรรมไทยโดยการปลูกฝง
ประเพณีอันดีงามงามของไทย

31 โครงการสงทายปเกา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ 30 ธ.ค. 2554 - 
30 ม.ค. 2555

-

32 โครงการหองเรียน นาอยู นาเรียน 30 ธ.ค. 2554 - 
30 ม.ค. 2555

-

33 กิจกรรมประกวดคัดลายมือประจําปการศึกษา 
๒๕๕๔

30 พ.ย. 2554 - 
30 ม.ค. 2555

เพ่ือใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถในการคัดลายมือและ
พัฒนาทักษะการใชกลามเน้ือมัดเล็กใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน

34 กิจกรรมหนูนอยนักประดิษฐประจําปการศึกษา
 ๒๕๕๔

30 พ.ย. 2554 - 
30 ม.ค. 2555

เพื่อสงเสริมจินตนาการทางความคิดสรางสรรคของนักเรียน
ในการประดิษฐผลงานตามความสามารถของตนเองได

35 กิจกรรมหนูนอยนักเลานิทาน ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๔

30 พ.ย. 2554 - 
30 มี.ค. 2555

นักเรียนสามารถเลานิทานไดและสามารถส่ือสารกับผูอ่ืนได

36 กิจกรรมผลิตส่ือนวัตกรรมทางการศึกษา
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔

30 พ.ย. 2554 - 
30 มี.ค. 2555

เพื่อพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรทางการศึกษา
ไดจักทําส่ือการเรียนการสอนท่ีมีความทันสมัยและ

สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน

37 กิจกรรมวาดภาพามจินตนาการประจําป
การศึกษา ๒๕๕๔

1 ก.ค. 2554 - 13
 ส.ค. 2554

เพื่อใหนักเรียนไดแสดงออกทางความคิดสรางสรรคตาม
จินตนาการทงศิลปะและไดทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืน
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38 โครงการครูดีในดวงใจ ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๔

16 มิ.ย. 2554 - 
30 มี.ค. 2555

เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการพัฒนาความรู
ความสามารถของบุคลากรครูใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

39 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 16 มิ.ย. 2554 - 
30 มี.ค. 2555

เพื่อสงเสริมการรักษาสุขภาพของนักเรียนและการตรวจ
สุขภาพประจําป

40 โครงการประชุมผูปกครอง 16 มิ.ย. 2554 - 
30 มิ.ย. 2554

เพื่อการสรางความเขาใจระหวางเขาใจระหวางครูกับ
ผูปกครองในการรวมกันจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียนให

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

41 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 16 มิ.ย. 2554 - 
30 มี.ค. 2555

-

42 โครงการนิทรรศการทางวิชาการประจําป 2551 1-Mar-52 เพ่ือนําเสนอผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ผูสอนและนําเสนอผลงานการทํากอจกรรมการเรียนของ
ผูเรียนใหบุคคลภายนอกไดช่ืนชมผลงานของโรงเรียน

43 กิจกรรมประกวดคัดลายมือ ประจําป 2551 1 มี.ค. 2552 - 31
 มี.ค. 2552

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตัวผูเรียนใหสามารถเขียนหนังสือให
มีความสวยงามมากย่ิงข้ึน

44 กิจกรรมหนูนอยนักประดิษฐ ประจําป 2551 1 ม.ค. 2552 - 28
 ก.พ. 2552

เพ่ือพัฒนาและสงเสริมการแสดงออกทางความคิด
สรางสรรคของตัวผูเรียนใหสามารถสรางสรรคชิ้นงานอยาง

สวยงามได

45 กิจกรรมประกวดการอานภาษาอังกฤษ 
ประจําป 2551

3 ส.ค. 2551 - 31
 ม.ค. 2552

เพื่อพัฒนาศักยภาพการอานภาษาอังกฤษของผูเรียนใหมี
ประสิทธิภาพ ถูกตองและมีความเหมาะสมกับพัฒนาการ

46 กิจกรรมประกวดการอานภาษาไทย ประจําป 
2551

6 ก.ค. 2551 - 31
 ธ.ค. 2551

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการอานภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพมา
ยิ่งขึ้น

47 กิจกรรมประกวดวาดภาพตามจินตนาการ 
ประจําป 2551

1 ก.ค. 2551 - 30
 ก.ย. 2551

เพ่ือพัฒนาความสามารถของผูเรียนทางดานการวาดภาพ
และการแสดงออกความคิดตามจินตนาการ

48 โครงการผลิตส่ือ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษาประจําป 2551

16 มิ.ย. 2551 - 
31 มี.ค. 2552

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูผูสอนใหสามารถผลิตส่ือ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัยไดและ

สามารถนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม

49 กิจกรรมนิเทศภายใน ประจําป 2551 2 มิ.ย. 2551 - 28
 ก.พ. 2552

เพื่อพัฒนาศักญภาพในการจัดการเรียนของครูใหมีคุณภาพ
และสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีเกณฑมาตราฐานตรงตาม
พัฒนาการพรอมทั้งเปนการเพิ่มศักยภาพในการจัดทํา

แผนการจัดประสบการณใหกับครูผูสอน
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50 โครงการพัฒนาการการเรียนการสอนประจําป 
2551

16 พ.ค. 2551 - 
30 มี.ค. 2552

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหเปนไปอยางตอเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ

51 กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคํา ประจําป 2551 16 พ.ค. 2551 - 
30 มี.ค. 2552

เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูเรื่องคําศัพทภาษาอังกฤษและ
สามารถส่ือสารกับผูอ่ืนเปนภาษษอังกฤษไดอยางเหมาะสม

กับวัย

52 กิจกรรมวิจัยในช้ันเรียนประจําป 2551 16 พ.ค. 2551 - 
30 มี.ค. 2552

เพื่อเพิ่มศักยภาพของครูใหสามารถพัฒนา แกไขพฤติกรรม
ผูเรียนใหเปนผูท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

53 โครงการอานเกง เขียนสวย รวยจินตนาการ 
ประจําป 2551

16 พ.ค. 2551 - 
30 มี.ค. 2552

เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหเปนผูมีความพรอม ในเร่ือง
การอาน การเขียน และการแสดงออกทางความคิด

สรางสรรคตามจินตนาการได

54 โครงการประเมินผลพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 
ประจําป 2551

16 พ.ค. 2551 - 
31 มี.ค. 2552

เพื่อประเมินผลการจัดการเรียน การประเมินการเรียนการ
สอนใหตรงตามเกณฑ

55 โครงการประเมินผลพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
ประจําป 2551

16 พ.ค. 2551 - 
31 มี.ค. 2552

เพ่ือวัดผลประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใหตรง
ตามเกณฑและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

56 วันเด็กแหงชาติ ประจําป 2550 11-Jan-51 เปนกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กกลาคิดกลา
แสดงออก และพัฒนาเด็กใหมีความสามัคคีในหมูคณะ เพ่ือ
สงเสริมใหเด็กไดทํากิจกรรมพรอมเพียงกัน ท้ังน้ีเพ่ือใหเด็ก

ไดทราบถึงความสําคัญของตนเองในฐานะท่ีจะโตเปน
เยาวชนท่ีดีของชาติตอไปในอนาคต

57 โครงการวันพอแหงชาติประจําป 2550 4-Dec-50 เปนโครงการตอเนื่องที่ทางโรงเรียนไดจัดขึ้นทุกป ซึ่งเปน
การสงเสริมใหนักเรียนไดระลึกถึงพระคุณของบิดาที่คอยเฝา

เล้ียงดู อบรมส่ังสอนใหเปนบุคคลท่ีดีในสังคม

58 โครงการเยี่ยมบาน ประจําป 2550 1 ธ.ค. 2550 - 31
 มี.ค. 2551

เปนงานท่ีทางโรงเรียนมอบหมายใหงานดานความสัมพันธ
ชุมชนไดดําเนินการจัดทําโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการ
สรางความสัมพันธระหวางผูปกครองกับโรงเรียนและเพื่อ

ทราบปญหาและแนวทางแกไขปญหาของตัวเด็กและเพ่ือให
ชุมชนเขาใจถึงบทบาทหนาท่ีของโรงเรียนในทางท่ีดี

59 โครงการวันแมแหงชาติ ประจําป 2550 11 ส.ค. 2550 - 
11 ส.ค. 2550

แม เปนบุคคลท่ีใหกําเนิดและใกรอบรมส่ังสอน เล้ียงดูใหเรา
เติบโตเปนคนดีและเพ่ือใหนักกเรียนไดรูซ้ึงถึงพระคุณของ
แมผูใหกําเนิด และเปนการเปดโอกาสใหเด็กๆใหแสดงถึง

ความรักท่ีมีตอมารดา มีโอกาสใกลชิดและมอบส่ิงดีๆใหกับแม

60 โครงการปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียน ป
การศึกษา 2550

24 มิ.ย. 2550 - 
24 มิ.ย. 2550

เปนการสื่อระหวางบานกับโรงเรียนในการทําความเขาใจ
เก่ียวกับระเบียบตางๆอยางถูกตองเหมาะสมและเพ่ือ
สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับบาน
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61 วันไหวครูประจําป 2550 21 มิ.ย. 2550 - 
21 มิ.ย. 2550

เพื่อใหนักเรียนไดระลึกถึงพระคุณของครูและอาจารยที่
ปลูกฝงจิตสํานึกใหนักเรียนไดมีความรูและรูจักเคารพยก

ยองผูมีพระคุณ

62 กิจกรรมศึกษาดูงานการศึกษาปฐมวัยของ
พนักงานครู ปการศึกษา 2550

16 พ.ค. 2550 - 
31 ธ.ค. 2550

การพัฒนาบุคลากร เปนแนวทางหน่ึงในการพัฒนางานใน
องคกรใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้น

63 โครงการประเมินคุณภาพทางการศึกษาของ
โรงเรียน ป50

9 มี.ค. 2550 - 11
 มี.ค. 2550

เปนการประเมินกอนระดับประถมศึกษา เปนการประเมิน
โดยการยึดมาตรฐานการศึกษา ตัวบงชี้และเกณฑการ

พิจารณาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก

64 โครงการอนามัย ป 2550 1 มี.ค. 2550 - 30
 มี.ค. 2551

เพ่ือใหนักเรียนไดรับการตรวจสุขภาพทางการแพทยปละ 2 
คร้ัง และเพ่ือใหเด็กมีสุขภาพท่ีดีทุกคน

65 วันข้ึนปใหม 19 ธ.ค. 2549 - 
29 ธ.ค. 2549

เพ่ือใหนักเรียนไดสนุกสนานและผอนคลายความเครียดจาก
การเรียนหนังสือมาและตองการรับปใหม

66 โครงการวันแมแหงชาติ ประจําป 2549 7 ส.ค. 2549 - 11
 ส.ค. 2549

เพื่อใหนักเรียนไดระลึกถึงพระคุณของมารดา

67 โครงการแรลลี่ครอบครัว 31 ก.ค. 2549 - 2
 ส.ค. 2549

เพ่ือใหนักเรียนและผูปกครองไดมีกิจกรรมท่ีรวมกันทําเพ่ือ
แสดงความรักความอบอุนแกบุตรหลาน

68 กิจกรรมพิธีไหวครู ประจําป 2549 16 พ.ค. 2549 - 
22 มิ.ย. 2549

เพื่อใหนักเรียนไดระลึกถึงพระคุณของครุและอาจารยที่ได
อบรมส่ังใหเด็กไดเปนเด็กกีในอนาคต

69 กิจกรรมปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียน ประจําป
 2549

16 พ.ค. 2549 - 
25 มิ.ย. 2549

เพื่อสรางความเขาใจระหวางการเรียนการสอนของทาง
โรงเรียนและผูปกครองใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

70 โครงการบัณฑิตนอย 20 มี.ค. 2549 - 
22 มี.ค. 2549

เพื่อแสดงความยินดีตอนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียน
เพ่ือใหไดไปศึกษาตอโรงเรียนอ่ืน ๆ ในระดับประถมศึกษา

71 กิจกรรมบัณฑิตนอย ประจําป 2548 1 ก.พ. 2549 - 22
 มี.ค. 2549

จัดกิจกรรมเพื่อใหเด็กนักเรียนที่จบปการศึกษา2548 ไดรับ
ประกาศนียบัตรกอนออกจากโรงเรียนไปศึกษาตออีกระดับ

ไดมีความภาคภูมิใจในการเรียนจบ

72 วันเด็กแหงชาติ ประจําป 2549 13 ม.ค. 2549 - 
13 ม.ค. 2549

เปนกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กกลาคิดกลา
แสดงออก และพัฒนาเด็กใหมีความสามัคคีในหมูคณะ เพ่ือ
สงเสริมใหเด็กไดทํากิจกรรมพรอมเพียงกัน ท้ังน้ีเพ่ือใหเด็ก

ไดทราบถึงความสําคัญของตนเองในฐานะท่ีจะโตเปน
เยาวชนท่ีดีของชาติตอไปในอนาคต

73 กิจกรรมวันลอยกระทง 14 พ.ย. 2548 - 
16 พ.ย. 2548

เพื่อใหนักเรียนไดระลึกถึงพระคุณของพระแมคงคา ที่เราได
มีนํ้าใชในประจําวัน เพราะพระแมคงคาเปนเทพประจําแมนํ้า
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74 กิจกรรมวันพอแหงชาติ ประจําปการศึกษา 
2548

1 พ.ย. 2548 - 2 
ธ.ค. 2548

เปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือใหนักเรียนไดระลึกถึงพระคุณอัน
ย่ิงใหญของบิดา ท่ีคอยเฝาเล้ียงดู อบรมส่ังสอนเรามา
จนกระท่ังเติบใหญใหเปนบุคคลท่ีดีของสังคมตอไป

75 กิจกรรมการพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษ 1 พ.ย. 2548 - 11
 พ.ย. 2548

เพ่ือใหนักรียนไดรวมกิจกรรมอยางหลากหลายและตอเน่ือง
ในการออกเสียงของอักขรวิธีของภาษาอังกฤษ และมีความรู
ความเขาใจในดานทักษะการพูดการอานและการเขียน ได

พอสมควร

76 กิจกรรมการออกกายบริหาร 5 ก.ย. 2548 - 9 
ก.ย. 2548

เพ่ือสงเสริใหนักเรียนทุกคนไดออกกําลังกายทุกวันและมี
ระเบียบวินัยและมีความพรอมเพรียง ใหนักเรียนมีรางกายที่

แข็งแรง และสุขภาพจิตท่ีดี

77 กิจกรรมวันแมแหงชาติประจําปการศึกษา 2548 8 ส.ค. 2548 - 11
 ส.ค. 2548

เปนกิจกรรมอยางหน่ึงของคนไทยทุก ๆ คนท่ีมีโอกาสได
แสดงความจงรักภักดีตอสมเด็จพระนางเจา

พระบรมราชินีนาถ และเด็กซ่ึงเปนจะเติบโตเปนเยาวชนท่ีดี
ของประเทศชาติ ไดแสดงความรักความกตัญูกตเวทีตอ

มารดาของตนเอง

78 กิจกรรมวันเขาพรรษา 11 ก.ค. 2548 - 
20 ก.ค. 2548

เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนและชุมชนไดมีสวนรวมในการชวยกัน
รักษาไวซึ่งความสําคัญทางพระพุทธศาสนา และนักเรียนกับ
ชุมชนไดตระหนักถึงความสําคัญและมีสวนรวมในกิจกรรม

ในวันสําคัญทางศาสนาอ่ืนๆ อีกดวย

79 กิจกรรมพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะไทย 20 มิ.ย. 2548 - 
24 มิ.ย. 2548

นักเรียนสามารถรวมกิจกรรมอยางหลากหลายในการออก
เสียงพยัญชนะและการฝกฝนในดานการออกเสียงพยัญชนะ
ไทย และเปนการปลูกฝงทัศนคติอันดีงามตอภาษาไทยซ่ึง

เปนภาษาประจําชาติ

80 กิจกรรมวันครูไหวครู ประจําปการศึกษา 2548 13 มิ.ย. 2548 - 
16 มิ.ย. 2548

วันไหวครูถือเปนวันสําคัญวันหน่ึง เพ่ือใหนักเรียนระลึกถึง
พระคุณของคุณครูและอาจารยท่ีสอนใหความรูสอนใหเด็ก
เปนเยาวชนท่ีดีตอไปในอนาคต และสรางความสามัคคีใน

โรงเรียน

81 กิจกรรมชีวิตสดใสหางไกลยาเสพติด 2 พ.ค. 2548 - 13
 พ.ค. 2548

เพ่ือสนองตอบนโยบายของทางการใหนักเรียนตรหนักถึงพิษ
ภัยของยาเสพติดและใหนักเรียนรูจักการปองกันตนเองให

พนจากยาเสพติด

82 กิจกรรมการแขงขันกีฬา - กีฑานักเรียน 3 ม.ค. 2548 - 7 
ม.ค. 2548

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนใชการกีฬาเปนการออกกําลังกาย 
และเพ่ือใหนักรียนมีสุขภาพดี และแขงแรง อีกท้ังยังเปนการ
สรางความมีวินัย และปลูกฝงการมีนํ้าใจ ซ่ึงเปนคุณสมบัติ

การเปนนักกีฬาท่ีดีตอไปในอนาคต



ลําดับท่ี ช่ือกิจกรรม ชวงเวลากิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม

83 กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําปการศึกษา 
2548

3 ม.ค. 2548 - 7 
ม.ค. 2548

เปนกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กกลาคิดกลา
แสดงออก และพัฒนาเดกใหมีความสามัคคีในหมูคณะ เพ่ือ

สงเสริมใหเด็กดทํากิจกรรมพรอมเพียงกัน




