
ปฏิทินกิจกรรม งานอนามัยโรงเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

เดือน พฤษภาคม 2563 

วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ตลอดปีการศึกษา บริการปฐมพยาบาลขั้นต้นและส่งต่อรายรุนแรง งานอนามัยโรงเรียน 

14 พ.ค. – 30 พ.ย. 63 
เฝ้าระวังโดยชั่งน้้าหนัก, 
วัดส่วนสูงประเมินภาวะการเจริญเติบโต 

งานอนามัยโรงเรียน 
ครูที่ปรึกษา 

14 พ.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 การสร้างทักษะสุขภาพ 
งานอนามัยโรงเรียน 

งานโภชนาการ 

27 – 31 พ.ค. 62 
จัดกิจกรรมรณรงค์วันสุขบัญญัติแห่งชาติ       
วันงดสูบบุหรี่โลก 

งานอนามัยโรงเรียน 
 

14 พ.ค. 63 – 30 ก.ย. 63 
ส้ารวจขึ้นทะเบียนสุนัข 
และฉีดวัคซีนให้สุนัขในโรงเรียนและจัดกิจกรรมวันโรค
พาสุนัขบ้า 

งานอนามัยโรงเรียน 
งานอาคารสถานที่ 

14 พ.ค. 63 – มี.ค. 64 จัดซื้อ - ซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ งานอนามัยโรงเรียน 
14 พ.ค. 63 – มี.ค. 64 จัดห้องพยาบาลให้ถูกสุขลักษณะ งานอนามัยโรงเรียน 
ทุกวันอังคารต้นเดือน ส้ารวจและก้าจัดลูกน้้ายุงลาย งานอนามัยโรงเรียน 

ตลอดปีการศึกษา 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ป้ายนิเทศ 
เสียงตามสาย เชิญวิทยากร 

งานอนามัยโรงเรียน 

ตลอดปีการศึกษา จัดกิจกรรมชุมนุมพยาบาลจิตอาสา งานอนามัยโรงเรียน 
ทุกวันอังคารปลายเดือน แพทย์ศิษย์เก่าจิตอาสา งานอนามัยโรงเรียน 

เดือน มิถุนายน 2563 

วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
11 - 30 มิ.ย. 63 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่จ้าเป็น งานอนามัยโรงเรียน 

1 – 15 มิ.ย. 63 อบรมนักเรียนแกนน้าด้านสุขภาพ 
งานอนามัยโรงเรียน 

งานโภชนาการ 

1 มิ.ย. 62 – 31 มี.ค. 63 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในเรื่องสุขภาพและความปล
อดภัย 

งานอนามัยโรงเรียน 
งานโภชนาการ 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง การตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร 
นักเรียนแกนน้า 

งานอนามัยโรงเรียน 
งานโภชนาการ 

1 – 30 มิ.ย. 63 
- ประเมินภาวะการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1 
- ทดสอบสมรรถภาพ 

งานอนามัยโรงเรียน     
ครูพลศึกษา 

1 มิ.ย. 63 – 31 พ.ค. 64 คุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุ 
งานอนามัยโรงเรียน 

 
 



1 มิ.ย. 63 – 20 ก.พ. 64 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

นักเรียนแกนน้า 
งานอนามัยโรงเรียน 

งานโภชนาการ 
งานอาคารสถานที่ 

15 – 30 มิ.ย. 62 อบรมนักเรียนแกนน้าด้านสุขภาพ งานอนามัยโรงเรียน 
26 มิ.ย. 62 จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก งานอนามัยโรงเรียน 

 

เดือน กรกฎาคม 2563 

วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
3 ก.ค. 62 บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 งานอนามัยโรงเรียน 

ตลอดปีการศึกษา จัดห้องพยาบาลให้ถูกสุขลักษณะ งานอนามัยโรงเรียน 
 

เดือน กันยายน 2563 

วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1– 15 ก.ย. 63 
จัดตรวจสุขภาพประจ้าปีนักเรียนระดับชั้น ม.1, 
4 (ตรวจสุขภาพด้วยตนเอง ทดสอบสายตา,  
ตาบอดสี, การได้ยิน) 

งานอนามัยโรงเรียน 
งานระดับชั้น  

1 – 30 ก.ย. 63 เก็บข้อมูลน้้าหนัก – ส่วนสูง ครั้งที่ 2 
งานอนามัยโรงเรียน 

หัวหน้าระดับชั้น 
ครูที่ปรึกษา 

 

เดือน ตุลาคม 2563 

วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง การตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร 
นักเรียนแกนน้า      

 งานอนามัยโรงเรียน 
งานโภชนาการ 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าดื่ม งานอนามัยโรงเรียน 

ตลอดปีการศึกษา 
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านสุขภาพ 
สื่อทางป้ายนิเทศ, เสียงตามสาย 

งานอนามัยโรงเรียน 
งานสภานักเรียน 

ตลอดปีการศึกษา จัดบริการยานอกสถานที่  งานอนามัยโรงเรียน 
 

 
 
 



ปฏิทินกิจกรรม งานอนามัยโรงเรียน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

เดือน พฤศจิกายน 2563 

วันที่  กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
3 พ.ย. 62 บริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 งานอนามัยโรงเรียน 

25 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62 จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก งานอนามัยโรงเรียน 

เดือน ธันวาคม 2563 

วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 – 31 ธ.ค. 63 ประเมินภาวะการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 
งานอนามัยโรงเรียน 

หัวหน้าระดับชั้น 
ครูที่ปรึกษา 

เดือน กุมภาพันธ์ 2564 

วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
10 – 20 ก.พ. 63 จัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปี 2564 งานอนามัยโรงเรียน 
1 – 20 ก.พ. 63 ประเมินโครงการ งานอนามัยโรงเรียน 
20 – 28 ก.พ. 63 สรุปแผนแผนปฏิบัติการประจ้าปี 2564 งานอนามัยโรงเรียน 

เดือน มีนาคม 2564 

วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
8 – 15 มี.ค. 64 การตรวจสุขภาพประจ้าปีบุคลากรในโรงเรียน งานอนามัยโรงเรียน 
1 – 31 มี.ค. 63 ประเมินผลโครงการ งานอนามัยโรงเรียน 
ตลอดปีการศึกษา จัดห้องพยาบาลให้ถูกสุขลักษณะ งานอนามัยโรงเรียน 

ตลอดปีการศึกษา 
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านสุขภาพ 
สื่อทางป้ายนิเทศ, เสียงตามสาย, ค้าขวัญ 

งานอนามัยโรงเรียน 

ตลอดปีการศึกษา จัดบริการยานอกสถานที่  งานอนามัยโรงเรียน 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง การตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร 
นักเรียนแกนน้า      

 งานอนามัยโรงเรียน 
งานโภชนาการ 

1 – 10 มี.ค. 63 จัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปี 2563 งานอนามัยโรงเรียน 
10 – 15 มี.ค. 63  สรุปแผนปฏิบัติการประจ้าปี 2563 งานอนามัยโรงเรียน 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 


