โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา)
แผนปฏิบัติงานประจาปี 2563

-ร่วมแรงประสาน วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูสร้างคน ชุมชนคุณธรรม นวัตกรรมพหุวัฒนธรรม-

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา)

แผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา 2563
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายประถมศึกษา) เป็นโรงเรียนชั้น
นาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
คนที่มีสมรรถนะ มีความสุขและเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ ในปีพุทธศักราช 2563
พันธกิจ (Mission)
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมศึกษาและประถมศึกษา
2. ยกระดับวิชาชีพครู
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีธรรมภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้
สมรรถนะองค์กร (Core Competency)
1. เชี่ยวชาญในวิชาชีพการจัดการศึกษาระดับอนุบาลศึกษาและประถมศึกษา
2. มีความเป็นเลิศด้านการเป็นหน่วยฝึกประสบการณ์
ค่านิยม (Core Value)
อาสา อุทิศ เอื้ออาทร
อัตลักษณ์โรงเรียน (Corporate Identity)
ร่วมแรงประสาน
วิชาการเป็นเลิศ
นวัตกรรมสร้างคน
ชุมชนพหุวัฒนธรรม
เอกลักษณ์ (Identily)

เชิดชูคุณธรรม

รับผิดชอบ
ทีต่ ั้ง (Location)
เลขที่ 181 ตาบล รูสะมิแล อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 9400
หมายโทรศัพท์ : 073 312 216

แผนปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2563

วัน
จันทร์

วันที่
9

เดือนมีนาคม 2563
กิจกรรม
-ปิดภาคเรียน 2/2562

จันทร์-พฤหัส

9-19

-จัดทารายงานพัฒนาการนักเรียน/คู่มือผู้ปกครอง

-ฝ่ายประถมศึกษา

พฤหัส

12

-ครูผู้สอนส่งคะแนนสอบปลายภาคที่ฝ่ายวิชาการ

-ฝ่ายประถมศึกษา

ศุกร์

13

-ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ศุกร์

13

จันทร์

16

พุธ-ศุกร์

18-20

-สัมมนาหลังฝึกฯนักศึกษาปฏิบัติการสอน ประจาปี
การศึกษา 2562
-Big Cleaning Day เนื่องในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น บริบาล อนุบาล 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2563
-รับรายงานตัวนักเรียนระดับ บริบาล อนุบาล 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2563

จันทร์-ศุกร์

16-20

-คณะกรรมการพิจารณาผลการเรียน
-ครูประจาชั้นจัดทารายงานผลการเรียน

-ฝ่ายอนุบาล
-ฝ่ายประถมศึกษา

จันทร์-ศุกร์

23-27

-ฝ่ายบริหาร

จันทร์

30

จันทร์-อังคาร

30-31

อังคาร

31

-อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสมรรถนะ ระดับอนุบาล
และระดับประถมศึกษา (อบรมกลุ่มย่อยตามสาขาวิชา)
-จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
-จัดทาคู่มือครู/คู่มือนักเรียน/คู่มือผู้ปกครอง
-นักเรียนชั้นอนุบาล 3 รับผลการเรียนและหลักฐานการ
สาเร็จการศึกษา
-จัดทารายงงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR)
ประจาปี 2562
-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6รับผลการเรียนและ
หลักฐานการสาเร็จการศึกษา

ฝ่ายที่รับผิดชอบ
-ฝ่ายบริหาร

-ฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์ฯ
-ฝ่ายบริหาร
-ฝ่ายบริหาร

-ฝ่ายพัฒนาระบบบริหารฯ
-ฝ่ายประกันคุณภาพฯ
-ฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ

แผนปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2563
เดือนเมษายน 2563
วัน
พุธ

วันที่
1

กิจกรรม
-ประชุมผู้บริหารกลุ่มสามมิตร (ออนไลน์)

ฝ่ายที่รับผิดชอบ
-ฝ่ายบริหาร

พุธ-ศุกร์

2-3

-อบรมเชิงปฏิบัติการ (ออนไลน์) : การจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

-ฝ่ายบริหาร

จันทร์
จันทร์-พุธ

6
13-15

-วันจักรี
-วันสงกรานต์

จันทร์-อังคาร

20-21

พุธ-พฤหัส

22-24

-อบรมเชิงปฏิบัติการ(ออนไลน์):สอนได้ สอนดีเพราะมี APP -ฝ่ายบริหาร
-อบรมเชิงปฏิบัติการ(ออนไลน์):รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ทางไกลในสภาวะวิกฤต
-จัดทาประมวลการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้
-ฝ่ายบริหาร

จันทร์-พฤหัส

27-30

-สอบทานภายในครั้งที่ 1

-ฝ่ายบริหาร

พฤหัสบดี

30

-ส่งรายงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR)
ประจาปี 2562

-ฝ่ายประกันคุณภาพฯ

แผนปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2563

วัน
ศุกร์

วันที่
1

จันทร์
พุธ
จันทร์
จันทร์-ศุกร์

4
6
11
11-15

อังคาร
อังคาร

12
12

พุธ

13

พุธ

13

พุธ

13

พฤหัสบดี
จันทร์-ศุกร์

14
12-16

เสาร์

16

อาทิตย์

17

จันทร์

18

จันทร์-ศุกร์

18-29

จันทร์-ศุกร์
ศุกร์

25-29
29

อาทิตย์

31

เดือนพฤษภาคม 2563
กิจกรรม
-ปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนปีการศึกษา 2563
(ออนไลน์)
-วันฉัตรมงคล
-วันวิสาขบูชา
-วันพืชมงคล
-นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 รับผลการเรียน
ประจาปีการศึกษา 2562
-ประชุมทีมบริหารประจาเดือนพฤษภาคม (ทางzoom)
-ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาส่งประมวลการสอนแต่ละวิชา
ประจาปีการศึกษา 1/2563
-นักเรียนระดับบริบาล-อนุบาล 3 รับผลการเรียน
ประจาปีการศึกษา 2562
-ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(ออนไลน์)
-ประกาศตารางเรียนออนไลน์และออฟไลน์ระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษา
-Big Cleaning Day
-ประชุมประจาเดือนพฤษภาคม (ทางzoom)
-นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่1-6 รับหนังสือเรียน
ประจาปีการศึกษา 2563
-ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ระดับบริบาลและอนุบาล
(ออนไลน์)
-ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ระดับประถมศึกษาปีที่1-6
(ออนไลน์)
-ครูผู้สอนส่งประมวลการสอน เทอม 1 ปีการศึกษา 2563

ฝ่ายที่รับผิดชอบ
-ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

-ฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ
-ฝ่ายบริหาร
-ฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ
-ฝ่ายอนุบาล
-ฝ่ายประถมศึกษา
-ฝ่ายอนุบาล
-ฝ่ายประถมศึกษา
-ฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์ฯ
-ฝ่ายบริหาร
-ฝ่ายประถมศึกษา
-ฝ่ายบริหาร
-ฝ่ายบริหาร
-ฝ่ายประถมศึกษา

-เปิดภาคเรียนที่1/2563 ระยะที่ 1 การจัดการเรียนรู้แบบ
online และ on-air Learning
-สอบทานภายใน ครั้งที่ 2
-จิตอาสา ครั้งที่ 1 ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจ ที่ 1

-ฝ่ายประถมศึกษา

-วันสถาปนาโรงเรียน

-ฝ่ายบริหาร

-ฝ่ายบริหาร
-ฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์ฯ

แผนปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2563
เดือนมิถุนายน 2563
วัน
จันทร์อังคาร
อังคาร

วันที่
1-30

พุธ

3

พฤหัส
พุธ

4
10

ศุกร์

19

จันทร์-ศุกร์

2

กิจกรรม
ระยะที่ 1 การจัดการเรียนรู้แบบ online และ on-air
Learning
-ประชุมทีมบริหารประจาเดือนมิถุนายน (ทางzoom)

ฝ่ายที่รับผิดชอบ
-ฝ่ายประถมศึกษา
-ฝ่ายบริหาร

วัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สุทิด าฯ พระบรม
ราชินี
-ประชุมประจาเดือนมิถุนายน(ทางzoom)
-ฝ่ายบริหาร
-ประชุมประจาเดือนนักศึกษาปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 1/2563
-ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(ออนไลน์)
-โครงการ Zero Waste School ครั้งที่ 1
-ฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์ฯ

22-26 -สอบทานภายใน ครั้งที่ 3

-ฝ่ายบริหาร

แผนปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2563
เดือนกรกฎาคม 2563
วัน

วันที่

กิจกรรม

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

พุธ

1

-ประชุมทีมบริหารประจาเดือนกรกฎาคม

-ฝ่ายบริหาร

พุธ

1

-ประชุมประจาเดือนนักศึกษาปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 2/2563

พุธ

1

-ครูผู้สอนส่งแผนการเรียนรู้ ประจาสัปดาห์

-ฝ่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
-ฝ่ายประถมศึกษา

พฤหัส

2

พฤหัส

2

-อบรมคณะกรรมการนักเรียน สารวัตินักเรียน และนักเรียนจิต
อาสา เรื่องการดูแลตัวเองในสถานการณ์โควิด 19
จาก ผอ รพสต
-กิจกรรม “สัมผัสแรก” นักเรียนระดับบริบาล

อาทิตย์

5

-วันอาสาฬหบูชา

จันทร์-

6-7

-ฝ่ายประถมศึกษา

-ฝ่ายอนุบาล

-วันเข้าพรรษาและวันหยุดชดเชย

อังคาร
พุธ

8

-ครูผู้สอนส่งแผนการเรียนรู้ ประจาสัปดาห์

-ฝายประถมศึกษา

พุธ-ศุกร์

8-31

-ฝ่ายประถมศึกษา

9

-นักเรียนมาโรงเรียน
-ระยะที่ 2 การจัดการเรียนรู้ แบบ onsite และ online
Learning
-ประชุมประจาเดือนกรกฎาคม

พฤหัส
พุธ

15

-ครูผู้สอนส่งแผนการเรียนรู้ ประจาสัปดาห์

-ฝ่ายประถมศึกษา

เสาร์

18

-กิจกรรม “สัมผัสแรก” นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1TP

-ฝ่ายประถมศึกษา

อาทิตย์

19

-กิจกรรม “สัมผัสแรก” นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1EP

-ฝ่ายประถมศึกษา

จันทร์-ศุกร์

27-31

-สอบทานภายใน ครั้งที่ 4

-ฝ่ายบริหาร

อังคาร

28

พุธ

29

-วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
-ครูผู้สอนส่งแผนการเรียนรู้ ประจาสัปดาห์

-ฝ่ายประถมศึกษา

พฤหัส

30

-เจ้าหน้าที่ทันตกรรมมาตรวจช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์

-ฝ่ายอนามัย

-ฝ่ายบริหาร

แผนปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2563
เดือนสิงหาคม 2563
วัน

วันที่

กิจกรรม

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

อังคาร

4

-ประชุมทีมบริหารประจาเดือนสิงหาคม

-ฝ่ายบริหาร

พุธ
พุธ

5
5

-ประชุมประจาเดือนนักศึกษาปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3/2563
-ครูผู้สอนส่งแผนการเรียนรู้ ประจาสัปดาห์

-ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
-ฝ่ายประถมศึกษา

พฤหัส

6

-ประชุมประจาเดือนสิงหาคม

-ฝ่ายบริหาร

จันทร์-ศุกร์

10-14

-ฝ่ายบริหาร
-ฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์ฯ

พุธ

12

ศุกร์

14

จันทร์

17

-สัปดาห์วันแม่แห่งชาติ(วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง)
-จิตอาสา ครั้งที่ 4 ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่ 1
-วันแม่แห่งชาติ (วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง)
-ครูผู้สอนส่งคะแนนระหว่างภาค ครั้งที่ 1 ระดับชั้น
ประถมศึกษา
-ระยะที่ 3 การจัดการเรียนรู้แบบ onsite Learning

พุธ

19

-ครูผู้สอนส่งแผนการเรียนรู้ ประจาสัปดาห์

-ฝ่ายประถมศึกษา

ศุกร์

21

กิจกรรม Warming English ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4EP-6EP

-ฝ่ายประถมศึกษา

เสาร์-

22-23

กิจกรรม English Camp ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3EP

-ฝ่ายประถมศึกษา

จันทร์-ศุกร์
จันทร์-ศุกร์

24-28
24-28

-สอบกลางภาค เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2563
-สอบทานภายในครั้ง ที่ 5

-ฝ่ายประถมศึกษา
-ฝ่ายบริหาร

พุธ-พฤหัส
ศุกร์

26-27
28

-กิจกรรม นาเสนองานวิจัยของนักศึกษาปฏิบัติการสอน
-กิจกรรมเชิดหุ่น ระดับบริบาล

-ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
-ฝ่ายอนุบาล

-ฝ่ายประถมศึกษา
-ฝ่ายประถมศึกษา

อาทิตย์

แผนปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2563
เดือนกันยายน 2563
กิจกรรม
-โครงการนวัตวิถีปัตตานีเมืองงามสามวัฒนธรรม
ระดับชั้นอนุบาล 3/1
- รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นบริบาล ภาคเรียนที่ 2/2563
-ครูผู้สอนส่งแผนการเรียนรู้ ประจาสัปดาห์
-ครูผู้สอนส่งแผนการเรียนรู้ ประจาสัปดาห์

วัน
อังคาร

วันที่
1

อังคาร-ศุกร์
พุธ
พุธ

1-11
2
2

ศุกร์

4

-โครงการพัฒนาทักษะชีวิต ระดับชั้นอนุบาล

-ฝ่ายอนุบาล

เสาร์

5

-ฝ่ายประถมศึกษา

จันทร์
อังคาร
พุธ
พุธ
พฤหัส
เสาร์
อาทิตย์
เสาร์อาทิตย์
เสาร์อาทิตย์
จันทร์

7
8
9
9
10
12
13
12-13

-ประกวดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN
DANCERCISE
-ครูผู้สอนส่งคะแนนสอบกลางภาค
-ประชุมทีมบริหารประจาเดือนกันยายน
-ประชุมประจาเดือนนักศึกษาปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 4/2563
-ครูผู้สอนส่งแผนการเรียนรู้ ประจาสัปดาห์
-เปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาล 1
-โครงการทักษะชีวิต ระดับอนุบาล 2
-โครงการทักษะชีวิต ระดับอนุบาล 3
- Sharing English 2020 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4EP-6EP

-ฝ่ายประถมศึกษา

จันทร์-ศุกร์

14-25

อังคาร
พุธ

15
16

พุธ

16

-โครงการ วิทย์ คณิต อังกฤษ สุดหรรษา ชั้นประถมศึกษาปีที่
2TP-3TP
-ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นบริบาล ภาคเรียนที่ 2/2563
ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสังเกตพัฒนาการและสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
-ทดสอบสมรรถนะนักเรียนระดับอนุบาล
-รับสมัครนักเรียนชั้นบริบาล ภาคเรียนที่2/2563
-โครงการนาข้าว
-ครูผู้สอนส่งแผนการเรียนรู้ ประจาสัปดาห์
-ครูส่งสาระการสอบปลายภาค 1/2563
-ประกาศตารางสอบและสาระการสอบปลายภาค 1/2563
-โครงการเชฟรุ่นจิ๋ว ระดับอนุบาล 1-3

ศุกร์

18

-ครูผู้สอนส่งข้อสอบปลายภาค 1/2563

-ฝ่ายประถมศึกษา

12-13
14

ฝ่ายที่รับผิดชอบ
-ฝ่ายอนุบาล
-ฝ่ายบริหาร
-ฝ่ายอนุบาล
-ฝ่ายประถมศึกษา

-ฝ่ายประถมศึกษา
-ฝ่ายบริหาร
-ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
-ฝ่ายประถมศึกษา
-ฝ่ายอนุบาล
-ฝ่ายอนุบาล
-ฝ่ายอนุบาล
-ฝ่ายประถมศึกษา

-ฝ่ายบริหาร
-ฝ่ายอนุบาล
-ฝ่ายอนุบาล
-ฝ่ายประถมศึกษา

-ฝ่ายอนุบาล

วัน
ศุกร์
ศุกร์
เสาร์
เสาร์
จันทร์-ศุกร์
จันทร์-ศุกร์
พฤหัส
พุธ
พฤหัส
ศุกร์

วันที่
18
18
19
19
21-25
21-25
22
23
24
25

จันทร์-พุธ
จันทร์-พุธ
จันทร์-พุธ
อังคาร

28-30
28-30
28-2
29

พุธ

30

เดือนกันยายน 2563
กิจกรรม
-ประชุมประจาเดือนกันยายน
-เปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาล 2
-คัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับบริบาล ภาคเรียนที่ 2/2563
-นักศึกษาสัมมนาระหว่างฝึก 1/2563
-สอบทานภายใน ครั้งที่ 6
-สัปดาห์การอ่าน ครั้งที่ 1
-โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
-ครูผู้สอนส่งแผนการเรียนรู้ ประจาสัปดาห์
-วันมหิดล
- โครงการทดสอบทักษะภาษา CEFR ฟัง พูด อ่าน เขียน
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา EP ครั้งที่ 1
-ครูประจาชั้นประเมินแฟ้มสะสมผลงานนักเรียนระดับอนุบาล
-สัปดาห์สุดท้ายในการจัดกิจกรรม
-ครูทบทวนบทเรียน เนื้อหาที่จะสอบปลายภาค
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความพร้อมระดับ
บริบาล
-ครูผู้สอนส่งแผนการเรียนรู้ ประจาสัปดาห์

ฝ่ายที่รับผิดชอบ
-ฝ่ายบริหาร
-ฝ่ายอนุบาล
-ฝ่ายบริหาร
-ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
-ฝ่ายบริหาร
-ฝ่ายประถมศึกษา
-ฝ่ายอนุบาล
-ฝ่ายประถมศึกษา
-ฝ่ายบริหาร
-ฝ่ายประถมศึกษา
-ฝ่ายอนุบาล
-ฝ่ายประถมศึกษา
-ฝ่ายประถมศึกษา
-ฝ่ายอนุบาล
-ฝ่ายประถมศึกษา

แผนปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2563
เดือนตุลาคม 2563
วัน

วันที่

พฤหัส-ศุกร์
เสาร์

1-2
3

จันทร์พฤหัส
จันทร์-ศุกร์
พุธ
ศุกร์

5-8

จันทร์-ศุกร์
จันทร์-พุธ

12-30
12-14

พฤหัส
อังคาร
จันทร์-ศุกร์
อังคาร
พฤหัส
ศุกร์
อังคาร-พุธ
จันทร์-ศุกร์

15
13
19-23
20
22
23
27-28
26-30

พุธ-ศุกร์

27-30

5-9
7
9

กิจกรรม

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

-ครูทบทวนบทเรียน เนื้อหาที่จะสอบปลายภาค
-สัมภาษณ์ผู้ปกครองและทดสอบความพร้อมนักเรียนระดับ
บริบาล
-ครูประจาชั้นพบปะผู้ปกครอง เพื่อรายงานพัฒนาการ
รายบุคคล ระดับอนุบาล
-สอบปลายภาคระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
-ประชุมประจาเดือนนักศึกษาปฏิบัติการสอน ที่ 5/2563
-ประกาศผลสอบนักเรียนระดับบริบาล ภาคเรียนที่ 2/2563

-ฝ่ายอนุบาล
-ฝ่ายประถมศึกษา

-ปิดภาคเรียนที่ 1/2563
-ครูประจาชั้นจัดทาผลการเรียน 1/2563
-ครูประจาชั้นจัดทารายงานพัฒนาการนักเรียนระดับอนุบาล
-ครูผู้สอนแต่ละวิชาส่งผลการเรียน ประจาเทอม 1/2563
-วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
-ครูจัดทาหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
-ประชุมทีมบริหารประจาเดือนตุลาคม
-ประชุมประจาเดือนตุลาคม
-วันปิยมหาราช
-อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
-ครูเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2563
-สอบทานภายใน ครั้งที่ 7
-Big Cleaning Day
-ครูเตรียมเอกสารเพื่อรับการประเมินการประกันคุณภาพ
รอบ 4

-ฝ่ายบริหาร
-ฝ่ายประถมศึกษา

-ฝ่ายอนุบาล
-ฝ่ายประถมศึกษา
-ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
-ฝ่ายบริหาร

-ฝ่ายประถมศึกษา
-ฝ่ายประถมศึกษา
-ฝ่ายบริหาร
-ฝ่ายบริหาร
-ฝ่ายบริหาร
-ฝ่ายบริหาร
-ฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์ฯ
-ฝ่ายงานประกันคุณภาพ

แผนปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2563
เดือนพฤศจิกายน 2563
วัน

วันที่

กิจกรรม

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

จันทร์
จันทร์

2
2

-ฝ่ายประถมศึกษา
-ฝ่ายบริหาร

พุธ

4

-ครูผู้สอนส่งประมวลการสอน เทอม 2 ปีการศึกษา 2563
-เปิดภาคเรียนที่ 2/2563
-ผู้ปกครองรับผลการเรียน ประจาเทอม 1/2563
-ประชุมประจาเดือนนักศึกษาปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 6/2563

พุธ

4

-ครูผู้สอนส่งแผนการเรียนรู้ ประจาสัปดาห์

-ฝ่ายประถมศึกษา

ศุกร์
เสาร์

6
7

-ฝ่ายอนุบาล
-ฝ่ายบริหาร

อังคาร
พุธ

10
11

-โครงการนักประดิษฐ์น้อย ระดับชั้นอนุบาล 2 ณ TK Park
-ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษา ประจาเทอม 2 ปีการศึกษา 2563
-เลือกตั้งคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง
-ประชุมทีมบริหารประจาเดือนเดือนพฤศจิกายน
-ครูผู้สอนส่งแผนการเรียนรู้ ประจาสัปดาห์

พฤหัส
ศุกร์
อังคาร
พฤหัส
ศุกร์

12
13
17
19
20

-ประชุมประจาเดือนพฤศจิกายน
-จิตอาสา ครั้งที่ 5 ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่ 1
-โครงการชีวิตงดงาม ระดับอนุบาล
-กิจกรรมทัศนศึกษาสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
-โครงการ Zero Waste School ครั้งที่ 2

-ฝ่ายบริหาร
-ฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์
-ฝ่ายอนุบาล
-ฝ่ายประถมศึกษา
-ฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์ฯ

จันทร์-ศุกร์
จันทร์-ศุกร์

23-27
23-27

-ฝ่ายบริหาร
-ฝ่ายงานประกันคุณภาพ

พุธ

25

-สอบทานภายใน ครั้งที่ 8
-ครูตรวจสอบเอกสารเพื่อรับการประเมินการประกันคุณภาพ
รอบ 4
-ครูผู้สอนส่งแผนการเรียนรู้ ประจาสัปดาห์

เสาร์

28

-ครูนาเสนอหัวข้อวิจัยในชั้นเรียน

-ฝ่ายประถมศึกษา

-ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

-ฝ่ายบริหาร
-ฝ่ายประถมศึกษา

-ฝ่ายประถมศึกษา

แผนปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2563
วัน
อังคาร-ศุกร์

วันที่
1-4

พุธ
พุธ
เสาร์

2
2
5

จันทร์

7

พุธ

9

พฤหัส
เสาร์อาทิตย์
จันทร์

10
12-13

อังคาร
อังคาร

15
15

พุธ
พุธ

16
16

พฤหัส
ศุกร์
จันทร์-ศุกร์
จันทร์-ศุกร์
จันทร์-พุธ

17
18
21-25
21-25
21-30

พุธ
ศุกร์

23
25

14

เดือนธันวาคม 2563
กิจกรรม
-สัปดาห์ราลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
-จิตอาสา ครั้งที่ 6 ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่ 1
-ประชุมประจาเดือนนักศึกษาปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 7/2563
-ครูผู้สอนส่งแผนการเรียนรู้ ประจาสัปดาห์
-วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช
-วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
-ครูผู้สอนส่งสาระการสอบกลางภาค ประจาภาคเรียน 2/2563
-ครูผู้สอนส่งแผนการเรียนรู้ ประจาสัปดาห์
-วันรัฐธรรมนูญ
กิจกรรม English Camp ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4EP
-ประกาศตารางสอบกลางภาคและสาระการสอบ
ประจาภาคเรียน 2/2563
-ประชุมทีมบริหารประจาเดือนธันวาคม
- โครงการทดสอบทักษะภาษา CEFR ฟัง พูด อ่าน เขียน
นักเรียนชั้นประถมศึกษา EP ครั้งที่ 2
-นักเรียนระดับอนุบาลตรวจสุขภาพประจาปี
-ครูส่งข้อสอบกลางภาค ประจาภาคเรียน 2/2563
-ครูผู้สอนส่งแผนการเรียนรู้ ประจาสัปดาห์
-ประชุมประจาเดือนธันวาคม
-กิจกรรมทัศนศึกษาสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
-สอบทานภายใน ครั้งที่ 9
-รับการประเมินการประกันคุณภาพ รอบ 4
-รับสมัครนักเรียนใหม่ระดับบริบาล อนุบาล และชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2564
-ครูผู้สอนส่งแผนการเรียนรู้ ประจาสัปดาห์
-โครงการภาษาพาเพลิน ระดับชั้น อนุบาล ณ TK Park

ฝ่ายที่รับผิดชอบ
-ฝ่ายบริหาร
-ฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์ฯ
-ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
-ฝ่ายประถมศึกษา

-ฝ่ายประถมศึกษา

-ฝ่ายประถมศึกษา
-ฝ่ายประถมศึกษา
-ฝ่ายบริหาร
-ฝ่ายประถมศึกษา
-ฝ่ายอนุบาล
-ฝ่ายประถมศึกษา
-ฝ่ายบริหาร
-ฝ่ายประถมศึกษา
-ฝ่ายบริหาร
-งานประกันคุณภาพ
-ฝ่ายบริหาร
-ฝ่ายประถมศึกษา
-ฝ่ายอนุบาล

วัน
เสาร์

วันที่
26

จันทร์-พุธ
พฤหัส

28-30
31-3

เดือนธันวาคม 2563
กิจกรรม
-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายมัธยม)
-สอบกลางภาค ประจาภาคเรียน 2/2563
-วันสิ้นปี และปิดปีใหม่

ฝ่ายที่รับผิดชอบ
-ฝ่ายประถมศึกษา
-ฝ่ายประถมศึกษา

แผนปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2563
เดือนมกราคม2564
วัน
พุธ

วันที่
2

กิจกรรม
-ครูผู้สอนส่งแผนการเรียนรู้ ประจาสัปดาห์

ฝ่ายที่รับผิดชอบ
-ฝ่ายประถมศึกษา

จันทร์-ศุกร์

4-8

-ฝ่ายประถมศึกษา

อังคาร

5

พุธ
พฤหัส-

6
7-10

-ครูผู้สอนส่งคะแนนสอบระหว่างภาคและคะแนนสอบกลาง
ภาค ประจาภาคเรียน 2/2563
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าเรียนระดับบริบาล อนุบาล
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2564
-ประชุมทีมบริหารประจาเดือนมกราคม
-ประชุมประจาเดือนนักศึกษาปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 8/2563
กิจกรรม English Camp ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5EP-6EP

-ฝ่ายบริหาร

-ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
-ฝ่ายประถมศึกษา

อาทิตย์
พฤหัส

7

-ประชุมประจาเดือนมกราคม

-ฝ่ายบริหาร

ศุกร์

8

-โครงการ Kids Festival

-ฝ่ายบริหาร

เสาร์อาทิตย์
จันทร์

9-10

-ฝ่ายบริหาร

พุธ

13

-สัมภาษณ์ผู้ปกครองและทดสอบความพร้อมของนักเรียน
ระดับบริบาล ระดับอนุบาล1 และประถมศึกษาปีที่1
-โครงการทดสอบทักษะภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา TP
-ครูผู้สอนส่งแผนการเรียนรู้ ประจาสัปดาห์

ศุกร์
ศุกร์
จันทร์-ศุกร์

15
15
18-22

-ฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์ฯ
-ฝ่ายประถมศึกษา
-ฝ่ายประถมศึกษา

พุธ

20

-จิตอาสา ครั้งที่ 7 ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่ 1
-โครงการตลาดนัดพหุวัฒนธรรม
-ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน และเลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรียนประจาปี 2564
-ครูผู้สอนส่งแผนการเรียนรู้ ประจาสัปดาห์

ศุกร์

22

-ฝ่ายบริหาร

ศุกร์-เสาร์

22-23

-ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ ระดับบริบาล ระดับอนุบาล1
และประถมศึกษาปีที่ 1
-เข้าค่ายลูกเสือ ระดับประถมศึกษา

จันทร์-ศุกร์
พุธ

25-29
27

-สอบทานภายใน ครั้งที่ 10
-ครูผู้สอนส่งแผนการเรียนรู้ ประจาสัปดาห์

-ฝ่ายบริหาร
-ฝ่ายประถมศึกษา

พฤหัส

28

-รับรายงานนักเรียนใหม่ ระดับบริบาล ระดับอนุบาล1 และ
ประถมศึกษาปีที่1

-ฝ่ายบริหาร

11

-ฝ่ายประถมศึกษา
-ฝ่ายประถมศึกษา

-ฝ่ายประถมศึกษา

-ฝ่ายประถมศึกษา

แผนปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2563
เดือนกุมภาพันธ์ 2564
กิจกรรม
-ประชุมประจาเดือนนักศึกษาปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 9/2563
-ครูผู้สอนส่งแผนการเรียนรู้ ประจาสัปดาห์

ฝ่ายที่รับผิดชอบ
-ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
-ฝ่ายประถมศึกษา

-โครงการเชฟรุ่นจิ๋ว ระดับอนุบาล 2-3

-ฝ่ายอนุบาล

-สัปดาห์การอ่าน ครั้งที่ 2

-ฝ่ายประถมศึกษา

วัน
พุธ
พุธ

วันที่
-3
3

ศุกร์

5

จันทร์-ศุกร์

8-12

อังคาร
พุธ

9
10

-ประชุมทีมบริหารประจาเดือนกุมภาพันธ์
-ครูผู้สอนส่งแผนการเรียนรู้ ประจาสัปดาห์

-ฝ่ายบริหาร
-ฝ่ายประถมศึกษา

พฤหัส

11

-ประชุมประจาเดือนกุมภาพันธ์

-ฝ่ายบริหาร

ศุกร์

12

-ครูผู้สอนส่งสาระการสอบปลายภาค 2/2563

-ฝ่ายประถมศึกษา

จันทร์
จันทร์-ศุกร์
พุธ

15
15-26
17

-ประกาศตารางสอบและสาระการสอบปลายภาค 2/2563
-ทดสอบสมรรถนะนักเรียนระดับอนุบาล
-ครูผู้สอนส่งแผนการเรียนรู้ ประจาสัปดาห์

-ฝ่ายประถมศึกษา
-ฝ่ายอนุบาล
-ฝ่ายประถมศึกษา

พฤหัส

18

-ครูผู้สอนส่งข้อสอบปลายภาค 2/2563

-ฝ่ายประถมศึกษา

จันทร์-ศุกร์

22-26

-ฝ่ายประถมศึกษา

จันทร์-ศุกร์
พุธ

22-26
24

-ทาข้อสอบปลายภาค 2/2563
-ผู้ปกครองรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ประจาปีการศึกษา
2563
-สอบทานภายใน ครั้งที่ 11
-ครูผู้สอนส่งแผนการเรียนรู้ ประจาสัปดาห์

-ฝ่ายบริหาร
-ฝ่ายประถมศึกษา

แผนปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2563

วัน
จันทร์-ศุกร์

วันที่
1-5

พุธ

3

พฤหัส
จันทร์-ศุกร์
จันทร์
จันทร์-พฤหัส

4
1-5
8
8-11

จันทร์-ศุกร์
ศุกร์
อังคาร
พุธ
เสาร์
จันทร์
จันทร์-ศุกร์

8-12
8-12
9
10
13
15
15-19

พุธ
พุธ

15-17
15-17

พฤหัส-ศุกร์
เสาร์

18-19
20

จันทร์-ศุกร์
จันทร์-ศุกร์

22-26
22-26

พุธ

24

ศุกร์

30

เดือนมีนาคม 2564
กิจกรรม
-ครูประจาชั้นประเมินแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
ระดับอนุบาล
-ประชุมประจาเดือนนักศึกษาปฏิบัติการสอน
ครั้งที่ 10/2563
-ประชุมประจาเดือนมีนาคม
-นักเรียนสอบปลายภาค 2/2563
-ประชุมทีมบริหารเดือนมีนาคม
-ครูประจาชั้น พบปะ ผู้ปกครองเพื่อรายงาน
พัฒนาการนักเรียนเป็นรายบุคคล
-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สอบ RT
-ครูผู้สอนส่งคะแนนสอบปลายภาค 2/2563
-ซ้อมใหญ่พิธีมอบวุฒิบัตร ปีการศึกษา 2563
-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายปัจฉิมฯ
-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-net
-ปิดภาคเรียน 2/2563
-ครูประจาชั้นจัดทารายงานพัฒนาการผู้เรียน
ระดับอนุบาล
-เตรียมความพร้อม งานประสานใจ
-ครูประจาชั้นจัดทารายงานผลการเรียน
-คณะกรรมการพิจารณาผลการเรียน
-ฝ่ายทะเบียนจัดทาผลการเรียน
-พิธีมอบวุฒิบัตร ปีการศึกษา 2563 ระดับ
อนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
-โครงการวันประสานใจ
-สอบทานภายใน ครั้งที่ 12
-จัดทารายงงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา(SAR) ประจาปี 2562
-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอบ NT
-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับ ป.พ
และรับเงินค่าประกัน

ฝ่ายที่รับผิดชอบ
-ฝ่ายอนุบาล
-ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
-ฝ่ายบริหาร
-ฝ่ายประถมศึกษา
-ฝ่ายบริหาร
-ฝ่ายอนุบาล
-ฝ่ายประถมศึกษา
-ฝ่ายประถมศึกษา
-ฝ่ายบริหาร
-ฝ่ายประถมศึกษา
-ฝ่ายประถมศึกษา
-ฝ่ายบริหาร
-ฝ่ายอนุบาล
-ฝ่ายบริหาร
-ฝ่ายประถมศึกษา
-ฝ่ายทะเบียน
-ฝ่ายบริหาร

-ฝ่ายบริหาร
-ฝ่ายประกันคุณภาพฯ
-ฝ่ายประถมศึกษา
-ฝ่ายประถมศึกษา

แผนปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2563
โครงการ/กิจกรรมตลอดปีการศึกษา
-

โครงการติวเข้มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โครงการติวเข้มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โครงการสามมิตร
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
โครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้
จัดป้ายนิเทศและสอนเสริมวันสาคัญ
โครงการ Best Practice ด้านพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
โครงการ Best Practice ด้านอนามัยโรงเรียน
โครงการ Best Practice ด้านจิตอาสา
โครงการ Best Practice ด้านโรงเรียนไร้ขยะ Zero Waste School and Clean School
นิทรรศการหนังสือเล่มโปรด
โครงการโรงเรียนสีเขียว
หมายเหตุ
กิจกรรมแต่ละเดือนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

