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ตารางปฏิบัติงานประจาวัน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
07.๐0 น.



เปิดเพลง โลกนี้ต้องดีด้วยมือเรา (มาร์ชชิ่งความดี)
เปิดวีดีทัศน์ สารคดี ภาพยนตร์
กิจกรรม ๑๐ นาที มหัศจรรย์ยามเช้า สร้างลูกรักการอ่าน

07.55 น.



ดนตรีดุริยางค์เรียกเข้าแถว

08.00 น.



กิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

08.10 น. - 08.20 น.



กิจกรรมความสามารถนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
วันจันทร์
กิจกรรมยอดนักข่าวและตรวจสุขภาพ
วันอังคาร
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
วันพุธ
กิจกรรม SPORT DAY
วันพฤหัสบดี กิจกรรม ENGLISH TODAY
วันศุกร์
กิจกรรมอนุรักษ์ไทย

08.30 น.- 11.30 น.



กิจกรรมการเรียนการสอน

๑๒.๐๐ น.



เปิดเพลง โลกนี้ต้องดีด้วยมือเรา (มาร์ชชิ่งความดี)

12.20 น.



เปิดเพลง หน้าที่เด็ก (ทาความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบ)
TO BE NUMBER ONE

12.25 น.- 12.30 น.



กิจกรรมสมาธิ, กิจกรรม “หยุดทุกงาน อ่านทุกคน”

12.30 น.- 15.30 น.



กิจกรรมการเรียนการสอน

15.30 น.



หมดเวลาเรียน กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ทาความสะอาดห้องเรียน/พื้นที่ นาถังขยะมาเท

15.๓๐ น.



เปิดเพลงเรียกแถว (TO BE NUMBER ONE)



สวดมนต์ เดินท่องสูตรคูณกลับบ้าน

พื้นที่รับผิดชอบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ

ทางเดินหน้าห้องประชุม
บริเวณหน้าลิฟต์ ถึงอ่างล้างมือ
บริเวณโรงอาหาร
บริเวณอ่างล้างมือถึงหน้าห้องน้า
บริเวณสนาม
บริเวณหน้าโรงเรียน
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ปฏิทินกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดไผ่ตัน สานักงานเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ภาคเรียนที่ 1
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประชุมผู้ปกครอง
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
อบรมค่ายพุทธบุตร
เลือกตั้งสภานักเรียน
ไหว้ครู
กีฬานักเรียนระดับกลุ่มเขต
สัปดาห์วันสุนทรภู่
สัปดาห์ป้องกันยาเสพติด
วันสถาปนาลูกเสือ
สอบคัดเลือกชิงทุนการศึกษานักเรียน ป.2
สัปดาห์วันอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา
ค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด
ห้องเรียนในโลกกว้าง
นิทรรศการวิชาการ
สัปดาห์โรคฟัน
สัปดาห์ห้องสมุด - วันภาษาไทย
กีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร
วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
สัปดาห์วันแม่แห่งชาติ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
สัมมนาครูและบุคลากร

วันที่จัด
1 พ.ค. 60
30 - 31 พ.ค. 60
2 มิ.ย. 60
7 มิ.ย. 60
15 มิ.ย. 60
16 - 30 มิ.ย. 60
19 - 26 มิ.ย. 60
26 - 30 มิ.ย. 60
1 ก.ค. 60
1 ก.ค. 60
3 - 7 ก.ค. 60
5 - 7 ก.ค. 60
14 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
24 - 28 ก.ค. 60
24 - 28 ก.ค. 60
26 ก.ค. - 9 ส.ค.60

27 ก.ค. 60
7 - 11 ส.ค. 60
15 - 18 ส.ค. 60
23 - 24 ก.ย. 60

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
รูปเล่ม
อนุบาล - ป.6 ครูดวงเดือน
สุข-พละ
ครูมุกดา
สายอนุบาล
ครูดวงนภา
สังคมศึกษา
ครูจิรัฐิติกาล
สาย ป.4
ครูธัญญ์ณัชภัค
ป.3 – ป.6
ครูสุชาย
ภาษาไทย
ครูสุภีพร
สุข-พละ
ครูสุชาย
ลูกเสือ
ครูแก้วตา
สาย ป. 2
ครูอรพิน
สังคมศึกษา
ครูอรพิน
สาย ป.5
ครูปฐมาภรณ์
อนุบาล – ป.6
ครูเนาวรัตน์
คณะครูทุกคน
ครูแก้วตา
อนามัย
ครูจิราภรณ์
บรรณารักษ์
ครูนิตรยา
ป.3 – ป.6
ครูสุชาย
สังคมศึกษา ครูสุพรรณิการ์
อนุบาล - ป.6
ครูสุดาพร
วิทยาศาสตร์
ครูนุชจรี
ครูทุกคน
ครูเนาวรัตน์

ผู้บริหาร
ทีก่ ากับดูแล
บุคคล
วิชาการ
วิชาการ
บุคคล
งบประมาณ
บริหารทั่วไป
วิชาการ
บุคคล
บุคคล
วิชาการ
งบประมาณ
บุคคล
บริหารทั่วไป
วิชาการ
บริหารทั่วไป
วิชาการ
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
งบประมาณ
วิชาการ
บริหารทั่วไป
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ปฏิทินกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดไผ่ตัน สานักงานเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ภาคเรียนที่ 2
ที่
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
๔๕

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

วันที่จัด

3 พ.ย. 60
วันลอยกระทง
24 พ.ย. 60
วันมหาธีรราชเจ้า
1 ธ.ค. 60
วันเอดส์โลก
4 ธ.ค. 60
วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9
25 ธ.ค. 60
วันคริสต์มาส
29 ธ.ค. 60
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
12 ม.ค. 61
วันเด็กแห่งชาติ
27 ม.ค. 61
สวนสนามวันสถาปนายุวกาชาด
16 ก.พ. 61
วันตรุษจีน
21 ก.พ. 61
แนะแนวศึกษาต่อ ป.6
26-28 ก.พ.61
วันมาฆบูชา
๗ มี.ค. ๖๑
ตลาดนัดสินค้ามือสอง
28 มี.ค. 61
บัณฑิตน้อย
30 มี.ค.61
ปัจฉิมนิเทศ
ตลอดปี
อาหารเช้า, อาหารกลางวัน
ตลอดปี
ลูกน้ายุงลาย
ตลอดปี
เงินทองของมีค่า
ตลอดปี
วิทยาศาสตร์น้อย
ตลอดปี
โรงเรียนรักการอ่าน
ตลอดปี
เด็กไทยไร้พุง
ตลอดปี
9 มาตรการรักษาความปลอดภัย
ตลอดปี
สวดมนต์ใส่บาตรทุกวันศุกร์
ตลอดปี
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ตลอดปี
ประชาสัมพันธ์-เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
รูปเล่ม
กอท. , ศิลปะ
ครูปวีณา
ลูกเสือ
ครูนิตยา
พลศึกษา
ครูสุชาย
อนุบาล - ป.6 ครูศุภยาลักษณ์
ภาษาต่างประเทศ
ครูสมพิศ
อนุบาล - ป.6
ครูนริสรา
พลศึกษา
ครูสุชาย
ยุวกาชาด
ครูอุริน
ภาษาต่างประเทศ
ครูกันยา
สาย ป.6
ครูวิศรุติ
สังคมศึกษา
ครูกันยา
ทุกสายชั้น
ครูนริสรา
อนุบาล
ครูอังคณา
สาย ป.6
ครูวิศรุติ
โภชนาการ
ครูอุไรวรรณ
วิทยาศาสตร์
ครูนิตยา
ทุกสายชั้น
ครูกันยา
อนุบาล
ครูสุภาพร
ทุกสายชั้น
ครูแก้วตา,ครูนิตรยา
ทุกสายชั้น
ครูสุชาย
ครูรัชพร,ครูวัฒนเทพ
ทุกสายชั้น
ทุกสายชั้น
ครูปนัดดา
ทุกสายชั้น ครูผู้จัดทากิจกรรม
ทุกสายชั้น
ครูบุญเลิศ

ผู้บริหาร
ที่กากับดูแล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
วิชาการ
วิชาการ
งบประมาณ
บุคคล
บุคคล
วิชาการ
วิชาการ
งบประมาณ
วิชาการ
บุคคล
วิชาการ
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
บุคคล
บริหารทั่วไป
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เดือน เมษายน
วันที่
2 เมษายน 60
3 – 28 เมษายน 60

28 เมษายน 60

-

รายการปฏิบัติงาน
ใช้โรงเรียนเป็นสถานที่เกณฑ์ทหาร
จัดทาแผนปฏิบัติราชการปี 2560
จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานประจาปี 2560
สารวจพัสดุ ครุภัณฑ์
จัดชั้นเรียน
จัดเตรียมเอกสารการประชุมผู้ปกครอง
รายงานการศึกษาต่อนักเรียนชั้น ป.6
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้น ป.1-6
จัดทาข้อมูลรายงานประจาปี 2559 (SAR)

- ประชุมครูเตรียมความพร้อมการประชุมผู้ปกครอง

ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหาร
คณะครู
คณะครู
คณะครู
ผู้บริหารและคณะครู
คณะครู
คณะครู
คณะครู
คณะครู
คณะครู

เดือน พฤษภาคม
วันที่
1 พฤษภาคม 60

รายการปฏิบัติงาน
- ประชุมผู้ปกครอง , ประชุมกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
2 – 10 พฤษภาคม 60 - ส่งรายงานประจาเดือน (ยุงลาย/ยาเสพติด/รายงานการศึกษา)
- อบรมโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดาเนินงาน
๘ พฤษภาคม ๖๐
ศูนย์วิชาการเขต ประจาปีงบประมาณ 2560
๙ พฤษภาคม ๖๐
12 พฤษภาคม 60

- Big Cleaning Day

16 พฤษภาคม 60
16 - 26 พฤษภาคม 60 29 พฤษภาคม 60

ประชุมสัมมนาครู สานักงานเขตพญาไท
จัดเตรียมวัสดุ - อุปกรณ์ ตามความต้องการของครู
เปิดภาคเรียนที่ 1
แจกเครื่องแบบนักเรียน/แบบเรียน/สมุด
ประเมินการอ่านของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ส่งรายงานผลการผลิตสื่อการเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้ ประจาปีงบประมาณ 2560
30 - 31 พฤษภาคม 60 - กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
- ส่งรายงานผลการประเมินการอ่านของนักเรียนสังกัด
30 พฤษภาคม 60
กรุงเทพมหานคร
- ส่งรายงานกิจกรรม 10 นาที มหัศจรรย์ยามเช้า สร้างลูกรักการอ่าน

ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหาร, คณะครู
ฝ่ายธุรการ
คณะครู
คณะครูและ
บุคลากร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร/ธุรการ

คณะครู
ฝ่ายธุรการ
ครูผสู้ อนภาษาไทย

ครูปวีณา
ครูมุกดา
ครูแก้วตา
ครูนิตรยา
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เดือน มิถุนายน
วันที่
1 - 30 มิถุนายน 60 1 - 23 มิถุนายน 60 2 มิถุนายน 60
-

5 – 7 มิถุนายน 60
7 มิถุนายน 60
8 มิถุนายน 60

รายการปฏิบัติงาน
ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเงินอุดหนุน/เงินบารุงการศึกษา
นิเทศชั้นเรียน
ประเมินการอ่านของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
อบรมค่ายพุทธบุตร
(โครงการเรียนดี เรียนฟรี อย่างมีคุณภาพ)
- ส่งแบบสรุปผลการเรียนประจาเดือน โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
- รายงานประจาเดือน
- เลือกตั้งสภานักเรียน
- ทดสอบการเขียนจากชุดคามาตรฐาน 50 คา ของอาจารย์ศวิ กานท์ ปทุมสูติ

15 มิถุนายน 60
13 มิถุนายน 60

16-30 มิถุนายน 60 16 มิถุนายน 60
19 มิถุนายน 60
19 - 26 มิถุนายน 60
26 - 30 มิถุนายน 60
29 มิถุนายน

-

กิจกรรมไหว้ครู
ส่งบัญชีจัดชั้นเรียน
จัดทารายงานสถิตินักเรียน (ร.ศ.1)
รายงานผลการทดสอบการเขียน
แบ่งนักเรียนเพื่อสอนซ่อมเสริมการอ่าน
กิจกรรมกีฬานักเรียน กทม. ระดับกลุ่มเขต
ประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3
ซ้อมสวนสนามลูกเสือ
สัปดาห์วันสุนทรภู่
สัปดาห์ยาเสพติด
ส่งรายงานผลการประเมินการอ่านของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ส่งรายงานกิจกรรม 10 นาที มหัศจรรย์ยามเช้า สร้างลูกรักการอ่าน

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายบริหาร
ครูผู้สอนภาษาไทย
ฝ่ายวิชาการ
ครูดวงนภา
ครูกันยา
ฝ่ายธุรการ
ครูจิรัฐิติกาล
ครูผสู้ อนภาษาไทย

ครูธัญญ์ณัชภัค
ฝ่ายธุรการ
ครูแก้วตา
ครูแต่ละสายชั้น
ครูสุชายและ
คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
ครูแก้วตา, ครูปวีณา
ครูสุภีพร
ครูสุชาย
ครูแก้วตา
ครูนิตรยา

6

เดือน กรกฎาคม
วันที่
1 กรกฎาคม 60

3 – 21 กรกฎาคม 60 3 - 29 กรกฎาคม 60 3 - 7 กรกฎาคม 60 5 - 7 กรกฎาคม 60 6 กรกฎาคม 60
14 กรกฎาคม 60
21 กรกฎาคม 60

24 - 28 กรกฎาคม 60 26 ก.ค. - 10 ส.ค.60 27 กรกฎาคม 60 2๘ กรกฎาคม 60 -

รายการปฏิบัติงาน
วันสถาปนาลูกเสือ(สวนสนาม)
สอบคัดเลือกชิงทุนส่งเสริมการศึกษาชั้น ป.2
ประเมินการอ่านของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
วัดผลการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์
พิจารณาสื่อเพื่อส่งประกวด
ลงทะเบียนรับ/จาหน่ายครุภัณฑ์ ระบบ MIS2
สารวจรายการบุคลากร ครบเกษียณอายุราชการ
สารวจและส่งแบบขอย้ายของข้าราชการ
สัปดาห์วันอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา
เข้าค่ายอบรมลูกเสือ – ยุวกาชาด ป.5 (รัศมีแคมป์)
ส่งแบบสรุปผลการเรียนประจาเดือน โครงการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ทัศนศึกษา อนุบาล – ป.6
ประชุมกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 4
ค่ายวิชาการ
สัปดาห์โรคฟัน
สรุปผลการจัดทารูปเล่มโครงการผลิตสื่อ
สัปดาห์ห้องสมุด – วันภาษาไทย
สังเกตการสอน
กีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 30 ประจาปี 2560
วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
ส่งรายงานผลการประเมินการอ่านของนักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ส่งรายงานกิจกรรม 10 นาที มหัศจรรย์ยามเช้า สร้างลูก
รักการอ่าน

ผู้รับผิดชอบ
ครูแก้วตา, ครูปวีณา
ครูอรพิน
ครูผู้สอนภาษาไทย
ครูประจาชั้น
คณะครู
ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายบุคคล
ฝ่ายบุคคล
ครูอรพิน
ครูปฐมาภรณ์
ครูกันยา
ครูเนาวรัตน์ และครูประจาชั้น

คณะกรรมการ
ฝ่ายวิชาการ, ครูแก้วตา
ครูจิราภรณ์
ฝ่ายวิชาการ
ครูนิตรยา
คณะกรรมการ
ครูสุชายและคณะกรรมการ

ครูสุพรรณิการ์
ครูแก้วตา
ครูนิตรยา
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เดือน สิงหาคม
วันที่
1 – 10 สิงหาคม 60
1 – 31 สิงหาคม 60
3 สิงหาคม 60

-

11 สิงหาคม 60

-

รายการปฏิบัติงาน
สังเกตการณ์สอน และทดสอบการอ่าน
ตรวจเอกสารการวัดผลและประเมินผล
ตรวจแบบฝึกหัดนักเรียน
ส่งแบบสรุปผลการเรียนประจาเดือน โครงการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

- ครูประจาชัน้ พบผู้ปกครอง, รับทราบผลการตรวจสอบการอ่าน

15 – 18 สิงหาคม 60 - สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
21 – 31 สิงหาคม 60 - ส่งเอกสารการวัดประเมินผลของครู
- ประเมินความดีความชอบ ครั้งที่ 2
- ส่งรายงานผลการประเมินการอ่านของนักเรียนสังกัด
30 สิงหาคม 60
กรุงเทพมหานคร
- ส่งรายงานกิจกรรม 10 นาที
มหัศจรรย์ยามเช้า สร้างลูกรักการอ่าน

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหาร
ครูกันยา
ฝ่ายงบประมาณ
ครูสุดาพร
ครูนุชจรี
ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหาร
ครูแก้วตา
ครูนิตรยา
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เดือน กันยายน
วันที่
1 – 8 ก.ย. 60

๑ - ๒๘ ก.ย. ๖๐ -

รายการปฏิบัติงาน
จัดทาแบบทดสอบและประเมินผลความพร้อมอนุบาล
ออกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
ครูผู้รับผิดชอบมาตรฐาน เตรียมเครื่องมือ เก็บข้อมูล
งานประกันคุณภาพการศึกษา
ส่งแบบสรุปผลการเรียนประจาเดือน โครงการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
จัดพิมพ์/เย็บข้อสอบ
ตรวจสอบทะเบียนประวัติ (กพ.7) ระบบอิเลคทรอนิคส์
สัมมนาครูและบุคลากร
ส่งวิจัยในชั้นเรียน (ภาคเรียนที่ ๑)
สรุปผลพิจารณาความดีความชอบข้าราชการครู และ
ลูกจ้างประจา

1 ก.ย. 60

-

11 – 15 ก.ย. 60
19 – 20 ก.ย. 60
23 – 24 ก.ย. 60
25 กันยายน 60

-

26 – 30 กันยายน
60
27 – 29 กันยายน
60

- สรุปการเงิน/การบัญชี ประจาปี

28 กันยายน 60

- อนุบาล ประเมินความพร้อม ภาคเรียนที่ 1
- ป.1 – ป.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
- ส่งรายงานผลการประเมินการอ่านของนักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
- ส่งรายงานกิจกรรม 10 นาที
มหัศจรรย์ยามเช้า สร้างลูกรักการอ่าน

ผู้รับผิดชอบ
ครูอนุบาล
ครู ป.1- ป.6

คณะครู
ครูกันยา
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
คณะครูและบุคลากร
ครูเนาวรัตน์
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายการเงิน

คณะครู
ครูแก้วตา
ครูนิตรยา
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เดือน ตุลาคม
วันที่
รายการปฏิบัติงาน
1 – 31 ตุลาคม 60 - รายงานพัสดุ ครุภัณฑ์ประจาปี
2 – 6 ตุลาคม 60

10 ตุลาคม ๖๐
10 – 31 ตุลาคม 60 31 ตุลาคม 60
-

ตรวจข้อสอบ
วิเคราะห์ข้อสอบ
จัดทาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 เสนอ ผอ. ลงลายมือชื่อ
ประกาศผลสอบ
รับการบ้านปิดภาคเรียน
ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ส่งสรุปงานประกันคุณภาพการศึกษา
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25๖๐
ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายธุรการ
ครูรุ่งอรุณ – คุณกัลยา
ฝ่ายวิชาการ และคณะครู

ครูประจาชั้น
คณะครู
คณะครู
ฝ่ายบริหาร และคณะครู
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เดือน พฤศจิกายน
วันที่
1 พฤศจิกายน 60
2 พฤศจิกายน 6๐

-

๕ พฤศจิกายน ๖๐ 7 พฤศจิกายน 60 7 - 8 พฤศจิกายน 60 3 พฤศจิกายน 60
15–30 พฤศจิกายน60
15 พฤศจิกายน 60
20-30 พฤศจิกายน 60
24 พฤศจิกายน 60
29 พฤศจิกายน 60

-

รายการปฏิบัติงาน
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ส่งแบบสรุปผลการเรียนประจาเดือน โครงการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประชุมผู้ปกครอง
ส่งเอกสารการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1
ทดสอบการเขียนจากชุดคามาตรฐาน 50 คา
(ของอาจารย์ศิวกานท์ ปทุมสูติ)
กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (วันลอยกระทง)
จัดทาแผนการใช้เงินรายหัว เสนอคณะกรรมการอนุมัติ
ซ้อมอพยพหนีไฟ
ทดสอบการอ่าน
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 1/ 2560
กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า และกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
ส่งรายงานผลการประเมินการอ่านของนักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ส่งรายงานกิจกรรม 10 นาที
มหัศจรรย์ยามเช้า สร้างลูก รักการอ่าน

ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหาร
ครูกันยา
คณะครู
ครูผู้รับผิดชอบ
ครูผู้สอนภาษาไทย
ครูปวีณา
ฝ่ายบริหาร
ครูวัฒนเทพ
ฝ่ายบริหาร
ผู้บริหาร
ครูนิตยา
ครูแก้วตา
ครูนิตรยา
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เดือน ธันวาคม
วันที่
1 - 30 ธันวาคม 60 1 ธันวาคม 60
1 - 29 ธันวาคม 60 4 ธันวาคม 60
12 - 22 ธันวาคม 60 ๒๑ ธันวาคม ๖๐ 25 ธันวาคม 60
28 ธันวาคม 60

-

29 ธันวาคม 60

-

รายการปฏิบัติงาน
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 256๑
ตรวจสอบรายได้ จัดทาภาษีหัก ณ ที่จ่าย
สารวจ และรายงานการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กิจกรรมวันเอดส์โลก
เตรียมแข่งขันกีฬา (กิจกรรมกีฬาสี)
วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.๙
ครูประจาชั้นพบผู้ปกครอง
ผู้ปกครองรับผลการทดสอบการอ่าน
ส่งแบบสรุปผลการเรียนประจาเดือน โครงการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สังเกตการสอน
การสอบเตรียมความพร้อมสาหรับการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Pre O-NET)
กิจกรรมวันคริสมาสต์
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560
รายงานบัญชี และดาเนินงานมูลนิธิ
ส่งรายงานผลการประเมินการอ่านของนักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ส่งรายงานกิจกรรม 10 นาที มหัศจรรย์ยามเช้า สร้างลูก
รักการอ่าน
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
กิจกรรมเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายธุรการ
รองฯฝ่ายธุรการ
รองฯฝ่ายปกครอง
ครูสุชาย
ครูสุชายและกรรมการ
ครูศุภยาลักษณ์
คณะครู
ครูกันยา
ผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ครูสาย ป.๖
ครูสมพิศ
คณะครู
ฝ่ายปกครอง
ครูแก้วตา
ครูนิตรยา
ครูนริสรา
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เดือน มกราคม
วันที่
รายการปฏิบัติงาน
4 - 13 มกราคม 61 - กิจกรรมกีฬาสี
1 - 30 มกราคม 61 - ครูผู้รับผิดชอบมาตรฐาน เตรียมเครื่องมือ เก็บข้อมูล
งานประกันคุณภาพการศึกษา
12 มกราคม 61
16 มกราคม 61
20 มกราคม 61

23 - 27 มกราคม 61 27 มกราคม 61 30 มกราคม 61 -

วันเด็กแห่งชาติ และกิจกรรมกีฬาสี
กิจกรรมวันครู
ส่งแบบสรุปวันลาข้าราชการครู/ลูกจ้าง ประจาปี
ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนทั้ง 4 ฝ่าย
ตรวจแบบฝึกหัดนักเรียน
สวนสนามวันสถาปนายุวกาชาด
ส่งรายงานผลการประเมินการอ่านของนักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
- ส่งรายงานกิจกรรม 10 นาที มหัศจรรย์ยามเช้า สร้างลูก
รักการอ่าน

ผู้รับผิดชอบ
ครูสุชายและคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
แต่ละมาตรฐาน
ฝ่ายกิจกรรม
คณะครู
ฝ่ายปกครอง
คณะครู
ผู้บริหาร
ครูอุริน
ครูแก้วตา
ครูนิตรยา
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เดือน กุมภาพันธ์
วันที่
รายการปฏิบัติงาน
1 – ๒๘ กุมภาพันธ์ 61 - จัดทารายงานประจาปี
1-16 กุมภาพันธ์ 61 - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประจาตัวนักเรียน ป.6
เพื่อขอหนังสือรับรอง
๓ กุมภาพันธ์ ๖๑ - การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
๕ กุมภาพันธ์ 61
6 กุมภาพันธ์ 61
9 กุมภาพันธ์ 61

12 – 16 กุมภาพันธ์ 61 16 กุมภาพันธ์ 61 ๒๓ กุมภาพันธ์ ๖๑ -

พิจารณาความดีความชอบครู ครั้งที่ 1/2561
ตรวจสอบคุณภาพนักเรียนชั้น ป.3 ,ป.6
ส่งผลการพิจารณาความชอบ
ประชุมกรรมการโรงเรียนทั้ง 4 คณะ
ออกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
กิจกรรมวันตรุษจีน
แนะแนวศึกษาต่อ
การทดสอบการอ่านออกเขียนได้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔
19 - 28 กุมภาพันธ์ 61 - จัดทาหนังสือรับรอง
- จัดทาข้อสอบ, ดิจิตอลข้อสอบ, เย็บข้อสอบ
27 กุมภาพันธ์ 61 - ส่งรายงานผลการประเมินการอ่านของนักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร

- ส่งรายงานกิจกรรม 10 นาที มหัศจรรย์ยามเช้า สร้างลูกรักการอ่าน

28 กุมภาพันธ์ 61

- กิจกรรมวันมาฆบูชา

ผู้รับผิดชอบ
ครูธนิษฐา
ครูสายชั้น ป.6
ฝ่ายวิชาการ
ครูสาย ป.๖
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ ครู ป.3,ป.6
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ภาษาต่างประเทศ
ครูแนะแนว, ครูสาย ป.6
คณะครู
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายวิชาการ, คณะครูทุกคน
ครูแก้วตา
ครูนิตรยา
ครูกันยา

14

เดือน มีนาคม
วันที่
รายการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ
1 – 3 มีนาคม 61 - จัดสารวจความต้องการในการสอน ปีการศึกษา 2561
คณะครู
1 – 2๗ มีนาคม 61 - ส่งวิจัยในชั้นเรียน โครงการ กิจกรรมที่รับผิดชอบ
คณะครู
๒ มีนาคม ๖๑ - การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง
คณะครู
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และ ๔ – ๕
7 - 9 มีนาคม 61 - นักเรียนชั้น ป.1- ป.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2
คุณครู ป.๑ – ๖
๗ มีนาคม ๖๑
- ตลาดนัดสินค้ามือสอง
ครูนริสรา
๘ มีนาคม ๖๑
- การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
คณะครู
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
12 – 2๐ มีนาคม 61 - ตรวจข้อสอบ7
คณะครู
- วิเคราะห์ข้อสอบ
คณะครู
- จัดทาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณะครู
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ - ส่งแบบรายงานประจาตัวนักเรียน
ครูประจาชั้น ป. ๑ – ๕
ที่หัวหน้าฝ่ายวัดและประเมินผล
14 – 16 มีนาคม 61 - นักเรียนชั้นอนุบาลประเมินความพร้อมภาคเรียนที่ 2
คณะครู
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ - ส่งแบบรายงานประจาตัวชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๕
หัวหน้าฝ่ายวัดและ
- ส่งเอกสารหลักฐานการศึกษา
ประเมินผล
เสนอผู้อานวยการสถานศึกษาลงลายมือชื่อ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล
- ส่งเอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผล
คณะครู
ที่หัวหน้างานวัดและประเมินผล
29 มีนาคม 61
- ส่งแบบรายงานประจาตัวนักเรียนและระเบียนแสดงผล
ครู สาย ป.๖
การเรียน (ปพ.๑) เสนอผู้อานวยการสถานศึกษาลงลายมือชื่อ
28 มีนาคม 61
- กิจกรรมบัณฑิตน้อย สายอนุบาล
ฝ่ายบริหาร คณะครูอนุบาล
28 – 3๐ มีนาคม 61 - สรุปผลแผนปฏิบัติราชการประจาปี
คณะครู
- สรุปผลการจัดการศึกษา
คณะครู
- สรุปปัญหาและความต้องการพัฒนาแต่ละกลุ่มสาระฯ
คณะครู
- สรุปผลแผนปฏิบัติราชการประจาปี
คณะครู
- จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะครู
- จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
คณะครู
- ส่งรายงานประจาปี
คณะครู
30 มีนาคม 61 - นักเรียนรับผลการเรียน
คณะครู
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6
ฝ่ายบริหาร และครู ป.6
- ประชุมครู
คณะครู
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สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ตารางปฏิบัติงานประจาวัน

1

ปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตร

2

ปฏิทนิ ปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา ๒๕60

4

16

คานา

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนวัดไผ่ตัน สานักงานเขตพญาไท ประจาปีการศึกษา 2560
จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตาม
กาหนด และใช้ในการตรวจสอบ นิเทศ กากับและติดตามการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
ทั้งนี้ปฏิทินการปฏิบัติงาน ฉบับนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะครูโรงเรียนวัดไผ่ตัน
จากการประชุม เมื่อวันที่ 2๘ เมษายน 2560 ซึ่งบางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง วัน เดือน
ตามสถานการณ์
ขอขอบคุณ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทาเอกสาร และหวังว่าจะเป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานจนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดีและนาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษา
ต่อไป

(นายนพดล ฤทธิโสม)
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดไผ่ตัน
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สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ตารางปฏิบัติงานประจาวัน

1

ปฏิทนิ ปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตร

2

ปฏิทนิ ปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา ๒๕60

4
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