ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561
สัปดาห วัน เดือน ป
1
21 พ.ค. 61

2

3

กิจกรรม

นักเรียนชั้น ม. 1
 8.30-10.00 น. อาจารยประจําชั้นนําชมมหาวิทยาลัย
 10.30 น. พบอาจารยประจําชั้นเพื่อรับตารางสอน, เลือกหัวหน(าห(อง,
รองหัวหน(าห(อง, จัดเวรประจําวัน, จัดเวรทําความสะอาดห(องเรียน
 13.00 น. เรียนตามปกติ
นักเรียนชั้น ม. 2 - ม.6
 8.30-10.00 น. พบอาจารยประจําชั้นเพื่อรับตารางสอน,เลือกหัวหน(าห(อง,
รองหัวหน(าห(อง, จัดเวรประจําวัน, จัดเวรทําความสะอาดห(องเรียน
 10.30 น. เรียนตามปกติ
21-25 พ.ค. 61  เรียนตามปกติ
 นักเรียนส,งสมุดรายงานผลการเรียน (ปพ.6) คืนที่อาจารยประจําชั้น
 นักเรียนที่ได(ผลการเรียน 0 ร มผ และ มส ลงทะเบียนแก(ไขผลการเรียน
ให(เรียบร(อย
23 พ.ค. 61  กิจกรรมสานสัมพันธ พี่น(อง (ม.1 และ ม.5) ในคาบกิจกรรมชุมนุม
28 พ.ค.-1 มิ.ย. 61  เรียนตามปกติ
 นักเรียนขอสอบแก(ไขผลการเรียนกับอาจารยประจําวิชา
 16.30-18.00 น. ซ(อมกีฬาคณะสีสัมพันธ
1 มิ.ย. 61  ตักบาตรอาหารแห(ง ประจําเดือนมิถุนายน
1 มิ.ย. 61  รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นป?ที่ 1, 2 และ 3
2 มิ.ย. 61  9.00-12.00 น. ผู(ปกครอง ม.2 ม.6 พบอาจารยประจําชั้น และชําระเงิน
(เสาร)
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ หอประชุมโรงรียน
 9.00-12.00 น. ผู(ปกครอง ม.3 ม.5 พบอาจารยประจําชั้น และชําระเงิน
3 มิ.ย. 61
(อาทิตย)
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ หอประชุมโรงรียน
4-8 มิ.ย. 61  เรียนตามปกติ
 อาจารยประจําวิชาส,งผลการสอบแก(ไขผลการเรียนที่ฝ5ายวิชาการ
 16.30-18.00 น. ซ(อมกีฬาคณะสีสัมพันธ
5 มิ.ย. 61  นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ถ,ายรูปติดใบ ปพ.1
8-10 มิ.ย. 61  อบรมผู(นํานักเรียน (ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ อาคารปฏิบัติการ ชั้น 6 )
9 มิ.ย. 61  เริ่มเรียนเสริมพิเศษวันเสาร

ผูรับผิดชอบ
อาจารยประจําชั้น
อาจารยประจําชั้น
อาจารยประจําวิชา
อาจารยประจําชั้น
อาจารยประจําชั้น
อาจารยประจําวิชา
อาจารยประจําวิชา
ฝ5ายวิชาการ
ฝ5ายกิจการนักเรียน
อาจารยประจําวิชา
อาจารยประจําวิชา
ฝ5ายกิจการนักเรียน
ฝ5ายกิจการนักเรียน
ฝ5ายกิจการนักเรียน
ฝ5ายบริหาร
ฝ5ายบริหาร
อาจารยประจําวิชา
ฝ5ายวิชาการ
ฝ5ายกิจการนักเรียน
ฝ5ายวิชาการ
ฝ5ายกิจการนักเรียน
ฝ5ายวิชาการ

สัปดาห วัน เดือน ป
กิจกรรม
4
11-15 มิ.ย. 61  เรียนตามปกติ
 16.30-18.00 น. ซ(อมกีฬาคณะสีสัมพันธ
13 มิ.ย. 61  นักเรียน ม.4, ม.5 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่
17 มิ.ย. 61  ประชุมใหญ,สามัญประจําป?ผู(ปกครองและครูฯ
5
18-22 มิ.ย. 61  เรียนตามปกติ
 16.30-18.00 น. ซ(อมกีฬาคณะสีสัมพันธ
20 มิ.ย. 61  13.00-14.30 น. ซ(อมพิธีไหว(ครูและทําพาน (หอประชุมโรงเรียน)
21 มิ.ย. 61  8.30-10.00 น. พิธีไหว(ครูและมอบทุนการศึกษา
 10.30 น. เรียนตามปกติ
6
25-29 มิย. 61  เรียนตามปกติ
27 มิ.ย. 61  13.00-16.00 น. ซ(อมใหญ,กีฬาคณะสีสัมพันธ
28 - 29 มิ.ย. 61  การแข,งขันกีฬาคณะสีสัมพันธ กองเชียร พาเหรด ผู(นําเชียร
1 ก.ค. 61  สมาคมผู(ปกครองและครูฯ ร,วมกับโรงเรียน จัดโบวลิ่งการกุศล
7
2-6 ก.ค. 61  เรียนตามปกติ
2 ก.ค. 61  ตักบาตรอาหารแห(ง พระสงฆ 9 รูป (วันครบรอบ 65 ป? พ.ม.)
2 ก.ค. 61  10.00-12.00 น. เลี้ยงเพลพระวันครบรอบ 65 ป? พ.ม. ที่หอประชุมโรงเรียน
(นักเรียน ม.1 และคณะกรรมการนักเรียน)
8
9-13 ก.ค. 61  สอบกลางภาคประจําภาคเรียนที่ 1/2561
9
16-20 ก.ค. 61  เรียนตามปกติ และกิจกรรมหล,อเทียนพรรษา
 16.30-18.00 น. ซ(อมกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ ครั้งที่ 30
20 ก.ค. 61  แห,เทียนพรรษาที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
10 23-26 ก.ค. 61  เรียนตามปกติ
 16.30-18.00 น. คัดตัวนักกีฬาและซ(อมกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ ครั้งที่ 30
26 ก.ค. 61  งานวันวิชาการ
27 ก.ค. 61  หยุดวันอาสาฬหบูชา

ผูรับผิดชอบ
อาจารยประจําวิชา
ฝ5ายกิจการนักเรียน
ฝ5ายกิจการนักเรียน
สมาคมผู(ปกครองและครูฯ
อาจารยประจําวิชา
ฝ5ายกิจการนักเรียน
ฝ5ายกิจการนักเรียน
ฝ5ายกิจการนักเรียน
อาจารยประจําวิชา
อาจารยประจําวิชา
ฝ5ายกิจการนักเรียน
ฝ5ายกิจการนักเรียน
สมาคมฯ และโรงเรียน
อาจารยประจําวิชา
ฝ5ายบริหาร
ฝ5ายบริหาร
ฝ5ายวิชาการ
อาจารยประจําวิชา
ฝ5ายกิจการนักเรียน
ฝ5ายกิจการนักเรียน
อาจารยประจําวิชา
ฝ5ายกิจการนักเรียน
ฝ5ายวิชาการ

สัปดาห วัน เดือน ป
11
30 ก.ค. 61

12

13

14
15
16

17
18

กิจกรรม
 หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยู<หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร
31 ก.ค.-3 ส.ค. 61  เรียนตามปกติ
 นักเรียนส,งเรื่องขอรับทุนการศึกษา
 16.30-18.00 น. ซ(อมกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ ครั้งที่ 30
1 ส.ค. 61  16.30-17.30 น. อาจารยประจําชั้น ม.1 พบผู(ปกครองและแจกผล
การสอบกลางภาคเรียน 1/2561
2 ส.ค. 61  16.30-17.30 น. อาจารยประจําชั้น ม.2 พบผู(ปกครองและแจกผล
การสอบกลางภาคเรียน 1/2561
3 ส.ค. 61  16.30-17.30 น. อาจารยประจําชั้น ม.3 พบผู(ปกครองและแจกผล
การสอบกลางภาคเรียน 1/2561
3 ส.ค. 61  16.30-17.30 น. อาจารยประจําชั้น ม.4-ม.6 พบผู(ปกครอง และแจกผล
การสอบกลางภาคเรียน 1/2561
3 ส.ค. 61  ตักบาตรอาหารแห(ง ประจําเดือนสิงหาคม
6-10 ส.ค. 61  เรียนตามปกติ
 16.30-18.00 น. ซ(อมกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ ครั้งที่ 30
10 ส.ค. 61  8.30-10.00 น. พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ(าฯ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และมอบทุนการศึกษาแก,นักเรียน
13 ส.ค. 61  หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
14-17 ส.ค. 61  เรียนตามปกติ
 16.30-18.00 น. ซ(อมกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ ครั้งที่ 30
20-24 ส.ค. 61  เรียนตามปกติ
 16.30-18.00 น. ซ(อมกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ ครั้งที่ 30
27-31 ส.ค. 61  เรียนตามปกติ
 16.30-18.00 น. ซ(อมกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ ครั้งที่ 30
3-7 ก.ย. 61  เรียนตามปกติ
 16.30-18.00 น. ซ(อมกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ ครั้งที่ 30
7 ก.ย. 61  9.00-12.00 น. ทอดผ(าป5าการศึกษา
10-14 ก.ย. 61  เรียนตามปกติ
17-21 ก.ย. 61  ม.1-ม.6 สอบปลายภาคประจําภาคเรียนที่ 1/2561

ผูรับผิดชอบ

อาจารยประจําวิชา
งานกิจกรรมพัฒนาผู(เรียน
ฝ5ายกิจการนักเรียน
อาจารยประจําชั้น
อาจารยประจําชั้น
อาจารยประจําชั้น
อาจารยประจําชั้น
ฝ5ายกิจการนักเรียน
อาจารยประจําวิชา
ฝ5ายกิจการนักเรียน
ฝ5ายกิจการนักเรียน

อาจารยประจําวิชา
ฝ5ายกิจการนักเรียน
อาจารยประจําวิชา
ฝ5ายกิจการนักเรียน
อาจารยประจําวิชา
ฝ5ายกิจการนักเรียน
อาจารยประจําวิชา
ฝ5ายกิจการนักเรียน
ฝ5ายบริหาร
อาจารยประจําวิชา
ฝ5ายวิชาการ

สัปดาห วัน เดือน ป
19
24 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
25-28 ก.ย.61
20
5 ต.ค. 61
21
8-12 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61
22

23

กิจกรรม
 สอบปลายภาคประจําภาคเรียนที่ 1/2561 (ต,อ)
 ปNดภาคประจําภาคเรียนที่ 1/2561
 อาจารยประจําวิชาทําผลสอบปลายภาค 1/2561
 อาจารยประจําวิชาส,งผลการสอบของ ม.1-ม.6 ที่ฝ5ายวิชาการ
 ฝ5ายวิชาการจัดทําผลสอบปลายภาคของ ม.1-ม.6
 บุคลากรและคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนร,วมงานสถาปนาครบรอบ
126 ป? มรภ.พระนคร
16-19 ต.ค. 61  จัดตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2561
15 ต.ค. 61  หยุดชดเชยวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช
16 ต.ค. 61  9.30 น. คณาจารยประชุมเตรียมความพร(อมเปNดภาคเรียนที่ 2/2561
17 ต.ค. 61  ประกาศผลการสอบนักเรียนชั้น ม.1-ม.6
23 ต.ค. 61  บุคลากรของโรงเรียนและคณะกรรมการนักเรียนวางพวงมาลา
ณ ลานพระบรมรูป ร.5 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
24 ต.ค. 61  เปNดภาคเรียนที่ 2/2561 นักเรียนพบอาจารยประจําชั้น รับตารางสอนและ
เริ่มเรียนตามปกติ
 8.30-9.20 น. อาจารยประจําชั้นพบนักเรียน
 9.30 น. เริ่มเรียนตามปกติ
27 ต.ค. 61  9.00-12.00 น. ผู(ปกครองนักเรียนชั้น ม.1, ม.3 และ ม.5
(เสาร)
ชําระเงินพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่หอประชุมโรงเรียน
28 ต.ค. 61  9.00-12.00 น. ผู(ปกครองนักเรียนชั้น ม.2, ม.4 และ ม.6
(อาทิตย)
ชําระเงินพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่หอประชุมโรงเรียน

หมายเหตุ :

ผูรับผิดชอบ
วิชาการ
อาจารยประจําวิชา
หัวหน(ากลุ,มสาระฯ
ฝ5ายวิชาการ

ฝ5ายวิชาการ

ฝ5ายวิชาการ

ฝ5ายบริหาร

อาจารยประจําวิชา
ฝ5ายบริหาร
ฝ5ายบริหาร

การรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ 1 สํารอง (เพิ่มเติม) ทางฝEายกิจการนักเรียนของโรงเรียน
จะดําเนินการแจงใหผูปกครองทราบในภายหลัง

