
สัปดาห์ที่ วัน  เดือน  ปี กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ

24 ต.ค. 61  เปดิภาคเรียนที่ 2/2561 นักเรียนพบอาจารย์ประจ าชั้น รับตารางสอน ฝ่ายบริหาร

   และเร่ิมเรียนตามปกติ
 8.30-9.20 น. อาจารย์ประจ าชั้นพบนักเรียน

 9.30 น. เร่ิมเรียนตามปกติ

24-26 ต.ค. 61  ลงทะเบยีนแก้ไขผลการเรียนของ ภาคเรียนที่ 1/2561 ฝ่ายวิชาการ

24-26 ต.ค. 61  เรียนตามปกติ อาจารย์ประจ าวิชา

27 ต.ค. 61  9.00-12.00 น. ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1, ม.3 และชั้น ม.5 ฝ่ายบริหาร

(เสาร์)    ช าระเงินพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่หอประชุมโรงเรียน

28 ต.ค. 61  9.00-12.00 น. ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2, ม.4 และชั้น ม.6 ฝ่ายบริหาร

(อาทติย์)    ช าระเงินพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่หอประชุมโรงเรียน 

1 29 ต.ค.-2 พ.ย. 61  เรียนตามปกติ ฝ่ายวิชาการ
 16.30-18.00 น. ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิต ฝ่ายกิจการนักเรียน

   ราชภัฏสัมพันธ์ คร้ังที่ 30

2 พ.ย. 61  ตักบาตรอาหารแหง้ประจ าเดือนพฤศจิกายน ฝ่ายกิจการนักเรียน

3 พ.ย. 61  เร่ิมเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ฝ่ายวิชาการ

4 พ.ย. 61  9.00-12.00 น. สอบ Pretest  ของนักเรียนประถมศึกษาปทีี่ 6 ฝ่ายวิชาการ

2 5-9 พ.ย. 61  เรียนตามปกติ อาจารย์ประจ าวิชา
 16.30-18.00 น. ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิต ฝ่ายกิจการนักเรียน

   ราชภัฏสัมพันธ์ คร้ังที่ 30

9 พ.ย. 61  ตัวแทนเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมคร้ังที่ 2 ในการแข่งขันกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน

   สาธิตราชภัฏสัมพันธ์  คร้ังที่ 30 ที่จังหวัดนครปฐม

3 12-16 พ.ย. 61  เรียนตามปกติ ฝ่ายวิชาการ
 16.30-18.00 น. ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิต ฝ่ายกิจการนักเรียน

   ราชภัฏสัมพันธ์ คร้ังที่ 30
 ส่งเอกสารเพื่อแจ้งการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ในโครงการพิเศษ ฝ่ายบริหาร

 อาจารย์ส่งผลสอบแก้ไขผลการเรียนของ ภาคเรียนที่ 1/2561 อาจารย์ประจ าวิชา

4 19-23 พ.ย. 61  เรียนตามปกติ อาจารย์ประจ าวิชา
 16.30-18.00 น. ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิต ฝ่ายกิจการนักเรียน

   ราชภัฏสัมพันธ์ คร้ังที่ 30

22 พ.ย. 61  10.00 น. เปน็ต้นไป  จัดกิจกรรมลอยกระทง ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ โรงเรียน

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรยีนมธัยมสาธิตวัดพระศรมีหาธาตุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประจ าภาคเรยีนที่  2   ปีการศึกษา 2561

หน้าที ่1



สัปดาห์ที่ วัน  เดือน  ปี กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ

5 26-30 พ.ย. 61  เรียนตามปกติ อาจารย์ประจ าวิชา
 16.30-18.00 น. ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิต ฝ่ายกิจการนักเรียน

   ราชภัฏสัมพันธ์ คร้ังที่ 30

29 พ.ย. 61  สอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก (งดการเรยีนการสอนส าหรบั โรงเรียน

   นักเรยีนที่ ไมไ่ด้สอบ)

6 3-7 ธ.ค. 61  เรียนตามปกติ อาจารย์ประจ าวิชา
 16.30-18.00 น. ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิต ฝ่ายกิจการนักเรียน

   ราชภัฏสัมพันธ์ คร้ังที่ 30

5 ธ.ค. 61  หยุดวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร

   มหาภูมพิลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร/วันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ

7 ธ.ค. 61  ซ้อมใหญ่เพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการนักเรียน

   คร้ังที่ 30

7 ธ.ค. 61  ตักบาตรอาหารแหง้ ประจ าเดือนธันวาคม ฝ่ายกิจการนักเรียน

7 10 ธ.ค. 61  หยุดวันรฐัธรรมนูญ

11 ธ.ค. 61  ฝึกซ้อมและเตรียมตัวส าหรับการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏ ฝ่ายกิจการนักเรียน

   สัมพันธ์ คร้ังที่ 30

12-14 ธ.ค. 61  แข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ คร้ังที่ 30 ณ โรงเรียนสาธิตราชภัฏ ฝ่ายกิจการนักเรียน

   นครปฐม

8 17-21 ธ.ค.61  เรียนตามปกติ อาจารย์ประจ าวิชา
 จัดส่งข้อมูลรายบคุคลของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 (E-citizen) ฝ่ายวิชาการ

 18  ธ.ค. 61  เร่ิมจ าหน่ายใบสมัครสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ประจ าปี ฝ่ายบริหาร

   การศึกษา 2562

9 24-28 ธ.ค. 61  สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ฝ่ายวิชาการ

31 ธ.ค.61-1 ม.ค.62  หยุดวันส่งท้ายปีเก่าและวันข้ึนปีใหม่

10 2-4 ม.ค. 62  เรียนตามปกติ อาจารย์ประจ าวิชา

 หวัหน้ากลุ่มสาระฯ ส่งผลสอบกลางภาคที่งานทะเบยีนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ

 4  ม.ค. 62  7.30-8.30 น. ตักบาตรอาหารแหง้ โรงเรียน
 8.30-12.10 น. เรียนตามปกติ

 12.10 น. เปน็ต้นไปเล้ียงอาหารกลางวันนักเรียน และจัดกิจกรรม

   วันขึ้นปใีหม่

 6  ม.ค. 62  แนะแนวการศึกษาต่อชั้น ม.3 งานแนะแนว

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรยีนมธัยมสาธิตวัดพระศรมีหาธาตุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประจ าภาคเรยีนที่  2  ปีการศึกษา 2561

หน้าที ่2



สัปดาห์ที่ วัน  เดือน  ปี กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ

11 7-11 ม.ค. 62  เรียนตามปกติ อาจารย์ประจ าวิชา
 รับสมัครประธานนักเรียน ประจ าปกีารศึกษา 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน
 12.00-13.00 น. และ 16.30-17.00 น. นักเรียนชั้น ม.3 รับใบสมัคร งานแนะแนว

   ศึกษาต่อชั้น ม.4 ที่หอ้งแนะแนว
 จัดส่งข้อมูล G-PAX ของชั้น ม.6 ( 5 ภาคเรียน) ฝ่ายวิชาการ

13 ม.ค. 61  9.00-12.00 น. อาจารย์ประจ าชั้น ม.1-ม.6 พบผู้ปกครองและแจกผล ฝ่ายวิชการ

   สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2561

12 14-18 ม.ค. 62  เรียนตามปกติ อาจารย์ประจ าวิชา

14-16 ม.ค. 62  12.00-13.00 น. และ  16.30-17.00 น.  นักเรียนชั้น ม.3 ส่งใบสมัคร งานแนะแนว

   ศึกษาต่อชั้น ม.4 ที่หอ้งแนะแนว 

16  ม.ค. 62  9.00-12.00 น. สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น  ม.1 ในโครงการพิเศษ ฝ่ายวิชาการ

18-20 ม.ค. 62  นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ณ ค่ายเสือปา่ จ.สระบรีุ ฝ่ายวิชาการ

   และนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 เรียนตามปกติ

13 21-25 ม.ค. 62  เรียนตามปกติ อาจารย์ประจ าวิชา

21 ม.ค. 62  ประชุมกรรมการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เพื่อศึกษาต่อชั้น ม.4 งานแนะแนว

23 ม.ค. 62  เลือกต้ังประธานนักเรียน ประจ าปกีารศึกษา 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน

23 ม.ค. 62  ประกาศผลสอบนักเรียนชั้น ม.1 ในโครงการพิเศษ ฝ่ายวิชาการ

25 ม.ค. 62  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เพื่อศึกษาต่อชั้น ม.4 งานแนะแนว

26-27 ม.ค. 62  รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ประจ าปกีารศึกษา ฝ่ายบริหาร

   2562

14 28 ม.ค.-1 ก.พ. 62  เรียนตามปกติ อาจารย์ประจ าวิชา

 ส่งรายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ฝ่ายวิชาการ

30 ม.ค. 62  9.00-12.00 น. มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ในโครงการพิเศษ ฝ่ายวิชาการ,ฝ่ายบริหาร

1 ก.พ. 62  ตักบาตรอาหารแหง้ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ฝ่ายกิจการนักเรียน

2-3  ก.พ. 62  8.30-16.00 น. นักเรียนชั้น ม.3 สอบ O-NET ฝ่ายวิชาการ

15 4-8 ก.พ. 62  นักเรียนชั้น ม.1-ม.5  เรียนตามปกติ อาจารย์ประจ าวิชา
 รับเกียรติบตัรสอบธรรมศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียน

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรยีนมธัยมสาธิตวัดพระศรมีหาธาตุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประจ าภาคเรยีนที่  2  ปีการศึกษา 2561

หน้าที ่3



สัปดาห์ที่ วัน  เดือน  ปี กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ

16 11,13,15 ก.พ. 62  นักเรียนชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียน 2/2561 ฝ่ายวิชาการ

11-15 ก.พ. 62  นักเรียนชั้น ม.1-ม.5  เรียนตามปกติ อาจารย์ประจ าวิชา
 ส่งรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1-ม.5 ที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ฝ่ายวิชาการ

 นักเรียนชั้น ม.1-ม.5 ประเมินการสอนของอาจารย์ งานประกันคุณภาพ

17 ก.พ. 62  สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ฝ่ายบริหาร

17 19 ก.พ. 62  หยุดวันมาฆบูชา

 18,21 ก.พ. 62  นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ฝ่ายวิชาการ

20,22 ก.พ. 62  นักเรียนชั้น ม.4-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ฝ่ายวิชาการ

22 ก.พ. 62  อาจารย์ประจ าวิชาส่งผลสอบปลายภาค ของนักเรียนชั้น ม.6 ฝ่ายวิชาการ

23-24 ก.พ. 62  การทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัด ฝ่ายวิชาการ

   ทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ของนักเรียนชั้น ม.6

18 25-26 ก.พ. 62  การทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัด ฝ่ายวิชาการ

   ทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ของนักเรียนชั้น ม.6

25 ก.พ. 62  นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ฝ่ายวิชาการ

26 ก.พ. 62  นักเรียนชั้น ม.4-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ฝ่ายวิชาการ

25 ก.พ. 62  อาจารย์ประจ าวิชาส่งผลสอบปลายภาค ของนักเรียนชั้น ม.6 ฝ่ายวิชาการ

25 ก.พ.-1ม.ีค. 62  ท าผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 อาจารย์ประจ าวิชา

2-3 มี.ค. 62  8.30-15.00 น. นักเรียนชั้น ม.6 สอบ O-NET ฝ่ายวิชาการ

19 4 ม.ีค. 62  อาจารย์ประจ าวิชาส่งผลสอบปลายภาคของนักเรียนชั้น ม.3 ฝ่ายวิชาการ

4-8 ม.ีค. 62  ฝ่ายทะเบยีนวัดผลท า ปพ.1 ของนักเรียนชั้น ม.6 ฝ่ายวิชาการ
 นักเรยีนช้ัน ม.6 ลงทะเบียนซ่อม 0, ร, มส, มผ ฝ่ายวิชาการ

5 ม.ีค. 62  ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ของนักเรียนชั้น ม.6 ฝ่ายวิชาการ

7 ม.ีค. 62  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ฝ่ายบริหาร

8 ม.ีค. 62  อาจารย์ประจ าวิชาส่งผลสอบปลายภาคนักเรียนชั้น ม.1-ม.5 อาจารย์ประจ าวิชา

9 ม.ีค. 62  รับมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ฝ่ายวิชาการ

20 11-15 มี.ค. 62  ฝ่ายทะเบยีนวัดผลท า ปพ. 1 ของนักเรียนชั้น ม.3 ฝ่ายวิชาการ

13 ม.ีค. 62  ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ของนักเรียนชั้น ม.3 ฝ่ายวิชาการ

13 ม.ีค. 62  ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนรอบสอง (ตัวส ารอง) ฝ่ายบริหาร

13-15 ม.ีค. 62  นักเรยีนช้ัน ม.3  ลงทะเบียนซ่อม 0, ร, มส., มผ. ฝ่ายวิชาการ

15 ม.ีค. 62  รับมอบตัวส ารองนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ฝ่ายวิชาการ

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรยีนมธัยมสาธิตวัดพระศรมีหาธาตุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประจ าภาคเรยีนที่  2  ปีการศึกษา 2561

หน้าที ่4



สัปดาห์ที่ วัน  เดือน  ปี กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ

21 18-22 มี.ค. 62  ท าสมุดรายงานนักเรียน ปพ.6 ของทกุระดับชั้น อาจารย์ประจ าชั้น
 น าสมุด ปพ.6 เสนอผู้อ านวยการลงนาม อาจารย์ประจ าชั้น

20 ม.ีค. 62  ประกาศผลสอบของนักเรียนชั้น ม.1, 2, 4 และชั้น ม.5 ฝ่ายวิชาการ

20-22 ม.ีค. 62  นักเรยีนช้ัน ม.1, 2, 4 และ ม.5 ลงทะเบียนซ่อม 0, ร, มส., มผ. ฝ่ายวิชาการ

22 29 ม.ีค. 62  9.00-12.00 น. นักเรียนชั้น ม.3 และชั้น ม.6 รับใบ ปพ. 1, ปพ.2 งานการเงิน
   และรับเงินค่าประกันของเสียหายคืน (ถ้าไมส่ามารถรบัในวันดังกล่าว

   ให้มารบัในวันเวลาราชการ  ภายในวันที่ 26 เม.ย. 62)

 9.00-12.00 น. นักเรียนทกุระดับชั้นรับสมุดรายงานผลการเรียน อาจารย์ประจ าชั้น

   ณ หอประชุมโรงเรียน

23 1-3 เม.ย. 62  สัมมนาบคุลากรภายนอกสถานที่ ฝ่ายบริหาร,ฝ่ายวิชาการ

18 เม.ย.-1 พ.ค 62  สอนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1, ม.2, ม.3, ม.4  (ทกุแผนการเรียน)

19 เม.ย. 62  13.00 น. จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์

22-24 เม.ย. 62  จ าหน่ายสมุด ชุดพละ ชุดนักเรียน

22 เม.ย. 62  9.00-15.00 น. นักเรียนชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ซ้ือสมุด ชุดพละ ชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ-เนตรนารี

   ประมาณ  5,000 บาท ที่หอประชุมโรงเรียน

23 เม.ย. 62  9.00-15.00 น. นักเรียนชั้น ม.2 และชั้น ม.3 ซ้ือหนังสือ-สมุด ชุดพละ ประมาณ   5,000 บาท

   ณ หอประชุมโรงเรียน

24 เม.ย. 62  9.00-15.00 น. นักเรียนชั้น ม.5 และชั้น ม.6 ซ้ือหนังสือ-สมุด ชุดพละ ประมาณ  5,000 บาท

   ณ หอประชุมโรงเรียน

** หมายเหตุ **

27 เม.ย. 62  งานสายสัมพันธ์ พ.ม.

2-3 พ.ค. 62  9.00-16.00 น. สัมมนาบคุลากรภายในโรงเรียน

9 พ.ค. 62  9.30 น. ประชุมคณาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปดิภาคเรียน ณ หอ้งประชุมอาจารย์

11 พ.ค. 62  8.30-12.00 น. ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 ณ หอประชุมสาธิตราชภัฏพระนคร

12 พ.ค. 62  8.30-12.00 น. ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 ณ หอประชุมสาธิตราชภัฏพระนคร

13 พ.ค. 62  หยุดวันพืชมงคล

14-16 พ.ค. 62  อบรมค่ายพุทธบตุรชั้น ม.1 ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรยีนมธัยมสาธิตวัดพระศรมีหาธาตุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประจ าภาคเรยีนที่  2   ปีการศึกษา 2561 

  ขอให้นักเรยีนมาซ้ือสมดุ หนังสือ ตามวันเวลาที่ก าหนดอย่างเครง่ครดั

    เพราะต้องรบัสิทธิ์โครงการเรยีนฟรี

หน้าที ่5



สัปดาห์ที่ วัน  เดือน  ปี 

20 พ.ค. 62  หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

21 พ.ค. 62  เปดิภาคเรียนที่ 1/2562

24-26 พ.ค. 62  อบรมค่ายพุทธบตุรชั้น ม.4  (ที่วัดปญัญานันทาราม ต าบลคลอง 6 อ าเภอคลองหลวง

   จังหวัดปทมุธาน)ี และนักเรียนระดับชั้นอื่น ๆ เรียนตามปกติ

31 พ.ค. 62  ส่งผลการแก้ไขผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 นักเรียนชั้น ม.1, 2, 4 และชั้น ม.5

1 ม.ิย. 62  9.00-12.00 น. ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2 และชั้น ม.6 พบอาจารย์ประจ าชั้น

   และช าระเงินพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ณ หอประชุมโรงเรียน

2 ม.ิย. 62  9.00-12.00 น. ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 และชั้น ม.5 พบอาจารย์ประจ าชั้น

   และช าระเงินพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียน

***** หมายเหตุ *****

   1. นักศึกษาวิชาทหารน าปลดกองประจ าการ ณ โรงเรียนรักษาดินแดน (ภาคเช้า) ในวันที.่...............2561 เวลา 8.00-17.30 น.

   2. นักเรียนที่เป็นนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) จะต้องเข้าค่ายที่เขาชนไก่ (ภาคสนาม) ประมาณช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 

      (หากทราบก าหนดการที่แน่นอนแล้วโรงเรียนจะแจ้งวัน เวลา และช่วงช้ันปีที่จะเข้าค่ายเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลัง)

กิจกรรม

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรยีนมธัยมสาธิตวัดพระศรมีหาธาตุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประจ าภาคเรยีนที่  2   ปีการศึกษา 2561 
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