ปฏิิทินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันิภาคเรียนทีิ่ 1ิปิีการศึกษาิ2563ิณิวันที่ิ14ิกันยายิ2563
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7

วัันัเดัอนัปี
ศุกร์ที่ั1ัพ.ค.ั63
เสำร์ที่ั2ัพ.ค.ั63
จันทร์ที่ั4ัพ.ค.ั63
พุธที่ั6ัพ.ค.ั63
พฤหัสบดีที่ั21 พ.ค.ั63
ศุกร์ที่ั22 พ.ค.ั63
ัพฤษภำคมัั63

เวลำ

เดิอนิพฤษภาคมิ2563
รำยกำร
-ักำรมอบตัวเป็นนักเรียนัชั้นัม.4
-ัประกำศรับสมัครสอบนักเรียนเข้ำศึกษำต่อชั้น ม.4

ผู้รับั ผิดชอบ
-ัฝ่ำยวิชำกำรและคณะกรรมกำร
- ฝ่ำยวิชำกำรและคณะกรรมกำร

หยุดเน่องในวันฉัตรมงคล
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิหยุดเน่องในวันวิสาขบูชา
- รับสมัครสอบนักเรียนเข้ำศึกษำต่อชั้น ม.4 (ใช้ระบบออนไลน์)
-ัมอบตัวนักเรียนัม.ั2ั,ัมอบตัวนักเรียนัม.ั5ั(ใช้ระบบออนไลน์)

-ัมอบตัวนักเรียนัม.ั3ั,ัมอบตัวนักเรียนัม.ั6ั(ใช้ระบบออนไลน์)
- จัดทำรำยงำนประจำปีั2562
- จัดทำัSAR ปีกำรศึกษำั2562ัของโรงเรียน

- ฝ่ำยวิชำกำรและคณะกรรมกำร
- ฝ่ำยวิชำกำรและคณะกรรมกำร
- ฝ่ำยวิชำกำรและคณะกรรมกำร
ั-ัฝ่ำยแผนและประกันคุณภำพ

ปฏิิทินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันิภาคเรียนทีิ่ 1ิปิีการศึกษาิ2563ิณิวันที่ิ14ิกันยายิ2563
ลาดับ
วิันิเดิอนิ
8 พุธที่ั3ัมิ.ย.ั63ปี
9 จันทร์ที่ั15ัมิ.ย.ั63
10 พุธที่ั17ัมิ.ย.ั63
11 มิ.ย.ั63

เวลา

เดิอนิมิิถุนิ ายนิ2563
รายการ

ผูร้ ับิ ผิดชอบ

วันหยุดเน่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาิ“สมเด็จพระราชินี”
08.30ั–ั15.00ัน. ัั-ัอำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่เริ่มปฏิบัติหน้ำที่
16.00ั–ั17.30ัน. -ัปฐมนิเทศนัิสิตั ฝึกประสบักำรณ์วิชำชีพครูั1/2563
-ัจัดตั้งคำของบประมำณประจำปีั(งบประมำณแผ่นดิน)

-ังำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
-ัฝ่ำยแผนและประกันคุณภำพ

ปฏิิทินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันิภาคเรียนทีิ่ 1ิปิีการศึกษาิ2563ิณิวันที่ิ14ิกันยายิ2563
เดิอนิกรกฎาคมิ2563
ลาดับ
วิันิเดิอนิปี
12 ก.ค.ั63
13 พุธั1 ก.ค.ั–ัจันทร์ที่ั21ัก.ค.ั63
14 พฤหัสบดีที่ั2ัก.ค.ั63
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ศุกร์ที่ั3ัก.ค.ั63
เสำร์ที่ั4ัก.ค.ั63
อำทิตย์ที่ั5ัก.ค.ั63
จันทร์ที่ั6ัก.ค.ั63
อังคำรที่ั7ัก.ค.ั63
ศัุกรั์ที่ั10ัก.ค.ั63
อังคำรที่ั14ัก.ค.ั63
พฤหัสบดีที่ั23ัก.ค.ั63
ศุกร์ที่ั24ัก.ค.ั63

24 อังคำรที่ั28ัก.ค.ั63

เวลา

รายการ
เปิดภาคเรียนที่ิ1ิปีการศึกษาิ2563
-ัโครงกำรครูดีในดวงใจ
12.30ั–ั16.00ัน. ั-ัพิธีถวำยเทียนพรรษำ
13.00ัน.

-ัประชัุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนัครัั้งที่ั1/63

ผูร้ ับิ ผิดชอบ
-ังำนนิเทศและพัฒนำวิชำชีพััฝ่ำยวิจัย
-ักลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำัศำสนำ
และวัฒนธรรม
- คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน

หยุดเน่องในวันอาสาฬหบูชา
หยุดเน่องในวันเข้าพรรษา
หยุดชดเชยเน่องในวันเข้าพรรษา
หยุดชดเชยเน่องในวันอาสาฬหบูชา
13.00ัน.
15.00ั–ั18.00ัน.
08.00ั–ั13.00ัน.

- ประชัุมคณะกรรมกำรบริหำรหลัักสูตรและวิชำกำรครัั้งทัี่1/63
-ัประชุมอำจำรย์เจ้ำหน้ำที่ ครั้งที่ั1/2563
-ัฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่อำจำรย์และนักเรียน

-ัส่งแบบบันทึกภำระงำนให้หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ /ัหัวหน้ำงำน
07.45ั–ั08.00ัน. - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำัพระบำทสมเด็จ
ััพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณับดินทรเทพยวรำงกูรั(ร.10)ั
ิวันหยุดเน่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาิพระบาทสมเด็จ

ิพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณิบดินทรเทพยวรางกูร(ร.10)

- ฝั่ำยวัิชำกำรและคณะกรรมกำร
- งำนประชำสัมพันธ์
-ัสมำคมศิษย์เก่ำสำธิตปทุมวัน
-ัอำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ทุกคน
- ฝั่ำยพััฒนำศัักยภำพนัักเรียน

ปฏิิทินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันิภาคเรียนทีิ่ 1ิปิีการศึกษาิ2563ิณิวันที่ิ14ิกันยายิ2563
เดิอนิกรกฎาคมิ2563
ลาดับ
วิันิเดิอนิปี
25 พุธที่ั29ัก.ค.ั63
26 พฤหัสบดีที่ั30ัก.ค.ั63
27 ศุกร์ที่ั31ัก.ค.ั63

28

ก.ค.ั63

เวลา
รายการ
08.00ั–ั16.30ัน. -กำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
08.00ั–ั09.50ัน. - Australian Math Competition
- ส่งแบบประเมินผลกำรปฎิบัติงำนสำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย
พนักงำนมหำวิทยำลัยัครั้งที่ั2ัเพ่อพิจำรณำเล่อนขั้นเงินเดอน
(1ัก.พ.63ั–ั31ัก.ค.63)
12.00ั–ั12.30ัน. --ัโครงกำรจิ
ตอำสำป้
องกันเอดส์ันดินั
สิ้นสุดกำรใช้
เงินงบประมำณแผ่

ผูร้ ับิ ผิดชอบ
- ฝ่ำยแผนและประกันคุณภำพั
-ัฝ่ำยพัฒนำโครงกำรัEPTS
-ัฝ่ำยแผนและประกันคุณภำพ

-ักลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ

ปฏิิทินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันิภาคเรียนทีิ่ 1ิปิีการศึกษาิ2563ิณิวันที่ิ14ิกันยายิ2563
เดิอนิสิงหาคมิ2563
ลาดิับ

วิันิเดอนิปี

29 พฤหัสบดีที่ั6ัส.ค.ั63
30 ศัุกรั์ท่ีั7ัส.ค.ั63
31 จันทร์ที่ั10ัส.ค.ั63

เวลา

รายการ

08.00ั-10.00ัน. -ัพิธีมอบเกียรติบัตรคะแนนสูงสุดั2/2562
12.00ั–ั13.00ัน. -ัโครงกำรผ้ำป่ำเพ่อกำรศึกษำ
พัิจำรณำคะแนนสอบกลำงภำคเรียนที่ั1/2563
07.45ั–ั08.00ัน. - ักิจกรรมเน่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำั
ััััสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ัพระบรมรำชินีนำถั
ััััพระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
-ัักิจกรรมวันแม่แห่งชำติ

ผิู้รับผิิดชอบ

-ังำนแนะแนว
-ักลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำ
ััและวัฒนธรรม
- ฝั่ำยพััฒนำศัักยภำพนัักเรียน

วันหยุดเน่องในวันเฉลิิมพระชนมพรรษา
ิิสมเดิ็จพระนางเจิ้าสิิริิกิติ์พระบรมราชิินีนิ าถิิ
ิิและวันแม่แห่งชาติ

32 พุธที่ั12ัส.ค.ั63

33 พฤหัสบดีที่ั13ัส.ค.ั63

07.00 – 11.00 น. - ตรวจสุขภำพอำจำรย์เจ้ำหน้ำที่ัรอบที่ั1

-ัฝ่ำยพัฒนำกำยภำพและสิ่งแวดล้อม

34 ศุกร์ที่ั14ัส.ค.ั63
35 จันทร์ที่ั17-พุธที่ั19ัส.ค.ั63
36 จันทร์ที่ั17-จันทร์ที่ั31ัส.ค.ั63

13.00ัน.
08.00ั–ั13.00ัน.
11.30ั–ั12.30ัน.
11.30ั–ั12.30ัน.

37 พฤหัสบดีที่ั20ัส.ค.ั63
38 ศัุกรั์ที่ั21ัส.ค.ั 63

07.00ั–ั15.30ัน. -ัพิธีไหว้ครู
-ัฝ่ำยพัฒนำศักยภำพนักเรียนและคณะกรรมกำร
- ประชัุมคณะกรรมกำรบริหำรหลัักสัูตรและวิชำกำรครัั้งที่ั2/63 - ฝั่ำยวัิชำกำรและคณะกรรมกำร
13.00ัน.

- ประชัุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนัครัั้งทัี่2/63
ั- ตรวจเตั้ำนมด้วยแมมโมแกรมั(Mammogram)
ั-ัสัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ

- ฝั่ำยวัิชำกำรและคณะกรรมกำร
-ัฝ่ำยพัฒนำกำยภำพและสิ่งแวดล้อม
-ักลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์

-ัโครงกำรไร้ควันบุหรี่ัสิ่งแวดล้อมดีชีวีดใสัครั้งที่ั14

-ักลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ

ปฏิิทินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันิภาคเรียนทีิ่ 1ิปิีการศึกษาิ2563ิณิวันที่ิ14ิกันยายิ2563
เดิอนิสิงหาคมิ2563(ต่อ)
ลาดิับ

วิันิเดอนิปี

39 เสำร์ที่ั22ัส.ค.ั63
40 จันทร์ที่ั24ัส.ค.ั63
41 พฤหัสบดีที่ั27ัส.ค.ั63
42 จันทร์ท่ัี 31ัส.ค.ั63

เวลา

รายการ

08.00ั–ั12.00ัน. - ประชัุมใหญ่สำมัญประจำปีัสมำคมผู้ปกครองและครู
ััสำธิตปทุมวันและประชุมผัู้ปกครองนัักเรียนทัุกระดับชัั้น
-ักำรมอบรำงวัลแก่นักเรียน
15.00ั–ั18.00ัน. - ประชุมอำจำรย์เจ้ำหน้ำที่ ครั้งที่ั2/2563
- สิ้นสุดกำรใช้เงินงบประมำณเงินรำยได้ั

ผิู้รับผิิดชอบ

- คณะกรรมกำร

- งำนประชำสัมพันธ์
-ัฝ่ำยแผนและประกันคุณภำพ

ปฏิิทินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันิภาคเรียนทีิ่ 1ิปิีการศึกษาิ2563ิณิวันที่ิ14ิกันยายิ2563
เดิอนิกิันยายนิ2563
ลาดิับ

วิันิเดอนิปี

43

พฤหัสบดีที่ั10ัก.ย.ั63
44 ศัุกรั์ที่ั11ัก.ย.ั 63
45 อังคำรที่ั15ัก.ย.ั63
46
47
48
49
50

พุธที่ั16-ัศุกร์ที่ั18ัก.ย.ั63
ศัุกรั์ที่ั18ัก.ย.ั 63
จันทร์ที่ั21ัก.ย.ั63
ัพุธที่ั23 ก.ย.ั63
ศุกร์ที่ั25ัก.ย.ั63

เวล
รายการ
า
08.00ั–ั12.00ัน.
ั-ััรับผลตรวจสุขภำพอำจำรย์เจ้ำหน้ำที่ั

13.00ัน.
08.30ั–ั11.30ัน.
08.00ั–ั15.00ัน.
13.00ัน.
15.00ั–ั18.00ัน.

17.00ั–ั21.00ัน.
51 ัพุธที่ั30ัก.ย.ั63

ผิู้รับผิิดชอบ

-ัฝ่ำยพัฒนำกำยภำพและสิ่งแวดล้อม
รอบที
่ั1 ุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนัครัั้งที่ั3/63
- ประชั
- คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน
-ักำรประกวดส่อกำรเรียนรู้ัของนัิสิตั ฝึกประสบกำรณ์วิชำชัีพครู -ัฝ่ำยฝึกประสบกำรณ์วิชำชัีพครู
-ัฝ่ำยพัฒนำกำยภำพและสิ่งแวดล้อม
-ัตรวจสุขภำพนักเรียนัม.2 – ม.6
- ประชัุมคณะกรรมกำรบริหำรหลัักสัูตรและวิชำกำรครัั้งที่ั3/63 - ฝั่ำยวัิชำกำรและคณะกรรมกำร
-ัฝ่ำยกิจกำรนักเรียน
- มุฑิตำคำรวะอำจำรย์และเจั้ำหนั้ำที่ทัี่เกษียณอำยุรำชกำร
- ประชุมอำจำรย์เจ้ำหน้ำที่ ครั้งที่ั3/2563ัั
- งำนประชำสัมพันธ์
- บุคบลำกรส่
-ังำนวิจัยและสร้ำงสรรค์ััฝ่ำยวิจัยันิเทศั
ัั(ปรั
เวลำเรีงยกำรขอจริ
นเป็นคำบละั40ันำที
ยธรรมในมนุษ)ย์
ััและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
-ังำนเลี้ยงเกษียณอำยุรำชกำรอำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่
-ัสโมสรอำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่
-ััส่งกำรประเมินผลกำรปฎิบัติงำนข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ -ััฝ่ำยแผนและประกันคุณภำพ
ัััรอบที่ั2ัปีงบประมำณั2563ั(1ัเม.ย.ั63-30ัก.ย.ั63)
-ััสิ้นสุดกำรใช้งบประมำณัปีั2563ัไตรมำสที่ั4
-ััสิ้นสุดกำรส่งสรุปและวิเครำะห์โครงกำร/กิจกรรมัไตรมำสที่ั4ัิิิิิิิิิิิิิ

ปฏิิทินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันิภาคเรียนทีิ่ 1ิปิีการศึกษาิ2563ิณิวันที่ิ14ิกันยายิ2563
เดิอนิติุลาคมิ2563
ลาดิับ

52
53
54
55

วิันิเดอนิปี

ศัุกร์ที่ั2ัต.ค.ั63
พุธที่ั7ั–ัศุกร์ที่ั9ัต.ค.ั63
ศัุกรั์ที่ั9ัต.ค.ั 63
จันทร์ที่ั12ัต.ค.ั63

56 อังคำรที่ั13ัต.ค.ั63

เวล
า
13.00ัน.

รายการ

- ประชัุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนัครัั้งที่ั4/63
11.30ั–ั12.30ัน. -ันิทรรศกำรสรรพศิลป์
- ประชัุมคณะกรรมกำรบริหำรหลัักสัูตรและวิชำกำรครัั้งที่ั4/63
13.00 น.
07.45ั-ั08.00ัน -ักิจกรรมร่วมรำลึกวันคล้ำยวันสวรรคตัพระบำทสมเด็จ
ััพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชั(ร.9)
ิิิวันหยุดเน่องจากวันคล้ายวันสวรรคติพระบาทสมเด็จ

ผิู้รับผิิดชอบ

- คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน
-ักลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
- ฝั่ำยวัิชำกำรและคณะกรรมกำร
- ผู้อำนวยกำรและคณะกรรมกำร

ิิิิิพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชิ(ร.9)
57 พฤหัสบดีที่ั15ัต.ค.ั63
58 จันทร์ที่ั19ั–ัจันทร์ที่ั26ัต.ค.ั63
59 ศุกร์ที่ั23ัต.ค.ั63

60 อังคำรที่ั27ัต.ค.ั63
61 ศุกร์ที่ั30ัต.ค.ั63

15.00ั–ั18.00ัน. - ประชุมอำจำรย์เจ้ำหน้ำที่ ครั้งที่ั4/2563
08.00ั–ั16.00ัน. ััั-ัสอบปลำยภำคเรียนที่ั1ัชั้นัม.1 – ม.6

วันหยุดเน่องจากวันปิยมหาราช
08.00ั–ั12.00ัน. ิิิ-ััพิธีวำงพวงมำลำเน่องในวันปิยมหำรำชั
ััััััณัโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ
13.00ั–ั17.00ัน.
ิิั-ิปฐมนิเทศันักศึกษำวิชำหำรัชั้นปีั1,2 ั
ัััััััชั้นปีั3 ัเวลำั13.00 – 17.00 น.
13.00ั–ั16.30ัน. -ัปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูั1/2563
13.30ั–ั18.30ัน. -ัโครงกำรสำธิตประดิษฐ์กระทงลอย
07.45ั–ั17.00ัน. ั- นักศึกษำวิชำทหำรัชั้นปีทัี่ 1,2,3 ฝึกวิชำทหำร

-ัคณะกรรมกำร
-ัฝ่ำยวิชำกำรและคณะกรรมกำร
-ัฝ่ำยพัฒนำศัยภำพนักเรียน

-ังำนนักศึกษำวิชำทหำร
-ัฝ่ำยวิจัยันิเทศัและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
-ักลุ่มงำนคหกรรม
-ังำนนักศึกษำวิชำทหำร

ปฏิิทินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันิภาคเรียนทีิ่ 2ิปิีการศึกษาิ2563ิณิวันที่ิ14ิกันยายิ2563
เดิอนิพฤศจิิกายนิ2563
ลาดิับ

วิันิเดอนิปี

62 จันทร์ที่ั2ั–ัพุธที่ั4ัพ.ย.ั63
63 พุธที่ั4ั–ัศุกร์ที่ั6ัพ.ย.ั63
64 ศุกร์ที่ั6ัพ.ย.ั63
65 จันทร์ที่ั9ัพ.ย.ั63
66 อังคำรที่ั10ัพ.ย.ั63
67 พุธที่ั11ัพ.ย.ั63
68 พฤหัสบดีที่ั12ัพ.ย.ั63
69 ศุกร์ที่ั13ัพ.ย.ั63

เวลา

รายการ

- ลูกเสอ-ยุวกำชำดัม.3 ผลัดที่ั1 ห้องั421-443
- ลูกเสอ-ยุวกำชำดัม.3 ผลัดที่ั2 ห้องั444-446
ัััและัEPTS ห้องั341 และั342
07.45ั–ั17.00ัน. - นักศึกษำวิชำทหำรัชั้นปีทัี่ 1,2,3 ฝึกวิชำทหำร
13.00ัน.
ััั-ัประชัุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนัครงัั้ทัี่ั5/63
ัััััและประชุมพิจำรณำัปพ.5
08.00ั–ั16.30ัน.ั -ัสอบแก้ตัวัครั้งที่ั1
น..ันน.
-ัสอบแก้ตัวัครั้งที่ั1
08.00ั–ั16.30ัน.
08.00ั–ั16.30ัน. -ัสอบแก้ตัวัครั้งที่ั2
ัั- ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและวิชำกำรครั้งที่ั5/63
13.00ัน.
ัั-ัปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูั2/2563
07.45ั–ั17.00ัน. - นักศึกษำวิชำทหำรัปีั1,2,3 ฝึกวิชำทหำร
ัั

ผิู้รับผิิดชอบ

-ั
-ั
-ังำนนักศึกษำวิชำทหำร
- ฝ่ำยวิชำกำรและคณะกรรมกำร
- ฝ่ำยวิชำกำรและคณะกรรมกำร
- ฝ่ำยวิชำกำรและคณะกรรมกำร
- ฝ่ำยวิชำกำรและคณะกรรมกำร
- ฝ่ำยวิชำกำรและคณะกรรมกำร
- งำนนักศึกษำวิชำทหำร

ปฏิิทินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันิภาคเรียนทีิ่ 2ิปิีการศึกษาิ2563ิณิวันที่ิ14ิกันยายิ2563
เดิอนิพฤศจิิกายนิ2563ิ(ต่อ)
ลาดิับ

วิันิเดอนิปี

70
71
72
73
74
75
76
77
78

จันทร์ที่ั16ัพ.ย.ั63
อังคำรที่ั17ัพ.ย.ั63
พุธที่ั18ัพ.ย.ั63
พฤหัสบดีที่ั19ั-ัเสำร์ที่ั21พ.ย.ั63
ศุกร์ที่ั20ัพ.ย.ั63
อังคำรที่ั24ัพ.ย.ั63
พฤหัสบดีที่ั26 พ.ย.ั63
ศุกร์ที่ั27ัพ.ย.ั63
จันทร์ที่ั30ัพ.ย.ั63

เวลา

15.00ั–ั18.00ัน.

07.ั45-ั17.00ัน.
07.40ั–ั15.00ัน.
07.45ั–ั17.00ัน.
07.45ั–ั08.00ัน.

รายการ

เปิดภำคเรียนที่ั2ัปีกำรศึกษำั2563
-ัประชุมอำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ัครั้งที่ั5/2563
-ักิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่นระหว่ำงนักเรียน
-ัค่ำยลูกเสอัเนตรนำรีััระดับชั้นัม.2
- นักศึกษำวิชำทหำรัชั้นปีทัี่ 1,2,3 ฝึกวิชำทหำร
-ัCambridge Assessment English
-ัอำจำรย์ส่งร่ำงสัญญำรับทุนและข้อเสนอโครงกำรวิจัยั
กศึกษำวิชำทหำรัชั้นงปีจำกได้
ทัี่ 1,2,3
กวิชำทหำรษย์)
ปี-งนับประมำณั2564ั(หลั
จริยฝึธรรมในมนุ
ัััั- กิจกรรมวันพ่อแห่งชำติั
ัั- ไถ่ชีวิตโคั–ักระบอ
ัั- ร่วมบริจำคเงินทำบุญั(วัดพระบำทน้ำพุ)

ผิู้รับผิิดชอบ

-ัคณะกรรมกำร
-ัคณะกรรมกำร
-ัคณะกรรมกำร
-ังำนนักศึกษำวิชำทหำร
- งำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูััฝ่ำยวิจัยันิเทศัั
-ังำนนั
กษำวิชำทหำร
ััและฝึกศึประสบกำรณ์
วิชำชีพ
-ังำนพัฒนำศัยภำพนักเรียน

ปฏิิทินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันิภาคเรียนทีิ่ 2ิปิีการศึกษาิ2563ิณิวันที่ิ14ิกันยายิ2563
เดิอนิธิันวาคมิ2563
ลาดิับ

วิันิเดอนิปี

เวล
า
79 อังคำรที่ั1ัธ.ค.63–อำทิตย์ที่ั10ัม.ค.ั64 08.00-ั15.00ัน.

90 ศุกร์ที่ั4ัธ.ค.ั63

- ดำวนั์โหลดใบสมััครทดสอบพ้นฐำนควำมรู้ชัั้นประถมศัึกษำ
ปีทัี่ 4ั–ั6ัปีกำรศัึกษำั2563
ัั- ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนัครั้งที่ั6/63
13.00ัน.
07.45 – 17.00 น. ัั- นักศึกษำวิชำทหำรัปีั1,2,3 ฝึกวิชำทหำร

91 เสำร์ที่ั5ัธ.ค.ั63
92 จันทร์ที่ั7ัธ.ค.ั63
93 อังคำรที่ั8ั–ัพุธที่ั9ัธ.ค.ั63
94 พฤหัสบดีที่ั10ัธ.ค.ั63
95 ศุกร์ท่ีั11ัธ.ค.ั63
96
97
98
99
100
101

จันทร์ที่ั14ัธ.ค.ั63
พฤหัสบดีที่ัั17ธ.ค.ั63
ศุกร์ที่ั18ัธ.ค.ั63
อำทิตย์ที่ั20ัธ.ค.ั63
พฤหัสบดีที่ั24-เสำร์ที่ั26 ธ.ค.ั63
อังคำรที่ั29ัธ.ค.ั63

102 พุธที่ั30ัธ.ค.ั63–ัอำทิตย์ที่ั3ัม.ค.ั64
103 พฤหัสบดีที่ั31ัธ.ค.ั63

รายการ

ผิู้รับผิิดช
อบ
- ฝั่ำยวัิชำกำรัและคณะกรรมกำร

- ฝ่ำยวิชำกำรและคณะกรรมกำร
- งำนนักศึกษำวิชำทหำร

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทิสมเด็จ
ิิพระบรมชนกาธิเบศริมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
หยุดชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาิร.9
11.30ั–ั12.30ัน. -ัโครงกำรนิทรรศกำรแสดงผลงำนนักเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ั -ักลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ
ััและเทคโนโลยี
ัักำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี

หยุดเน่องในวันรัฐธรรมนูญ
ัั-ัประชัุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสัูตรและวิชำกำร ครั้งทัี่ั6/63
ัั- นักศึกษำวิชำทหำรัปีั1,2,3 ฝึกวิชำทหำร
08.00ั–ั10.30ัน. -ัพิธีมอบเกียรติบัตรคะแนนสูงสุดั1/2563
15.00ั–ั18.00ัน. -ัประชุมอำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ัครั้งที่ั6/63
07.45 – 17.00 น. ัั- นักศึกษำวิชำทหำรัปีั1,2,3 ฝึกวิชำทหำร
07.45 – 17.00 น. ัั- นักศึกษำวิชำทหำรัปีั3 สอบภำคทฤษฎี
-ัค่ำยลูกเสอัเนตรนำรีััระดับชั้นัม.1
06.00ั–ั10.00ัน. -ัทำบุญส่งท้ำยปีเก่ำ-ต้อนรับปีใหม่
10.00ั–ั13.30ัน. -ัทำบุญวันคล้ำยวันเกิดโรงเรียนสู่ปีที่ั68ั
13.00ัน.

- ฝ่ำยวิชำกำรและคณะกรรมกำร
-ังำนแนะแนว
-ัคณะกรรมกำร
- งำนนักศึกษำวิชำทหำร
- งำนนักศึกษำวิชำทหำร
-ักลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
-ัฝ่ำยพัฒนำศัยภำพนักเรียน

หยุดเรียน
-ัฝ่ำยแผนและประกันคุณภำพ
-ััสิ้นสุดกำรใช้งบประมำณัปีั2563ัไตรมำสที่ั1
-ัสิ้นสุดกำรส่งสรุปและวิเครำะห์โครงกำร/กิจกรรมัไตรมำสที่ั1ัััััััััััััั

ปฏิิทินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันิภาคเรียนทีิ่ 2ิปิีการศึกษาิ2563ิณิวันที่ิ14ิกันยายิ2563
เดิอนิมกราคมิ2564
ลาดิับ

104
105
106
107

วิันิเดอนิปี

จันทร์ที่ั4ั–ัศุกร์ที่ั8ัม.ค.ั64
ศัุกร์ที่ั8 ม.ค.ั64
เสำร์ที่ั9ัม.ค.ั64
เสำร์ที่ั9ัม.ค.ั64

108 จันทร์ที่ั11ัม.ค.ั64

109 ศุกร์ที่ั15ัม.ค.ั64
110 อำทิตย์ที่ั17ัม.ค.ั64
112 จันทร์ที่ั18 ม.ค.ั64
113 อังคำรที่ั19ั–ัพฤหัสบดีที่ั21
ม.ค.ั64
114 พุธที่ั20 ม.ค.ั64
115 พฤหัสบดีที่ั21 ม.ค.ั64

เวลา

รายการ

07.45ั–ั17.00ัน. ัั- นักศึกษำวิชำทหำรัปีั3 สอบแก้ตัวภำคทฤษฎี
- ประชัุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนัครั้งที่ั7/2564
13.00ัน.
-ักิจกรรมวันเดั็กแห่งชำติรั่วมกัับมหำวิทยำลัยัณัมศวัองครักษ์
08.00ั–ั15.00ัน. - รัับสมัครทดสอบพ้นฐำนควำมรัู้ชัั้นประถมศัึกษำ
ปีทัี่ 4ั–ั6ัปีกำรศัึกษำั2563
08.00ั–ั09.00ัน. -ักิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ
-ัพิธีเปิดกีฬำสีั(กิจกรรมกีฬำสีั11-15 ม.ค.ั2564)
11.30ั–ั16.00ัน. -ัรับสมัครประธำนนักเรียนัั(11-15 ม.ค.ั2564)

ผิู้รับผิิดชอบ

-ังำนนักศึกษำวิชำทหำร
- คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน
- ฝั่ำยพััฒนำศัักยภำพนัักเรียนและคณะกรรมกำร
- ฝั่ำยวัิชำกำรัและคณะกรรมกำร
- ฝั่ำยพััฒนำศัักยภำพนัักเรียน

07.45ั–ั18.00ัน. -ัพิธีปิดกีฬำสีั
08.30ั–ั15.30ัน. - กำรทดสอบพ้นฐำนควำมรู้ชั้นัป.4–ป.6ัปีกำรศึกษำั2563
08.00ั–ั08.50ัน. -ักิจกรรมวันครูัั(ปรับเวลำเรียนเป็นคำบละั40ันำที)
ั-ักิจกรรมัIntertional Week

- ฝั่ำยพััฒนำศัักยภำพนัักเรียน
- ฝ่ำยวิชำกำรัและคณะกรรมกำร
- ฝั่ำยพััฒนำศัักยภำพนัักเรียน

ั-ัผู้สมัครประธำนนักเรียนัแสดงวิสัยทัศน์
ัั- ม.6ัเรียนวัันสัุดทั้ำย
08.00ั–ั14.00ัน. ัั- ปัจฉิมนิเทศ ม.6ั(ปรับเวลำเรียนเป็นคำบละั40ันำที)
ัั- สั่งแบบบัันทึกภำระงำนให้หัวหน้ำกลุ่มสำระฯั/ัหัวหน้ำงำน

- ฝั่ำยพััฒนำศัักยภำพนัักเรียน

- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ

- ฝั่ำยพััฒนำศัักยภำพนัักเรียน
-ัฝ่ำยแผนและประกันคุณภำพ

ปฏิิทินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันิภาคเรียนทีิ่ 2ิปิีการศึกษาิ2563ิณิวันที่ิ14ิกันยายิ2563
เดิอนิมกราคมิ2564ิ(ต่อ)
ลาดิับ

วิันิเดอนิปี

116 จันทร์ที่ั18ัม.ค.ั64
117 อังคำรที่ั19ัม.ค.ั64
118 พุธที่ั20ัม.ค.ั64
119 ศัุกร์ที่ั22 ม.ค.ั64

120 จันทร์ที่ั25ัม.ค.ั64
121 จันทร์ที่ั25ัม.ค.ั64
122 พุธที่ั27ัม.ค.ั64
123 ศุกร์ที่ั29ัม.ค.64
124 เสำร์ที่ั30–อำทิตย์ที่ั31ัม.ค.ั64

เวลา

รายการ

13.30ั–ั17.00ัน. -ัประชัุมผู้ปกครองนัักเรียนัชั้นัม.1
13.30ั–ั17.00ัน. -ัประชัุมผู้ปกครองนัักเรียนัชั้นัม.2
13.30ั–ั17.00ัน. -ัประชัุมผู้ปกครองนัักเรียนัชั้นัม.3
ัั- ประชัุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรัครั้งที่ั7/2563
13.00ัน.
07.45ั–ั17.00ัน. ัั- นศทัปีั2ัฝึกภำคสนำมั(ศ.22ั–ัอำ.ั24ัม.ค.64)
07.45 – 17.00 น. ัั- นศทัปีั3ัฝึกภำคสนำมั(ศ.ั22ั–ัอ.ั26ัม.ค.64)
13.30ั–ั17.00ัน. -ัประชัุมผู้ปกครองนัักเรียนัชั้นัม.4-ม.6
08.30ั–ั11.30ัน. -ักำรประกวดส่อกำรเรียนรู้ัของนิสิตฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
-ัประกำศผลกำรทดสอบควำมรู้พ้นฐำนัป4.-ป6ัปีกำรศึกษำ2563
16.00ัน.
15.00ั–ั18.00ัน. -ัประชุมอำจำรย์ั–ัเจ้ำหน้ำที่ครั้งที่ั7/2563
ัั-ัส่งแบบประเมินปลกำรปฎิบัติงำนพนักงำนมหำวิทยำลัยั
ัััครั้งที่ั1ัปีงบประมำณั64ั(1ัส.ค.63ั–ั31ัม.ค.64)
08.30 – 16.30ัน. -ัสอบัONET ม.3ั(รอประกาศจากิสทศ)

ผิู้รับผิิดชอ
บ
-ัผู้อำนวยกำรและคณะกรรมกำร

-ัผู้อำนวยกำรและคณะกรรมกำร
-ัคณะกรรมกำร
- คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน
- งำนนักศึกษำวิชำทหำร
- งำนนักศึกษำวิชำทหำร
-ัผู้อำนวยกำรและคณะกรรมกำร
-ังำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
- คณะกรรมกำร
-ัคณะกรรมกำร
-ัฝ่ำยแผนและประกันคุณภำพ
- ฝ่ำยวิชำกำรัและคณะกรรมกำร

ปฏิิทินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันิภาคเรียนทีิ่ 2ิปิีการศึกษาิ2563ิณิวันที่ิ14ิกันยายิ2563
เดิอนิกิุมภาพิันธ์ิ2564
ลาดิับ

วิันิเดอนิ
125 จัันทรั์ที่ั1ั–ัศัุกรัปี์ที่ั5ัก.พ.ั64

126 ศุกร์ที่ั5ัก.พ.ั64
127 เสำร์ที่ั6ั–ัอำทิตย์ที่ั7ัก.พ.ั64
128 ัจันทร์ที่ั8ัก.พ.ั63
ัจันทร์ที่ั8ั–ัศุกร์ที่ั12ัก.พ.ั63ั
129 ัอำทิตย์ที่ั14ัด.พ.ั63

130 ศุกร์ที่ั19ัก.พ.ั64
131 อังคำรที่ั23 ก.พ. 64

เวลา

รายการ

08.00 – 15.00 o” - จำหนั่ำยคัู่มอกำรสมััครสอบวัดควำมพรั้อมนัักเรียน
เข้ำศัึกษำตั่อัในชัั้นมัธยมศัึกษำปีที่ั1ัปีกำรศัึกษำั2564
13.00ัน.
- ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนัครั้งที่ั8/2564
08.00 – 15.00ัน. - รับสมัครสอบวัดควำมพร้อมนักเรียนเข้ำศึกษำต่อ
ััในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ั1ัปีกำรศึกษำั2564
(นักเรียนที่สมัครต้องแต่งเคร่องแบบนักเรียน)
08.00 – 09.00ัน. - เลอกตั้งประธำนนักเรียน
08.00ั–ั15.00ัน. - สอบปลำยภำคเรียนที่ั2ั ของนักเรียนชั้นัม.6
07.30–11.45ัน.
-ิิกำรทดสอบวัดควำมพร้อมเพ่อพิจำรณำนักเรียน
ัััเข้ำศึกษำต่อัม.1ัปีกำรศึกษำั2563ั
ิิิ(วิชาคณิต,วิทย์,ภาษาไทยิและสังคมศึกษาิ
ิิิทั้งหลักสูตรปกติและโครงการิEPTS)**
13.20–15.20ัน.
- กำรทดสอบภำษำอังกฤษของนักเรียนที่สมัครสอบ
ััโครงกำรัEPTS ัั(โครงการิEPTS)**
13.00ัน.
- ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและวิชำกำร
ััครั้งที่ั8/2564
15.00ั–ั18.00ัน. - ประชุมอำจำรย์เจ้ำหน้ำที่ ครั้งที่ั8/2594

ผิู้รับผิิดชอบ

- คณะกรรมกำร
- คณะกรรมกำร
- ฝ่ำยวิชำกำรและคณะกรรมกำร

- ฝ่ำยพัฒนำศัยภำพนักเรียน
-ัฝ่ำยวิชำกำรและคณะกรรมกำร
- ฝ่ำยวิชำกำรัและคณะกรรมกำร

- ฝำยวิชำกำรและคณะกรรมกำร
-ัคณะกรรมกำร

ปฏิิทินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันิภาคเรียนทีิ่ 2ิปิีการศึกษาิ2563ิณิวันที่ิ14ิกันยายิ2563
ลาดับ

วิันิเดิอนิปี

132 จันทร์ที่ั1ั-ัจันทร์ที่ั8ัมี.ค.ั63ั

133
134
135
136

อังคำรที่ั2ัมี.ค.ั64
พุธที่ั3ัมี.ค.ั64
อังคำรที่ั9ัมี.ค.ั64
พัุธทีั่ 10ัมี.ค.ั64

137 ศุกร์ที่ั12ัมี.ค.ั64

138 เสำรั์ที่ั13ัมี.ค.ั64

139 จันทร์ที่ั15ัมี.ค.ั64

เดิอนิมีนาคมิ2564
เวลา
รายการ
08.30ั–ั16.30ัน.ัั- สอบปลำยภำคเรียนที่ั2ัของนักเรียนชั้นัม.1 – ม.5
13.00ัน. ัั- ประชัุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนัครงัั้ทัี่ั9/2563
ััััและประชุมพิจำรณำัปพ.5 ม.6
- ม.6 สอบแก้ตัวัครั้งที่ั1
- ม.6 สอบแก้ตัวัครั้งที่ั2
08.00ั–ั12.00ัน. -ัประชุมตัดสินผลกำรเรียนนักเรียนัชั้นัม.6
09.00ัน.
- ประกำศผลกำรทดสอบข้อเขียนกำรทดสอบวัดควำมพรั้อม
ััเพ่อพัิจำรณำนัักเรียนเขั้ำศัึกษำตั่อัม.1ัปีกำรศัึกษำั2564
08.00ั–ั12.00ัน. -ัปัจฉิมนิเทศนัิสิตั ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
13.00ัน. ัั- ประชัุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสัูตรและวิชำกำร
ัััครั้งทัี่ั9/2563
08.30ั–ั12.00ัน. ัั- ตรวจสุขภำพอำจำรย์-เจ้ำหน้ำที่ รอบทัี่ั2
08.00ั–ั16.00ัน. - สััมภำษณั์นัักเรัียนทัี่ผ่ำั นข้อเขียนกำรทดสอบวัดควำมพรั้อม
เพ่อพัิจำรณำนัักเรียนเขั้ำศัึกษำตั่อชัั้นัม.1
ปีกำรศัึกษำั2564ั ด้ำนควำมรู้และมำรยำทไทย
พรั้อมสััมภำษณผัู้ปกครองัันัักเรียนั(บัิดำ/มำรดำ)
09.00ัน.
-ัประกำศผลกำรพิจำรณำคัดเลอกนักเรียนชั้นัม.1
ััปีกำรศึกษำั2564

ผูร้ ับิ ผิดชอบ
-ัฝ่ำยวิชำกำรและคณะกรรมกำร

-ัฝ่ำยวิชำกำรแลคณะกรรมกำร
-ัฝ่ำยวิชำกำรแลคณะกรรมกำร
-ัฝ่ำยวิชำกำรแลคณะกรรมกำร
- คณะกรรมกำร
-ัฝ่ำยฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู
-ัฝ่ำยวิชำกำรแลคณะกรรมกำร
-ัฝ่ำยพัฒนำกำยภำพและสิ่งแวดล้อม
- คณะกรรมกำร

- คณะกรรมกำร

ปฏิิทินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันิภาคเรียนทีิ่ 2ิปิีการศึกษาิ2563ิิณิวันที่ิ14ิกันยายิ2563
ลาดับ
140
141
142
143
144
145
146
147

เดิอนิมิีนาคมิ2564ิ(ต่อ)
วิันิเดิอนิปี
เวลา
รายการ
อังคำรที่ั16ัมี.ค.ั64
08.00ั–ั15.00ัน. -ัมอบตััวนัักเรียนชัั้นมัธยมศัึกษำปีที่ั1ัปีกำรศัึกษำั2564
พฤหัสบดีที่ั18ัมี.ค.ั64
15.00ั–ั18.00ัน. - ประชุมอำจำรย์เจ้ำหน้ำที่ ครั้งที่ั9/63
ศุกร์ที่ั19ัมี.ค.ั64
08.00ั–ั12.00ัน. - คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนประชุมพิจำรณำัปพ.5 ม.1–ม.5
เสำร์ที่ั20ัมี.ค.ั64
08.00ั–ั12.00ัน. - ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ั1
ััปีกำรศึกษำั2564
เสำร์ที่ั20ั–ัอังคำรที่ั23ัมี.ค.ั64
- นักเรียนัม.6 สอบัGAT-PATั(รอประกาศ)
จันทร์ที่ั22ั–ัอังคำรที่ั23ัมี.ค.ั64 08.00ั–ั16.30ัน. - นักเรียนัชั้นัม.1ั–ัม.5ั สอบแก้ตัวัครั้งที่ั1
พุธที่ั24ัมี.ค.ั64
08.00ั–ั16.30ัน. - นักเรียนัชั้นัม.1ั–ัม.5ั สอบแก้ตัวัครั้งที่ั2
พฤหัสบดีที่ั25ัมี.ค.ั64
09.00ัน.
- รับแบบรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียนรำยบุคคล
ั(ปพ.ั6) จำกอำจำรย์ประจำชั้นัม.1-ม.6
-ัสทศัประกำศผลกำรสอบัO-Net ม.3
-ับุคลำกรส่งกำรขอจริยธรรมในมนุษย์

ผูร้ ับิ ผิดชอบ
- คณะกรรมกำร
-ัฝ่ำยวิชำกำรและคณะกรรมกำร
- คณะกรรมกำร

-ัอำจำรย์ประจำวิชำัและสำนักงำนบริกำรกำรศึกษำั
-ัอำจำรย์ประจำวิชำัและสำนักงำนบริกำรกำรศึกษำ
- อำจำรย์ประจำชั้นทุกคน

-ังำนวิจัยและสร้ำงสรรค์ััฝ่ำยวิจัยันิเทศั
ััและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ

ปฏิิทินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันิภาคเรียนทีิ่ 2ิปิีการศึกษาิ2563ิิณิวันที่ิ14ิกันยายิ2563
เดิอนิมิีนาคมิ2564ิ(ต่อ)
ลาดับ
วิันิเดิอนิปี
148 ศุกร์ที่ั26ัมี.ค.ั64

149 เสำร์ที่ั27–อำทิตย์ที่ั28ัมี.ค.ั64
150 จันทร์ที่ั29ัมี.ค.ั64
151 อังคำรทีั่ 30ัมี.ค.ั64
152 พุธที่ั31ัมี.ค.ั64

เวลา
รายการ
09.00ั–ั12.00ัน. ั-ักำรประชุมพิจำรณำแผนกำรเรียนของนักเรียนั
ัััชั้นมัธยมศึกษำปีที่ั3ัต่อัชั้นมัธยมศึกษำปีที่ั4ั
ัััปีกำรศึกษำั2564
15.00ัน.
-ััประกำศผลพิจำรณำแผนกำรเรียน
-ัสอบัONET ม.6ั(รอประกาศจากิสทศ)
08.00ั–ั12.00ัน. -ัมอบตัวนักเรียนชัั้นมัธยมศึกษำปัีทัี่4
08.00ั–ั12.00ัน. ั-ัรับผลตรวจสุขภำพอำจำรย์เจ้ำหน้ำที่รอบั2
16.00ัน.
- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรของโครงกำรัEPTS
- ประชุมตัดสินผลกำรเรียนนักเรียนัชั้นัม.4, 5
09.00ัน.
ตัดสินผลเจ้ำหน้ำที่ประชัุมปัิดภำคเรัียน
15.00ั–ั18.00ัน. - ประชุมอำจำรย์
กำรเรียนนักเรียน
ชั้นัม.1, 2, 3

ผูร้ ับิ ผิดชอบ
-ัคณะกรรมกำรพิจำรณำแผนกำรเรียนัม.4

- ฝ่ำยวิชำกำรัและคณะกรรมกำร
-ัฝ่ำยวิชำกำรัและคณะกรรมกำร
-ัฝ่ำยพัฒนำกำยภำพและสิ่งแวดล้อม
-ัโครงกำรัEPTS
-ัฝ่ำยวิชำกำรัและคณะกรรมกำร
- คณะกรรมกำร

ปฏิิทินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันิภาคเรียนทีิ่ 2ิปิีการศึกษาิ2563ิิณิวันที่ิ14ิกันยายิ2563
ลาดับ
153
154
155
156

วิันิเดิอนิปี
เสำร์ที่ั3–อำทิตย์ที่ั4ัเม.ย.ั64
เสำร์ที่ั17ัเม.ย.ั–ัศุกร์ที่ั
14ัพ.ค.ั64
จันทร์ที่ั19ัเม.ยั-ัศุกร์ที่
14ัพ.ค.ั64
จันทร์ที่ั16ัเม.ยั-ัศุกร์ที่
15ัพ.ค.ั64

เดิอนิเมษายนิ2564
เวลา
รายการ
-ันักเรียนัม.6ัสอบั9 วิชำสำมัญั(รอประกาศ)
-ัโครงกำรศึกษำภำษำอังกฤษภำคฤดูร้อน
ััณัสหรำชอำณำจักรอังกฤษ
07.45ั–ั15.30ัน. ั-ัโครงกำรส่งเสริมคุณธรรมัจริยธรรมัและวิชำกำร
ัััชั้นมัธยมศึกษำปีที่ั1ัปีกำรศึกษำั2564ั(ภาคปกติ)
07.45ั–ั15.30ัน. ั-ัโครงกำรส่งเสริมคุณธรรมัจริยธรรมัและวิชำกำร
ัััชั้นมัธยมศึกษำปีที่ั1ัปีกำรศึกษำั2564ั(EPTS)

ผูร้ ับิ ผิดชอบ
-ัคณะกรรมกำร
-ัคณะกรรมกำร
-ัคณะกรรมกำร

157 เสำร์ที่ั24–อำทิตย์ที่ั25ัเม.ย.ั64 08.00ั–ั12.00ัน. -ัปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ั4ัปีกำรศึกษำั2564
158 อำทิตย์ที่ั25ัเม.ย.ั64
08.00ั–ั12.00ัน. -ัปฐมนิเทศผู้ปกครองชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ั4ัปีกำรศึกษำั2564

-ัฝ่ำยวิชำกำรและคณะกรรมกำร
-ัฝ่ำยวิชำกำรและคณะกรรมกำร

159 จันทร์ที่ั27 เม.ย.-ศุกร์ที่ั1 พ.ค.
64

-ังำนนักศึกษำวิชำทหำร

-ักิจกรรมเตรียมควำมพร้อมกำรทดสอบร่ำงกำยั
ััสมัครเป็นันศท.ัชั้นปีที่ั1

ปฏิิทินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันิภาคเรียนทีิ่ 2ิปิีการศึกษาิ2563ิิณิวันที่ิ14ิกันยายิ2563
ลาดับ
160

วิันิเดิอนิปี
จันทร์ที่ั17ัพ.ค.ั64

161 อังคำรที่ั18–ัพุธที่ั19พ.ค.ั64
162 พฤหัสบดีที่ั20ัพ.ค.ั64
163 ศุกร์ท่ัี 21ัพ.ค.ั64
164 จัันทรัท์ ี่ั24ัพ.ค.ั64
165 อังคำรที่ั25ัพ.ค.ั64

เวลา

เดิอนิพฤษภาคมิ 2564
รายการ
-ัอำจำรย์ัเจั้ำหนั้ำที่ัเริ่มมำปฏิบัติงั ำน
-ัปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู

-ังำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู

-ัโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรัครั้งที่ั64
-ัมอบตัวนักเรียนชั้นัม.2ัและัม.5
-ัมอบตัวนักเรียนชั้นัม.3ัและัม.6

-ัฝ่ำยวิชำกำรและคณะกรรมกำร
-ัคณะกรรมกำร
-ัคณะกรรมกำร

ผูร้ ับิ ผิดชอบ

เปิดภาคเริียนที่ิ1ิปีการศึกษาิ2564
-ัอำจำรย์ส่งร่ำงสัญญำรับทุนและข้อเสนอโครงกำรวิจัยั
ััปีงบประมำณั2564ั(หลังจำกได้จริยธรรมในมนุษย์)

-ังำนวิจัยสร้ำงสรรค์

* หมายเหติิิิิ 1. รายละเอียดแต่ละรายการิจะแจิ้งให้ทราบอีกคริั้ง
2. รายการบางรายการิอาจมีการเปลิี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
(ผูช้ ่วิ ยศาสตราจารย์ชัยศิักดิ์ิ ลีลาจริัสกิุล)ิ
ผูอ้ านวยการ

