
อาทิตย์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี เสาร์
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หมายเหตุ  ปฏิทินน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

31-ต.ค.-57

แจง้มาตราฐานการเรียนรู้ การวัดประเมินผล(รายวิชาเพิ่มเติม)

ประชุมกลุ่มสาระฯ ศิลปะ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ครูทุกคน

กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ

ครูที่ปรึกษา

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูประจ าวิชา

ครูที่ปรึกษารับตรวจสอบและเอกสารประจ าห้องเรียน

ปฏิทินปฏิบัติงาน

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2557

ตุลาคม  : OCTOBER

ศุกร์

3

6

13

10

จันทร์

31

ครูประจ าวิชาแจง้มาตราฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด การวัดประเมินผล  (รายวิชา

พื้นฐาน)

17

2420

30-ต.ค.-6พ.ย.

27

เปิดภาคเรียนที่ 2/2557

ครูลงเวลาปฏิบัติราชการภาคเรียนที่ 2/2557
30-ต.ค.-57

กลุ่มสาระการเรียนรู้รับตารางสอนและเอกสารที่เกีย่วข้อง

วัน เดือน ปี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจสอบตารางสอนแจง้ข้อมูลที่ต้องการแกไ้ข

ที่ครูอนุศรา



อาทิตย์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี เสาร์
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30

งานแนะแนว

ท าหนังสือขอความอนุเคราะหฺเข้าแนะแนวในโรงเรียน งานแนะแนว
ประถมศึกษา/จดัท าเอกสารปะชาสัมพนัธ์ประกอบการแนะแนว

การศึกษาระดับ ม.1 และ ม.4

กลุ่มบริหารวิชาการ

หมายเหตุ  ปฏิทินน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

27 พ.ย. 57 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ม.6ห้อง 1,2,3 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
28 พ.ย. 57 ประชุมกลุ่มสาระฯศิลปะ กลุ่มสาระฯศิลปะ

22-25 พ.ย.57 สอบ GAT/PAT นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที6่

24-28 พ.ย.57
จดัเตรียมกจิกรรมการเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา งานแนะแนว

ทีวีสู่ห้องเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพ กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

21 พ.ย.57 ประชุมกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา กลุ่มสาระฯสังศึกษา

22-พ.ย.-57 เร่ิมเรียนเสริมพเิศษวันเสาร์

17-18พ.ย.57 กจิกรรมกฬีาสีภายใน กลุ่มสาระฯสุขศึกษา

17-21 พ.ย.57

ทีวีสู่ห้องเรียนกลุ่มสาระฯสุขศึกษา กลุ่มสาระฯสุขศึกษา

14-พ.ย.-57
ประชุมกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

ประชุมกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

10-14 พ.ย.57 ทีวีสู่ห้องเรียนกลุ่มสาระฯศิลปะ กลุ่มสาระฯศิลปะ
11-12 พ.ย.57 แข่งขันศิลปหัตถกรรมกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

7 พ.ย.57 ประชุมงานแนะแนว

ประชุมผู้ปกครอง

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
8 พ.ย. 57 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 เวลา 8.30-11.30 น.

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,5 เวลา 13.00-16.00 น.

9 พ.ย. 57 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 เวลา 8.00-11.30.00 น.

4-7 พ.ย. 57 นักเรียนสอบแกตั้วคร้ังที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2557 ครูประจ าวิชา

5 พ.ย.57 ครูประจ าชั้นแจกเอกสารใบสมัครเรียนเสริมพเิศษวันเสาร์ ครูประจ าชั้น

3-พ.ย.-57 ครูประจ าชั้นแจง้ผลสอบแกตั้วคร้ังที่ 1 ภาคเรียนที1่/2557   และ ครูประจ าชั้น
3 พ.ย. 57 นักเรียนย่ืนค าร้องสอบแกตั้วคร้ังที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2557 ครูประจ าวิชา

24 28

วัน เดือน ปี กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

3 7

10 14

17 21

พฤศจิกายน  : NOVEMBER

จันทร์ ศุกร์

ปฏิทินปฏิบัติงาน

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2557



อาทิตย์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี เสาร์
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หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ

หมายเหตุ  ปฏิทินน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ธ.ค. 57 - ก.พ. 58 ออกแนะแนวโรงเรียนประถมศึกษา งานแนะแนว

31 ธ.ค. 57 วันส้ินปี -

ธ.ค. 57 - ม.ค. 58 เชิญวิทยากรจากภายนอกเข้าแนะแนวนักเรียน ม.3, ม.6 งานแนะแนว

25 ธ.ค. 57 กจิกรรมวันคริสต์มาส กลุ่มสาระฯต่างประเทศ

29 ธ.ค. 57 กจิกรรมปีใหม่ กลุ่มบริหารงานบุคคล

22-30 ธ.ค. 57 จดัท าส าเนาข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 กลุ่มบริหารงานวิชาการ

23  ธ.ค. 57
รายการทีวีสู่ห้องเรียนกลุ่มสาระต่างประเทศ กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ม.4 ห้อง 1-4 และห้อง 9 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

19 ธ.ค. 57 กจิกรรม English One Day Camp จ.ชลบุรี    ม.4-6 ห้อง6 และ 8 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

22-26 ธ.ค. 57 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 ครูประจ าวิชา/วัดผล

16 ธ.ค. 57 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จ.นครปฐม/ จ.ราชบุรี ม.4, ม.5, ม.6 (ห้อง กลุ่มสาระฯ ศิลปะ/สังคมศึกษา

17 ธ.ค. 57
ประชุมกลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

ประชุมกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

15-19 ธ.ค. 57
สัปดาห์สังเกตการสอน กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

ทีวีสู่ห้องเรียนกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

11-ธ.ค.-57
ประชุมกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

ประชุมกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

10-ธ.ค.-57 หยุดวันรัฐธรรมนูญ -

10-12 ธ.ค. 57
ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด ม.1.2.3 จ.สระบุรี กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

กจิกรรมลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด

5-ธ.ค.-57 -

9-ธ.ค.-57 กจิกรรมวันรัฐธรรมนูญ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

4-ธ.ค.-57
งานวันพอ่แห่งชาติ กลุ่มบริหารบุคคล

ส่งแผนการจดัการเรียนรู้ ครูประจ าวิชา

วัน เดือน ปี กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1-4 ธ.ค.57
กจิกรรมวันพอ่แห่งชาติ กลุ่มสาระฯ 

สัปดาห์การงานอาชีพ กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
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ปฏิทินปฏิบัติงาน

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2557

ธันวาคม  : DECEMBER

จันทร์ ศุกร์



อาทิตย์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี เสาร์
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ทีวีสู่ห้องเรียนกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

กลุ่มบริหารวิชาการ

ทีวีสู่ห้องเรียนกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

สอบไล่ มสธ. ภาคเรียนที่ 1/2557 กลุ่มบริหารวิชาการ

31 ม.ค.-1 ก.พ. 58 สอบ O-net ม.3 กลุ่มบริหารวิชาการ

หมายเหตุ  ปฏิทินน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

28-ม.ค.-58 แจง้รายวิชาสอบและเวลาสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ระดับ ม.6 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
29 ม.ค. 58 ประชุมกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

24-25 ม.ค. 58

26 ม.ค. 58 ครูประจ าชั้นรับผลการเรียนระหว่างภาคเรียนที่ 2/2557 ครูประจ าชั้น , งานทะเบียน

26-30 ม.ค. 58
ทีวีสู่ห้องเรียนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระฯวิทย์ฯ

นิทรรศการศิลปะ ระดับ ม.6 และละครปริศนา กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

19-23 ม.ค.58 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

23 ม.ค. 58 ประชุมกลุ่มสาระฯ ศิลปะ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

19 ม.ค. 58

ส่งแผ่นดิสกค์ะแนน ครูประจ าวิชา

คะแนนกอ่นสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2557 วัดผลกลุ่มสาระฯ

คะแนนสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2557 งานทะเบียน

12-16 ม.ค.58 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

14 ม.ค. 58

ประชุมกลุ่มสาระฯต่างประเทศ กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ

ประชุมกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนฯ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

ติวทรูปลูกปัญญา ระดับ ม.6 (คณิตศาสตร์)

5-9 ม.ค. 58 สอบกลางภาคเรียน 2/2557 กลุ่มบริหารวิชาการ

16 ม.ค. 58 หยุดวันครู

1-ม.ค.-58 วันขึ้นปีใหม่

 ม.ค. 58 จดันิทรรศการเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา งานแนะแนว

26 30

วัน เดือน ปี กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5 9

12 16

19 23

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2557

มกราคม  : JANUARY

จันทร์ ศุกร์

2

ปฏิทินปฏิบัติงาน

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต



อาทิตย์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี เสาร์
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26 - 27 ก.พ. 58 นักเรียนระดับ ม.6 สอบแกตั้ว คร้ังที่ 2 ครูประจ าวิชา

หมายเหตุ  ปฏิทินน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

26 ก.พ. 58

ส่งผลสอบแกตั้วนักเรียนระดับ ม.6 คร้ังที่ 1 ครูประจ าวิชา

ประกาศผลสอบแกตั้วนักเรียนระดับ ม.6 คร้ังที่ 1 งานทะเบียน

นักเรียนระดับ ม.6 ย่ืนค าร้องขอสอบแกตั้วคร้ังที่ 2 ครูประจ าวิชา

23 ก.พ. - 2 ม.ีค. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557  ระดับ ม.1 - 5 กลุ่มบริหารวิชาการ

24 - 26 ก.พ. 58 นักเรียนระดับ ม.6 สอบแกตั้วคร้ังที่ 1 ครูประจ าวิชา

20 ก.พ. 58 ส่งแผ่นดิสกผ์ลการสอบระดับ ม.6 ที่บันทึกคะแนนครบทุกช่อง ครูประจ าวิชา / งานทะเบียน

23 ก.พ. 58
ประกาศผลการสอบนักเรียนระดับ ม.6  ที่สอบไม่ผ่าน งานทะเบียน
นักเรียนระดับ ม.6 ย่ืนค าร้องสอบแกตั้วคร้ังที่ 1 ครูประจ าวิชา

18-19 ก.พ. 58 สอบ LAS ระดับ ม.2 และ ม.5 กลุ่มบริหารวิชาการ

19 ก.พ. 58 ประชุมกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

18 ก.พ. 58

ประชุมกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

ประชุมกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนฯ กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ประชุมสรุปงานแนะแนว งานแนะแนว

16 ก.พ. 58 กจิกรรมเทศกาลตรุษจนีพาเพลิน กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

17-19 ก.พ. 58 รายการทีวีส่ห้องเรียนกลุ่มสาระฯต่างประเทศ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

7-8 ก.พ. 58 สอบ O-net ระดับ ม.6 กลุ่มบริหารวิชาการ

10-13 ก.พ. 58 สอบปลายภาคเรียนที2่/2557  ระดับ ม.6 กลุ่มบริหารวิชาการ

2-6 ก.พ. 58 ทีวีสู่ห้องเรียนวิชาการ/งานทะเบียน กลุ่มบริหารวิชาการ

3-6 ก.พ. 58
ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ระดับ ม.6 ครูประจ าวิชา/  งานวัดผล

จดัท าข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ระดับ ม.6 ครูประจ าวิชา

23 27

วัน เดือน ปี กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2557

กุมภาพันธ์  : FEBRUARY

จันทร์ ศุกร์

ปฏิทินปฏิบัติงาน



อาทิตย์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี เสาร์

1 3 4 5 7

8 10 11 12 14

15 17 18 19 21

22 24 25 26 28

29 31

Eครูประจ าวิชา

หมายเหตุ  ปฏิทินน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

27-ม.ีค.-58 ครูประจ าชั้นประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557  นักเรียน ครูประจ าชั้น

30 ม.ีค. 58 พธีิแจกประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับ ม.3 และ ม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล

23 ม.ีค. 58
ประกาศผลการสอบแกตั้วนักเรียนระดับ ม.3 คร้ังที่ 2 งานทะเบียน

นักเรียนระดับ ม.3 ลงทะเบียนเรียนซ้ า ครูประจ าวิชา

17 - 20 ม.ีค. 58 นักเรียนชั้น ม.3 ย่ืนค าร้อง และสอบแกตั้วคร้ังที่ 2 งานทะเบียน/ ครูประจ าวิชา

20-ม.ีค.-58 ส่งผลสอบแกตั้วคร้ังที่ 2 นักเรียนชั้น ม.3 งานทะเบียน

16-ม.ีค.-58 ส่งผลการสอบแกตั้วนักเรียนระดับ ม.1 - ม.5  คร้ังที่ 1 งานทะเบียน
17-ม.ีค.-58 ประกาศผลสอบแกตั้ว คร้ังที่ 1 นักเรียน ม.3 งานทะเบียน

9 - 13 ม.ีค. 58 นักเรียนระดับ ม. 1 - ม.5 ย่ืนค าร้องสอบแกตั้ว คร้ังที่ 1 งานทะเบียน/ครูประจ าวิชา

11-12 ม.ีค. 58 ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษก์องพนัรถสะเทินน้ าสะเทิน กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

6-ม.ีค.-58 ส่งแผ่นดิสกผ์ลการสอบระดับ ม.1- ม.5 ที่บันทึกคะแนนครบทุกช่อง ครูประจ าวิชา
9-ม.ีค.-58 ประกาศผลการสอบนักเรียนระดับ ม.1 -  ม.5 ที่ไม่ผ่าน งานทะเบียน

2 - 6 ม.ีค. 58 สัปดาห์วันมาฆบูชา กลุ่มสาระฯ สังคมฯ

3-ม.ีค.-58
ประกาศผลการสอบแกตั้วนักเรียนระดับ ม. 2 คร้ังที่ 2 งานทะเบียน

นักเรียนระดับ ม.6 ลงทะเบียนเรียนซ้ า

วัน เดือน ปี กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2-ม.ีค.-58 ส่งผลการสอบแกตั้วนักเรียนระดับ ม.6 คร้ังที่ 2 งานทะเบียน/ ครูประจ าวิชา
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2557

มีนาคม  :  MARCH  

จันทร์ ศุกร์

ปฏิทินปฏิบัติงาน


