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ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนสวรรคอนันตวิทยา ปการศึกษา 2562
(ภาคเรียนที่ 1)

เตรียมเป-ดภาค
เรียนที่ 1

สัปดาหที่

1

2

วัน – เดือน – ป
7 พฤษภาคม 2562
7-10 พฤษภาคม 2562
8 พฤษภาคม 2562
10 พฤษภาคม 2562
13-17 พฤษภาคม 2562
13 พฤษภาคม 2562
15 พฤษภาคม 2562
16 พฤษภาคม 2562
17 พฤษภาคม 2562

กิจกรรม
บุคลากรโรงเรียนสวรรคอนันตวิทยาลงชื่อปฏิบัติงาน
สอบแก+ตัวครั้งที่ 2 (ม.1 - ม.6 เดิม)
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.4
กิจกรรมการเรียนการสอน
เป:ดภาคเรียนที่ 1
อนุมัติจบ ม.3, ม.6 รุ&น 2
จ&ายค&าเครื่องแบบและค&าเครื่องเขียน ม.ต+น
จ&ายค&าเครื่องแบบและค&าเครื่องเขียน ม.ปลาย

17 พฤษภาคม 2562

จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา

21-24 พฤษภาคม 2562
21 พฤษภาคม 2562
22 พฤษภาคม 2562
21-26 พฤษภาคม 2562
27-31 พฤษภาคม 2562
29 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมการเรียนการสอน
ประกวดแถวลูกเสือ
รายงานตัว ร.ด. ป? 2 ป? 3
เป:ดระบบเลือกชุมนุม ม.1-ม. 5
กิจกรรมการเรียนการสอน
ลงทะเบียน ม.ต+น
ลงทะเบียน ม.ปลาย
ทดสอบร&างกาย ร.ด. ป? 1, คาบชุมนุม

3

4

5

6

ตอบปAญหาภาษาอังกฤษ ม.ต+น
31 พฤษภาคม 2562

จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาพระราชินี (ร.10)

1 มิถุนายน2562

ค&าย Inter Champ

3 มิถุนายน 2562
4-7 มิถุนายน 2562

หยุดวันเฉลิมพระชนพรรษาพระราชินี (ร.10)
กิจกรรมการเรียนการสอน

6 มิถุนายน 2562

ตอบปAญหาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย (คาบชุมนุม)

6-7 มิถุนายน 2562

ค&ายรักการอ&านภาษาไทย

10-14 มิถุนายน 2562
13 มิถุนายน 2562
17-21 มิถุนายน 2562
17 มิถุนายน-17 กรกฎาคม
2562
17-21 มิถุนายน 2562

กิจกรรมการเรียนการสอน
วันไหว+ครู
กิจกรรมการเรียนการสอน
เยี่ยมบ+านนักเรียน
การแข&งขันทักษะคณิตศาสตร
ทัศนศึกษา ม.5

ผู+รับผิดชอบ
กลุ&มบริหารงานบุคคล
ครูผสู+ อน
ครู ระดับ ม.1
ครู ระดับ ม.4
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานงบประมาณ
กลุ&มบริหารงานงบประมาณ
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
(กลุ&มสาระสังคม)
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรม ร.ด.
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานงบประมาณ
กลุ&มบริหารงานงบประมาณ
กลุ&มงานงบประมาณ
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
(กลุ&มสาระการเรียนรู+ภาษาต&างประเทศ)
กลุ&มบริหารงานทั่วไป
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
(กลุ&มสาระการเรียนรู+ภาษาต&างประเทศ)
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
(กลุ&มสาระการเรียนรู+ภาษาต&างประเทศ)
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
(กลุ&มสาระการเรียนรู+ภาษาไทย)
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานทั่วไป
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานทั่วไป
(ครูที่ปรึกษา ม.1-ม.6)
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
(กลุ&มสาระคณิตศาสตร)
ครูระดับชั้น ม.5

2
สัปดาหที่
7

8

9

10

12

13

14

15

วัน – เดือน – ป
24-28 มิถุนายน 2562

กิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอน

26 มิถุนายน 2562

วันสุนทรภู& / วันสถาปนาลูกเสือ (สวนสนาม)

1-5 กรกฎาคม 2562

สัปดาหกีฬาสี

8-12 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมการเรียนการสอน

8 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมซานาบาตะ (1 คาบแรก)

12 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร (เฉพาะคนที่ร&วมแข&ง)

15,18,19 กรกฎาคม 62

กิจกรรมการเรียนการสอน

15 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมวันเข+าพรรษา

16 กรกฎาคม 2562
17 กรกฎาคม 2562
22-25 กรกฎาคม 2562
26 กรกฎาคม 2562

หยุดวันอาสาฬหบูชา
หยุดวันเข+าพรรษา
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 (ม.1-ม.6)
จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
ทัศนศึกษา ม.3
กิจกรรมการเรียนการสอน

30-31 กรกฎาคม 1-2
สิงหาคม 2562
3 สิงหาคม 2562
4 สิงหาคม 2562

ประชุมผู+ปกครอง ม.ต+น
ประชุมผู+ปกครอง ม.ปลาย
ทัศนศึกษา ม.2

3-11 สิงหาคม 2562

กีฬานักเรียนมัธยมสุโขทัยเกมส ครั้งที่ 8

5-9 สิงหาคม 2562
1-31 สิงหาคม 2562
8 สิงหาคม 2562

กิจกรรมการเรียนการสอน
ฝWก ร.ด.
แข&งทักษะจีน (คาบชุมนุม)

9 สิงหาคม 2562
12 สิงหาคม 2562
13-16 สิงหาคม 2562
15 สิงหาคม 2562

จัดกิจกรรมวันแม&แห&งชาติ
หยุดวันแม&แห&งชาติ ใน ร. 9
กิจกรรมการเรียนการสอน
วันชาติเกาหลี 1 คาบ (คาบชุมนุม)

17 สิงหาคม 2562

ทัศนศึกษา ม.4
ค&ายคณิตศาสตร เพื่อพัฒนาการเรียนรู+

19-23 สิงหาคม 2562
24 สิงหาคม 2562

กิจกรรมการเรียนการสอน
ค&ายวิชาการสังคม

22-24 สิงหาคม 2562

ค&ายวิทยาศาสตร 1/01,1/02,5/01 จ.ปทุมธานี

ผู+รับผิดชอบ
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
(กลุ&มสาระภาษาไทย)/กิจกรรมพัฒนา
ผู+เรียน(ลูกเสือ)
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
(กลุ&มสาระพลศึกษา)
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
(กลุ&มสาระการเรียนรู+ภาษาต&างประเทศ)
(กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มสาระการเรียนรู+วิทยาศาสตร)
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
(กลุ&มสาระสังคม)

กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานทั่วไป(กลุ&มสาระสังคม)
ครูระดับชั้น ม.3
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานทั่วไป
กลุ&มบริหารงานทั่วไป
ครูระดับชั้น ม.2
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
(กลุ&มสาระพลศึกษา)
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
ครูอมรศักดิ์ เสมสันต/ครูฝWก ร.ด.
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
(กลุ&มสาระการเรียนรู+ภาษาต&างประเทศ)
กลุ&มบริหารงานทั่วไป(กลุ&มสาระสังคม)
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
(กลุ&มสาระการเรียนรู+ภาษาต&างประเทศ)
ครูระดับชั้น ม.4
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
(กลุ&มสาระคณิตศาสตร)
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
(กลุ&มสาระสังคม)
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
(กลุ&มสาระวิทยาศาสตร)

3

สัปดาหที่

วัน – เดือน – ป

กิจกรรม

26-30 สิงหาคม 2562
29 สิงหาคม 2562

ทัศนศึกษา ม.1
กิจกรรมการเรียนการสอน
Spelling Bee ม.ต+น (คาบชุมนุม)

31 สิงหาคม 2562

ค&ายคณิตศาสตรห+องเรียนพิเศษ

2-6 กันยายน 2562
5 กันยายน 2562

กิจกรรมการเรียนการสอน

16

17

18

19
20

21
22

9-13 กันยายน 2562
11 กันยายน 2562
12-14 กันยายน 2562
16-20 กันยายน 2562
19 กันยายน 2562
23-26 กันยายน 2562
25 กันยายน 2562
26 กันยายน 2562
27 กันยายน 2562
10 ตุลาคม 2562
11-23 ตุลาคม 2562

Spelling Bee ม.ปลาย (คาบชุมนุม)
ทัศนศึกษา ม.6
กิจกรรมการเรียนการสอน
เข+าประจํากองลูกเสือใหม&
ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
(จัด ณ โรงเรียนสวรรคอนันตวิทยา)
กิจกรรมการเรียนการสอน
ส&งรายชื่อ มส. นร. ม.1-ม.6
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 (ม.1-ม.6)
ครูเกษียณอําลานักเรียน
เขตพื้นที่จัดงานครูเกษียณ ที่ ร.ร.อุดมดรุณี
จัดงานเกษียณ
ประกาศผลสอบ ม.1-ม.6
ป:ดภาคเรียนที่ 1

ผู+รับผิดชอบ
ครูระดับชั้น ม.1
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานวิชาการ(กลุม& สาระการ
เรียนรูภ+ าษาต&างประเทศ)
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
(กลุ&มสาระการเรียนรู+คณิตศาสตร)
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
(กลุ&มสาระการเรียนรู+ภาษาต&างประเทศ)
ครูระดับชั้น ม.6
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานวิชาการ/ลูกเสือ
กลุ&มบริหารงานวิชาการ (8 กลุ&มสาระ)
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานบุคคล
กลุ&มบริหารงานบุคคล
กลุ&มบริหารงานบุคคล
กลุ&มบริหารงานวิชาการ

4

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนสวรรคอนันตวิทยา ปการศึกษา 2562
(ภาคเรียนที่ 2)
สัปดาหที่
1

2

3

วัน – เดือน – ป
24 ตุลาคม 2562
24-25 ตุลาคม 2562
28-31 ตุลาคม 2562
30 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน
62
31 ตุลาคม 2562
1 พฤศจิกายน 2562
4-8 พฤศจิกายน 2562
6 พฤศจิกายน 2562
7 พฤศจิกายน 2562
7 พฤศจิกายน 2562
11-15 พฤศจิกายน 2562

4

5

6

7

8

กิจกรรม
ครูลงชื่อปฏิบัติงาน (เป:ดภาคเรียนที่ 2)
สอบแก+ตัว นร. ม.1-ม.6
กิจกรรมการเรียนการสอน
สอบแก+ตัว นร. ม.1-ม.6
ค&ายวิทยาศาสตร ม.3/01, 3/02 (โคราช)
จ&ายค&าเครื่องเขียน ม.ต+น
จ&ายค&าเครื่องเขียน ม.ปลาย
กิจกรรมการเรียนการสอน
ติว GAT / PAT รอบ 1
ลงทะเบียนนักเรียน ม.ต+น
ลงทะเบียนนักเรียน ม.ปลาย
แข&งขัน Crossworld ม.ต+น (คาบชุมนุม)

ผู+รับผิดชอบ
กลุ&มบริหารงานบุคคล
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
(กลุ&มสาระการเรียนรู+วิทยาศาสตร)
กลุ&มงานงบประมาณ
กลุ&มงานงบประมาณ
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
(งานแนะแนว)
กลุ&มงานงบประมาณ
กลุ&มงานงบประมาณ
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
(กลุ&มสาระการเรียนรู+ภาษาต&างประเทศ)
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
งานแนะแนว
กลุ&มบริหารงานทั่วไป
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
(กลุ&มสาระการเรียนรู+ภาษาต&างประเทศ)
กลุ&มบริหารงานวิชาการ(ภาษาไทย)
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
(กลุ&มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา)
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
ครูสรุ ินทรและครูผู+กํากับลูกเสือ
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
(กลุ&มสาระการเรียนรูส+ ังคมศึกษา)
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
(กลุ&มสาระการเรียนรู+คณิตศาสตร)
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
(กลุ&มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา)

11 พฤศจิกายน 2562
14 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมการเรียนการสอน
ติว GAT / PAT รอบ 2
ลอยกระทง
แข&งขัน Crossworld ม.ปลาย (คาบชุมนุม)

16-17 พฤศจิกายน 2562
18-22 พฤศจิกายน 2562
21 พฤศจิกายน 2562

ค&ายอัจฉริยะภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนการสอน
แข&งขันตอบปAญหารอบรูส+ ู&โลกกว+าง

25-29 พฤศจิกายน 2562
25 พฤศจิกายน 2562
28 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมการเรียนการสอน
วันวชิราวุธ (ถวายราชสดุดี ลูกเสือ)
แข&งขันตอบปAญหารอบรูส+ ู&โลกกว+าง (รอบชิงชนะเลิศ)

30 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม
2562
2-4,6 ธันวาคม 2562
4 ธันวาคม 2562

ค&ายคณิตศาสตร ม.2/01, ม.2/02 , ม.4/01 ม.6/01

5 ธันวาคม 2562
9,11-13 ธันวาคม 2562
10 ธันวาคม 2562
11-13 ธันวาคม 2562

หยุดวันชาติและวันพ&อแห&งชาติ
กิจกรรมการเรียนการสอน
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
วันหยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
เข+าค&ายลูกเสือ ยุวกาชาด บําเพ็ญประโยชน ค&ายคุณธรรม ม. กลุม& บริหารงานวิชาการ/กลุ&มบริหารงาน
4, ม.5
ทั่วไป/ครูยุวกาชาด/ครูลูกเสือ
/ครูบําเพ็ญประโยชน

กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมวันเฉลิมรัชกาลที่ 9 (วันชาติไทย)

5
สัปดาหที่
9

วัน – เดือน – ป
16-20 ธันวาคม 2562
16-20 ธันวาคม 2562
19-21 ธันวาคม 2562

10

23-27 ธันวาคม 2562
24-27 ธันวาคม 2562
25 ธันวาคม 2562

11

30 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2562,
1-2 มกราคม 2563
2 มกราคม 2563
3 มกราคม 2563
4-5 มกราคม 2563

12
13

6-10 มกราคม 2563
10 มกราคม 2563
13-17 มกราคม 2563
16 มกราคม 2563
17 มกราคม 2563

14

15
16

17

18

19

20-24 มกราคม 2563

กิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอน
ออกแนะแนวโรงเรียนเขตบริการ
ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ (ภาคเหนือ)
สุโขทัยเปiนเจ+าภาพ
กิจกรรมการเรียนการสอน
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ม.1-ม.6
วันคริสตมาส (Merry Christmas)
จัดกิจกรรมป?ใหม&
หยุดวันป?ใหม&
ป:ดระบบกรอกคะแนนกลางภาค
กิจกรรมการเรียนการสอน
ประชุมผู+ปกครอง (4 ม.ค. 63 ม.ต+น)
(5 ม.ค. 63 ม.ปลาย)
กิจกรรมการเรียนการสอน
เป:ดโลกวิชาการ (Open House)
กิจกรรมการเรียนการสอน
ติว ONET ม.6
หยุดเรียนวันครู
กิจกรรมวันพ&อขุนรามคําแหง

22 มกราคม 2563
24 มกราคม 2563

กิจกรรมการเรียนการสอน
ติว ONET ม.3
วันสถาปนายุวกาชาด
กิจกรรมวันตรุษจีน

27-31 มกราคม 2563
30 มกราคม 2563
3-7 กุมภาพันธ 2563
3 กุมภาพันธ 2563
7 กุมภาพันธ 2563

กิจกรรมการเรียนการสอน
เลือกโควตา ม.3 เดิม
กิจกรรมการเรียนการสอน
ประกาศผลการเลือกโควตา ม.3 .ร.ร.เดิม
กิจกรรมวันมาฆบูชา

8 กุมภาพันธ 2563
10-14 กุมภาพันธ 2563

หยุดวันมาฆบูชา
กิจกรรมการเรียนการสอน
ส&งรายชื่อ มส. ม.3, ม.6

14 กุมภาพันธ 2563

อําลาหลวงปูr ม.3, ม.6

17-20 กุมภาพันธ 2563
21 กุมภาพันธ 2562

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ม.3, ม.6
ส&งรายชื่อ มส. ม.1, ม.2, ม.4, ม.5
ปAจฉิมนักเรียน ม.3, ม.6

24-28 ก.พ. 2563
27 กุมภาพันธ 2563

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ม.1, ม.2, ม.4, ม.5
ป:ดระบบ ม.3, ม.6

ผู+รับผิดชอบ
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานวิชาการ (งานแนะแนว)
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
(หัวหน+า 8 กลุ&มสาระ)
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
(กลุ&มสาระการเรียนรู+ภาษาต&างประเทศ)
กลุ&มบริหารงานทั่วไป

กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานทั่วไป
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานวิชาการ(แนะแนว)
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
(กลุ&มสาระการเรียนรู+ภาษาไทย)
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานวิชาการ(ครูระดับ ม.3)
ครูพรทิพย,ครูยุวกาชาด
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
(กลุ&มสาระการเรียนรู+ภาษาต&างประเทศ)
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานวิชาการ(แนะแนว)
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานวิชาการ(แนะแนว)
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
(กลุ&มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา)
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
(ครูระดับ ม.3และม.6)
กลุ&มบริหารงานทั่วไป
(ครูระดับ ม.3และม.6)
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานทั่วไป
(ครูระดับ ม.3และม.6)
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานวิชาการ

6
สัปดาหที่
20

21

22
23
24

หมายเหตุ

วัน – เดือน – ป
2-6 มีนาคม 2563
2 มีนาคม 2563
5 มีนาคม 2563
2-3 มีนาคม 2563
2-6 มีนาคม 2563
9-13 มีนาคม 2563
9 มีนาคม 2563
9-13 มีนาคม 2563
16-20 มีนาคม 2563
23-27 มีนาคม 2563
31 มีนาคม 2563
6 เมษายน 2563

กิจกรรม
ประกาศผลสอบ ม.3, ม.6
ป:ดระบบบันทึกคะแนน ม. 1, 2, 4, 5
อบรมคอมพิวเตอร
สอบแก+ตัว ม.3, ม.6
ประกาศผลสอบ ม.1, ม.2, ม.4, ม.5
สอบแก+ตัว ม.1, ม.2, ม.4, ม.5

อนุมัติจบ ม.3 และ ม.6
รับ ปพ. 1 ม.3 และ ม.6

ปฏิทินปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได+

ผู+รับผิดชอบ
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานวิชาการ(คอมพิวเตอร)
กลุ&มบริหารงานวิชาการ(ครูประจําวิชา)
กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานวิชาการ(ครูประจําวิชา)

กลุ&มบริหารงานวิชาการ
กลุ&มบริหารงานวิชาการและครูที่ปรึกษา

