ปฏิทินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนนครสวรรค์
วันที่

สัปดาห์ที่

วัน

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

เดือนพฤษภาคม
6
7

ปิดเรียน

8
9

10

13
14
17
18

สัปดาห์ที่ 1

วันหยุด

19
20
21
23

วันหยุด
ปิดเรียน
สัปดาห์ที่ 2

25
26
27
28
30
31

วันหยุด
วันหยุด
สัปดาห์ที่ 3

จันทร์
อังคาร

วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงชื่อปฏิบัติงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
พุธ
07.30-08.00 น. นักเรียนชั้น ม.1 ลงทะเบียนปฏิบัติกิจกรรมสื่อสัมพันธ์ฉันท์ม่วงขาว
16.00 น. นักเรียนชั้น ม.1 รับหนังสือเรียน ณ ลานอเนกประสงค์หน้าห้องพยาบาล
พฤหัสบดี 07.30-08.00 น. นักเรียนชั้น ม.4 ลงทะเบียนปฏิบัติกิจกรรมสื่อสัมพันธ์ฉันท์ม่วงขาว
9-11 พ.ค. 62 อบรมครูด้วยระบบทางไกล (STEM) มัธยมศึกษาตอนต้น
16.00 น. นักเรียนชั้น ม.4 รับหนังสือเรียน ณ ลานอเนกประสงค์หน้าห้องพยาบาล
ศุกร์
08.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.2, ม.5 เข้าแถวเคารพธงชาติ (ชุดนักเรียน)
08.30-10.00 น. ม.2 รับหนังสือเรียน ณ ลานอเนกประสงค์หน้าห้องพยาบาล
08.30-10.00 น. ม.5 รับหนังสือเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์
10.00 น. ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาและสวัสดิการโรงเรียนฯ
13.00 น. ม.3 รับหนังสือเรียน ณ ลานอเนกประสงค์หน้าห้องพยาบาล
13.00 น. ม.6 รับหนังสือเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์
14.30 น. ประชุมสหกรณ์ฯ ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์
จันทร์ 09.00 น. ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง งานประกันคุณภาพฯ
ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี
อังคาร
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ศุกร์
17-20 พ.ค. 62 อบรมครูด้วยระบบทางไกล (STEM) มัธยมศึกษาตอนต้น
เสาร์
- วันวิสาขบูชา
- สนามสอบมหาวิทยาลัยรามคาแหง
อาทิตย์ - สนามสอบมหาวิทยาลัยรามคาแหง
จันทร์
หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
อังคาร
21-22 พ.ค. ลงทะเบียนสอบแก้ตัว / เรียนซ้า ภาคเรียนที่ 2/2561 (ม.1-ม.5)
พฤหัสบดี - ส่งแผนการจัดการเรียนรู/้ โครงการสอน (Course Syllabus)
- 23-29 พ.ค. สอบแก้ตัว นักเรียน ม.1 – ม.5
เสาร์
- สนามสอบมหาวิทยาลัยรามคาแหง
อาทิตย์ - สนามสอบมหาวิทยาลัยรามคาแหง
จันทร์
28 พ.ค - 4 มิ.ย. กาหนดชาระเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1
อังคาร - สรุปรายงานผลการดาเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
พฤหัสบดี - ส่งผลการสอบแก้ตัว ม.1 – ม.5
ศุกร์
- วันรณรงค์งดสูบบุหรีโ่ ลก
- ประกาศผลการสอบแก้ตัว ม.1 – ม.5

กลุ่มบริหารงบประมาณฯ

กลุ่มสาระฯ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการฯ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
สหกรณ์สามัญฯ
กลุ่มบริหารงบประมาณฯ

ฝ่ายบริหาร
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
งานวัดผลฯ
งานหลักสูตรฯ
งานวัดผลฯ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงบประมาณฯ

กลุ่มบริหารวิชาการ
งานวัดผลฯ
กลุ่มบริหารกิจการฯ
งานวัดผลฯ

ปฏิทินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนนครสวรรค์
วันที่

สัปดาห์ที่

วัน

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

เดือนมิถุนายน
8
9
13

24
25
26

วันหยุด
วันหยุด

สัปดาห์ที่ 7

เสาร์
อาทิตย์
พฤหัสบดี

จันทร์
อังคาร
พุธ

สนามสอบ PRETCAS’ 63
สนามสอบ PRETCAS’ 63
06.30 น. การแข่งขันวิ่งขึ้นเขากบ
08.00 น. พิธไี หว้ครู ปีการศึกษา 2562
10.30 น. ประเพณีเดินขึ้นเขากบ
17.00 น. งานเลี้ยงสังสรรค์ฉันท์นอ้ งพี่ (ต้อนรับครูและบุคลากรใหม่)
กลุ่มสาระฯ ส่งบันทึกการจัดสอนแทน
สรุปรายงานผลการดาเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
- กิจกรรมวันสุนทรภู่ครูกวี และกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
- วันต่อต้านยาเสพติด

กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณฯ

งานหลักสูตรฯ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

เดือนกรกฎาคม
1
2
3
4
5
22
23
24
25

สัปดาห์ที่ 8

สัปดาห์ที่ 11

26
27
28
29
30

31

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

วันหยุด
วันหยุด
ปิดเรียน
สัปดาห์ที่ 12

เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร

พุธ

วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน
กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน
กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
- ทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
- ทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สุขศึกษาฯ/กิจการนักเรียน

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวฯ
- หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- กลุ่มสาระฯ ส่งบันทึกการจัดสอนแทน
- สรุปรายงานผลการดาเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
- เปิดระบบการบันทึกคะแนน (ระบบ SGS)
- ทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- ทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

งานสัมพันธ์ชุมชน

สุขศึกษาฯ/กิจการนักเรียน
สุขศึกษาฯ/กิจการนักเรียน

งานวัดผลฯ
งานวัดผลฯ
งานวัดผลฯ
งานวัดผลฯ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

งานวัดผลฯ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
งานวัดผลฯ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปฏิทินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนนครสวรรค์
วันที่

สัปดาห์ที่

วัน

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

เดือนสิงหาคม
5
6
8

สัปดาห์ที่ 13

12

ปิดเรียน

17
18
24
26

สัปดาห์ที่ 16

จันทร์ กิจกรรมปฏิรูปการเรียนรูด้ ้วยละคร
อังคาร กิจกรรมปฏิรูปการเรียนรูด้ ้วยละคร
พฤหัสบดี บันทึกคะแนนก่อนกลาง/คะแนนกลางภาค (ระบบ SGS) /
(ระบบ BOOKMARK) เสร็จสิ้นภายใน 10.00 น.
จันทร์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถใน
รัชกาลที่ 9 และวันแม่แห่งชาติ
เสาร์
- ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.1
- ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.4
อาทิตย์ - ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.2
- ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.5
เสาร์
- ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.3
- ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.6
จันทร์ - กลุ่มสาระฯ ส่งบันทึกการจัดสอนแทน
- สรุปรายงานผลการดาเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
งานวัดผลฯ
งานสัมพันธ์ชุมชน
กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน
กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน
กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

เดือนกันยายน
9

สัปดาห์ที่ 18

10
16

20
21
23
24
25
26

สัปดาห์ที่ 19

สัปดาห์ที่ 20

27
30

สัปดาห์ที่ 21

จันทร์

สารวจข้อมูลการสอบปลายภาค/จัดตารางสอบ/สารวจรายชื่อนักเรียนที่มี
เวลาเรียนไม่ถึง 80%
อังคาร - ส่งผลการเรียนการซ้า
- ส่งรายชื่อนักเรียนหมดสิทธิ์สอบ
จันทร์ - ประกาศรายชื่อนักเรียนทีไ่ ม่มสี ิทธิ์สอบปลายภาค
- กลุ่มสาระฯ ส่งบันทึกการจัดสอนแทน
- สรุปรายงานผลการดาเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
ศุกร์
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและมอบทุนการศึกษา
เสาร์
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนครสวรรค์
จันทร์ สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
อังคาร สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
พุธ
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
พฤหัสบดี - สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
- ทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ศุกร์
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
- ทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
จันทร์ สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

งานวัดผลฯ
งานวัดผลฯ
งานวัดผลฯ
งานวัดผลฯ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ/แนะแนว

กลุ่มบริหารทั่วไป
งานวัดผลฯ
งานวัดผลฯ
งานวัดผลฯ
งานวัดผลฯ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

งานวัดผลฯ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

งานวัดผลฯ

ปฏิทินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนนครสวรรค์
วันที่

สัปดาห์ที่

วัน

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

เดือนตุลาคม
1

อังคาร

2
8
9
10
11
12
13

วันหยุด
วันหยุด

14

ปิดเรียน

22
23

วันหยุด

- เปิดระบบการบันทึกคะแนน (ระบบ SGS)
- ทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พุธ
- ทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อังคาร บันทึกคะแนนหลังกลาง/คะแนนปลายภาค (ระบบ SGS)
/(ระบบ BOOKMARK) เสร็จสิ้นภายใน 10.00น.
พุธ
ส่งบันทึกหลังสอน
พฤหัสบดี ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ศุกร์
ปิดเรียน 11-22 ตุลาคม 62 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เสาร์
อาทิตย์ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
จันทร์ หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
อังคาร ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 **
พุธ
วันปิยมหาราช
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