ปฏิทิน สว.พย. ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562
วัน เดือน ป
13 ตุลาคม 2562
20 ต.ค. 62
(วันอาทิตย4)

21 ต.ค. 62
21 ต.ค. 62
23 ต.ค. 62
26 - 27 ต.ค. 62
พ.ย. 62
2 - 3 พ.ย. 62
3 – 6 พ.ย. 62
4 – 11 พ.ย. 62

กิจกรรมภาคเรียนที่ 2 / 2562
เดือน ตุลาคม 2562
วันคล"ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
- นักเรียน ม.1 - ม.6 รายงานตัวเขาหอพัก
และลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
- การประชุมผู"ปกครองนักเรียน ม.1-ม.6 เพื่อรับผลการเรียน
ภาคเรียนที่ 1/2562 ณ โรง ภาพยนตร4 D4D ดังนี้
เวลา
ประชุมผู"ปกครอง
09.00 น. ระดับชั้น ม.1
10.00 น. ระดับชั้น ม.2
11.00 น. ระดับชั้น ม.3
13.00 น. ระดับชั้น ม.4 และ ม.5
14.00 น. ระดับชั้น ม.6
เวลา 08.00 น. กิจกรรมถวายราชสดุดีสมเด็จย1า
เนื่องในวันคล"ายวันพระราชสมภพ
เริ่มจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น
วันปFยมหาราช
นักเรียนเรียนพิเศษภาคเสาร4 - อาทิตย4
เดือน พฤศจิกายน 2562
กิจกรรมค1ายดาราศาสตร4
นักเรียนเรียนพิเศษภาคเสาร4 - อาทิตย4
กิจกรรมเรียนร1วม (Cooperative Learning)
กับ Bukit Merah Secondary School ประเทศสิงคโปร4
โครงการวัยใสใส1ใจสุขภาพ ครั้งที่ 4
นักเรียนทุกคนรับการทดสอบ IQ

ผูรับผิดชอบ
กลุ1มบริหารงานทั่วไป
กลุ1มบริหารงานพัฒนาคุณธรรมฯ

กลุ1มบริหารงานวิชาการ
กลุ1มบริหารงานอํานวยการ
และบุคลากรทุกท1าน

กลุ1มบริหารงานทั่วไป
กลุ1มบริหารงานพัฒนาคุณธรรมฯ

กลุ1มบริหารงานวิชาการ
กลุ1มบริหารงานทั่วไป
งานการเรียนภาคพิเศษ
กลุ1มบริหารงานวิชาการ
กลุ1มสาระฯวิทยาศาสตร4
งานการเรียนภาคพิเศษ
กลุ1มบริหารงานวิชาการ
งานโปรแกรมสองภาษา
กลุ1มสาระฯภาษาต1างประเทศ

งานพยาบาล
กลุ1มบริหารบริหารงานทั่วไป
กลุ1มบริหารงานพัฒนาคุณธรรมฯ

9 - 10 พ.ย. 62
9 - 10 พ.ย. 62
16 พ.ย. 62
17 พ.ย. 62
21 – 24 พ.ย. 62

นักเรียนเรียนพิเศษภาคเสาร4 - อาทิตย4
นักเรียนเขาร0วมโครงการ Gifted Child in Mathematics ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/62

เตรียมงานกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ4
กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ4 ปการศึกษา 2562
นักเรียนกลับบานครั้งที่ 1
(รับนักเรียนกลับบ"านวันที่ 20 พ.ย. 62 และส1งกลับเข"าโรงเรียน 24 พ.ย. 62)

21 – 22 พ.ย. 62
26 พ.ย. 62
29 พ.ย. 62

กิจกรรมสัมมนาวิชาการของกลุ1มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ

งานการเรียนภาคพิเศษ
กลุ1มบริหารงานวิชาการ
กลุ1มสาระฯคณิตศาสตร4
สาระการเรียนรู"สุขศึกษาฯ
สาระการเรียนรู"สุขศึกษาฯ
กลุ1มบริหารงานพัฒนาคุณธรรม
ฯและคณะครูกลุ1มรับ-ส1ง

กลุ1มบริหารงานวิชาการ

กิจกรรมถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล"าเจ"าอยู1หัวรัชกาลที่ 6 กิจกรรมลูกเสือ
สอบธรรมศึกษา ปการศึกษา 2562 (นักเรียนระดับชั้น ม.1 – 3 ) กลุ1มสาระสังคมศึกษาฯ

1

ปฏิทิน สว.พย. ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562
วัน เดือน ป
29 - 30 พ.ย. 62
30 พ.ย.62
1 ธ.ค. 62
ธ.ค. 62
ธ.ค. 62
1 ธ.ค. 62
1-10 ธ.ค. 62
3 ธ.ค. 62
4 ธ.ค. 62
5 ธ.ค. 62
6 ธ.ค. 62
7 - 8 ธ.ค. 62
8 ธ.ค. 62
10 ธ.ค. 62
13 - 15 ธ.ค. 62

กิจกรรม
ค1ายบูรณาการภูมิปdญญาท"องถิ่นของนักเรียนระดับชั้น ม.5
ในโครงการห"องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร4 คณิตศาสตร4 เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล"อม
เรียนชดเชยวันศุกร4 ที่ 22 พ.ย. 62
นักเรียนเรียนพิเศษภาคเสาร4 - อาทิตย4
เดือน ธันวาคม 2562
การประกวด OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ
กิจกรรม Team Building English Camp
สอบภาคปฏิบัติ ของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปที่ 3
การแข1งขันกีฬากลุ1มโรงเรียนมัธยมศึกษา จ.พะเยา
กิจกรรมน"อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร
ซ"อมใหญ1พิธีสวนสนามและกระทําสัตย4ปฏิญาณตน
ของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปที่ 1,2,3
- วันคล"ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
- วันพ1อแห1งชาติและกิจกรรม “เพื่อพ1อ 2562”
พิธีสวนสนามและกระทําสัตย4ปฏิญาณตน ของ นศท. ชั้นปที่ 1,2,3

เรียนพิเศษภาคเสาร4 - อาทิตย4

21 ธ.ค. 62
22 ธ.ค. 62

สอบเก็บตกภาคปฏิบัติ ของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปที่ 3
วันรัฐธรรมนูญ
นักเรียนกลับบานครั้งที่ 2
(รับนักเรียนกลับบ"านวันที่ 12 ธ.ค.62 และ
ส1งกลับเข"าโรงเรียนวันที่ 15 ธ.ค. 62)
เรียนชดเชยวันศุกร4 ที่ 13 ธ.ค. 62
เรียนพิเศษภาคเสาร4 - อาทิตย4

21 - 23 ธ.ค. 62
25 - 27 ธ.ค. 62
24 ธ.ค. 62

การแข1งขันทักษะวิชาการระดับชาติ ภาคเหนือ จ.สุโขทัย
รับการประเมิน สมศ.รอบ 4
กิจกรรม International Day

29 ธ.ค. 62 ถึง
1 ม.ค. 63

นักเรียนกลับบานครั้งที่ 3
(รับนักเรียนกลับบ"านวันที่ 28 ธ.ค.62 (วันเสารD) และ
ส1งกลับเข"าโรงเรียนวันที่ 1 ม.ค.63)

2

ผู"รับผิดชอบ
กลุ1มสาระการเรียนรู"
กลุ1มบริหารงานวิชาการ
กลุ1มบริหารงานวิชาการ
งานการเรียนภาคพิเศษ
กลุ1มบริหารงานวิชาการ
กลุ1มบริหารงานวิชาการ
งาน English Program
งานกิจกรรม นศท.
สาระการเรียนรู"สุขศึกษาฯ
กลุ1มบริหารงานพัฒนาคุณธรรมฯ

งานเทิดทูนสถาบัน
และบุคลากรทุกฝpาย
งานกิจกรรม นศท.
กลุ1มบริหารงานพัฒนาคุณธรรมฯ

กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
กลุ1มสาระฯสุขศึกษาฯ
งานกิจกรรม นศท.
งานการเรียนภาคพิเศษ
กลุ1มบริหารงานวิชาการ
งานกิจกรรม นศท.
กลุ1มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ1มบริหารงานพัฒนาคุณธรรมฯ

และคณะครูกลุ1มรับ - ส1ง
กลุ1มบริหารงานวิชาการ
งานการเรียนภาคพิเศษ
กลุ1มบริหารงานวิชาการ
กลุ1มบริหารงานวิชาการ
โรงเรียน
สาระฯภาษาต1างประเทศ
กลุ1มบริหารงานพัฒนาคุณธรรมฯ

และคณะครูกลุ1มรับ - ส1ง

ปฏิทิน สว.พย. ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562
วัน เดือน ป
ม.ค. 63
ม.ค. 63

กิจกรรม
เดือน มกราคม 2563
การฝvกภาคสนาม 4 คืน 5 วันของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ 3
นักเรียน ม.6 รับการติวเข"มเติมเต็มความรู"ก1อนสอบ O - Net

3

ผูรับผิดชอบ
งานกิจกรรม นศท.
กลุ1มบริหารงานวิชาการ
งานส1งเสริมความเปxนเลิศ

ม.ค. 63

นักเรียน ม.3 รับการติวเข"มเติมเต็มความรู"ก1อนสอบ O - Net

กลุ1มบริหารงานวิชาการ
งานส1งเสริมความเปxนเลิศ

6 - 9 ม.ค. 63
11 ม.ค. 63
11 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63
11-12 ม.ค. 63
13 – 16 ม.ค. 63

สอบกลางภาคเรียนระดับชั้น ม.1-5
กิจกรรมวันเด็กแห1งชาติ 2020
การประกวดครูดีเด1นเพื่อรับรางวัลเกียรติยศ
ของกลุ1มโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ1มย1อยที่ 5 จังหวัดพะเยา
เรียนพิเศษภาคเสาร4 - อาทิตย4
นักเรียนเขาร0วมโครงการ Gifted Child in Mathematics ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/62

ทดสอบและนําเสนอผลงานเปxนภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ ม.6

15 ม.ค. 63

วันเกียรติยศครูสามัญ ปการศึกษา 2562
13 ม.ค. ถึง 10 ก.พ. 63 กิจกรรมแนะแนวสัญจร
16 ม.ค. 63
กิจกรรมวันครู อําเภอภูกามยาว
17 – 19 ม.ค. 63 นักเรียนกลับบานครั้งที่ 4
(รับนักเรียนกลับบ"านวันที่ 16 ม.ค.63 และ
ส1งกลับเข"าโรงเรียนวันที่ 19 ม.ค.63)
21 ม.ค. 63
กิจกรรมวันเปFดบ"านศรีนครินทร4
(Srinagarindra Open House 2019)
25 ม.ค. 63
เรียนชดเชยวันศุกร4ที่ 17 ม.ค. 63
26 ม.ค. 63
SW.PY. Mini Marathon “รวมพลคนดีสมเด็จย1า ครั้งที่ 3”
28 ม.ค. 63
กิจกรรมทัศนศึกษาประจําป 2562 ตามนโยบาย ทุกระดับชั้น
เดือน กุมภาพันธD 2563
ก.พ. 63
รับสมัครนักเรียน ม.1 ทุกประเภท และ ม.4 ปการศึกษา 2563
ก.พ. 63
การสอบ GAT –PAT ของนักเรียนระดับชั้น ม.6
ก.พ. 63
การทดสอบด"วยข"อสอบมาตรฐานกลาง ของระดับ ม.1 , ม.2
ก.พ. 63
การฝvกภาคสนาม 2 คืน 3 วัน ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ 2
1 - 2 ก.พ. 63
สอบ O - NET ม.3 ปการศึกษา 2562
1 - 2 ก.พ. 63
นักเรียนเรียนพิเศษเสาร4 - อาทิตย4
1–2 ก.พ.63
3 – 9 ก.พ. 63

กลุ1มบริหารงานวิชาการ
กลุ1มงานกิจกรรมนักเรียน
กลุ1มบริหารงานวิชาการ
กลุ1มบริหารงานวิชาการ
กลุ1มสาระฯคณิตศาสตร4
สาระภาษาต1างประเทศ
กลุ1มบริหารงานวิชาการ
กลุ1มบริหารงานวิชาการ
กิจกรรมแนะแนว
กลุ1มบริหารงานทั่วไป
กลุ1มบริหารงานพัฒนาคุณธรรมฯ

และคณะครูกลุ1มรับ - ส1ง
กลุ1มงานแนะแนว
กลุ1มบริหารงานวิชาการ
กลุ1มบริหารงานวิชาการ
โรงเรียน
กลุ1มสาระการเรียนรู"
กลุ1มบริหารงานวิชาการ
งานแนะแนว
กลุ1มบริหารงานวิชาการ
งานกิจกรรม นศท.
กลุ1มบริหารงานวิชาการ
งานการเรียนภาคพิเศษ
กลุ1มบริหารงานวิชาการ

นักเรียนเขาร0วมโครงการ Gifted Child in Mathematics ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/62

กลุ1มสาระฯคณิตศาสตร4
โครงการวัยใสใส1ใจสุขภาพ ครั้งที่ 5 นักเรียนกลุ1มมีปdญหาสุขภาพ งานพยาบาล
รับผลตรวจสุขภาพ สรุปผลสุขภาพประจําป
กลุ1มบริหารงานทั่วไป
กลุ1มบริหารงานพัฒนาคุณธรรมฯ

7 - 9 ก.พ. 63

นักเรียนกลับบานครั้งที่ 5
(รับนักเรียนกลับบ"านวันที่ 6 ก.พ. 63
และส1งกลับเข"าโรงเรียนวันที่ 9 ก.พ. 63)

กลุ1มบริหารงานพัฒนาคุณธรรมฯ

และคณะครูกลุ1มรับ - ส1ง

ปฏิทิน สว.พย. ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562
วัน เดือน ป
10 - 12 ก.พ. 63

กิจกรรม
กิจกรรมเข"าค1ายลูกเสือ-เนตรนารี (SWPY-Jamboree) ม.1-3

ผู"รับผิดชอบ
งานกิจกรรมลูกเสือ

10 - 12 ก.พ. 63

กิจกรรมค1ายจิตอาสา ระดับ ม.ปลาย

งานสภานักเรียน

4

กลุ1มบริหารงานพัฒนาคุณธรรมฯ

15 ก.พ. 63
15 ก.พ. 63
16 ก.พ. 63
17 - 19 ก.พ. 63
17 - 19 ก.พ. 63
18 ก.พ. 63
18 ก.พ. 63
18 ก.พ. 63
19 ก.พ. 63

กิจกรรมการนําเสนอผลงานการศึกษาค"นคว"าด"วยตัวเอง (IS)
ระดับชั้น ม.2 และ ม.4 “รอบคัดเลือก”
เรียนชดเชยวันศุกร4ที่ 7 ก.พ. 63
-นักเรียน ม.1 - ม.5 เรียนพิเศษเสาร4 – อาทิตย4
-นักเรียน ม.6 เตรียมความพร"อมสอบปลายภาคเรียน
สอบวัดความรู"ภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักเรียน ม.1 - ม.5

ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนและแต1งตั้ง
ประธานสภานักเรียน ปการศึกษา 2563
กิจกรรมการนําเสนอผลงานการศึกษาค"นคว"าด"วยตัวเอง (IS)
ระดับชั้น ม.2 และ ม.4 “รอบชิงชนะเลิศ”
นักเรียน ม.3 สอบวัดระดับความรู"ภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR
นักเรียน ม.6 สอบวัดระดับความรู"ภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR
เวลา 15.00 น. ม.6 กลับบาน

22 - 23 ก.พ. 63

ตรวจสอบการส1งงานทุกวิชา และเตรียมสอบปลาย 2/2562
24 - 26 และ 28 ก.พ. 63 ม.1 - ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
26 ก.พ. 63
เวลา 09.00 น. ม.6 ลงทะเบียนและฝJกซอม
การรับประกาศนียบัตรของ ม.3 และ ม.6
26 ก.พ. 63
เวลา 17.00 น. กิจกรรมสานสายใยน"องพี่ครอบครัวศรีนครินทร4
27 ก.พ. 63
08.00 - 11.30น. พิธีอําลาสถาบันและปdจฉิมนิเทศ
นักเรียน ม.3 และ ม.6
29 ก.พ. 63
เวลา 09.00 น. นักเรียน ม.1,2,3,4 และ 5
พร"อมกันบนหอประชุม เพื่อร1วมพิธีมอบ
เกียรติบัตรผู"มีผลงานดีเด1นด"านต1างๆ
29 ก.พ. – 1 มี.ค. 63 สอบ O - NET ของนักเรียนระดับชั้น ม.6
1 มี.ค. 63
17.00 น. นักเรียน ม.6 กลับบ"าน
เดือน มีนาคม 2563
29 มี.ค. 63
09.00 น. ประชุมผูปกครองเพื่อรับรายงานผลการเรียน
(วันอาทิตย4)
ประจําภาคเรียนที่ 2/2562

งานมาตรฐานสากล
กลุ1มบริหารงานวิชาการ
กลุ1มบริหารงานวิชาการ
งานการเรียนภาคพิเศษ
กลุ1มบริหารงานวิชาการ
สาระฯภาษาต1างประเทศ
กลุ1มบริหารงานวิชาการ
งานสภานักเรียน
กลุ1มบริหารงานพัฒนาคุณธรรมฯ

งานมาตรฐานสากล
กลุ1มบริหารงานวิชาการ
กลุ1มสาระฯภาษาต1างประเทศ
กลุ1มสาระฯภาษาต1างประเทศ

กลุ1มบริหารงานวิชาการ
กลุ1มบริหารงานวิชาการ
งานแนะแนว/งานกิจกรรม
กลุ1มบริหารงานพัฒนาคุณธรรมฯ

งานแนะแนว/งานกิจกรรม
กลุ1มบริหารงานพัฒนาคุณธรรมฯ

ครูและบุคลากรทุกคน
กลุ1มบริหารงานวิชาการ
กลุ1มบริหารงานพัฒนาคุณธรรมฯ

กลุ1มบริหารงานวิชาการ
กลุ1มบริหารงานพัฒนาคุณธรรมฯ

( ม.3 และ ม.6 รับประกาศนียบัตร และ ปพ.1 ฉบับจริง )

26 มี.ค. 63
27 มี.ค. 63
มี.ค. 63
มี.ค. 63

ประกาศผล สอบ O - NET ม.3 ปการศึกษา 2563
ประกาศผล สอบ O - NET ม.6 ปการศึกษา 2563
การประกวด OBEC AWARDS ระดับชาติ
การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ของนักเรียนระดับชั้น ม.6

สทศ.
สทศ.
กลุ1มบริหารงานวิชาการ
กลุ1มบริหารงานวิชาการ

ปฏิทิน สว.พย. ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562
วัน เดือน ป
2 เม.ย. 63

กิจกรรม
เดือน เมษายน 2563
วันคล"ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ"า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผูรับผิดชอบ
กลุ1มบริหารงานทั่วไป

วัน เดือน ป

ปฏิทินรับการประเมินคุณภาพโรงเรียนดานต0างๆ
ประจําภาคเรียนที่ 2/2562

กลุ0มงาน/ผูรับผิดชอบ

พฤศจิกายน 2562
มกราคม 2563

การประเมินโรงเรียนสวย ภูมิทศั น4สดใส ไร"มลพิษ ระดับ สพม.36

กลุ1มบริหารงานทั่วไป
ครูประจําชั้น/
คณะกรรมการทุกฝpาย

ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับกลุ1มจังหวัดที่ 8 (ภาคเหนือ)

หมายเหตุ : ปฏิทินปฏิบตั ิงานนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
1. การรับนักเรียนกลับบ"าน รับนักเรียนตามปฎิทินที่โรงเรียนกําหนดข"างต"น ในช1วงเวลา 13.00 - 14.00 น.
2. การส1งนักเรียนกลับเข"าโรงเรียน ให"นักเรียนรายตัวเข"าหอพักเวลา 13.00-16.00 น.
3. ติดต1อกับทางโรงเรียน : สํานักงานอํานวยการ โทรศัพท4 088-2581538 โทรสาร 0-5442-2839
www.sw-phayao.ac.th สํานักงานพัฒนาคุณธรรมฯ โทรศัพท4 088-2908358
สํานักงานวิชาการ โทรศัพท4 086-4201570 ห"องพยาบาล โทรศัพท4 086-4474916
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