
 

         ปฏิทินกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนครสวรรค์  ปีการศึกษา 2563  
วันที ่ สัปดาห์ที ่ วัน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

เดือนตุลาคม 
1  พฤหัสบดี   
2  ศุกร ์   
3  เสาร์   
4  อาทิตย์   
5 15 จันทร์ 5-9 ตุลาคม  สัปดาห์นิเทศการสอนภาคเรียนที่ 1  ครั้งที่ 2  กลุ่มบริหารวิชาการ 
6  อังคาร   
7  พุธ   
8  พฤหัสบดี   
9  ศุกร ์   
10  เสาร์   
11  อาทิตย์   
12 16 จันทร์   

13 
วันหยุด อังคาร วันคล้ายวันสวรรคต 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 

14  พุธ   
15  พฤหัสบดี กิจกรรมพุทธปฏิบัติฯ  สังคมศึกษาฯ 
16  ศุกร ์ 16-18 ต.ค. ค่ายวิชาการห้องเรียนพิเศษ MP จังหวัดชลบุรี  

17 
 เสาร์ 17-18 ต.ค. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์โดยใช้ โปรแกรม GSP   
คณิตศาสตร ์

18  อาทิตย์   
19 17 จันทร์   
20  อังคาร   
21  พุธ   

22 
 พฤหัสบดี - กลุ่มสาระฯ ส่งบันทึกการจัดสอนแทน 

- กิจกรรมสอนเสริมให้ความรู้ TCAS64 ระดับ ม.6 
งานหลักสูตรฯ 

23 วันหยด ศุกร ์   วันปิยมหาราช  
24  เสาร์   
25  อาทิตย์   
26 18 จันทร์ สำรวจข้อมูลการสอบปลายภาค/จัดตารางสอบ/นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% งานวัดผลฯ 
27  อังคาร ส่งผลการเรียนการซ้ำ และรายชื่อนักเรียนหมดสิทธ์ิสอบ งานวัดผลฯ 
28  พุธ   
29  พฤหัสบดี ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธ์ิสอบปลายภาค  งานวัดผลฯ 
30  ศุกร ์ สรุปรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC งานสำนักงานวิชาการ 
31  เสาร์   

 



วันที ่ สัปดาห์ที ่ วัน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เดือนพฤศจิกายน 

1  อาทิตย์   
2 19 จันทร์   
3  อังคาร   
4  พุธ   
5  พฤหัสบดี   
6  ศุกร ์   
7  เสาร์   
8  อาทิตย์   
9 20 จันทร์ สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ม.ปลาย) งานวัดผลฯ 
10  อังคาร สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ม.ปลาย) งานวัดผลฯ 
11  พุธ สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ม.ปลาย , ม.ต้น) งานวัดผลฯ 

12 
 พฤหัสบดี สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ม.ต้น) 

ม.6 ห้องเลขที่คี่  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน   
งานวัดผลฯ 

13 
 ศุกร ์ สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ม.ต้น) 

ม.6 ห้องเลขที่คู่  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน   
งานวัดผลฯ 

14  เสาร์ ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  

15  อาทิตย์   
16  จันทร์ ม.1 ห้องเลขที่คี่  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน   ม.6 เรียนสัปดาห์ที่ 1 
17  อังคาร ม.1 ห้องเลขที่คู่  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน    
18  พุธ   
19  พฤหัสบดี 19-20 พ.ย. รัฐบาลอนุมัติให้หยุดเป็นกรณีพิเศษ   
20  ศุกร ์ 19-20 พ.ย. รัฐบาลอนุมัติให้หยุดเป็นกรณีพิเศษ  
21  เสาร์   
22  อาทิตย์   
23  จันทร์  ม.6 เรียนสัปดาห์ที่ 2 
24  อังคาร   
25  พุธ   
26  พฤหัสบดี - เปิดเตรียมการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครูลงชื่อปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหาร 
27  ศุกร ์ - เปิดเตรียมการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครูลงชื่อปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหาร 
28  เสาร์   
29  อาทิตย์   

30 
 จันทร์ - ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562  ด้วยระบบ online 

- เปิดเตรียมการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครูลงชื่อปฏิบัติงาน 
งานวัดผลฯ 
ฝ่ายบริหาร 

 

 

 

 

 



วันที ่ สัปดาห์ที ่ วัน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เดือนธันวาคม 

1 1 อังคาร เปิดเรียนภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563  

2  พุธ   
3  พฤหัสบดี 3-4 ธ.ค. ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ทุกระดับ ครั้งที่ 1 งานวัดผลฯ 
4  ศุกร ์   

5 
 เสาร์ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร/วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 
 

6  อาทิตย์   
7  2 วันหยุด จันทร์ ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ  
8  อังคาร 8-9 ธ.ค. นักเรียนสอบแก้ตัว ทุกระดับชั้น ครั้งที่ 1 งานวัดผลฯ 
9  พุธ   
10 วันหยุด พฤหัสบดี 10 ธันวาคม 2563 วันรัฐธรรมนูญ  
11  ศุกร ์ 11 ธ.ค. รัฐบาลอนุมัติให้หยุดเป็นกรณีพิเศษ  
12  เสาร์   
13  อาทิตย์   

14 
3 จันทร์ -ครูประจำวิชา ส่งผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ทุกระดับ 

-ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ทุกระดับ 
-14-15 ธ.ค. ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ทุกระดับครั้งที่ 2 

งานวัดผลฯ 

15  อังคาร ลงทะเบียนสอบแก้ตัวนักเรียนทุกระดับชั้น ครั้งที่ 2 งานวัดผลฯ 
16  พุธ 16-17 ธ.ค. นักเรียนสอบแก้ตัวทุกระดับชั้น ครั้งที่ 2 งานวัดผลฯ 
17  พฤหัสบดี   
18  ศุกร ์ ครูประจำวิชา ส่งผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ทุกระดับ งานวัดผลฯ 
19  เสาร์   
20  อาทิตย์   

21 
4 จันทร์ - กลุ่มสาระฯ ส่งบันทึกการจัดสอนแทน 

- ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ทุกระดับ 
 
งานวัดผลฯ 

22  อังคาร 22-23 ธ.ค. นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ำ ทุกระดับ งานวัดผลฯ 
23  พุธ   
24  พฤหัสบดี สอบธรรมศึกษา ระดับ ม.1- ม.3 สังคมศึกษาฯ 
25  ศุกร ์   
26  เสาร์   
27  อาทิตย์   
28 5 จันทร์   
29  อังคาร   
30  พุธ - สรุปรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC งานสำนักงานวิชาการ 
31 วันหยุด พฤหัสบดี 31 ธันวาคม 2563 วันสิ้นปี   

 



 

วันที ่ สัปดาห์ที ่ วัน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เดือนมกราคม 

1 วันหยุด ศุกร ์ วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 วันขึ้นปีใหม่  
2  เสาร์   
3  อาทิตย์   
4 6 จันทร์   
5  อังคาร   

6 
 พุธ - 6-8 ม.ค.  ม.3  เข้าค่ายลูกเสือฯ และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน   

- ม.6  สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
งานวัดผลฯ 

7  พฤหัสบดี - ม.6  สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
8  ศุกร ์ - ม.6  สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
9  เสาร์   
10  อาทิตย์   
11 7 จันทร์ นักเรียน ม.6  ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
12  อังคาร ม.4 ห้องเลขที่คี่  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน    
13  พุธ ม.4 ห้องเลขที่คู่  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน    
14  พฤหัสบดี ม.5 ห้องเลขที่คี่  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน    
15  ศุกร ์ ม.5 ห้องเลขที่คู่  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน    

16  เสาร์   

17  อาทิตย์ สนามสอบ TCASter MOCKExam  (สอบวิชาเฉพาะแพทย์)  
18 8 จันทร์ 18-22 มกราคม สัปดาห์นิเทศการสอนภาคเรียนที่ 2  ครั้งที่ 1  
19  อังคาร   
20  พุธ  กลุ่มสาระฯ ส่งบันทึกการจัดสอนแทน งานหลักสูตรฯ 
21  พฤหัสบดี   
22  ศุกร ์   
23  เสาร์ สนามสอบ TCASter MOCKExam  (สอบวิชาสามัญ คณิต อังกฤษ เคมี)  

24 
 อาทิตย์ สนามสอบ TCASter MOCKExam   

(สอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทย์ทั่วไป ภาษาไทย สังคม) 
 

25 9 จันทร์   
26  อังคาร   
27  พุธ ครูประจำวิชา ส่งผลเรียนซ้ำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 งานวัดผลฯ 

28 
 พฤหัสบดี - ประกาศผลเรียนซ้ำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

- 28-29 ม.ค. ม.1 เข้าค่ายลูกเสือฯ  
งานวัดผลฯ 
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

29  ศุกร ์ - สรุปรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC งานสำนักงานวิชาการ 
30  เสาร์ สนามสอบ TCASter MOCKExam  (สอบ GAT , PAT1)  
31  อาทิตย์ สนามสอบ TCASter MOCKExam  (สอบ PAT2 , PAT3)  

 

 



 

วันที ่ สัปดาห์ที ่ วัน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เดือนกุมภาพันธ ์

1 10 จันทร์  งานวัดผลฯ 
2  อังคาร  งานวัดผลฯ 

3 
 พุธ - ม.6  สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

- 3-5 ก.พ.  ม.2  เข้าค่ายลูกเสือฯและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน   
งานวัดผลฯ 

4 
 พฤหัสบดี - ม.6  สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

- ครูประจำวิชา ส่งผลเรียนซ้ำ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 
งานวัดผลฯ 

5 
 ศุกร ์ - ม.6  สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

- ประกาศผลเรียนซ้ำ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 
งานวัดผลฯ 

6  เสาร์   
7  อาทิตย์   
8 11 จันทร์ ม.1-ม.5 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ม.ปลาย) งานวัดผลฯ 
9  อังคาร ม.1-ม.5 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ม.ปลาย) งานวัดผลฯ 
10  พุธ ม.1-ม.5 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ม.ปลาย , ม.ต้น) งานวัดผลฯ 
11  พฤหัสบดี ม.1-ม.5 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ม.ต้น) งานวัดผลฯ 
12  ศุกร ์ ม.1-ม.5 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ม.ต้น) งานวัดผลฯ 
13  เสาร์   
14  อาทิตย์ สนามสอบ TAC Contest - อคาเดมิค คอนเทสต์ ประเทศไทย (ภาษาต่างประเทศ)  
15 12 จันทร์   

16  อังคาร   

17  พุธ   
18  พฤหัสบดี ประกาศผลสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 งานวัดผลฯ 
19  ศุกร ์ 19-21 ก.พ. ค่ายคณิตศาสตร์  
20  เสาร์   
21  อาทิตย์   

22 
13 จันทร์ - กลุ่มสาระฯ ส่งบันทึกการจัดสอนแทน 

- 22-23 ก.พ. ลงทะเบียนแก้ตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 1 
งานสำนักงานวิชาการ 
งานวัดผลฯ 

23  อังคาร  งานวัดผลฯ 
24  พุธ 24-25 ก.พ. สอบแก้ตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 1 งานวัดผลฯ 
25  พฤหัสบดี  งานวัดผลฯ 

26 
 ศุกร ์ - สรุปรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 

- ครูประจำวิชา ส่งผลการสอบแก้ตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 1 
งานสำนักงานวิชาการ 
งานวัดผลฯ 

27 
 เสาร์ 27 ก.พ. การสอบชิงทุนการศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 22/2563   

           Nakhonsawan s-m-e Contest ประจำปีการศึกษา 2563 
 

28  อาทิตย์   

 



 

วันที ่ สัปดาห์ที ่ วัน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เดือนมีนาคม 

1 14 จันทร์ - ประกาศผลสอบแก้ตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 1 
- 1-2 มี.ค. ลงทะเบียนแก้ตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที ่2 

งานวัดผลฯ 

2  อังคาร   
3  พุธ 3-4 มี.ค. สอบแก้ตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 2 งานวัดผลฯ 
4  พฤหัสบดี   
5  ศุกร ์ ครูประจำวิชา ส่งผลสอบแก้ตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 2 งานวัดผลฯ 
6  เสาร์   
7  อาทิตย์   

8 
15 จันทร์ - 8-12 มีนาคม  สัปดาห์นิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 2  ครั้งที่ 2 

- ประกาศผลสอบแก้ตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 2 
- ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

งานนิเทศฯ 
งานวัดผลฯ 
งานวัดผลฯ 

9  อังคาร   
10  พุธ   
11  พฤหัสบดี   
12  ศุกร ์   
13  เสาร์ 13-14 มี.ค. ม.3 สอบ O-NET  (ประกาศผล 22 เม.ย. 64)  
14  อาทิตย์   
15 16 จันทร์   

16  อังคาร   

17  พุธ   
18  พฤหัสบดี   
19  ศุกร ์   
20  เสาร์ 20-23 มี.ค.  ม.6 สอบ GAT PAT   (ประกาศผล 23 เม.ย.64)  
21  อาทิตย์   

22 
17 จันทร์ - กลุ่มสาระฯ ส่งบันทึกการจัดสอนแทน 

- ครูประจำวิชา ส่งผลเรียนซ้ำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

23  อังคาร ประกาศผลสอบ เรียนซ้ำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
24  พุธ   
25  พฤหัสบดี   
26  ศุกร ์   
27  เสาร์ 27-28 มี.ค.  ม.6 สอบ O-NET   (ประกาศผล 27 เม.ย. 64)  
28  อาทิตย์   
29 18 จันทร์ ม.1-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
30  อังคาร ม.1-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
31  พุธ ม.1-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  



  
 

 

วันที ่ สัปดาห์ที ่ วัน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เดือนเมษายน 

1  พฤหัสบดี ม.1-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
2  ศุกร ์ ม.1-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
3  เสาร์  3-4 เม.ย. ม.6 สอบ 9 วิชาสามัญ  (ประกาศผล 29 เม.ย. 64)  
4  อาทิตย์   
5 19 จันทร์   
6  อังคาร 6–10 เม.ย. ม.6 สอบวิชาเฉพาะ กสพท.  วันที่  
7  พุธ 7-9 เม.ย. ค่ายนักเรียนในโครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3  
8  พฤหัสบดี   
9  ศุกร ์   

10  เสาร์ ปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563   

11  อาทิตย์   
12 20 จันทร์   
13  อังคาร   
14  พุธ   
15  พฤหัสบดี   

16  ศุกร ์   

17  เสาร์   
18  อาทิตย์   
19  จันทร์   
20  อังคาร   
21  พุธ   
22  พฤหัสบดี   
23  ศุกร ์   
24  เสาร์   
25  อาทิตย์   
26  จันทร์   
27  อังคาร   
28  พุธ   
29  พฤหัสบดี   
30  ศุกร ์   

 

หมายเหตุ  ปฏิทินนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


