
   

    ปฏิทินกลุ่มบริหารวชิาการ โรงเรียนนครสวรรค ์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

 

วันที่ สัปดาห์ท่ี วัน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เดือนมีนาคม 

1  จันทร์ ประกาศผลสอบแก้ตัว ชั้น ม.6 ครั้งที่ 1 ,1-2 มี.ค. ลงทะเบียนแก้ตัว ม.6 ครั้งที่ 2  
2  อังคาร   
3  พุธ 3-4 มี.ค.สอบแก้ตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 2  
4  พฤหัสบด ี   

5 
 ศุกร์ - ครูประจำวิชา ส่งผลการสอบแก้ตัว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 2 

- สอบธรรมศึกษา ระดับ ม.ต้น 
 

6  เสาร์   
7  อาทิตย์   

8 
 จันทร์ - 8-12 มีนาคม  สัปดาห์นิเทศการสอนภาคเรียนที่ 2  ครั้งที่ 2 

- ประกาศผลสอบแก้ตัว/ลงทะเบียนเรียนซ้ำ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 2 
 

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

16  อังคาร   

17  พุธ   
18  พฤหัสบด ี   

19 
 ศุกร์ 19-23 มี.ค.รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และชั้น ม.4  

ด้วยระบบออนไลน ์
งานสำนักงานวิชาการ 

20  เสาร์ 20-23 มี.ค.  ม.6 สอบ GAT / PAT   (ประกาศผล 23 เม.ย. 64) งานสำนักงานวิชาการ 
21  อาทิตย์   
22 ปิดเรียน จันทร์   
23 ปิดเรียน อังคาร ประกาศผลเรียนซ้ำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระบบออนไลน์ งานวัดผลฯ 
24  พุธ - ม.1-ม.3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สำนักงานวิชาการ/งานวัดผลฯ 

25 
 พฤหัสบด ี - ม.1-ม.3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  

- 25-30 มี.ค. เปิดระบบการกรอกคะแนนก่อนกลางภาค/กลางภาค 

สำนักงานวิชาการ/งานวัดผลฯ 

26 ปิดเรียน ศุกร์ วันหยุดราชการประจำภาคเหนือ รัฐบาลอนุมัติให้หยุดเป็นกรณีพิเศษ  
27  เสาร์ 27, 29 มี.ค.  ม.6 สอบ O-NET   (ประกาศผล 27 เม.ย. 64) งานสำนักงานวิชาการ 
28  อาทิตย์   
29 ปิดเรียน จันทร์ ม.6 สอบ O-NET   (ประกาศผล 27 เม.ย. 64) งานสำนักงานวิชาการ 
30  อังคาร ม.1-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ม.ต้น/ม.ปลาย) สำนักงานวิชาการ/งานวัดผลฯ 

31 
 พุธ - ม.4-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  

- 31 มี.ค.-8 เม.ษ.  เปิดระบบกรอกคะแนนหลังกลางภาค/ปลายภาคเรียนที่ 2 
- ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.นว. 

สำนักงานวิชาการ/งานวัดผลฯ 
 
สพม.นว. 

http://event.sanook.com/


   

วันที่ สัปดาห์ท่ี วัน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เดือนเมษายน 

1  พฤหัสบด ี ม.4-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  สำนักงานวิชาการ/งานวัดผลฯ 

2  ศุกร์   

3 
 เสาร์ 3 เม.ย. สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1  

3-4 เม.ย. นักเรียนขั้น ม.6 สอบ 9 วิชาสามัญ (ประกาศผล 29 เม.ย. 64) 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

4  อาทิตย์ 4 เม.ย. สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4  กลุ่มบริหารวิชาการ 
5  จันทร์   

6 
วันหยุด อังคาร วันจักร ี

6-10 เม.ย. นักเรียนขัน้ ม.6 สอบวิชาเฉพาะ กสพท. 
 

7  พุธ 09.00 น. ประชุมครูและบุคลากร ฝ่ายบริหาร 
8  พฤหัสบด ี กิจกรรมรดน้ำดำหัว  

9 
 ศุกร์ - ส่งผลการเรียน นักเรียนชั้น ม.1 - ม.5 / ส่งรายงานใบ ปพ.5 (ภายใน 12.00 น.) 

- ประกาศผลสอบ ห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 ด้วยระบบออนไลน์ 
สำนักงานวิชาการ/ 
งานวัดผลฯ 

10 
 เสาร์ - รายงานตัวห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 ด้วยระบบออนไลน์ 

- ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4 ด้วยระบบออนไลน์ 
งานสำนักงานวิชาการ 

11  อาทิตย์ - รายงานตัวห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4 ด้วยระบบออนไลน์ งานสำนักงานวิชาการ 
12 วันหยุด จันทร์ วันสงกรานต์ วันหยุดเป็นกรณีพิเศษ ตามมติครม. 29 ธ.ค. 63  
13 วันหยุด อังคาร วันสงกรานต์ / ประกาศผลการเรียน นักเรียนชั้น ม.1 - ม.5 ด้วยระบบออนไลน ์  
14 วันหยุด พุธ วันสงกรานต์   
15 วันหยุด พฤหัสบด ี วันสงกรานต์   

16 
 ศุกร์ 16-19 เม.ษ. ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ชั้น ม.3  

- ลงทะเบียนเรียนช้ำทุกรายวิชา  
งานวัดผลฯ 

17  เสาร์   
18  อาทิตย์ สอบ TESET ประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ   
19  จันทร์ - มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 ณ หอประชุมโรงเรียนฯ  กลุ่มบริหารงบประมาณฯ 
20  อังคาร - มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4 ณ หอประชุมโรงเรียนฯ กลุ่มบริหารงบประมาณฯ 
21  พุธ   
22  พฤหัสบด ี   
23  ศุกร์ - ครูประจำวิชาส่งผลสอบแก้ตัว ชั้น ม.3 /ประกาศผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1   

24 
 เสาร์ - 24-27 เม.ย. รับสมัครนักเรียน ม.1 ความสามารถพิเศษ ระบบออนไลน์ 

- 24-28 เม.ย. รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 ห้องเรียนทั่วไป  
                  และชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ระบบออนไลน์ 

งานสำนักงานวิชาการ 

25  อาทิตย์   
26  จันทร์   
27  อังคาร   
28  พุธ - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้น ม.1 ความสามารถพิเศษ ระบบออนไลน์ งานสำนักงานวิชาการ 

29 
 พฤหัสบด ี - สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ความสามารถพิเศษ ภาคปฏิบัติ 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้น ม.1 ห้องเรียนทั่วไป/ม.4 ห้องเรียนปกติ 
  ระบบออนไลน์ 

งานสำนักงานวิชาการ 

30  ศุกร์ ประกาศผลสอบและรายงานตัว ชั้น ม.1 ความสามารถพิเศษ  ระบบออนไลน์  งานสำนักงานวิชาการ 
 



   

วันที่ สัปดาห์ท่ี วัน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เดือนพฤษภาคม 

1  เสาร์ สอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 ห้องเรียนทั่วไป  งานสำนักงานวิชาการ 
2  อาทิตย์ สอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ งานสำนักงานวิชาการ 
3  จันทร์   
4 ปิดเรียน อังคาร วันฉัตรมงคล  

5 

 พุธ - ครูและบุคลากร มาลงชื่อปฏิบัติราชการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
- ประกาศผลสอบและรายงานตัว ชั้น ม.1 ห้องเรียนทั่วไป ระบบออนไลน์ 
- 09.30 -10.30 น. นักเรียนชั้น ม.2 รับหนังสือเรียน ณ โรงยิมส์(สนามบาสเกตบอล) 
- 11.00 -12.30 น. นักเรียนชั้น ม.3 รับหนังสือเรียน ณ โรงยิมส์(สนามบาสเกตบอล) 

ฝ่ายบริหาร 
งานสำนักงานวิชาการ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

6 
 พฤหัสบด ี - 09.00 -12.00 น. อบรมครูและบุคลากร 13.00 น.ประชุมครูและบุคลากร  

- ประกาศผลสอบและรายงานตัว ชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ระบบออนไลน์ 
ฝ่ายบริหาร/งานบุคคล 
งานสำนักงานวิชาการ 

7 
 ศุกร์ - 08.00 น. นักเรียนชั้น ม.1 ร่วมกิจกรรมส่ือสัมพันธ์ฉันท์ม่วง-ขาว/รับหนังสือเรียน  

- 09.00 -10.00 น. นักเรียนชั้น ม.5 รับหนังสือเรียน ณ โรงยิมส์(สนามบาสเกตบอล) 
- 10.30 -12.00 น.,13.30 -14.30 น. อบรมการใชแ้อพพลิเคช่ันกับการเรียนการสอน 

กิจการนักเรียน 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

8 
 เสาร์ - มอบตัว ชั้น ม.1 ห้องเรียนทั่วไป/ความสามารถพิเศษ ณ หอประชุมโรงเรียนฯ 

- กำหนดสอบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
กลุ่มบริหารงบประมาณฯ 
งานสำนักงานวิชาการ 

9 
 อาทิตย์ - มอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 หอ้งเรียนปกติ ณ หอประชุมโรงเรียนฯ 

- กำหนดสอบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
กลุ่มบริหารงบประมาณฯ 
งานสำนักงานวิชาการ 

     
10 ปิดเรียน จันทร์ วันพืชมงคล  

11 
 อังคาร - 08.00 น. นักเรียนชั้น ม.4 ร่วมกิจกรรมส่ือสัมพันธ์ฉันท์ม่วง-ขาว/รับหนังสือเรียน  

- 09.00 -10.00 น. นักเรียนชั้น ม.6 รับหนังสือเรียน ณ โรงยิมส์(สนามบาสเกตบอล) 
- 10.30 -12.00 น.,13.30 -14.30 น. อบรมการใชแ้อพพลิเคช่ันกับการเรียนการสอน 

กิจการนักเรียน 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

12 

1 พุธ เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

- ส่งบันทึกหลังการสอน/นิเทศฯ/งานวิจัยฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
- ส่งแผนการจัดการเรียนรู้/โครงการสอน (Course Syllabus) ภาคเรียนที่ 1/2564 

 
งานหลักสูตรฯ 
งานหลักสูตรฯ 

13  พฤหัสบด ี   
14  ศุกร์   
15  เสาร์ - กำหนดสอบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง งานสำนักงานวิชาการ 
16  อาทิตย์ - กำหนดสอบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง งานสำนักงานวิชาการ 
17 2 จันทร์   
18  อังคาร   
19  พุธ   
20  พฤหัสบด ี   
21  ศุกร์   
22  เสาร์   
23  อาทิตย์ สนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ 
24 3 จันทร์   
25  อังคาร   
26 ปิดเรียน พุธ วันวิสาขบูชา  



   

27  พฤหัสบด ี   
28  ศุกร์   
29  เสาร์   
30  อาทิตย์   
31 4 จันทร์   

 

วันที่ สัปดาห์ท่ี วัน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เดือนมิถุนายน 

1  อังคาร   
2  พุธ   
3 ปิดเรียน พฤหัสบด ี วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  
4  ศุกร์   
5  เสาร์   
6  อาทิตย์   
7 5 จันทร์   
8  อังคาร   
9  พุธ   
10  พฤหัสบด ี   
11  ศุกร์   
12  เสาร์   
13  อาทิตย์   
14 6 จันทร์   
15  อังคาร   

16  พุธ   

17  พฤหัสบด ี   
18  ศุกร์   
19  เสาร์   
20  อาทิตย์   
21 7 จันทร์   
22  อังคาร   
23  พุธ   
24  พฤหัสบด ี   
25  ศุกร์ กลุ่มสาระฯ ส่งบันทึกการจัดสอนแทน งานหลักสูตรฯ 
26  เสาร์ - กำหนดสอบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง งานสำนักงานวิชาการ 
27  อาทิตย์ - กำหนดสอบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง งานสำนักงานวิชาการ 
28 8 จันทร์   
29  อังคาร   
30  พุธ สรุปรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 

 



   

วันที่ สัปดาห์ท่ี วัน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เดือนกรกฎาคม  

1  พฤหัสบด ี   
2  ศุกร์   
3  เสาร์ - กำหนดสอบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง งานสำนักงานวิชาการ 
4  อาทิตย์ - กำหนดสอบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง งานสำนักงานวิชาการ 
5 9 จันทร์   
6  อังคาร   
7  พุธ   
8  พฤหัสบด ี   
9  ศุกร์   
10  เสาร์   
11  อาทิตย์   
12 10 จันทร์   
13  อังคาร   
14  พุธ   
15  พฤหัสบด ี   

16  ศุกร์   

17  เสาร์   
18  อาทิตย์   
19 11 จันทร์ สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ม.ปลาย) สำนักงานวิชาการ/งานวัดผลฯ 

20  อังคาร สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ม.ปลาย) สำนักงานวิชาการ/งานวัดผลฯ 

21  พุธ สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ม.ปลาย/ม.ต้น) สำนักงานวิชาการ/งานวัดผลฯ 

22  พฤหัสบด ี สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ม.ต้น) สำนักงานวิชาการ/งานวัดผลฯ 

23 
 ศุกร์ -สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ม.ต้น) 

-กลุ่มสาระฯ ส่งบันทึกการจัดสอนแทน 

สำนักงานวิชาการ/งานวัดผลฯ 
งานหลักสูตรฯ 

24  เสาร์   
25  อาทิตย์   
26 12 จันทร์ วันหยุด ชดเชยวันอาสาฬบูชา  
27  อังคาร วันหยุด ชดเชยวันเข้าพรรษา  *ตามมติ ครม.เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ*  
28  พุธ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
29  พฤหัสบด ี กำหนดสอบ โครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษา ปี พ.ศ. 2564 กลุ่มบริหารวิชาการ 
30  ศุกร์ สรุปรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC กลุ่มบริหารวิชาการ 
31  เสาร์   

 

 

 

 

 



   

วันที่ สัปดาห์ท่ี วัน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เดือนสิงหาคม  

1  อาทิตย์   
2 13 จันทร์   
3  อังคาร   
4  พุธ   
5  พฤหัสบด ี   
6  ศุกร์   
7  เสาร์   
8  อาทิตย์   
9 14 จันทร์   
10  อังคาร   
11  พุธ   

12 
ปิดเรียน พฤหัสบด ี วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 
 

13  ศุกร์   
14  เสาร์   
15  อาทิตย์   
16 15 จันทร์ 16-20 ส.ค. สัปดาห์นิเทศการสอนภาคเรียนที่ 1 ครั้งท่ี  1  
17  อังคาร   
18  พุธ   
19  พฤหัสบด ี   
20  ศุกร์   
21  เสาร์   
22  อาทิตย์   
23 16 จันทร์   
24  อังคาร   
25  พุธ กลุ่มสาระฯ ส่งบันทึกการจัดสอนแทน งานหลักสูตรฯ 
26  พฤหัสบด ี   
27  ศุกร์   
28  เสาร์   
29  อาทิตย์   
30 17 จันทร์   
31  อังคาร สรุปรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

 

 

 

 



   

วันที่ สัปดาห์ท่ี วัน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เดือนกันยายน 

1  พุธ   
2  พฤหัสบด ี   
3  ศุกร์   
4  เสาร์   
5  อาทิตย์   
6 18 จันทร์   
7  อังคาร   
8  พุธ   
9  พฤหัสบด ี สำรวจข้อมูลการสอบปลายภาค/จัดตารางสอบ/นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% งานวัดผลฯ 
10  ศุกร์ ส่งผลการเรียนการซ้ำ /ส่งรายชื่อนักเรียนหมดสิทธิ์สอบ งานวัดผลฯ 
11  เสาร์   
12  อาทิตย์   
13 19 จันทร์   
14  อังคาร   
15  พุธ   

16  พฤหัสบด ี   

17  ศุกร์ สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (มต้น)  สำนักงานวิชาการ/งานวัดผลฯ 

18  เสาร์   
19  อาทิตย์   
20 20 จันทร์ สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ม.ต้น) สำนักงานวิชาการ/งานวัดผลฯ 

21  อังคาร สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ม..ต้น/ม.ปลาย) สำนักงานวิชาการ/งานวัดผลฯ 

22  พุธ สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ม.ปลาย) สำนักงานวิชาการ/งานวัดผลฯ 

23 
 พฤหัสบด ี สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ม.ปลาย) 

-กลุ่มสาระฯ ส่งบันทึกการจัดสอนแทน 

สำนักงานวิชาการ/งานวัดผลฯ 

งานหลักสูตรฯ 

24 ปิดเรียน ศุกร์ วันมหิดล วันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม.   
25  เสาร์   
26  อาทิตย์   
27  จันทร์   
28  อังคาร   
29  พุธ   
30  พฤหัสบด ี สรุปรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

 

 

 

 
 



   

วันที่ สัปดาห์ท่ี วัน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เดือนตุลาคม  

1  ศุกร์   
2  เสาร์   
3  อาทิตย์   
4  จันทร์   
5  อังคาร   
6  พุธ   
7  พฤหัสบด ี   
8  ศุกร์   
9  เสาร์ สนามสอบ TCASter MOCKExam    
10  อาทิตย์ สนามสอบ TCASter MOCKExam    
11  จันทร์   
12  อังคาร   

13 
 พุธ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 

14  พฤหัสบด ี   
15  ศุกร์   
16  เสาร์ สนามสอบ TCASter MOCKExam    
17  อาทิตย์   
18  จันทร์   
19  อังคาร   
20  พุธ   
21  พฤหัสบด ี   
22  ศุกร์ ชดเชยวันปิยมหาราช (เล่ือนจากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ตามมติ ครม.)  
23  เสาร์ วันปิยมหาราช/สนามสอบ TCASter MOCKExam    
24  อาทิตย์ สนามสอบ TCASter MOCKExam    
25  จันทร์ กลุ่มสาระฯ ส่งบันทึกการจัดสอนแทน งานหลักสูตรฯ 
26  อังคาร   
27  พุธ   
28  พฤหัสบด ี   
29  ศุกร์ สรุปรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC กลุ่มบริหารวิชาการ 
30  เสาร์   
31  อาทิตย์   

 

หมายเหตุ  ปฏิทินนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล  ณ 1 เมษายน 2564 


