
ปฏิทินงานวชิาการ 
โรงเรียนนาสาร 

มีนาคม 64  - พฤษภาคม 64 
 

วนั เดือน ปี รายการปฏิบัติงาน ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 
8-12 มี.ค. 64 -  ออกขอ้สอบ/วพิากยข์อ้สอบประเมินผลปลายปี/

ปลายภาคเรียนท่ี 2/2563 ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ครูผูส้อน 
-หวัหนา้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

 

15 มี.ค.64 -  ส่งรายช่ือนกัเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ครบ 60% และ
80% ใหฝ่้ายวชิาการและวดัผล 

-ครูผูส้อน 
-ฝ่ายวชิาการและวดัผล 

 

16 มี.ค.64 -ส่งขอ้สอบ (ตน้ฉบบั) ประเมินผลปลายปี/ปลายภาค
เรียนท่ี 2/2563 (ป.6 และ ม.3) ณ ส านกังานเพื่อจดัท า
ส าเนา 

-ครูผูส้อน  

13-14 มี.ค.64 สอบโอเน็ต ตามค าสั่ง  
18-19 มี.ค. 64 ส่งขอ้สอบ (ตน้ฉบบั)  ประเมินผลปลายปี/ปลายภาค

เรียนท่ี 2/2563  (ป.1,2,3,4,5 และ ม.1,2) 
ณ ส านกังานเพื่อจดัท าส าเนา 

-ครูผูส้อน  

22-23  มี.ค.64 ส านกังานจดัท าส าเนาขอ้สอบ(ป.6 และ ม.3) - ส านกังาน  
24-26 มี.ค.64 ส านกังานจดัท าส าเนาขอ้สอบ(ป.1,2,3,4,5 และ ม.1,2) - ส านกังาน  

29 มี.ค.64 จดัหอ้งสอบ (ป.6 และ ม.3) -ครูประจ าชั้น  
30-31 
มี.ค. 64 

- สอบประเมินผลปลายปี/ปลายภาคเรียนท่ี 2 
 ปีการศึกษา 2563  (ป.6 และ ม.3) 
-ระดบัชั้นอนุบาล 1-3 ประเมินพฒันาการนกัเรียน 

-ครูประจ าชั้น  

31   มี.ค. 64 จดัหอ้งสอบ  (ป.1,2,3,4,5 และ ม.1,2) ครูประจ าชั้น  
1-3  

เม.ย. 64 
- ซ่อมเสริม/สอบแกต้วันกัเรียนท่ีไม่ผา่นการประเมิน    
(ป.6 และ ม.3) ปลายปี/ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 1 

-ครูผูส้อน  

 
มี.ค. 64 

การทดสอบกลาง สพฐ. โดยเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(ค าสั่งเพิ่มเติม) 

- ครูประจ าชั้น ยกเลกิ 

1-2 
เม.ย. 64 

- สอบประเมินผลปลายปี/ปลายภาคเรียนท่ี 2 
 ปีการศึกษา 2563  (ป.1,2,3,4,5 และ ม.1,2) 

- ครูผูส้อน 
- ครูประจ าชั้น 

 



วนั เดือน ปี รายการปฏิบัติงาน ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 
5-7 

เม.ย. 64 
- รายงานคะแนนผา่นระบบออนไลน์ 
- ส่งเอกสารประจ าชั้นอนุบาล 1-3  

- ครูผูส้อน 
- ครูประจ าชั้น 

 

5 
เม.ย. 64 

สอบแกต้วันกัเรียนไม่ผา่นการประเมิน  
(ป.1,2,3,4,5 และ ม.1,2) 

- ครูผูส้อน 
- ครูประจ าชั้น 

 

5-8 
เมษายน 64 

- ส่งเอกสาร  ปพ 6,ปพ 8,  
-ส่งเอกสาร ปพ.5 สมุดบนัทึกผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ระดบัชั้น ป.1-ม.3  
(ใหห้วัหนา้กลุ่มสาระและหวัหนา้ฝ่ายวดัผล 
ลงนามเรียบร้อย) 
การนับเวลาเรียนให้นับถึง  9 เมษายน  2564 
แบบบนัทึกพฒันาผูเ้รียนให้ผูบ้ริหารลงนาม 

- ผูบ้ริหาร 
- ครูผูส้อน 
-ฝ่ายวชิาการและวดัผล 

อนุบาล - ม.
3 

16  เม.ย. 64 - นกัเรียนชั้นอนุบาล 1-3 รับสมุดพฒันาการอนุบาล 
- นกัเรียน ป.6 และม.3 รับ ปพ.1 และ ปพ.6  
- นกัเรียน ป.1-5  และม.1-2  ปพ.6 

- ครูประจ าชั้น 
- ผูบ้ริหาร 
- ครูและบุคลากรทุกคน 

ยกเลิก 

9  เม.ย. 64 - ปิดเรียน ปีการศึกษา 2563- นกัเรียนชั้นอนุบาล 1-3 
รับสมุดพฒันาการอนุบาล 
- นกัเรียน ป.6 และม.3 รับ ปพ.1 และ ปพ.6  
- นกัเรียน ป.1-5  และม.1-2  ปพ.6 

ทุกคน  

20 เมษายน 64 รายงาน ปพ.3 ให ้สพป.สฏ.3 งานวดัผล  
เมษายน 64  ปรับปรุงหลกัสูตรขั้นพื้นฐานและปฐมวยั ผูบ้ริหาร 

- ครูและบุคลากรทุกคน 
 

เมษายน 64 เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 1/64 
-จดัตารางสอน / จดัหนงัสือเรียน / จดัชัว่โมงสอน 

คณะกรรมการวชิาการ
และหวัหนา้ระดบัชั้น 

 

14 พฤษภาคม 64 ประชุมผูป้กครอง   
17 พฤษภาคม 64 วนัเปิดภาคเรียน   

 

 

หมายเหตุ ปฏิทินอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 



  
 
 
 
 
 
 

 


