
โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม ปการศกึษา 2564 
เดือน พฤศจิกายน 2564 

 

สัปดาห วันที่  วัน  กิจกรรม  ผูรับผิดชอบ  

1 1 จันทร - เปดเรียนภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564  

 2 อังคาร -  นักเรียนลงทะเบียนสอบแกตัวระบบออนไลน ครั้งท่ี 1 งานวัดผล 

 3 พุธ -  นักเรียนลงทะเบียนสอบแกตัวระบบออนไลน ครั้งท่ี 1 งานวัดผล 

 4 พฤหัส   

 5 ศุกร   

 6 เสาร   

 7 อาทิตย   

2 8 จันทร   

 9 อังคาร   

 10 พุธ -  ครูประจำวิชาสงผลสอบแกตัวครั้งท่ี 1 ครูประจำวิชา 

 11 พฤหัส   

 12 ศุกร -  ประกาศผลการสอบแกตัวครั้งท่ี 1 งานวัดผล 

 13 เสาร   

 14 อาทิตย   

3 15 จันทร -  ครูประจำวิชาสงแผนการวัดผลและประเมินผล 
-  นักเรียนลงทะเบียนสอบแกตัวระบบออนไลน ครั้งท่ี 2 

ครูประจำวิชา 
งานวัดผล 

 16 อังคาร -  นักเรียนลงทะเบียนสอบแกตัวระบบออนไลน ครั้งท่ี 2 งานวัดผล 

 17 พุธ   

 18 พฤหัส   

 19 ศุกร   

 20 เสาร   

 21 อาทิตย   

4 22 จันทร   

 23 อังคาร   

 24 พุธ   

 25 พฤหัส    

 26 ศุกร -  ครูประจำวิชาสงผลสอบแกตัวครั้งท่ี 2  
-  ครูประจำวิชาสง ปพ.5 ครั้งที่ 1 

ครูประจำวิชา/งานวัดผล 

 27 เสาร   

 28 อาทิตย   

5 29 จันทร -  ประกาศผลการสอบแกตัวครั้งท่ี 2 

- ครูประจำวิชาสงแผนการจัดการเรียนรู 
งานวัดผล 

ครูประจำวิชา 

 30 อังคาร - ครูประจำวิชาสงแผนการจัดการเรียนรู ครูประจำวิชา 

 

 

 

 



โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม ปการศกึษา 2564 
เดือน ธนัวาคม 2564 

 

สัปดาห วันที่  วัน  กิจกรรม  ผูรับผิดชอบ  

 1 พุธ   

 2 พฤหัส   

 3 ศุกร   

 4 เสาร   

 5 อาทิตย วันคลายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพอแหงชาติ) 

 

6 6 จันทร ชดเชยวันคลายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
(วันพอแหงชาติ) 

 

 7 อังคาร   

 8 พุธ       นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ำ งานวัดผล 

 9 พฤหัส   

 10 ศุกร วันรัฐธรรมนูญ  

 11 เสาร   

 12 อาทิตย   

7 13 จันทร   

 14 อังคาร   

 15 พุธ   

 16 พฤหัส   

 17 ศุกร   

 18 เสาร   

 19 อาทิตย   

8 20 จันทร   

 21 อังคาร      ถายรูปนักเรียน ม.3 และ ม.6 งานทะบียน 

 22 พุธ   

 23 พฤหัส   

 24 ศุกร   

 25 เสาร   

 26 อาทิตย   

9 27 จันทร ประชุมผูปกครองนักเรียนเรียนซ้ำ ม.1 ม.5 ม.6 งานวัดผล 
 28 อังคาร ประชุมผูปกครองนักเรียนเรียนซ้ำ ม.2 ม.4 งานวัดผล 
 29 พุธ ประชุมผูปกครองนักเรียนเรียนซ้ำ ม.3 งานวัดผล 
 30 พฤหัส   

 31 ศุกร วันหยุดสิ้นป  

 

 

 

 



 โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม ปการศกึษา 2564                                                      

                                                              เดือน มกราคม 2565 
 

สัปดาห วันที่  วัน  กิจกรรม  ผูรับผิดชอบ  

 1 เสาร วันขึ้นปใหม  

 2 อาทิตย   

10 3 จันทร วันหยุดชดเชยวันขึ้นปใหม  

 4 อังคาร   

 5 พุธ   

 6 พฤหัส   

 7 ศุกร   

 8 เสาร วันเด็ก  

 9 อาทิตย   

11 10 จันทร  ครูประจำวิชา/งานวัดผล 

 11 อังคาร   

 12 พุธ      สอบกลางภาค  

 13 พฤหัส   

 14 ศุกร   

 15 เสาร   

 16 อาทิตย   

12 17 จันทร   

 18 อังคาร   

 19 พุธ   

 20 พฤหัส   

 21 ศุกร   

 22 เสาร   

 23 อาทิตย   

13 24 จันทร            เปดระบบ SGS  

 25 อังคาร   

 26 พุธ   

 27 พฤหัส   

 28 ศุกร   

 29 เสาร   

 30 อาทิตย   

14 31 จันทร - สง ปพ.5  คร้ังท่ี 2 / ปดระบบ SGS 
- สิ้นสุดการนิเทศการสอน 

ครูประจำวิชา/งานวัดผล 
ครูประจำวิชา 

 

 

 

 

 



โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม ปการศกึษา 2564 
เดือน กุมภาพนัธ 2565 

 

สัปดาห วันที่  วัน  กิจกรรม  ผูรับผิดชอบ  

 1 อังคาร   

 2 พุธ   

 3 พฤหัส   

 4 ศุกร   

 5 เสาร   

 6 อาทิตย   

15 7 จันทร   

 8 อังคาร   

 9 พุธ   

 10 พฤหัส   

 11 ศุกร   

 12 เสาร   

 13 อาทิตย   

16 14 จันทร หัวหนากลุมสาระฯ รายงานการนิเทศการสอน หัวหนากลุมสาระฯ 
 15 อังคาร   

 16 พุธ วันมาฆบูชา  

 17 พฤหัส   

 18 ศุกร - สงวิจัยในชั้นเรียน ครูประจำวิชา/งานวิจัย 
 19 เสาร   

 20 อาทิตย   

17 21 จันทร -  สงผลเรียนซ้ำ 
-  สงรายชื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไมครบ 80% วันสุดทาย 

ครูประจำวิชา 

 22 อังคาร   

 23 พุธ   

 24 พฤหัส   

 25 ศุกร -  ประกาศผลเรียนซ้ำ / สง Best Practice งานวัดผล/วิชาการ 

 26 เสาร   

 27 อาทิตย   

18 28 จันทร -  ลงทะเบียนขอมีสิทธิ์สอบ ครูประจำวิชา/งานวัดผล 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม ปการศกึษา 2564 
เดือน มีนาคม 2565 

 

สัปดาห วันที่  วัน  กิจกรรม  ผูรับผิดชอบ  

 1 อังคาร   

 2 พุธ -  สงแหลงเรียนรู งานแหลงเรียนรูฯ 

 3 พฤหัส -  ประกาศรายชื่อนักเรียนหมดสิทธิ์สอบ งานวัดผล 

 4 ศุกร -  สงสื่อการเรียนรู งานสื่อฯ  

 5 เสาร   

 6 อาทิตย   

19 7 จันทร    ครูประจำวิชา/ 

 8 อังคาร  งานวัดผล 

 9 พุธ       สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2564  

 10 พฤหัส   

 11 ศุกร   

 12 เสาร   

 13 อาทิตย   

20 14 จันทร   

 15 อังคาร   

 16 พุธ -  สงปพ.5 คร้ังท่ี 3  

 17 พฤหัส   

 18 ศุกร   

 19 เสาร   

 20 อาทิตย   

 21 จันทร   

 22 อังคาร   

 23 พุธ   

 24 พฤหัส   

 25 ศุกร   

 26 เสาร   

 27 อาทิตย   

 28 จันทร   

 29 อังคาร -  อนุมัติผลการเรียน ม.3, ม.6 ป 2564 และจบไมพรอมรุน 2563 งานทะเบียน 

 30 พุธ   

 31 พฤหัส   

 

 

 

 

 



โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม ปการศกึษา 2564                                                                                                      

เดือน เมษายน 2565 
 

สัปดาห วันที่  วัน  กิจกรรม  ผูรับผิดชอบ  

 1 ศุกร   

 2 เสาร   

 3 อาทิตย   

 4 จันทร   

 5 อังคาร      

 6 พุธ วันจักร ี  

 7 พฤหัส   

 8 ศุกร   

 9 เสาร   

 10 อาทิตย   

 11 จันทร   

 12 อังคาร   

 13 พุธ วันสงกรานต  

 14 พฤหัส วันสงกรานต  

 15 ศุกร วันสงกรานต  

 16 เสาร   

 17 อาทิตย   

 18 จันทร   

 19 อังคาร   

 20 พุธ   

 21 พฤหัส   

 22 ศุกร   

 23 เสาร   

 24 อาทิตย   

 25 จันทร   

 26 อังคาร   

 27 พุธ   

 28 พฤหัส   

 29 ศุกร   

 30 เสาร   

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม ปการศกึษา 2564 
เดือน พฤษภาคม  2565 

 

สัปดาห วันที่  วัน  กิจกรรม  ผูรับผิดชอบ  

 1 อาทิตย วันแรงงานแหงชาต ิ  

 2 จันทร   

 3 อังคาร   

 4 พุธ   

 5 พฤหัสบดี   

 6 ศุกร   

 7 เสาร   

 8 อาทิตย   

 9 จันทร   

 10 อังคาร   

 11 พุธ   

 12 พฤหัส   

 13 ศุกร   

 14 เสาร   

 15 อาทิตย วันวิสาขบูชา  

 16 จันทร วันหยุดชดเชย วันวิสาขบูชา  

 17 อังคาร   

 18 พุธ   

 19 พฤหัส   

 20 ศุกร   

 21 เสาร   

 22 อาทิตย   

 23 จันทร   

 24 อังคาร   

 25 พุธ   

 26 พฤหัส   

 27 ศุกร   

 28 เสาร   

 29 อาทิตย   

 30 จันทร   

 31 อังคาร   

 


