
ปฏิทนิวชิาการ โรงเรยีนรามวทิยา รชัมงัคลาภเิษก 
ปกีารศกึษา 2563 

--------------- 
เดอืน กจิกรรม ผูร้บัผดิชอบ หมายเหต ุ

 
19 วนั + 4 วนัชดเชย 

1 ก.ค. เปิดเรียนภาค
เรียนท่ี 1/2563 เริ่มนับ
เวลาเรียน 
6-7 ก.ค. สอนชดเชย 
8-15 ก.ค. ยื่นคำร้องขอ 
แก้ 0 ร มส. 
16 ก.ค. ต้ังกรรมการ 
ตรวจสอบ/ติดตาม นร. 
ขาดเรียน ออกกลางคัน 
27-28 ก.ค. สอนชดเชย 

ครู ผู้สอนทุกคน 
 
 
ครู ผู้สอนทุกคน 
นักเรียน ครูผู้สอน 
 
งานทะเบียน/รับ
นักเรียน 
 
ครู ผู้สอนทุกคน 
 

สปัดาหท์ี ่1-5 
ภาคเรยีนที ่1/2563 

(1-31 ก.ค.) 
29 ม.ิย.เปดิเรยีนภาค
เรยีนที ่1/2563 
1 ก.ค. วันสถาปนา
ลูกเสือแห่งชาติ 
5 ก.ค.วันอาสาฬหบชูา 
6. ก.ค.วันเข้าพรรษา 
7 ก.ค. วันหยุดชดเชย
วันอาสาฬหบูชา 
13 ก.ค. วันคล้ายวัน
ประสูติ พระองค์เจ้า
โสมสวลีฯ 
27 ก.ค.หยุดชดเชยวัน
สงกรานต์ตามมติ ครม. 
28 ก.ค.วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ร.10 
29 ก.ค. วันภาษาไทย
แห่งชาติ 

 

 
20 วนั + 1 วนัชดเชย 

7 ส.ค. ส่งผลการแก้ 0 ร 
มส  
12 ส.ค. สอนชดเชย 
21 ส.ค. ส่งผลการแก้ 0 
ร มส 
18 ส.ค. กิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์ 
26 ส.ค. ส่งแบบทดสอบ
กลางภาค 
31 ส.ค. -3 ก.ย. สอบ
กลางภาค 

นักเรียน/งานวัดผล 
 
ครู ผู้สอนทุกคน 
นักเรียน/ครูผู้สอน 
งานวัดผล ครูผู้สอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
งานวัดผล ครูผู้สอน 
 
งานวัดผล ครูผู้สอน 

สปัดาหท์ี ่6-9 
ภาคเรยีนที ่1/2563 

(2-29 ส.ค.) 
12 ส.ค.วันพระราช
สมภพ สมเด็จพระศรี
สิริกิต์ิ บรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 วันแม่
แห่งชาติ 
18 ส.ค. วัน
วิทยาศาสตร์แหง่ชาติ 



เดอืน กจิกรรม ผูร้บัผดิชอบ หมายเหต ุ

 
21 วนั + 2 วนัชดเชย 

31 ส.ค.-3 ก.ย.สอบกลาง
ภาค 
4,7 ก.ย. สอนชดเชย 
14-17 ก.ย.ส่ง ปพ.5 
นิเทศครั้งท่ี 1/2563 
 

งานวัดผล ครูผู้สอน 
 
ครู ผู้สอนทุกคน 
งานวัดผล ครูผู้สอน 

สปัดาหท์ี ่10  
ภาคเรยีนที ่1/2563 

31 ส.ค. – 4 ก.ย.สอบ
กลางภาคเรยีนที ่
1/2563 

สปัดาหท์ี ่11-13  
(6-26 ก.ย.)  

2 ก.ย. วันสารทจีน 
4,7 ก.ย. หยุดชดเชย
สงกรานต์ตามมติ ครม. 
16 ก.ย. วนัแซนโฎนตา 

 

 
20 วนั + 3 วนัชดเชย 

1 ต.ค. แต่งต้ังกรรมการ
ประเมิน ติดตามการ
ประกันคุณภาพภายใน 
4-22 ต.ค. ประเมิน 
ติดตามการประกัน
คุณภาพภายใน 
10 ต.ค. สทศ.ประกาศ
รายช่ือสอบ O-NET 
26-29 ต.ค. ส่งรายช่ือ 
นร.ไม่มีสิทธิ์สอบ 
27 ต.ค. ส่งผล  สรุปการ
ประเมิน ติดตามการ
ประกันคุณภาพภายใน 
30 ต.ค. ประกาศรายช่ือ
นักเรียนท่ีไม่มีสิทธิ์สอบ 

งานประกนัฯ 
 
 
งานประกนั
,คณะกรรมการ 
 
งานวัดผลฯ 
 
ครู ผู้สอน 
 
งานประกนั
,คณะกรรมการ 
 
งานวัดผลฯ 

สปัดาหท์ี ่14-18  
ภาคเรยีนที ่1/2563 

(1-31 ก.ย.) 
2 ต.ค. วันออกพรรษา 
8 ต.ค.วันประสูติพระ
เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าสิริภาจุฑาภรณ ์
13 ต.ค.วันคล้ายวัน
สวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร 
23 ต.ค.วันปยิมหาราช 
31 ต.ค.วันลอยกระทง 
 
 



เดอืน กจิกรรม ผูร้บัผดิชอบ หมายเหต ุ

 
10 วนั  

2-5 พ.ย. ยื่นคำร้องขอมี
สิทธิ์สอบ ครูผู้สอนส่ง
ข้อสอบขออนุมัติ 
9-13 พ.ย. สอบปลาย
ภาค 
23 – 27 พ.ย. เตรียม
ความพร้อมเปิดเรียนภาค
เรียนท่ี 2/2563 เตรียม
ข้อสอบ Pre O-NET 
23 พ.ย.-7 ธ.ค. 
ลงทะเบียนขอรหัส และ
สมัคร GAT/PAT 
28 พ.ย. มหกรรม
วิชาการ สพม.33 
30 พ.ย. เปิดเรียนเริ่มนับ
เวลาเรียน 

นักเรียน/ครูผู้สอน/
งานวัดผล 
 
งานวัดผล ครูผู้สอน 
 
ครู บุคลากรทุกคน 
 
 
 
นักเรียนท่ีสมัครสอบ 
 
 
ครู ทุกคน 
 
ครู บุคลากรทุกคน 

สปัดาหท์ี ่19-20  
(1-14 พ.ย.) 

ภาคเรยีนที ่1/2563 
9-13 พ.ย.สอบปลาย

ภาค 1/2563 
14-30 พ.ย.ปดิเรยีน
ภาคเรยีนที ่1/2563 
*** นกัเรยีนปดิครไูม่
ปดิ 
25 พ.ย.วันวชิราวุธ 
วันที่ระลึกสมเด็จพระ
มหาธีรราชเจ้า วัน
ถวายราชสดุดี 
30 พ.ย.เปดิเรยีนภาค
เรยีนที ่2/2563 
 
 
 

 

 
1+20+3 วนัชดเชย + ชดเชยเสาร์ที ่19  

รวมชดเชย 2 วนั 

3 ธ.ค. ส่ง ปพ.5 นิเทศ
ครั้งท่ี 2/2563 
4 ธ.ค. ครูผู้สอนส่ง
รายช่ือนักเรียนติด 0 ร 
มส มผ. 
7 ธ.ค. ส่งวิเคราะห์
ข้อสอบภาคเรียนท่ี 1/63 
8 ธ.ค. ประกาศรายช่ือ
นักเรียนติด 0 ร มส มผ 
8- 16 ธ.ค. ยื่นคำร้องขอ
สอบแก้ตัวครั้งท่ี 1/2563 
10 ธ.ค. สอนชดเชย 
11-25 ธ.ค.ลงทะเบียน
สอบวิชาสามัญ 
26 ธ.ค. สอนชดเชย 
24 ธ.ค. สอบธรรมศึกษา 
25 ธ.ค. กิจกรรมวัน 
คริสมาสต์ 
 

ครู ผู้สอน 
 
ครู ผู้สอน 
 
 
ครู ผู้สอน 
 
งานวัดผล 
 
นักเรียน งานวัดผล 
 
ครู ผู้สอน 
นักเรียนท่ีสมัคร 
 
ครู ผู้สอน 
กลุ่มสาระฯสังคม 
กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 
 

สปัดาหท์ี ่1-5   
ภาคเรยีนที ่2/2563 

(1-31 ธ.ค.) 
1 ธ.ค. เปดิเรยีน 

5 ธ.ค.วันพระราช
สมภพพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตรวันพ่อแห่งชาติ 
วันชาติ 
7 ธ.ค. วันหยุดชดเชย
วันคล้ายวันพระราช
สมภพพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตร วันคล้ายวัน
ประสูติสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติ
ยาภา นเรนทิราเทพย
วดี กรมหลวงราชสา
ริณีสิริพัชร มหาวัชร
ราชธิดา 
8 ธ.ค.วันนักศึกษาวิชา
ทหาร 



เดอืน กจิกรรม ผูร้บัผดิชอบ หมายเหต ุ
 
 

10 ธ.ค. วันรัฐธรรมนูญ 
11 ธ.ค. หยุดตามมติ  
ครม. 
25 ธ.ค. วันคริสต์มาส 
31 ธ.ค. วันสิ้นปี 

 
20 + ชดเชยเสารท์ี ่9,16,30  

รวมชดเชย 3 วนั 

4 ม.ค. ประกาศเลขท่ีนั่ง
สอบ GAT/PAT 
5 ม.ค. ประกาศเลขท่ีนั่ง
สอบ O-NET 
5-15 ม.ค. เพิ่มลด นร.
Walk In สอบ O-NET 
8 ม.ค. ครูผู้สอนส่งผล
การแก้ 0 ร มส มผ ขอ
อนุมัติผล 
9 ม.ค. สอนชดเชย 
14-15 ม.ค.สัปดาห์ค่าย
วิชาการ 
21 ม.ค.ประกาศเลขท่ี
สอบวิชาสามัญ 
23 ม.ค. สอนชดเชย 
25-29 ม.ค. ส่งแบบ 
ทดสอบกลางภาคอนุมัติ 
30 ม.ค. สอนชดเชย 
31 ม.ค. สอบวิชาการ
นานาชาติ 
 
 
 
 
 

นักเรียนท่ีสมัครสอบ 
 
งานวัดผล 
 
งานวัดผล 
 
ครู ผู้สอน/งาน
วัดผล 
 
ครู ผู้สอน 
งานวิชาการ/กลุ่ม
สาระฯ 
นักเรียนท่ีสมัคร 
 
ครู ผู้สอน 
ครู ผู้สอน/งาน
วัดผล 
ครู ผู้สอน 
นักเรียน/ครูท่ี
ควบคุม 
 
 

สปัดาหท์ี ่6-9  
(3-30 ม.ค.) 

ภาคเรยีนที ่2/2563 
1 ม.ค.วันขึ้นปใีหม ่
8 ม.ค.วันคล้ายวัน
ประสูติพระเจ้าหลาน
เธอ พระองค์เจ้าสิริ
วัณณวรีนารีรัตน์ 
16 ม.ค. วันครู 
 



เดอืน กจิกรรม ผูร้บัผดิชอบ หมายเหต ุ

 
19 + 1 วนัชดเชย ชดเชยเสารท์ี ่20,27 

รวมชดเชย 3 วนั 

1-5 ก.พ. สอบกลางภาค 
 
6 ก.พ. สอนชดเชย 
12 ก.พ. กิจกรรมตรุษจีน 
 
15 ก.พ. ส่ง ปพ.5 
15-19 สัปดาห์เปิดช้ัน
เรียน นิเทศการเรียน 
20 ก.พ. สอนชดเชย 
25 ก.พ. สอนชดเชย 
26 ก.พ. สอนชดเชย 
26-27 ก.พ. เข้าค่ายแรม
คืน 
** ร่วมกิจกรรมกลุ่ม ร.ร.
รัชมังคลาภิเษกท่ี จ.
นครศรีธรรมราช 

ครู ผู้สอน/งาน
วัดผล 
ครู ผู้สอน 
กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
ครู ผู้สอน 
ครู ผู้สอน กลุ่มสาระ 
 
ครู ผู้สอน 
ครู ผู้สอน 
ครู ผู้สอน 
งานกิจการนักเรียน 
 
ผู้บริหาร ครู นร.
บางส่วน 
 

สปัดาหท์ี ่10  
1-5 ก.พ. สอบกลาง

ภาค ภาคเรยีนที ่
2/2563 

สปัดาหท์ี ่11-13  
(7-27 ก.พ.)  

12 ก.พ.วันตรุษจีน 
14 ก.พ.วันลาเลนไทน์ 
22 ก.พ.วันรำลึก 
(Thinking Day) ผู้
บำเพ็ญประโยชน์ 
26 ก.พ.วันมาฆบูชา 
 

 
 

 

 
ชดเชยเสารท์ี่ 6 ,20 
รวมชดเชย 2 วนั 

 

6 มี.ค. สอนชดเชย 
13-14 มี.ค. สอบ O-NET 
ม.3 
19 มี.ค. OPEN HOUSE 
20-23 มี.ค. สอบ 
GAT/PAT 
20 มี.ค. สอนชดเชย 
22-26 มี.ค. ส่งรายช่ือ
นักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ
และคาดว่าไม่จบ
หลักสูตร ติด 0 ร มส 
27-28 มี.ค. สอบ O-NET 
ม.6 
29 – 31 มี.ค. ยื่นคำร้อง
ขอมีสิทธิ์สอบ 

ครู ผู้สอน 
นักเรียน ม.3/ครูท่ี
ปรึกษา 
กลุ่มบรหิารวิชาการ 
นักเรียนท่ีสมัครสอบ 
 
ครู ผู้สอน 
ครู ผู้สอน งานวัดผล 
 
 
 
นักเรียน ม.6/ครูท่ี
ปรึกษา 
นักเรียน ครู ผู้สอน 
งานวัดผล 

สปัดาหท์ี ่14-17 
(1-27 ม.ีค.)  

ภาคเรยีนที ่2/2563 
 



เดอืน กจิกรรม ผูร้บัผดิชอบ หมายเหต ุ

 

3-4 เม.ย.สอบวิชาสามัญ 
 
3 เม.ย. สอนชดเชย 
5-9 เม.ย. สอบปลายภาค 
10 เม.ย. ปิดเรียนภาค
เรียนท่ี 2/2563 
22 เม.ย. ประกาศผล  
O-NET ม.3 
23 เม.ย. ประกาศผล 
GAT/PAT 
27 เม.ย. ประกาศผล  
O-NET ม.6 
29 เม.ย. ประกาศผล
สอบวิชาสามัญ 

นักเรียนท่ีสมัครสอบ 
งานวัดผล 
ครู ผู้สอน 
งานวัดผลฯ 
 
 
นักเรียนท่ีสมัครสอบ 
 
งานวัดผล 
 
นักเรียนท่ีสมัครสอบ 

สปัดาหท์ี ่18-20 
(29-31 ม.ีค.-2 เม.ย.)  
ภาคเรยีนที ่2/2563 

15-9 เม.ย.สอบปลาย
ภาค ภาคเรยีนที ่
2/2563 
2 เม.ย.วันคลา้ยวันพระ
ราชสมภพสมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธร รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ 
5 เม.ย.วันคลา้ยวัน
ประสูติทูลกระหม่อม
หญงิอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี 
6 เม.ย. วันจักรี 
13-15 เ.ม.ย.วัน
สงกรานต์ 
10-30 เม.ย. ปดิเรยีน
ภาคเรยีนที ่2/2563 
25 เม.ย.วันวิสาขบูชา 
26 เม.ย. วันหยุด
ชดเชยวันวสิาขบูชา 
29 เม.ย.วันคล้ายวัน
ประสูติสมเด็จพระเจ้า
ลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปัง
กรรัศมีโชติ มหาวชิ
โรตตมางกูร สิริวิบูลย
ราชกมุาร 

 



เดอืน กจิกรรม ผูร้บัผดิชอบ หมายเหต ุ

 

10-12 พ.ค. เตรียมความ
พร้อมก่อนเปิดเรียน 
13 พ.ค.63 ปฐมนิเทศ
นักเรียน ม.1,ม.4 
15 พ.ค. อนุมัติจบ
การศึกษาวันสุดท้าย 
14-15 พ.ค.63  ประชุม
ผู้ปกครอง 
17 พ.ค. เปิดเรียนและ
นักเวลาเรียน 

ครู บคุลากรทุกคน 
ลงเวลาปฏิบัติงาน 
งานกิจการ/งาน
วิชาการ 
งานวัดผลฯ 
 
งานกิจการนักเรียน 
 
ครู บคุลากรทุกคน 

17 พ.ค. เปดิเรยีนภาค
เรยีนที ่1/2564 

สปัดาหท์ี ่1-2 
(16-29 พ.ค.)  
4 พ.ค. วันฉัตรมงคล 
 

 
------------- 


