
หนา้ที ่1

วัน-เดือน-ปี รายการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
สัปดาห์ที ่1

17 พ.ค.-23 พ.ค.64  -
สัปดาห์ที ่2

24 พ.ค.-30 พ.ค.64
พ.26 พ.ค. 64  - หยุดวันวิสาขบูชา ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
สัปดาห์ที ่3

31 พ.ค-6 ม.ิย.64
จ.31 พ.ค. 64  - กิจกรรมวันงดสูบบุหร่ีโลก (ออนไลน์) กลุ่มบริหารงานบุคคล
อ.1-5 ม.ิย. 64  - ส่งสมุดบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานสายงานการสอน กลุ่มบริหารงานบุคคล,คุณครูทุกท่าน
พ.2 ม.ิย. 64  - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา กลุ่มบริหารงานบุคคล

   สมเด็จพระนางเจา้สุทิดา พชัรสุธาพมิลลักษณ พระบรมราชินี (ออนไลน์)
พฤ.3 ม.ิย. 64  - หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

   พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
สัปดาห์ที ่4

7 ม-ิย.-13 ม.ิย.64
จ.7-9 ม.ิย. 64  - ประเมินผลงานทีเ่กิดจากการปฏิบัติหน้าที ่วฐ 2  กลุ่มบริหารงานบุคคล
อ.8-14 ม.ิย. 64  - สอบแก้ตัวคร้ังที ่2 ของนักเรียน ม.2,3,5,6 ครูประจ าวชิา

ศ.12-13 ม.ิย. 64  - กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 และ 4 (ออนไลน์) กลุ่มบริหารงานบคุคล

สัปดาห์ที ่5
14 ม-ิย.-20 ม.ิย.64

จ.14 ม.ิย. 64  - เปิดภาคเรียนที ่1/2564 (เดิม 1 มิถุนายน 2564) ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
จ.14-18 ม.ิย. 64  - กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ (ภายใน) กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

 - กิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระฯวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 - กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ณ ห้องโสตฯ กลุ่มสาระฯภาษาไทย
อ.15 ม.ิย. 64  - ครูประจ าวิชาส่งผลสอบแก้ตัวคร้ังที ่2 งานวัดผล,ครูประจ าวิชา
สัปดาห์ที ่6

21 ม-ิย.-27 ม.ิย.64
จ.21-25 ม.ิย. 64  - กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ (ภายใน) กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

อ.22 ม.ิย. 64  - กิจกรรมแลกเปล่ียนภาษา และวัฒนธรรมไทย-ญีปุ่น่ (ออนไลน์) โครงการ JIP,สาระฯญีปุ่น่
   ร่วมกับ Sapporo Sacred Heart School

พฤ.24 ม.ิย. 64  - กิจกรรมพิธีไหว้ครู กลุ่มบริหารงานบุคคล
ศ.25 ม.ิย. 64  - กิจกรรมวันสุนทรภู ่ณ ลานรวมใจ และหอประชุม ๑๐๐ปี สมเด็จย่า กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ข้อมูล ณ วันที ่1 ม.ิย. 2564
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ปฏิทินปฏิบัติงาน  ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564

เปิดเรียนภาคเรียนที ่1/2564   วันจันทร์ที ่14  มิถุนายน 2564



หนา้ที ่2

วัน-เดือน-ปี รายการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

ศ.25 ม.ิย. 64  - กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (ออนไลน์) กลุ่มบริหารงานบุคคล
สัปดาห์ที ่7

28 ม-ิย.-4 ก.ค.64
จ.28 ม.ิย. 64  - กิจกรรมบริจาคโลหิต กลุ่มบริหารทัว่ไป,งานอนามัย

จ.28 ม.ิย.-2 ก.ค. 64  - กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ณ ห้องโสตฯ กลุ่มสาระฯภาษาไทย
จ.28มิ.ย.-10 ก.ย. 64  - นักเรียนโครงการวิทย์และคณิต เรียนเสริมศักยภาพ (หลังเลิกเรียน) โครงการวิทย์และคณิต

พฤ.1 ก.ค. 64  - กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ พิธีทบทวนค าปฏิญาณ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   และสวนสนาม
 - กิจกรรมเลือกต้ังสภานักเรียน (ออนไลน์) กลุ่มบริหารงานบุคคล

พฤ.1-5 ก.ค. 64  - ส่งสมุดบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานสายงานการสอน กลุ่มบริหารงานบุคคล,คุณครูทุกท่าน
ศ.2 ก.ค. 64  - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1,ม.4 โครงการ EP กลุ่มบริหารวิชาการ,โครงการEP

ส.3-4 ก.ค. 64  - นักเรียน ม.1 และม. 4 โครงการวิทย์และคณิต ติวเสริมศักยภาพ โครงการวิทย์และคณิต
   (วิทยากรภายนอก โดยติวเตอร์ความจ าดี)

สัปดาห์ที ่8
5 ก.ค.-11 ก.ค.64

จ.5 ก.ค. 64  - กจิกรรมอบรมวัฒนธรรมญี่ปุน่ นักเรียนห้องเรียนโครงการ JIP โครงการ JIP
   คร้ังที ่1/2564

จ.5-9 ก.ค. 64  - กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ณ ห้องโสตฯ กลุ่มสาระฯภาษาไทย
 - กิจกรรมอบรมสภานักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล

ส.10-11 ก.ค. 64  - นักเรียน ม.4 โครงการวิทย์และคณิต ติวเสริมศักยภาพ โครงการวิทย์และคณิต
   (วิทยากรภายนอก โดยติวเตอร์ความจ าดี)

สัปดาห์ที ่9
12 ก.ค.-18 ก.ค.64  -

จ.12 ก.ค. 64  - กิจกรรมพิธีประดับเข็มพระเกี้ยวและเข็มมงกุฏขัติยราชนารี

 กลุ่มบริหารงานบุคคล
   ประดับพระนามาภิไธยย่อ “สก”

สัปดาห์ที ่10
19 ก.ค.-25 ก.ค.64
จ.19-23 ก.ค. 64  - สอบกลางภาคเรียนที ่1/2564 กลุ่มบริหารวชิาการ.งานทะเบยีนวดัผล

จ.19 ก.ค. 64  - กิจกรรมวันงดด่ืมสุราแห่งชาติ (ออนไลน์) กลุ่มบริหารงานบคุคล

ศ.23 ก.ค. 64  - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา กลุ่มบริหารงานบคุคล

   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
   พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ออนไลน์)

ส.24-26 ก.ค. 64  - ค่ายวิทย์ ม.ปลาย (นักเรียนโครงการวิทย์และคณิต) โครงการวิทย์และคณิต

ข้อมูล ณ วันที ่1 ม.ิย. 2564



หนา้ที ่3

วัน-เดือน-ปี รายการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

สัปดาห์ที ่11
26 ก.ค.-1 ส.ค.64

จ.26 ก.ค. 64  - หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
อ.27 ก.ค. 64  - วันหยุดเพิม่เป็นกรณีพิเศษ (ตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63) ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
พ.28 ก.ค. 64  - หยดุวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

    ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัว
พฤ.29 ก.ค. 64  - กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ส.31 ก.ค. 64  - นักเรียน ม.1-ม.3 โครงการ EP  สอบวัดระดับความสามารถ กลุ่มบริหารวิชาการ,โครงการEP
   ทางด้านภาษา (CEFR)

อา1 ส.ค. 64  - นักเรียน ม.4-ม.6 โครงการ EP  สอบวัดระดับความสามารถ กลุ่มบริหารวิชาการ,โครงการEP
   ทางด้านภาษา (CEFR)

อา.1-5 ส.ค. 64  - ส่งสมุดบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานสายงานการสอน กลุ่มบริหารงานบุคคล,คุณครูทุกท่าน

สัปดาห์ที ่12
2 ส.ค.-8 ส.ค.64
จ.2-6 ส.ค. 64  - กิจกรรม N.T.U.N. ART AND MUSIC AWARD (รอบคัดเลือก) กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
จ.2-6 ส.ค. 64  - กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาจีน (ภายใน) กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

,สาระฯภาษาจีน
 - กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด งานห้องสมุด

พ.4-6 ส.ค. 64  - กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2564 กลุ่มบริหารทัว่ไป,งานอนามัย
อา.8 ส.ค. 64  - นักเรียน ม.4-ม.6 โครงการ EP สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มบริหารวิชาการ,โครงการEP

   (CU-TEP)  โดยศูนย์ทดสอบแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัปดาห์ที ่13

9 ส.ค.-15 ส.ค.64
จ.9-13 ส.ค. 64  - กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระฯวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พ.11 ส.ค. 64  - กจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 กลุ่มบริหารงานบคุคล,คุณครูทกุทา่น

   สมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 
   (ออนไลน์)

พฤ.12 ส.ค. 64  - หยดุวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิ ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
   พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพนัปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

ศ.13 ส.ค. 64  - กจิกรรมตรวจสุขภาพครูประจ าปีการศึกษา 2564 กลุ่มบริหารทัว่ไป,งานอนามัย
สัปดาห์ที ่14

16 ส.ค.-22 ส.ค.64
จ.16-20 ส.ค. 64  - กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระฯวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 - กิจกรรมแข่งขัน "ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ น.ต.อ.น." กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ข้อมูล ณ วันที ่1 ม.ิย. 2564



หนา้ที ่4

วัน-เดือน-ปี รายการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

อ.17 ส.ค. 64  - ประชุมจัดท าแผนประจ าปีงบประมาณ 2565 งานนโยบายและแผนงาน
พ.18 ส.ค. 64  - กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โครงการวิทย์และคณิต

พ.18-20 ส.ค. 64  - กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาเกาหลี (ภายใน) กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
,สาระฯภาษาเกาหลี

ศ.20 ส.ค. 64  - กิจกรรม N.T.U.N. ART AND MUSIC AWARD (รอบชิงชนะเลิศ)
สัปดาห์ที ่15

23 ส.ค.-29 ส.ค.64  -
สัปดาห์ที ่16

30 ส.ค.-5 ก.ย.64
จ.30ส.ค.-3ก.ย.64  - ตรวจพัสดุประจ าปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงบประมาณ,งานพัสดุ

,คณะกรรมการตรวจพัสดุ
อ.1-5 ก.ย. 64  - ส่งสมุดบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานสายงานการสอน กลุ่มบริหารงานบุคคล,คุณครูทุกท่าน
สัปดาห์ที ่17

6 ก.ย.-12 ก.ย.64
จ.6 ก.ย. 64  - กิจกรรมอบรมวัฒนธรรมญีปุ่น่ นักเรียนห้องเรียนโครงการ JIP โครงการ JIP

   คร้ังที ่2/2564
สัปดาห์ที ่18

13 ก.ย.-19 ก.ย.64  -
สัปดาห์ที ่19

20 ก.ย.-26 ก.ย.64
จ.20-23 ก.ย. 64  - สอบปลายภาคเรียนที ่1/2564 กลุ่มบริหารวชิาการ.งานทะเบยีนวดัผล

 - จัดท าตารางสอนภาคเรียนที ่2/2564 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา


และการจัดการเรียนการสอน
,คณะกรรมการจัดท าตารางสอน

จ.20 ก.ย. 64  - กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ (ออนไลน์) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ศ.24 ก.ย. 64  - หยุดวันมหิดล (วันหยุดเพิม่เป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม. 29 ธ.ค.63) ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

ส.25-26 ก.ย. 64  - ประชุมสรุปงานปีงบประมาณ 2564 และวางแผนการปฏิบัติงาน โครงการ EP
   โครงการ EP ประจ าปีงบประมาณ 2565

สัปดาห์ที ่20
27 ก.ย.-3 ต.ค.64

จ.27 ก.ย. 64  - สอบปลายภาคเรียนที ่1/2564 กลุ่มบริหารวชิาการ.งานทะเบยีนวดัผล

 - จัดท าตารางสอนภาคเรียนที ่2/2564 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา


และการจัดการเรียนการสอน
,คณะกรรมการจัดท าตารางสอน

พ.27 ก.ย. 64  - กิจกรรมมุฑิตาคารวะ น.ต.อ.น. กลุ่มบริหารงานบุคคล

ข้อมูล ณ วันที ่1 ม.ิย. 2564



หนา้ที ่5

วัน-เดือน-ปี รายการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

อา.1-5 ต.ค. 64  - ส่งสมุดบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานสายงานการสอน กลุ่มบริหารงานบุคคล,คุณครูทุกท่าน
พ.2 ก.ย.-8 ต.ต.64  - นักเรียนโครงการวิทย์และคณิต เรียนเสริมศักยภาพ (ช่วงปิดเทอม) โครงการวิทย์และคณิต

สัปดาห์ที ่21
4 ต.ค.-10 ต.ค.64

จ.4-6 ต.ค. 64  - กิจกรรมอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3 โครงการ EP
สัปดาห์ที ่22

11 ต.ค.-17 ต.ค.64
จ.11 ต.ค. 64  - ปิดภาคเรียนที ่1/2564 ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
จ.11 ต.ค. 64  - นักเรียนโครงการวิทย์และคณิต ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก โครงการวิทย์และคณิต
อ.12 ต.ค. 64  - กิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ กลุ่มบริหารงานบุคคล

   พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
   (ออนไลน์)

พ.13 ต.ค. 64  - หยุดวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
   มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จ.17-21 ต.ค. 64  - กิจกรรมอบรมทักษะภาษาอังกฤษนักเรียนระดับชั้น ม.5 โครงการ EP
   ณ จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่

สัปดาห์ที ่23
18 ต.ค.-24 ต.ค.64

พฤ.21 ต.ค. 64  - หยุดวันออกพรรษา (วันหยุดราชการประจ าภาคกลาง เพิม่เป็น ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
   กรณีพิเศษ ตามมติ ครม. 29 ธ.ค.63)   

ศ.22 ต.ค. 64  - หยุดชดเชยวันปิยมหาราช (เล่ือนจากจันทร์ที ่25 ต.ค. 64 ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
   ตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63)
 - กิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ กลุ่มบริหารงานบุคคล
   พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ออนไลน์)

สัปดาห์ที ่24
25 ต.ค.-31 ต.ค.64  -

 * หมายเหตุ อาจมีการแปล่ียนแปลงวันเวลาได้ตามความเหมาะสม งานนโยบายและแผน

ข้อมูล ณ วันที ่1 ม.ิย. 2564


