
วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบตัิงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

สัปดาห์ที ่1

1 พ.ย.-7 พ.ย.64

ช่วงสัปดาห์ที ่1  - ด าเนินการตรวจสอบข้อตกลงในการพัฒนางาน ว. PA กลุ่มบริหารงานบุคคล(งานพฒันาบุคลากร)

 1 พ.ย. 64  - เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (1-19พ.ย.64 เรียนรูปแบบออนไลน์) ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

 1 พ.ย. 64  - รับสมัครนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 สอบ Pre Ep ม.1 ระบบออนไลน์ กลุ่มบริหารวิชาการ,โครงการ EP 

 2 พ.ย. 64  - รับสมัครนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 สอบ Pre Ep ม.1 ระบบออนไลน์ กลุ่มบริหารวิชาการ,โครงการ EP 

สัปดาห์ที ่2

8 พ.ย.-14 พ.ย.64

ช่วงสัปดาห์ที ่2  - ด าเนินการตรวจสอบข้อตกลงในการพัฒนางาน ว. PA กลุ่มบริหารงานบุคคล,(งานพฒันาบุคลากร)

 8 พ.ย. 64  - รับสมัครนักเรียน ป.4-ป.6 สอบ Pre ม.1 กลุ่มบริหารวิชาการ,(งานทะเบียนวัดผล)

    (ประเภทห้องเรียนปกติ)ถึงวันที่ 18 ก.พ. 65

สัปดาห์ที ่3

15 พ.ย.-21 พ.ย.64

ช่วงสัปดาห์ที ่3  - เสนอข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการ ปีงบประมาณ 2565 กลุ่มบริหารงานบคุคล,(งานพฒันาบคุลากร)

สัปดาห์ที ่4

22 พ.ย.-28 พ.ย.64

 22 พ.ย. 64  - กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา้ (รูปแบบออนไลน)์ กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

สัปดาห์ที ่5

29 พ.ย.-5 ธ.ค.64  -

 29 พ.ย. 64  - จดัท าตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2565 คณะกรรมการจดัท าตารางสอน

 30 พ.ย. 64  - จดัท าตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2565 คณะกรรมการจดัท าตารางสอน

 1 ธ.ค. 64  - กิจกรรมงานวันชาติ กลุ่มบริหารงานบุคคล (ครูพชิญา)

 - นักเรียนโครงการ Gifted เรียนเสริมศักยภาพวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ,โครงการ Gifted

    หลังเลิกเรียน รูปแบบออนไลน์ ส้ินสุดวันที่ 11 ก.พ. 65

สัปดาห์ที ่6

6 ธ.ค.-12 ธ.ค.64

ช่วงสัปดาห์ที ่6  - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 กลุ่มบริหารงานบคุคล,งานระบบดูแลช่วยเหลือฯ

ช่วงสัปดาห์ที ่6  - กิจกรรม Gifted N.U.T.N ชวนเพื่อนติว 9 วิชาสามัญ GAT/PAT กลุ่มบริหารวิชาการ,โครงการ Gifted

   ชั้น ม.6/4 ส้ินสุดกิจกรรม 11 ธ.ค. 64
 6 ธ.ค. 64  - หยดุชดเชยวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

   พระบรมชนกาธิเบศร  มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร
 10 ธ.ค. 64   - หยดุวันรัฐธรรมนูญ ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

ข้อมูล ณ วันที ่1 พ.ย.2564
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ปฏิทินปฏิบัติงาน  ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2564

เปิดเรียนภาคเรียนที ่2/2564   วันจันทร์ที ่1 พฤศจิกายน 2564



วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบตัิงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

ขอ้มูล ณ วันที ่1 พ.ย.2564

สัปดาห์ที ่7     

13 ธ.ค.-19 ธ.ค.64

ช่วงสัปดาห์ที ่7  - กิจกรรมประกวดผลงาน เนื่องในวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ช่วงสัปดาห์ที ่7  - พิธีประดับเข็มสัญลักษณ์ สก. นักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มบริหารงานบคุคล,(งานกจิการนกัเรียน)

สัปดาห์ที ่8

20 ธ.ค-26 ธ.ค.64

ช่วงสัปดาห์ที ่8  - กิจกรรมวันเอดส์โลก กลุ่มบริหารงานบุคคล,(งานยาเสพติด)

 24 ธ.ค. 64  - สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2564 (ม.1-ม.6) กลุ่มบริหารวิชาการ,(งานทะเบียนวัดผล)

สัปดาห์ที ่9

27ธ.ค64-2ม.ค.65

27-30 ธ.ค. 64  - สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2564 (ม.1-ม.6) กลุ่มบริหารวิชาการ,(งานทะเบียนวัดผล)

 31 ธ.ค. 64  - หยดุวันส้ินปีและวันขึ้นปีใหม่ ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

สัปดาห์ที ่10

3 ม.ค.-9 ม.ค.65

ช่วงสัปดาห์ที ่10  - กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  กลุ่มบริหารงานบคุคล,(งานกจิการนกัเรียน)

 3 ม.ค. 65  - หยดุชดเชยวันขึ้นปีใหม่ ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

 4 ม.ค. 65  - โครงการ Giffted รับสมัครนักเรียนประเภทโควตานักเรียนชั้น ม .3 กลุ่มบริหารวิชาการ,โครงการ Gifted

 9 ม.ค. 65  - สอบ Pre ม.1 โครงการ EP และกิจกรรม EP OPEN HOUSE 2022 กลุ่มบริหารวิชาการ,โครงการ EP 

 - ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.3 กลุ่มบริหารวิชาการ,(งานแนะแนว)

สัปดาห์ที ่11

10 ม.ค.-16 ม.ค.65

ช่วงสัปดาห์ที ่11  - การแข่งขันทักษะความสามารถทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ช่วงสัปดาห์ที ่11  - กิจกรรม NTUN ART AND MUSIC AWARDS 2022 (รูปแบบออนไลน)์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 13 ม.ค. 65  - เปิดโลกกว้างทางการศึกษา ม.3, ม.6 กลุ่มบริหารวิชาการ,(งานแนะแนว)

 14 ม.ค. 65  - เปิดโลกกว้างทางการศึกษา ม.3, ม.6 กลุ่มบริหารวิชาการ,(งานแนะแนว)

 - ประกาศผลสอบ Pre-EP ม.1 (ระบบออนไลน)์ กลุ่มบริหารวิชาการ,โครงการ EP 

สัปดาห์ที ่12

17 ม.ค.-23 ม.ค.65

ช่วงสัปดาห์ที ่12  - กิจกรรมพฒันาศักยภาพของผู้เรียนทางด้านภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่น่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ (สาระภาษาญีปุ่น่)

ช่วงสัปดาห์ที ่12  - การแข่งขันทักษะความสามารถทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ช่วงสัปดาห์ที ่12  - กาแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ คร้ังที่ 10 หัวข้อ ฉลาดรู้เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ฯ

 17 ม.ค. 65  - งานสัปดาห์ห้องสมุด กลุ่มบริหารวิชาการ,(งานห้องสมุด)

 23 ม.ค. 65  - กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย ส าหรับเยาวชน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

   ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย รูปแบบออนไลน์ 
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ขอ้มูล ณ วันที ่1 พ.ย.2564

สัปดาห์ที ่13

24 ม.ค.-30 ม.ค.65

ช่วงสัปดาห์ที ่13  - นักศึกษาวิชาทหารชั้น ม.6 เข้าค่ายฝึกภาคปฏบิัติ 1 สัปดาห์ กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

 24 ม.ค. 65  - ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.6 ชี้แจงข้อมูลระบบ TCAS กลุ่มบริหารวิชาการ,(งานแนะแนว)

 28 ม.ค. 65  - กิจกรรมงานวันขึ้นปีใหม่ 2565 (เดิม 7 ม.ค. 65) กลุ่มบริหารงานบคุคล,(งานพฒันาบคุลากร)

สัปดาห์ที ่14

31 ม.ค.-6 ก.พ.65

ช่วงสัปดาห์ที ่14  - สอบ Pre ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ กลุ่มบริหารวิชาการ,(งานทะเบียนวัดผล)

ช่วงสัปดาห์ที ่14  - กิจกรรมเลือกต้ังคณะกรรมการสภานักเรียน กลุ่มบริหารงานบคุคล.(งานกจิการนกัเรียน)

สัปดาห์ที ่15

7 ก.พ.-13 ก.พ.65

9-12 ก.พ. 65  - ติวเข้มข้น นักเรียนระดับชั้น ม.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่มบริหารวิชาการ,(งานยกระดับผลสัมฤทธิ)์

 13 ก.พ. 65  - นักเรียนระดับชั้น ม.3 สอบ O-Net กลุ่มบริหารวิชาการ,(งานทะเบียนวัดผล) 

สัปดาห์ที ่16

14 ก.พ.-20 ก.พ.65

 16 ก.พ. 65  - หยดุวันมาฆบูชา ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

 - สอบ Pre ม.1 (ประเภทห้องเรียนปกติ) กลุ่มบริหารวิชาการ,(งานทะเบียนวัดผล) 

สัปดาห์ที ่17

21 ก.พ.-27 ก.พ.65

23-26 ก.พ. 65  - ติวเข้มข้น ระดับชั้น ม.6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ GAT/PAT กลุ่มบริหารวิชาการ,(งานยกระดับผลสัมฤทธิ)์

    และ 9 วิชาสามัญ

 27 ก.พ. 65  - นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบ O-Net กลุ่มบริหารวิชาการ,(งานทะเบียนวัดผล)

สัปดาห์ที ่18

28ก.พ.65-6ม.ีค.65

2-4 มี.ค. 65  - สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 (ม.1-ม.6) กลุ่มบริหารวิชาการ,(งานทะเบียนวัดผล)

สัปดาห์ที ่19

7 ม.ีค.-13 ม.ีค.65

ช่วงสัปดาห์ที ่19  - ประเมินผลการปฏบิัติหน้าที่ของข้าราชการครู ปีการศึกษา 2565 กลุ่มบริหารงานบคุคล,(งานพฒันาบคุลากร)

7-8 มี.ค. 65  - สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ม.1-ม.6 กลุ่มบริหารวิชาการ,(งานทะเบียนวัดผล)

สัปดาห์ที ่20

14 ม.ีค.-20 ม.ีค.65  -

17-18 มี.ค. 65  - ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา กลุ่มบริหารงบประมาณ,

(งานประกนัคุณภาพการศึกษา)

สัปดาห์ที ่21

21 ม.ีค.-27 ม.ีค.65

 21 มี.ค. 65  - กิจกรรมอบรมบุคลิกภาพ (Overnignt Camp) กลุ่มบริหารวิชาการ,โครงการ EP
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ขอ้มูล ณ วันที ่1 พ.ย.2564

 21 มี.ค. 65  - เรียนปรับพื้นฐานนักเรียน EP ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ,โครงการ EP

   ช่วงที่ 1 ส้ินสุดวันที่  8 เม.ย. 65

 - ค่ายปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3, ม.6 โครงการ Gifted กลุ่มบริหารวิชาการ,โครงการ Gifted

 22 มี.ค. 65  - กิจกรรมอบรมบุคลิกภาพ (Overnignt Camp) กลุ่มบริหารวิชาการ,โครงการ EP 

 - ค่ายปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3, ม.6 โครงการ Gifted กลุ่มบริหารวิชาการ,โครงการ Gifted

สัปดาห์ที ่22

28 ม.ีค.-3 เม.ย.65

28-29 มี.ค.65  - กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.ปลาย กลุ่มบริหารวิชาการ,โครงการ Gifted

สัปดาห์ที ่23

4 เม.ย.-10 เม.ย.65

 6 เม.ย. 65  - หยดุวันจกัรี ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

7-8 เม.ย. 65  - กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.ต้น กลุ่มบริหารวิชาการ,โครงการ Gifted

สัปดาห์ที ่24

11 เม.ย.-17 เม.ย.65

13-15 เม.ย. 65  - หยดุวันสงกรานต์ ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

สัปดาห์ที ่25

18 เม.ย.-24 เม.ย.65  -

สัปดาห์ที ่26

25 เม.ย.-1 พ.ค.65

 25 เม.ย. 65  - เรียนปรับพื้นฐานนักเรียน EP ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ,โครงการ EP 

   ช่วงที่  2 ส้ินสุดวันที่ 29 เม.ย. 65

 25 เม.ย. 65  - เรียนปรับพื้นฐานและเรียนเสริมเพิ่มศักยภาพนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 กลุ่มบริหารวิชาการ,โครงการ Gifted

    โครงการ Gifted  ส้ินสุดวันที่ 29 เม.ย.65
     สัปดาห์ที ่27

2 พ.ค.-8 พ.ค.65

 2 พ.ค. 65  - กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ กลุ่มบริหารวิชาการ,โครงการ EP

   นักรียน ม.6 ปีการศึกษา 2565 โครงการ EP  

 - กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 กลุ่มบริหารงานบคุคล,(งานกิจการนักเรียน)

 3 พ.ค. 65  - กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4  กลุ่มบริหารงานบคุคล,(งานกิจการนักเรียน)

 4 พ.ค. 65  - หยดุวันฉัตรมงคล ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

6-8 พ.ค. 65  - กิจกรรมอบรมคุณธรรมนักเรียนชั้น ม.4  กลุ่มบริหารงานบุคคล,(งานส่งเสริมคุณธรรม)

     สัปดาห์ที ่28

9 พ.ค.-15 พ.ค.65

 12 พ.ค. 65  - กิจกรรมอบรมคุณธรรมนักเรียนชั้น ม.1  กลุ่มบริหารงานบุคคล,(งานส่งเสริมคุณธรรม)

 13 พ.ค. 65  - หยดุวันพืชมงคล ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

 * หมายเหต ุอาจมกีารเปลี่ยนแปลงเวลาไดต้ามความเหมาะสม งานนโยบายและแผนงาน


