
หนา้ที ่1

วัน-เดือน-ปี รายการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
     สัปดาห์ที ่1

2 พ.ค.-8 พ.ค.65

จ. 2- 6 พ.ค. 65  - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการสู่ศตวรรษที ่21 กลุ่มบริหารวิชาการ
   นักเรียนมัธยมศึกษาปีที ่1 และมัธยมศึกษาปีที ่4

พ.4 พ.ค. 65  - หยุดวันฉัตรมงคล ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
     สัปดาห์ที ่2

9 พ.ค.-15 พ.ค.65

พ.11 พ.ค. 65  - กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 กลุ่มบริหารงานบุคคล
พ.11 พ.ค. 65  - กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทย์ฯ   โครงการหอ้งเรียนพเิศษวทิย์ฯ และคณิตฯ

    และคณิตฯ ม.4-ม.6 ณ คณะวิทยาศาสตร์ (มศว.)
พฤ.12 พ.ค. 65  - กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4
 ศ.13 พ.ค. 65  - หยุดวันพืชมงคล ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

     สัปดาห์ที ่3

16 พ.ค.-22 พ.ค.65

 จ.16 พ.ค. 65  - หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

อ.17 พ.ค. 65  - เปิดภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2565 ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

สัปดาห์ที ่4

23 พ.ค.-29 พ.ค.65

จ.23 พ.ค. 65  - กิจกรรมอบรมคุณธรรมนักเรียนชั้น ม.1 กลุ่มบริหารงานบุคคล
อ.24 พ.ค. 65  - กิจกรรมอบรมคุณธรรมนักเรียนชั้น ม.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล
สัปดาห์ที ่5

30 พ.ค.-5 ม.ิย 65

อ.31 พ.ค. 65  - กิจกรรมวันงดสูบบุหร่ีโลก กลุ่มบริหารงานบุคคล,คุณครูทุกท่าน
พฤ.2 มิ.ย. 65  - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา กลุ่มบริหารงานบุคคล,คุณครูทุกท่าน

   สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ศ.3 มิ.ย. 65  - หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
   พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

สัปดาห์ที ่6

6 ม.ิย.-12 ม.ิย.65

ช่วงสัปดาห์ที ่6  - ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2565 กลุ่มบริหารทัว่ไป, งานอนามัย
 - ตรวจสุขภาพครู ประจ าปีการศึกษา 2565 กลุ่มบริหารทัว่ไป, งานอนามัย
 - กิจกรรมวันส่ิงแวดล้อม กลุ่มสาระฯวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศ.10 ม.ิย. 65  - กิจกรรมการเลือกต้ังสภานักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล
สัปดาห์ที ่7

13 ม.ิย.-19 ม.ิย.65

ช่วงสัปดาห์ที ่7  - ทบทวนแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มบริหารงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที ่6 ก.ค. 2565
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ปฏิทินปฏิบัติงาน  ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2565

เปิดเรียนภาคเรียนที ่1/2565   วันอังคารที ่17 พฤษภาคม 2565



หนา้ที ่2

วัน-เดือน-ปี รายการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

อ.14-17 ม.ิย. 65  - กิจกรรมอบรมสภานักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล
สัปดาห์ที ่8

20 ม.ิย.-26 ม.ิย.65

จ.20 ม.ิย. 65  - รับการตรวจเยี่ยม Site Visit การประเมินบริหารจัดการด้วย ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

    ระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ

    การศึกษาขั้นพืน้ฐาน (OBECQA)

จ.20ม.ิย.-26ส.ค.65  - กิจกรรมเรียนเสริมศักยภาพวิชาการ นักเรียนโครงการ โครงการหอ้งเรียนพเิศษวทิย์ฯ และคณิตฯ

   ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ และคณิตฯ
จ.20-24 ม.ิย. 65  - กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาญีปุ่น่ กลุ่มสาระฯต่างประเทศ,สาระฯญีปุ่น่

ศ.24 ม.ิย. 65  - เปิดประชุมสภานักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล
สัปดาห์ที ่9

27 ม.ิย.-3 ก.ค.65

จ.27 ม.ิย. 65  - กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก กลุ่มบริหารงานบุคคล, คุณครูทุกท่าน
อ.28 ม.ิย. 65  - กิจกรรมพิธีประดับเข็มพระเกี้ยวและเข็มมงกุฎขัติยราชนารี ฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล

   นักเรียนระดับชั้น ม.4, ม.5

 - กิจกรรมวันสุนทรภู ่(ออนไลน์) กลุ่มสาระฯภาษาไทย

 ศ.1 ก.ค. 65  - ประชุมผู้ปกครอง ม.1, ม.4 โครงการ English Program กลุ่มบริหารวิชาการ, โครงการ EP
สัปดาห์ที ่10

4 ก.ค.-10 ก.ค.65

จ.4-6 ก.ค. 65  - กิจกรรมการประกวดพานไหว้ครู นักเรียน ม.1-ม.6 กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
พฤ.7 ก.ค. 65  - กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล,คุณครูทุกท่าน

 - กิจกรรมเทศกาลวันทานาบาตะ กลุ่มสาระฯต่างประเทศ,สาระฯญีปุ่น่
ศ.8 ก.ค. 65  - กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
สัปดาห์ที ่11

11 ก.ค.-17 ก.ค.65

พ.13 ก.ค. 65  - หยุดวันอาสาฬหบูชา ทุกกลุ่มบริหาร, คุณครูทุกท่าน
พฤ.14 ก.ค. 65  - หยุดวันเข้าพรรษา ทุกกลุ่มบริหาร, คุณครูทุกท่าน
ศ.15 ก.ค. 65  - วันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่4 พฤศจิกายน 2564 ทุกกลุ่มบริหาร, คุณครูทุกท่าน
สัปดาห์ที ่12

18 ก.ค.-24 ก.ค.65

จ.18-22 ก.ค. 65  - สอบกลางภาคเรียนที ่1/2565 กลุ่มบริหารวิชาการ
สัปดาห์ที ่13

25 ก.ค.-31 ก.ค.65

พ.27 ก.ค. 65  - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา กลุ่มบริหารงานบุคคล, คุณครูทุกท่าน
   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
   พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พฤ.28-30 ก.ค. 65  - ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย โครงการหอ้งเรียนพเิศษวทิย์ฯ และคณิตฯ

ข้อมูล ณ วันที ่6 ก.ค. 2565



หนา้ที ่3

วัน-เดือน-ปี รายการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

พฤ.28 ก.ค. 65  - หยดุวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ทุกกลุ่มบริหาร, คุณครูทุกท่าน
    ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัว

ศ.29 ก.ค. 65  - วันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่4 พฤศจิกายน 2564
สัปดาห์ที ่14

1 ส.ค.-7 ส.ค.65

ช่วงสัปดาห์ที ่14  - กิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ ม.ต้น, ม.ปลาย กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
 - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางภาษาญีปุ่น่ และวัฒนธรรมญีปุ่น่ โครงการ JIP
   สู่มาตรฐานสากล

ช่วงสัปดาห์ที ่14  - ตรวจพัสดุประจ าปีงบประมาณ 2565 กลุ่มบริหารงบประมาณ
 - ปิดการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 กลุ่มบริหารงบประมาณ

อ.2 ส.ค. 65  - กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ ลานรวมใจ กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ศ.5 ส.ค. 65  - กิจกรรมพิธีขอขมาบรรพชาสามเณร กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

 - ประชุมคณะกรรมการจัดระบบควบคุมภายใน เพือ่จัดท ารายงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ
   การควบคุมภายใน ประจ าปีการศึกษา 2565

ศ.5-6 ส.ค. 65  - กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร โครงการหอ้งเรียนพเิศษวทิย์ฯ และคณิตฯ

ส.6 ส.ค. 65  - บรรพชาสามเณร ณ วัดลาดบัวขาว กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

สัปดาห์ที ่15

8 ส.ค.-14 ส.ค.65

จ.8-31 ส.ค. 65  - กลุ่มบริหาร, กลุ่มสาระฯ, กลุ่มงาน ด าเนินการจัดระบบ กลุ่มบริหารงบประมาณ
   การควบคุมภายใน

จ.8-11 ส.ค. 65  - กิจกรรมวันการงานอาชีพ น.ต.อ.น. กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
 - กิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ ม.ต้น, ม.ปลาย กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

พ.10 ส.ค. 65  - กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 30 ปี ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกคน
 - กิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกคน

พฤ.11 ส.ค. 65  - กจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  กลุ่มบริหารงานบุคคล, คุณครูทุกท่าน
   สมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 

ศ.12 ส.ค. 65  - หยดุวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิ ทุกกลุ่มบริหาร, คุณครูทุกท่าน
   พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพนัปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

อา.14 ส.ค. 65  - สอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาองักฤษ นักเรียนโครงการ EP กลุ่มบริหารวิชาการ, โครงการ EP
    ม.1-ม.3 โดยศูนยท์ดสอบจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (CU-SSEPT)

สัปดาห์ที ่16

15 ส.ค.-21 ส.ค.65

ช่วงสัปดาห์ที ่16  - กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระฯวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 - ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2566 งานนโยบายและแผนงาน
 และคณะกรรมการจัดท าแผนปฏบิติัการ

อา.21 ส.ค. 65  - สอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาองักฤษ นักเรียนโครงการ EP กลุ่มบริหารวิชาการ, โครงการ EP
    ม.4-ม.6 โดยศูนยท์ดสอบจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-SSEPT)

ข้อมูล ณ วันที ่6 ก.ค. 2565



หนา้ที ่4

วัน-เดือน-ปี รายการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

สัปดาห์ที ่17

22 ส.ค.-28 ส.ค.65

ช่วงสัปดาห์ที ่17  - กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โครงการหอ้งเรียนพเิศษวทิย์ฯ และคณิตฯ

ช่วงสัปดาห์ที ่17  - กิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษาญีปุ่น่ และวัฒนธรรมญีปุ่น่ โครงการ JIP
   ภายใน และภายนอกสถานศึกษา
 - ตรวจพัสดุประจ าปีงบประมาณ 2565 กลุ่มบริหารงบประมาณ

พ.24 ส.ค. 65  - กิจกรรมวันนิทรรศการคุณธรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล,คุณครูทุกท่าน
สัปดาห์ที ่18

29 ส.ค.-4 ก.ย.65

จ.29 ส.ค.-2 ก.ย. 65  - กิจกรรมตลาดนัดการงานอาชีพ กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
สัปดาห์ที ่19

5 ก.ย.-11 ก.ย.65

ส.10-11 ก.ย. 65  - กิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ โครงการ EP โครงการ EP
 - กิจกรรมค่ายภาษาญีปุ่น่ โครงการ JIP

สัปดาห์ที ่20

12 ก.ย.-18 ก.ย.65

จ.12-16 ก.ย. 65  - สอบปลายภาคเรียนที ่1/2565 กลุ่มบริหารวิชาการ
สัปดาห์ที ่21

19 ก.ย.-25 ก.ย.65

อ.20 ก.ย. 65  - กิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ กลุ่มบริหารงานบุคคล
สัปดาห์ที ่22

26 ก.ย.-2 ต.ค.65

ช่วงสัปดาห์ที ่22  - จ าหน่ายพัสดุประจ าปีงบประมาณ 2565 กลุ่มบริหารงบประมาณ
จ.26-30 ก.ย. 65  - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางภาษาญีปุ่น่ และวัฒนธรรมญีปุ่น่ โครงการ JIP

   สู่มาตรฐานสากล
ศ.30 ก.ย. 65  - กิจกรรมมุฑิตาคารวะ น.ต.อ.น. (วันเกษียณอายุราชการ 2565) กลุ่มบริหารงานบคุคล

สัปดาห์ที ่23

3 ต.ค.-9 ต.ค.65

จ.3-5 ต.ค. 65  - กิจกรรมอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ภายในประเทศ (English Camp) กลุ่มบริหารวิชาการ, โครงการ EP
   นักเรียนโครงการ EP ม.1-ม.3 

จ.3-7 ต.ค. 65  - ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 กลุ่มบริหารงบประมาณ
สัปดาห์ที ่24

10 ต.ค.-16 ต.ค.65

จ.10-14 ต.ค. 65  - กิจกรรมอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ นักเรียน ม.6 กลุ่มบริหารวิชาการ, โครงการ EP
   โครงการ EP

จ.10-14 ต.ค. 65  - สารสนเทศของแต่ละกลุ่มบริหาร, กลุ่มสาระฯ, รวบรวมข้อมูล กลุ่มบริหารงบประมาณ
   และส่งข้อมูลสารสนเทศประจ าภาคเรียนที ่1/2565

ข้อมูล ณ วันที ่6 ก.ค. 2565



หนา้ที ่5

วัน-เดือน-ปี รายการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

จ.10-12 ต.ค. 65  - กิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ กลุ่มบริหารงานบุคคล
   พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พฤ.13 ต.ค. 65  - หยุดวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ทุกกลุ่มบริหาร, คุณครูทุกท่าน
   มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ศ. 14 ต.ค. 65  - วันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่4 พฤศจิกายน 2564 ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
สัปดาห์ที ่25

17 ต.ค.-23 ต.ค.65

ช่วงสัปดาห์ที ่25  - กิจกรรมแลกเปล่ียนภาษา และวัฒนธรรมญีปุ่น่ ณ ประเทศญีปุ่น่ โครงการ JIP
จ.17-21 ต.ค. 65  - กลุ่มบริหาร, กลุ่มสาระฯ, กลุ่มงาน ด าเนินการจัดส่งรายงาน กลุ่มบริหาร, กลุ่มสาระฯ, กลุ่มงาน 

   การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 

   ปีงบประมาณ 2565

จ.17-21 ต.ค. 65  - กิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ กลุ่มบริหารงานบุคคล
   พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สัปดาห์ที ่26

24 ต.ค.-30 ต.ค.65

จ.24 ต.ค. 65  - หยุดชดเชยวันปิยมหาราช  ทุกกลุ่มบริหาร, คุณครูทุกท่าน

 * หมายเหตุ อาจมีการแปล่ียนแปลงวันเวลาได้ตามความเหมาะสม

ข้อมูล ณ วันที ่6 ก.ค. 2565

งานนโยบายและแผนงาน


