
หน้าที ่1

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบตัิงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

สัปดาห์ที ่1

24 ต.ค.-30 ต.ค. 65

จ. 24 - 30 ต.ค. 65  - จ าหน่ายพสัดุประจ าปี งานบริหารพสัดุและสินทรัพย์

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

 พ. 26 ต.ค. 65  - เปิดภาคเรียนที ่2/2565 ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

พ. 26 ต.ค. - 23 พ.ย. 65  - กจิกรรมกฬีาสี "เฟือ่งฟา้เกมส์ คร้ังที ่27" (รอบคัดเลือก) กลุ่มบริหารงานบุคคล,

   ลดเวลาเรียน เหลือคาบเรียนละ 40 นาที กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา

สัปดาห์ที ่2

31 ต.ค.-6 พ.ย. 65  -

อ. 1 พ.ย. 65  - ประชุมครู เวลา 15.10 น. ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

สัปดาห์ที ่3

 7 พ.ย.-13 พ.ย. 65

จ. 7 พ.ย. 65  - ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณ เวลา 15.10 น. กลุ่มบริหารงบประมาณ

ส. 12 พ.ย. 65  - ภาคเช้า ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.2, ม.5 ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

 - ภาคบ่าย ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.3, ม.6 ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

อา. 13 พ.ย. 65  - ภาคเช้า ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

 - ภาคบ่าย ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.4 ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

สัปดาห์ที ่4

14 พ.ย.-20 พ.ย. 65

จ. 14 พ.ย. 65  - ประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล เวลา 15.10 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล

จ. 14-18 พ.ย. 65  - "9 เตรียมน้อม เตรียมความพร้อม เตรียมความรู้ สู่มหาวิทยาลัย 65" กลุ่มบริหารวิชาการ

    (TGAT, TPAT)

อ. 15 พ.ย. 65  - ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ เวลา 15.10 น. กลุ่มบริหารวิชาการ

 - สอบนักธรรมชั้นตรี - โท - เอก นักเรียนโครงการห้องเรียนพเิศษ  โครงการห้องเรียนพเิศษ 

   English Program English Program

พ. 16-18 พ.ย. 65  - วันหยดุพเิศษ (ประชุมเอเปค 2022) เฉพาะพืน้ทีก่รุงเทพฯ ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

   และปริมณฑล (ตามมติ ครม. เมื่อวันที ่8 ส.ค. 2565)

สัปดาห์ที ่5

21 พ.ย.-27 พ.ย. 65

จ. 21 พ.ย. 65  - ประชุมกลุ่มบริหารทัว่ไป เวลา 15.10 น. กลุ่มบริหารทัว่ไป

อ. 22 พ.ย. 65  - ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ เวลา 15.10 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม

พฤ. 24 - 25 พ.ย. 65  - กจิกรรมกฬีาสี "เฟือ่งฟา้เกมส์ คร้ังที ่27" (รอบชิงชนะเลิศ) กลุ่มบริหารงานบุคคล

   ประจ าปีการศึกษา 2565

ส. 26 พ.ย. 65  - กจิกรรมเรียนเสริมเพิม่ความรู้วันเสาร์ กลุ่มบริหารวิชาการ

ข้อมูล ณ วันที ่25 ต.ค. 2565
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ปฏิทินปฏิบัติงาน  ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2565

เปิดเรียนภาคเรียนที ่2/2565   วันพุธที ่26 ตุลาคม 2565



หน้าที ่2

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบตัิงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

สัปดาห์ที ่6

28 พ.ย.-4 ธ.ค. 65

จ. 28 พ.ย. 65  - ประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล เวลา 15.10 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล

อ. 29 พ.ย. 65  - ประชุมระดับชั้น กลุ่มบริหารงานบุคคล

พ. 30 พ.ย. 65  - ประชุมคณะกรรมการทบทวนมาตรฐานการศึกษา และค่าเป้าหมาย กลุ่มบริหารงบประมาณ

   ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

ศ. 2 ธ.ค. 65  - กจิกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ กลุ่มบริหารงานบุคคล

   พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร

 - กจิกรรม JIP Matsuri โครงการห้องเรียนพเิศษ

ภาษาญี่ปุน่

ส. 3 - 4 ธ.ค. 65  - กจิกรรมค่ายภาษา และวัฒนธรรมญี่ปุน่ 2 วัน 1 คืน โครงการห้องเรียนพเิศษ

ภาษาญี่ปุน่

สัปดาห์ที ่7

5 ธ.ค.-11 ธ.ค. 65

จ. 5 ธ.ค. 65  - หยดุวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

   พระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพติร

อ. 6 ธ.ค. 65  - เรียนเสริมศักยภาพ (ตอนเยน็)  นักเรียนโครงการห้องเรียนพเิศษ โครงการห้องเรียนพเิศษ

   วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.6 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

พ. 7 ธ.ค. 65  - ประชุมครู เวลา 15.10 น. ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

ศ. 9 ธ.ค. 65  - กจิกรรมวันคริสต์มาส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

สัปดาห์ที ่8     

12 ธ.ค.-18 ธ.ค. 65

จ. 12 ธ.ค. 65  - หยดุชดเชยวันรัฐธรรมนูญ ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

 - กจิกรรม Day Trip โครงการห้องเรียนพเิศษ

English Program

พฤ. 15 ธ.ค. 65  - กจิกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ นักเรียนระดับชั้น ม.3 งานแนะแนว

อา. 18 ธ.ค. 65  - สอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาองักฤษ โครงการห้องเรียนพเิศษ

   นักเรียนโครงการห้องเรียนพเิศษ English Program ระดับชั้น ม.1-3 English Program

สัปดาห์ที ่9

19 ธ.ค-25 ธ.ค. 65

จ. 19 - 23 ธ.ค. 65  - สอบกลางภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ

ศ. 23 ธ.ค. 65  - แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพเิศษ โครงการห้องเรียนพเิศษ 

   English Program English Program

สัปดาห์ที ่10

26 ธ.ค 65-1 ม.ค. 66

จ. 26 - 29 ธ.ค 65  - กจิกรรม "NTUN Art and Music Awards" (รอบออดิชั่น) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

พฤ. 29 ธ.ค. 65  - กจิกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ กลุ่มบริหารงานบุคคล

 - กจิกรรมงานชื่นชมรางวัลเกยีรติยศ น.ต.อ.น. ปี 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ขอ้มูล ณ วันที ่25 ต.ค. 2565



หน้าที ่3

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบตัิงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

ศ. 30 ธ.ค. 65  - วันหยดุพเิศษ (ตามมติ ครม. เมื่อวันที ่4 พ.ย. 2564) ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

สัปดาห์ที ่11

2 ม.ค.-8 ม.ค. 66

จ. 2 ม.ค. 66  - หยดุชดเชยวันขึ้นปีใหม่ไทย ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

อ. 3 ม.ค. 66  - กจิกรรมท าบุญตักบาตรตอนเช้าวันขึ้นปีใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ศ. 6 - 8 ม.ค. 66  - กจิกรรมเขา้ค่ายพกัแรมลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนระดับชั้น ม.3 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

   ณ ค่ายพงษ์ลดา จ.สระบุรี

ศ. 6 ม.ค. 66  - กจิกรรม Big cleaning day โครงการห้องเรียนสีเขยีว

ส. 7 ม.ค. 66  - สอบ Pre-test ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เพือ่เขา้ศึกษาต่อ โครงการห้องเรียนพเิศษ 

   ระดับชั้น ม.1 โครงการห้องเรียนพเิศษ English Program ปีการศึกษา 2566 English Program

 - กจิกรรม EP Open House 2023 โครงการห้องเรียนพเิศษ

English Program

สัปดาห์ที ่12

9 ม.ค.-15 ม.ค. 66

จ. 9 - 13 ม.ค. 66  - กจิกรรมการแขง่ขนัทักษะทางคณิตศาตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

จ. 9 ม.ค. 66  - กจิกรรมการงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 - กจิกรรมการแขง่ขนัตอบปัญหาสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

   ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย 15.00-16.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

อ. 10 ม.ค. 66  - กจิกรรม "NTUN Art and Music Awards"  (รอบชิงชนะเลิศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

พฤ. 12 ม.ค. 66  - นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 โครงการห้องเรียนพเิศษ English Program  โครงการห้องเรียนพเิศษ

   ฝึกซ้อมการแสดง กจิกรรม EP Exhibition 2022  English Program

ศ. 13 ม.ค. 66  - กจิกรรม EP Exhibition 2022 โครงการห้องเรียนพเิศษ 

English Program

สัปดาห์ที ่13

16 ม.ค.-22 ม.ค. 66

จ. 16 ม.ค. 66  - หยดุวันครู ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

อ. 17 - 20 ม.ค. 66  - กจิกรรมสัปดาห์ห้องสมุด งานห้องสมุด

 - กจิกรรมการแขง่ขนัทักษะทางคณิตศาตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

พฤ. 19 ม.ค 66  - กจิกรรมบริจาคโลหิต งานอนามัยโรงเรียน ,กลุ่มบริหารทั่วไป

ศ. 20 ม.ค 66  - กจิกรรมเฉลิมฉลองตรุษจนี สาระการเรียนรู้ภาษาจนี

ส. 21 ม.ค. 66  - กจิกรรมงานราตรี น.ต.อ.น. สมาคมผู้ปกครองและครูฯ

อา. 22 ม.ค 66  - สอบ JISO นักเรียนโครงการห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการห้องเรียนพเิศษ

   ระดับชั้น ม.1-ม.3 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

สัปดาห์ที ่14

23 ม.ค.-29 ม.ค. 66

จ. 23 - 27 ม.ค. 66  - กจิกรรมศึกประลองยทุธตรุษจนี สาระการเรียนรู้ภาษาจนี

พ. 25 ม.ค. 66  - กจิกรรมเลือกต้ังสภานักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล

อา. 29 ม.ค. 66  - สอบ Pre-test ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 กลุ่มบริหารวิชาการ

ขอ้มูล ณ วันที ่25 ต.ค. 2565



หน้าที ่4

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบตัิงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

อา. 29 ม.ค. 66  - NTUN Open House  2023 กลุ่มบริหารวิชาการ

สัปดาห์ที ่15

30 ม.ค.-5 ก.พ. 66

จ. 30 ม.ค. 66  - กจิกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ม.ต้น กลุ่มบริหารงานบุคคล

อ. 31 ม.ค. 66  - กจิกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย กลุ่มบริหารงานบุคคล

ศ. 3 ก.พ. 66  - กจิกรรม "อ าลา นวมินทร์ฯ เตรียมน้อมฯ" นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 กลุ่มบริหารงานบุคคล

   ปีการศึกษา 2565

สัปดาห์ที ่16

6 ก.พ.-12 ก.พ. 66

พฤ. 9 - 10 ก.พ. 66  - กจิกรรมนิทรรศการรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) กลุ่มบริหารวิชาการ

ศ. 10 ก.พ. 66  - กจิกรรม "อ าลา นวมินทร์ฯ เตรียมน้อมฯ" นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 กลุ่มบริหารงานบุคคล

   ปีการศึกษา 2565

 - ส้ินสุดกจิกรรมการเรียนเสริมศักยภาพ (ตอนเยน็) นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 โครงการห้องเรียนพเิศษ

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

อา. 12 ก.พ. 66  - สอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 กลุ่มบริหารวิชาการ

สัปดาห์ที ่17

13 ก.พ.-19 ก.พ. 66

ส. 18 ก.พ. 66  - ส้ินสุดกจิกรรมเรียนเสริมเพิม่ความรู้วันเสาร์ กลุ่มบริหารวิชาการ

สัปดาห์ที ่18

20 ก.พ.-26 ก.พ. 66

จ. 20 - 24 ก.พ. 66  - สอบปลายภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ

ส. 25 - 26 ก.พ. 66  - สอบ O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 กลุ่มบริหารวิชาการ

ส. 25 - 26 ก.พ. 66  - ค่ายปัจฉมินักเรียนระดับชั้น ม.3, ม.6 โครงการห้องเรียนพเิศษ

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

สัปดาห์ที ่19

27 ก.พ.-5 ม.ีค. 66

จ. 27 ก.พ. 66  - ประชุมทบทวนแผนพฒันาการศึกษา ปีงบประมาณ 2565-2569 กลุ่มบริหารงบประมาณ

พฤ. 2 มี.ค. 66  - ประกาศผลสอบ 0, ร, มส., มผ. ทุกระดับชั้น กลุ่มบริหารวิชาการ

ศ. 3 - 8  มี.ค. 66  - เรียนซ่อมเสริม และสอบแกตั้วคร้ังที ่1 กลุ่มบริหารวิชาการ

สัปดาห์ที ่20

6 ม.ีค.-12 ม.ีค. 66

จ. 6 มี.ค. 66  - หยดุวันมาฆบูชา ทกุกลุ่มบริหาร,คุณครูทกุทา่น

อ. 7 - 9 มี.ค. 66  - กจิกรรมอบรมสภานักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล

พฤ. 9 - 10 มี.ค. 66  - กจิกรรมค่ายคุณธรรม (Overnight Camp) นักเรียนระดับชั้น ม.6 โครงการห้องเรียนพเิศษ 

   ปีการศึกษา 2565 English Program

ศ. 10 - 14  มี.ค. 66  - เรียนซ่อมเสริม และสอบแกตั้วคร้ังที ่2 กลุ่มบริหารวิชาการ

ขอ้มูล ณ วันที ่25 ต.ค. 2565



หน้าที ่5

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบตัิงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

สัปดาห์ที ่21

13 มี.ค.-19 มี.ค. 66

พฤ. 16 มี.ค. 66  - ประกาศผลการเรียนทุกระดับชั้น กลุ่มบริหารวิชาการ

พฤ. 16 - 17 มี.ค. 66  - อบรมเชิงปฎิบัติการ "เทคนิควิธีการสอน และการวัดผลประเมินผล กลุ่มบริหารวิชาการ

   ตามสภาพจริง"

สัปดาห์ที ่22

20 ม.ีค.-26 ม.ีค. 66

จ. 20 - 31 มี.ค. 66  - เรียนปรับพืน้ฐาน (Intensive Course 2023) นักเรียนระดับชั้น ม.1, ม.4 โครงการห้องเรียนพเิศษ 

English Program

จ. 20 - 31 มี.ค. 66  - เรียนเสริมเพิม่ศักยภาพวิชาภาษาองักฤษ นักเรียนระดับชั้น ม.2, 3, 5 โครงการห้องเรียนพเิศษ 

   ปีการศึกษา 2566 English Program

สัปดาห์ที ่23

27 ม.ีค.-2 เม.ย. 66

จ. 27 - 28 มี.ค. 66  - ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 กลุ่มบริหารงบประมาณ

ศ. 31 มี.ค. 66  - พธิีมอบประกาศเกยีรติบัตร นักเรียนระดับชั้น ม.3, ม.6 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ

สัปดาห์ที ่24

3 เม.ย.-9 เม.ย. 66

จ. 3 - 9 เม.ย. 66  - กจิกรรมทัศนศึกษา/แลกเปล่ียนภาษา และวัฒนธรรม โครงการห้องเรียนพเิศษ

   ณ ประเทศญี่ปุน่ ภาษาญี่ปุน่

จ. 3 เม.ย. 66  - เรียนปรับพืน้ฐาน (Intensive Course 2023) โครงการห้องเรียนพเิศษ 

   นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.4  ปีการศึกษา 2566 English Program

อ. 4 เม.ย. 66  - กจิกรรมคุณธรรมน าใจและกจิกรรมสานสายใยน้องพี ่EP NTUN โครงการห้องเรียนพเิศษ 

English Program

พฤ. 6 เม.ย. 66  - หยดุวันจกัรี ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

สัปดาห์ที ่25

10 เม.ย.-16 เม.ย.66

พฤ. 13 - 14 เม.ย. 66  - หยดุวันสงกรานต์ ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

สัปดาห์ที ่26

17 เม.ย.-23 เม.ย.66

จ. 17 เม.ย. 66  - หยดุชดเชยวันสงกรานต์ ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

สัปดาห์ที ่27

24 เม.ย.-30 เม.ย. 66

     สัปดาห์ที ่28

1 พ.ค.-7 พ.ค. 66

พฤ. 4 พ.ค. 66  -หยดุวันฉตัรมงคล ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

ขอ้มูล ณ วันที ่25 ต.ค. 2565



หน้าที ่6

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบตัิงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

     สัปดาห์ที ่29

8 พ.ค.-14 พ.ค. 66

จ. 8 พ.ค. 66  - แรกพบนวมินทร์ฯ เตรียมน้อมฯ นักเรียนระดับชั้น ม.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล

อ. 9 พ.ค. 66  - แรกพบนวมินทร์ฯ เตรียมน้อมฯ นักเรียนระดับชั้น ม.1 กลุ่มบริหารงานบุคคล

พ. 10 พ.ค. 66  - อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้น ม.1 กลุ่มบริหารงานบุคคล

พฤ. 11 พ.ค. 66  - หยดุวันพชืมงคล ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

ศ. 12 พ.ค. 66  - ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกนักเรียนโครงการห้องเรียนพเิศษ โครงการห้องเรียนพเิศษ

   วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.6 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ศ. 12 -14 พ.ค. 66  - อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้น ม.4 ณ จ. ราชบุรี กลุ่มบริหารงานบุคคล

     สัปดาห์ที ่30

15 พ.ค.-21 พ.ค.66

อ. 16 พ.ค. 66  - เปิดเรียนภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2566 ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

ศ. 19 พ.ค. 66  - กจิกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 โครงการห้องเรียนพเิศษ

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

     สัปดาห์ที ่31

22 พ.ค.-28 พ.ค.66  -

 * หมายเหตุ อาจมีการแปล่ียนแปลงวันเวลาได้ตามความเหมาะสม งานนโยบายและแผนงาน

ขอ้มูล ณ วันที ่25 ต.ค. 2565


