
   
 

 

 โรงเรยีนนครสวรรค ์
ปฏิทินงานทุกกลุ่มบริหาร ปีการศึกษา 2565 

 

 

 

 

วันที ่ สัปดาห์ที ่ วัน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เดือนมีนาคม 2565 

1  อังคาร ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2565 งานบุคคล 
2  พุธ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2565 งานบุคคล 
3  พฤหัสบดี   
4  ศุกร ์   
5 วันหยุด เสาร์   
6 วันหยุด อาทิตย์   
7  จันทร์   
8  อังคาร   
9  พุธ   
10  พฤหัสบดี   
11  ศุกร ์   
12 วันหยุด เสาร์   
13 วันหยุด อาทิตย์   
14  จันทร์   
15  อังคาร   
16  พุธ อบรมการใชโ้ปรแกรมระบบจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ งานแผนงาน 

17 
 พฤหัสบดี -9.30-11.00 น. ประชุมกำหนดค่าเป้าหมาย 

-13.00-14.30 น. ประชุมเจ้าหน้าท่ีงานควบคุมภายใน 
งานประกันคุณภาพ 
งานควบคุมภายใน 

18  ศุกร ์ ส่ง T-SAR งานประกันคุณภาพ 
19 วันหยุด เสาร์   
20 วันหยุด อาทิตย์   
21  จันทร์   
22  อังคาร   
23  พุธ   
24  พฤหัสบดี   
25  ศุกร ์ ส่ง D-SAR งานประกันคุณภาพ 
26 วันหยุด เสาร์   
27 วันหยุด อาทิตย์   
28  จันทร์   
29  อังคาร ประชุมสรุปโครงการประจำแผนปฏิบัติการประจำปีการศกึษา 2564 งานแผนงาน 
30  พุธ   
31  พฤหัสบดี -จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 /ส่ง A-SAR งานแผนงาน/ประกันฯ 



   

วันที ่ สัปดาห์ที ่ วัน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เดือนเมษายน 

1  ศุกร ์ ปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   
2 วันหยุด เสาร์ -วันวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ 

-มอบตัว ชั้น ม.1 ห้องเรียนทั่วไป และประเภทความสามารถพิเศษ  
งานสัมพันธ์ชุมชน 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

3 วันหยุด อาทิตย์ มอบตัว ชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 และนักเรียนชั้น ม.3 เดิม  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
4  จันทร์   
5  อังคาร   
6  พุธ   
7  พฤหัสบดี ส่งสรุปโครงการกลุ่มบรหิารทั่วไป กลุ่มบริหารทั่วไป 
8  ศุกร ์ กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโสฯ โรงเรียนนครสวรรค์ งานสัมพันธ์ชุมชน 
9 วันหยุด เสาร์ 9-11 เม.ย. กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศศึกษาดูงาน งานยานพาหนะ 
10 วันหยุด อาทิตย์   
11  จันทร์   
12  อังคาร   
13 วันหยุด พุธ วันสงกรานต์  
14 วันหยุด พฤหัสบดี วันสงกรานต์  
15 วันหยุด ศุกร ์ วันสงกรานต์  
16 วันหยุด เสาร์   
17 วันหยุด อาทิตย์ ปรับสมุดบัญชีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 6 (เลื่อนชั้น)ให้เป็นปัจจุบัน งานธนาคาร ร.ร. 
18  จันทร์ รับหนังสือเรียน ระดับชั้น ม.1  
19  อังคาร รับหนังสือเรียน ระดับชั้น ม.4  
20  พุธ รับหนังสือเรียน ระดับชั้น ม.2  
21  พฤหัสบดี รับหนังสือเรียน ระดับชั้น ม.3  
22  ศุกร ์ รับหนังสือเรียน ระดับชั้น ม.5/รับหนังสือเรียน ระดับชั้น ม.6  
23 วันหยุด เสาร์   
24 วันหยุด อาทิตย์   
25  จันทร์ จัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับการเปิดบัญชี และเอกสารใบฝากเงิน - ถอนเงิน งานธนาคาร ร.ร. 
26  อังคาร   
27  พุธ   
28  พฤหัสบดี   
29  ศุกร ์   
30 วันหยุด เสาร์   

 

 

 

 

 
 



   

วันที ่ สัปดาห์ที ่ วัน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เดือนพฤษภาคม 

1  อาทิตย์   
2  จันทร์   
3  อังคาร   
4  พุธ วันฉัตรมงคล  
5  พฤหัสบดี   
6  ศุกร ์   
7 วันหยุด เสาร์   
8 วันหยุด อาทิตย์   

9 

 จันทร์ - ครูและบุคลากรทางการศึกษาลงช่ือปฏิบัติงาน  
- 09.00 น. ประชุมครูและบุคลากรฯ   
- 13.00 น. ประชุมสหกรณ์สามัญฯ  
- 14.00 น. อบรมให้ความรู้ครูใหม่/ย้าย/บุคลากรเก่ียวกับ ICT 

ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหาร/งบประมาณ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

10  อังคาร 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ   ฝ่ายบริหาร 

11 
 พุธ - 09.00 น. อบรมพัฒนาครูด้านกฎหมาย  

- 13.00 น.ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 (นักเรียนตามความสมัครใจ) 
งานบุคคล 
งานอนามัย 

12 

 พฤหัสบดี - สื่อสัมพันธ์ฉันท์ม่วงขาว ม.1  
- ส่งแผนการจัดการเรียนรู้/โครงการสอนฯ ภาคเรียนที่ 1/2565 
- ส่งบันทึกหลังสอน/วิจัยในชั้นเรียน/นิเทศการสอน/PLC /บันทึกจัดสอนแทน 
  ภาคเรียนที่ 2/2564 และประเมินการใช้หลักสูตรฯ ปี 2564  
- ลงทะเบียนรายวิชาในระบบ ischool-nssc ภาคเรียนที่ 1/2565 

กิจการนักเรียน  
กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารวิชาการ  
 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

13  ศุกร ์ - วันพืชมงคล /สื่อสัมพันธ์ฉันท์ม่วงขาว ม.4/รับคณะศึกษาดูงาน กิจการนักเรียน/ฝ่ายบริหาร 

14 วันหยุด เสาร์   
15 วันหยุด อาทิตย์ วันวิสาขบูชา  
16  จันทร์ วันหยุดชดเชยวันวิชาขบูชา  

17 
1 อังคาร - เปิดเรียนภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2565 

- ส่งบันทึกการลงทะเบียนรายวิชาในระบบ ischool-nssc ภาคเรียนที่ 1/2565 
 
วิชาการ/กลุ่มสาระฯ 

18  พุธ กรอกข้อมูลนักเรียน ชั้น ม.1 , ม.4 ลงระบบ เพ่ือเปิดสมุดบัญชีธนาคารโรงเรียน งานธนาคาร ร.ร. 
19  พฤหัสบดี   
20  ศุกร ์ ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครัง้ที่ 1 กิจการนักเรียน 
21 วันหยุด เสาร์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1/2565 (ม.1 และ ม.4) กิจการนักเรียน 
22 วันหยุด อาทิตย์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1/2565 (ม.2 และ ม.5) กิจการนักเรียน 

23 
2 จันทร์ - ธนาคารโรงเรียนเปิดทำการ ปีการศึกษา 1/2565 

- 23-24 พ.ค. ลงทะเบียนสอบแก้ตัว 0 ร มส ครั้งที่ 1 (ชั้น ม.2 ม.3 ม.5 ม.6) 
งานธนาคาร ร.ร. 
งานทะเบียน-วัดผล 

24  อังคาร - กิจกรรมอบรมปฏิบัติการธนาคารโรงเรียน (ชุมนุม) งานธนาคาร ร.ร. 

25 
 พุธ - รอบที่ 1 เก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 / 2565  (25 พ.ค.–5 มิ.ย. 65) 

- 25-27 พ.ค.ดำเนินการสอบแก้ตัวครังที่ 1 (ชั้น ม.2 ม.3 ม.5 ม.6) 
งานการเงินและบัญชี 
งานทะเบียน-วัดผล 

26  พฤหัสบดี   
27  ศุกร ์   
28 วันหยุด เสาร์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1/2565 (ม.3 และ ม.6)  กิจการนักเรียน 



   

วันที ่ สัปดาห์ที ่ วัน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

29 
วันหยุด อาทิตย์ อบรมโครงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active 

Learning 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

30 
3 จันทร์ - ถ่ายภาพทำบัตรนักเรียน ม.1 และ ม.4 

- ส่งผลการสอบแก้ตัว/ประกาศผลการสอบแก้ครัง้ที่ 1 
กิจการนักเรียน 
งานทะเบียน-วัดผล 

31  อังคาร 31 พ.ค., 1-2 มิ.ย. ลงทะเบียนสอบแก้ตัว 0 ร มส ครั้งที่ 2 (ชั้น ม.2 ม.3 ม.5 ม.6) งานทะเบียน-วัดผล 
เดือนมิถุนายน 

1  พุธ ครูประวิชาส่งสัดส่วนคะแนน ภาคเรียนที่ 1/2565 ทุกรายวิชา งานทะเบียน-วัดผล 
2  พฤหัสบดี   
3  ศุกร ์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  
4  เสาร์   
5  อาทิตย์   

6 
4 จันทร์ - เช็คชื่อการเข้าเรียนในระบบ ischool-nssc ประจำเดือน พฤษภาคม 

- 6-8 มิ.ย. ดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (นักเรียนชั้น ม.2 ม.3 ม.5 ม.6) 
งานจัดการเรียนการสอน 
งานทะเบียน-วัดผล 

7  อังคาร   
8  พุธ   

9 
 พฤหัสบดี - กิจกรรมไหว้คร ู

- ส่งผลการสอบแก้ตัว/ประกาศผลการสอบแก้ครัง้ที่ 2 
กิจการนักเรียน 
งานทะเบียน-วัดผล 

10  ศุกร ์ 10-14 มิ.ย. ลงทะเบียนซ้ำทุกรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ผ่าน งานทะเบียน-วัดผล 
11  เสาร์   
12  อาทิตย์   
13 5 จันทร์   
14  อังคาร   
15  พุธ   
16  พฤหัสบดี   
17  ศุกร ์   
18  เสาร์   
19  อาทิตย์   
20 6 จันทร์   
21  อังคาร   
22  พุธ   
23  พฤหัสบดี   
24  ศุกร ์   
25 วันหยุด เสาร์ รอบที่ 2 เก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 / 2565  (25 มิ.ย.–5 ก..ค. 65)  งานการเงินและบัญชี 
26 วันหยุด อาทิตย์   
27 7 จันทร์   
28  อังคาร   
29  พุธ   
30  พฤหัสบดี   

 



   

 

วันที ่ สัปดาห์ที ่ วัน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เดือนกรกฎาคม 

1  ศุกร ์   
2 วันหยุด เสาร์   
3 วันหยุด อาทิตย์   
4 8 จันทร์ -เช็คชื่อการเข้าเรียนในระบบ ischool-nssc ประจำเดือน มิถุนายน งานจัดการเรียนการสอน 
5  อังคาร   
6  พุธ  6-8 ก.ค. กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน สุขศึกษาฯ/วิชาการ  
7  พฤหัสบดี   
8  ศุกร ์   
9 วันหยุด เสาร์   
10 วันหยุด อาทิตย์   
11 9 จันทร์   
12  อังคาร   
13 ปิดเรียน พุธ วันอาสาฬหบูชา  
14 ปิดเรียน พฤหัสบดี วันเข้าพรรษา  
15  ศุกร ์   

16 วันหยุด เสาร์   

17 วันหยุด อาทิตย์   

18 10 จันทร์ 18-24 ก.ค. เย่ียมบ้านนักเรียน กิจการนักเรียน 
19  อังคาร   
20  พุธ   

21  พฤหัสบดี   

22  ศุกร ์   

23 วันหยุด เสาร์   
24 วันหยุด อาทิตย์   
25 11 จันทร์ ส่งผลการเรียนซ้ำทุกรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ผ่าน งานทะเบียน-วัดผล 
26  อังคาร ประกาศผลการเรียนซ้ำทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1/2565  งานทะเบียน-วัดผล 
27  พุธ   
28 ปิดเรียน พฤหัสบดี วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัว  
29  ศุกร ์   
30 วันหยุด เสาร์   
31 วันหยุด อาทิตย์   

 

 

 

 
 



   

วันที ่ สัปดาห์ที ่ วัน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เดือนสิงหาคม 

1 12 จันทร์ - 1-5 ส.ค. สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
- เช็คชื่อการเข้าเรียนในระบบ ischool-nssc ประจำเดือน กรกฎาคม 

งานวัดผลฯ 
งานจัดการเรียนการสอน 

2  อังคาร   
3  พุธ   
4  พฤหัสบดี ทัศนศึกษา ม.6 ห้องคี่  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
5  ศุกร ์ ทัศนศึกษา ม.6 ห้องคู ่ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
6 วันหยุด เสาร์   
7 วันหยุด อาทิตย์   
8 13 จันทร์ กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการออม “ออมเงินวันน้ี ทำดีเพ่ือแม่” งานธนาคาร ร.ร. 
9  อังคาร   
10  พุธ   
11  พฤหัสบดี บริจาคโลหิตเน่ืองในวันแม่แห่งชาติ งานอนามัยโรงเรียน 
12 ปิดเรียน ศุกร ์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ  
13 วันหยุด เสาร์ 13-14 ส.ค. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 งานบุคคล 
14 วันหยุด อาทิตย์   
15 14 จันทร์   
16  อังคาร   
17  พุธ   
18  พฤหัสบดี   
19  ศุกร ์   
20 วันหยุด เสาร์   
21 วันหยุด อาทิตย์   
22 15 จันทร์ ถ่ายรูปติดเอกสารจบการศึกษานักเรียนชั้น ม.6 งานทะเบียน-วัดผล 
23  อังคาร ถ่ายรูปติดเอกสารจบการศึกษานักเรียนชั้น ม.3 งานทะเบียน-วัดผล 
24  พุธ   
25  พฤหัสบดี   
26  ศุกร ์   
27 วันหยุด เสาร์   
28 วันหยุด อาทิตย์   
29 16 จันทร์   
30  อังคาร   
31  พุธ   

 

 

 

 
 



   

วันที ่ สัปดาห์ที ่ วัน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เดือนกันยายน 

1  พฤหัสบดี -เปิดบัญชีธนาคารนักเรียนชั้น ม.6 รองรับการโอนเงินปิดบัญชีเงินออมคืนนักเรียน 
-เช็คชื่อการเข้าเรียนในระบบ ischool-nssc ประจำเดือน สิงหาคม 

งานธนาคาร ร.ร. 
งานจัดการเรียนการสอน 

2  ศุกร ์   
3 วันหยุด เสาร์   
4 วันหยุด อาทิตย์   
5 17 จันทร์ การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2565 งานพัสดุ 
6  อังคาร 6-7 ก.ย. ตรวจสุขภาพประจำปีของครูและบุคลากร 2565 งานอนามัยโรงเรียน 
7  พุธ สำรวจข้อมูลการสอบปลายภาค/จัดตารางสอบ/สำรวจเวลาเรียนไม่ถึง 80% งานทะเบียน-วัดผล 

8 
 พฤหัสบดี -8-9 ก.ย.ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติัราชการ ครั้งที่ 2/2565 

-ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธ์ิสอบปลายภาค 
งานบุคคล 
งานทะเบียน-วัดผล 

9  ศุกร ์   
10 วันหยุด เสาร์   
11 วันหยุด อาทิตย์   
12 18 จันทร์   
13  อังคาร   
14  พุธ   

15 
 พฤหัสบดี -กลุ่มงาน/ กลุ่มสาระฯส่งข้อมูลผลงาน จัดทำวารสารประจำภาคเรียน  

-รับสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นพบนายก (หน่วยงานธนาคารออมสิน) 
งานประชาสัมพันธ์ 
งานธนาคาร ร.ร. 

16  ศุกร ์   

17 วันหยุด เสาร์   

18 วันหยุด อาทิตย์   

19 
19 จันทร์ -สรุปผลคะแนนด้านการออม วิชาหน้าท่ีพลเมือง ม.1- ม.3 (ส่งวิชาการ) 

-19-23 ก.ย. สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
งานธนาคาร ร.ร. 
 

20  อังคาร ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมอบทุนการศึกษา วิชาการ/แนะแนว 
21  พุธ   

22  พฤหัสบดี   

23  ศุกร ์   
24 วันหยุด เสาร์   
25 วันหยุด อาทิตย์   
26 20 จันทร์   
27  อังคาร   
28  พุธ   

29 
 พฤหัสบดี -กลุ่มสาระฯ ส่งบันทึกการจัดสอนแทน 

-ทัศนศึกษา ม.1 ห้องคี ่

กลุ่มบริหารวิชาการ 

30 
 ศุกร ์ -สรุปรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 

-ทัศนศึกษา ม.1 ห้องคู ่

กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

 



   

วันที ่ สัปดาห์ที ่ วัน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เดือนตุลาคม 

1 วันหยุด เสาร์   
2 วันหยุด อาทิตย์   

3 
 จันทร์ -บันทึกคะแนนหลังกลาง/คะแนนปลายภาค (ระบบ SGS) 

-เช็คชื่อการเข้าเรียนในระบบ ischool-nssc ประจำเดือน กันยายน 
งานวัดผลฯ 
งานจัดการเรียนการสอน 

4  อังคาร ประกวดธนาคารโรงเรียน “กิจกรรมส่งเสริมการออม” งานธนาคาร ร.ร. 
5  พุธ 5-6 ต.ค. ส่งเอกสาร ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1/2565 ทุกรายวิชา งานทะเบียน-วัดผล 
6  พฤหัสบดี   
7  ศุกร ์   
8 วันหยุด เสาร์   
9 วันหยุด อาทิตย์   
10 ปิดเรียน จันทร์ วันออกพรรษา  
11  อังคาร ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (11-28 ตุลาคม 65) กลุ่มบริหาร 
12  พุธ   
13 ปิดเรียน พฤหัสบดี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ฯ  
14  ศุกร ์   
15 วันหยุด เสาร์   

16 วันหยุด อาทิตย์   

17 
 จันทร์ -เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  ระดับชั้น ม.6 (รูปแบบ Online) 

-ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 (ออนไลน์) 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
งานทะเบียน-วัดผล 

18  อังคาร   
19  พุธ   
20  พฤหัสบดี   

21  ศุกร ์   

22  เสาร์   

23  อาทิตย์ วันปิยะมหาราช  
24 ปิดเรียน จันทร์ วันหยุดชดเชยวันปิยะมหาราช  
25  อังคาร รอบที่ 1 เก็บเงินบำรุงการศึกษา  ภาคเรียนที่ 2 / 2565  (25 ต.ค. - 6 พ.ย. 65) งานการเงินและบัญชี 

26 
 พุธ -26-28 ต.ค. 65 เปิดเตรียมการภาคเรียนที่ 2 ครูและบุคลากรฯ ลงชื่อปฏิบัติงาน  

-26 ต.ค .65 เวลา 09.00 น. ประชุมครูและบคุลากรทางการศึกษา 
ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหาร 

27  พฤหัสบดี   

28 
 ศุกร ์ -ส่งแผนการจัดการเรียนรู้/โครงการสอนฯ ภาคเรียนที่ 2/2565 

-ส่งบันทึกหลังสอน/วิจัยในชั้นเรียน/นิเทศ/PLC ภาคเรียนที่ 1/2565 
-ส่งบันทึกการจัดสอนแทน ภาคเรียนที่ 1/2565 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

29  เสาร์   
30  อาทิตย์   
31 1 จันทร์ เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มบริหาร 

 
 
 



   

วันที ่ สัปดาห์ที ่ วัน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เดือนพฤศจิกายน 

1  อังคาร ธนาคารโรงเรียนเปิดทำการ  ปีการศึกษา 2/2565 งานธนาคาร ร.ร. 
2  พุธ   
3  พฤหัสบดี   
4  ศุกร ์   
5  เสาร์   
6  อาทิตย์   
7 2 จันทร์ จัดทำหนังสืออนุสรณ์ ม.3 และ ม.6 กิจการนักเรียน 
8  อังคาร   
9  พุธ   
10  พฤหัสบดี   
11  ศุกร ์   
12  เสาร์   
13  อาทิตย์   

14 3 จันทร์   

15  อังคาร   

16  พุธ   

17  พฤหัสบดี   

18  ศุกร ์ ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครัง้ที่ 2 กิจการนักเรียน 
19  เสาร์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2565 (ม.1 และ ม.4) กิจการนักเรียน 
20  อาทิตย์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2565 (ม.2 และ ม.5) กิจการนักเรียน 

21 4 จันทร์ รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานควบคุมภายใน 

22  อังคาร   

23  พุธ   
24  พฤหัสบดี   

25  ศุกร ์ รอบที่ 2 เก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 /2565 (25 พ.ย.5 ธ.ค. 65)  งานการเงินและบัญชี 

26  เสาร์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2565  (ม.3 และ ม.6) กิจการนักเรียน 
27  อาทิตย์   
28 5 จันทร์   
29  อังคาร   
30  พุธ   

 

 

 

 

 

 



   

วันที ่ สัปดาห์ที ่ วัน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เดือนธันวาคม 

1  พฤหัสบดี วันเอดส์โลก/ยาเสพติด/หยุดการต้ังครรภ์ไม่พร้อมฯ กิจการนักเรียน 
2  ศุกร ์ กิจกรรมการศึกษาดูงาน ชุมนุมธนาคารโรงเรียน งานธนาคาร ร.ร. 
3  เสาร์   
4  อาทิตย์   

5 
 จันทร์ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร/วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
งานสัมพันธ์ชุมชน 

6 6 อังคาร   
7  พุธ   
8  พฤหัสบดี   
9  ศุกร ์   
10  เสาร์ วันรัฐธรรมนูญ  
11  อาทิตย์   
12  จันทร์ วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ  
13 7 อังคาร   
14  พุธ   
15  พฤหัสบดี   

16  ศุกร ์   

17  เสาร์   

18  อาทิตย์   
19 8 จันทร์   
20  อังคาร พิจารณาบริษัทประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน กิจการนักเรียน 

21  พุธ  21- 23 ธ.ค. ม.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565   งานวัดผลฯ 

22  พฤหัสบดี   

23  ศุกร ์ เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.3  (21-23 กพ. 66) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
24  เสาร์   
25  อาทิตย์   

26 
9 จันทร์ - ส่งเสริมประชาธิปไตยส่งเสริมประชาธิปไตย 

  (กิจกรรมเลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียนและหัวหน้าคณะสี) 
กิจการนักเรียน 

27  อังคาร   
28  พุธ   
29  พฤหัสบดี   
30  ศุกร ์   
31  เสาร์ วันสิ้นปี  

 

 

 

 



   

วันที ่ สัปดาห์ที ่ วัน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เดือนมกราคม 

1  อาทิตย์   
2 10 จันทร์   
3  อังคาร   
4  พุธ   
5  พฤหัสบดี   
6  ศุกร ์   
7  เสาร์   

8  อาทิตย์   

9 
11 จันทร์ - ปิดบัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียนนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น ม. 6 

- 9-13 ม.ค. ม.1-5 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565   
งานธนาคาร ร.ร. 
งานวัดผลฯ 

10  อังคาร   
11  พุธ   
12  พฤหัสบดี ทัศนศึกษา ม.5 ห้องคี ่  
13  ศุกร ์ ทัศนศึกษา ม.5 ห้องคู ่  
14  เสาร์   
15  อาทิตย์   
16 12 จันทร์ 17-18 ม.ค. 66  ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 งานวัดผลฯ 
17  อังคาร   
18  พุธ   

19 
 พฤหัสบดี - ทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องคี ่

- ทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องคี ่

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

20 
 ศุกร ์ - ทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องคู ่

- ทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องคู ่

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

21  เสาร์   
22  อาทิตย์   
23 13 จันทร์ 23 ม.ค. 66 เป็นต้นไป นักเรียนชั้นม.6 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   กลุ่มบริหารวิชาการ 
24  อังคาร โอนเงินปิดบัญชีเงินออม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา งานธนาคาร ร.ร. 
25  พุธ   
26  พฤหัสบดี   
27  ศุกร ์ อำลาสถาบัน ม.6 กิจการนักเรียน 
28  เสาร์   
29  อาทิตย์   
30 14 จันทร์   
31  อังคาร   

 

 

 

 



   

วันที ่ สัปดาห์ที ่ วัน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เดือนกุมภาพันธ์ 

1  พุธ -สรุปผลคะแนน ด้านการออมวิชาหน้าท่ีพลเมือง ม.1- ม.3 
-1-3 ก.พ. เข้าค่ายพักแรมและทัศนศึกษา ลูกเสือ ม.2 

งานธนาคาร ร.ร. 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2  พฤหัสบดี   
3  ศุกร ์   
4  เสาร์   
5  อาทิตย์   
6 15 จันทร์ คนดีศรีม่วงขาว กิจการนักเรียน 
7  อังคาร   
8  พุธ   
9  พฤหัสบดี 9-10 ก.พ.เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ม.1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
10  ศุกร ์   
11  เสาร์   
12  อาทิตย์   
13 16 จันทร์ จัดครูที่ปรึกษา/เลือกหัวหน้าระดับชั้น กิจการนักเรียน 
14  อังคาร นิทรรศการโครงงาน/IS กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
15  พุธ   
16  พฤหัสบดี   
17  ศุกร ์ มอบเกียรติบัตรนักเรียนชุมนุมธนาคารโรงเรียน งานธนาคาร ร.ร. 
18  เสาร์   
19  อาทิตย์   
20 17 จันทร์   
21  อังคาร -ของหายได้คืน กิจการนักเรียน 
22  พุธ -ส่งเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจการนักเรียน 

23 
 พฤหัสบดี -Big Cleaning Day 

-รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการงานธนาคารโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 
กิจการนักเรียน 
งานธนาคาร ร.ร. 

24 
 ศุกร ์ -ค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียนและจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 

-จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการงานธนาคารโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 
กิจการนักเรียน 
งานธนาคาร ร.ร. 

25  เสาร์   
26  อาทิตย์   
27 18 จันทร์   
28  อังคาร   

 

 

 

 
 

 

 



   

วันที ่ สัปดาห์ที ่ วัน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เดือน มีนาคม 

1  พุธ -การจัดทำคู่มือนักเรียน 
-กรอกข้อมูลปิดบัญชี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เล่ม อส.1) 

กิจการนักเรียน 
งานธนาคาร ร.ร. 

2  พฤหัสบดี   
3  ศุกร ์   
4  เสาร์   
5  อาทิตย์   
6 19 จันทร์   
7  อังคาร   
8  พุธ   
9  พฤหัสบดี 9-15 มี.ค.  ชั้น ม.1-5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565   งานวัดผลฯ 
10  ศุกร ์   
11  เสาร์   
12  อาทิตย์   
13 20 จันทร์ 13-14 มี.ค.ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯครั้งที ่1/2566 งานบุคคล 
14  อังคาร   
15  พุธ   
16  พฤหัสบดี   
17  ศุกร ์   
18  เสาร์   
19  อาทิตย์   
20  จันทร์   
21  อังคาร   
22  พุธ   
23  พฤหัสบดี   
24  ศุกร ์   
25  เสาร์   
26  อาทิตย์   

27 
 จันทร์ 27-29 มี.ค.ประชุมสรุปโครงการฯ ปกีารศึกษา 2565 และจัดทำแผนจัดทำ 

              แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 
งานแผนงาน 

28  อังคาร ปิดบัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียน กรณีนักเรียนลาออก งานธนาคาร ร.ร. 
29  พุธ   
30  พฤหัสบดี รายงานยอดเงิน บัญชีธนาคารโรงเรียน ให้ฝ่ายบริหาร งานธนาคาร ร.ร. 
31  ศุกร ์ อนุมัติการจบการศึกษา ครั้งที่ 1         งานทะเบียนวัดผล 

            ณ วันที่ 27 เมษายน 2565 
หมายเหตุ    1. อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
       2. ให้นักเรียนติดตามข่าวสารของโรงเรียนนครสวรรค์ ที่เว็บไซต์ www.nssc.ac.th 


