
หนา้ที ่1

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ
สัปดาห์ท่ี 1

7 พ.ค- 13 พ.ค 61

จ.7 พ.ค. 61  - ปฐมนิเทศนกัเรียน ม.1 บริหารงานบุคคล
อ. 8 พ.ค 61  - อบรมคุณธรรมนกัเรียน ม.1 บริหารงานบุคคล

พ.9-11 พ.ค.61  - ปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรม นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 บริหารงานบุคคล
   ณ วดัเขานกกระจิบ จ.ราชบุรี

สัปดาห์ท่ี 2
14 พ.ค- 20 พ.ค 61

อ.15 พ.ค. 61  - อบรมเสริมสร้างวินยัขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบคุคล,คุณครูทกุทา่น

พ.16 พ.ค. 61  - เปิดเรียนภาคเรียนท่ี 1/2561 กลุ่มบริหารงานบคุคล,คุณครูทกุทา่น

พ.16 พ.ค. 61  - จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน ตามนโยบาย ทุกกลุ่มบริหาร, 
    สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาฯ คุณครูประจ าชั้นทุกท่าน
    นกัเรียนระดบัชั้น ม.2 เวลา 14.20-15.10น. ณหอประชุม ๑๐๐ ปีสมเด็จยา่

    นกัเรียนระดบัชั้น ม.5 เวลา 15.10-16.00น. ณหอประชุม ๑๐๐ ปีสมเด็จยา่

พฤ.17 พ.ค.61  - จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน ตามนโยบาย ทุกกลุ่มบริหาร, 
    สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาฯ คุณครูประจ าชั้นทุกท่าน
    นกัเรียนระดบัชั้น ม.3 เวลา 14.20-15.10น. ณหอประชุม ๑๐๐ ปีสมเด็จยา่

    นกัเรียนระดบัชั้น ม.6 เวลา 15.10-16.00น. ณหอประชุม ๑๐๐ ปีสมเด็จยา่

สัปดาห์ท่ี 3
21 พ.ค- 27 พ.ค 61

จ. 21 พ.ค.61  - จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน ตามนโยบาย ทุกกลุ่มบริหาร, 
    สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาฯ คุณครูประจ าชั้นทุกท่าน
    นกัเรียนระดบัชั้น ม.1 เวลา 14.20-15.10น. ณหอประชุม ๑๐๐ ปีสมเด็จยา่

    นกัเรียนระดบัชั้น ม.4 เวลา 15.10-16.00น. ณหอประชุม ๑๐๐ ปีสมเด็จยา่

จ. 21 พ.ค.61  - นกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯ เร่ิมเรียนเสริมศกันภาพ  ม.1-ม.6 หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯ
พฤ.24 พ.ค.61  - อบรมคุณธรรม นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 บริหารงานบุคคล
ศ.25 พ.ค.61  - อบรมคุณธรรม นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 บริหารงานบุคคล
สัปดาห์ท่ี 4

28 พ.ค- 3 ม.ิย 61

จ.28 พ.ค.61  - อบรมคุณธรรม นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 บริหารงานบุคคล
 - กิจกรรมวนัวิสาขบูชา กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

อ.29 พ.ค. 61  -หยดุเรียนเน่ืองในวนัวิสาขบูชา ทุกกลุ่มบริหาร
พ.30 พ.ค. 61  -อบรมคุณธรรม นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 บริหารงานบุคคล

พฤ.31พ.ค.- 10 มิ.ย.61 -กิจกรรมการแข่งขนักีฬาภายนอก "บาสเกตบอล สปอนเซอร์ 2018" กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา

ข้อมูล ณ วนัที ่9 ส.ค. 61   

ปฏิทินปฏิบติังาน  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2561
เปิดเรียนภาคเรียนท่ี 1/2561  วนัพธุท่ี 16 พฤษภาคม 2561

 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้



หนา้ที ่2

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วนัที่ 9 ส.ค. 61 

ศ. 1 มิ.ย. 61  - กิจกรรมรับบริจาคโลหิต คร้ังท่ี 1 โดยสภากาชาดไทย บริหารทัว่ไป,งานอนามยั
ศ.1 มิ.ย.-31 ก.ค.61  - EP/MEP Open house 2018 โครงการ EP

ส. 2 มิ.ย.61  - ภาคเชา้ ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.2 และ ม,5 วิชาการ,บริหารงานบุคคล,รองฯทุกกลุ่ม

    ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา่ เวลา 09.00 น.- 12.00 น. ทะเบียนวดัผล

 - ภาคบ่าย ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.3 และ ม,6 วิชาการ,บริหารงานบุคคล,รองฯทุกกลุ่ม

    ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา่ เวลา 13.00 น.- 16.00 น. ทะเบียนวดัผล

อา. 3 มิ.ย.61  - ภาคเชา้ ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.1  วิชาการ,บริหารงานบุคคล,รองฯทุกกลุ่ม

    ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา่ เวลา 09.00 น.-12.00 น. ทะเบียนวดัผล

 - ภาคบ่าย ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.4 วิชาการ,บริหารงานบุคคล,รองฯทุกกลุ่ม

    ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา่ เวลา 13.00 น.- 16.00 น. ทะเบียนวดัผล

สัปดาห์ท่ี 5
4 ม.ิย. - 10 ม.ิย.61

จ.4 มิ.ย.-31 ส.ค. 61  - กิจกรรมการแข่งขนั  "เพชรนวมินทร์วิทยาศาสตร์" วิชาการ.กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
อ. 5 มิ.ย. 61  - นกัเรียนระดบัชั้น ม.4-ม.6 สอบคดัเลือก และรายงานตวัเพ่ือเป็น กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน, หน.นศท.

    นกัศึกษาวิชาทหาร ประจ าปี 2561
 - กิจกรรมวนัส่ิงแวดลอ้มโลก วิชาการ.กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

สัปดาห์ท่ี 6
11 ม.ิย.- 17 ม.ิย. 61

จ. 11 มิ.ย. 61  - กิจกรรมดูละครสะทอ้นคุณธรรม ม.ปลาย วิชาการ,กลุ่มสาระฯภาษาไทย
อ. 12 มิ.ย. 61  - กิจกรรมดูละครสะทอ้นคุณธรรม ม.ตน้ วิชาการ,กลุ่มสาระฯภาษาไทย
พ.13 มิ.ย.61  - พิธีประดบัเขม็มงกุฏขตัติยราชนารีฯ นกัเรียน ม.4 บริหารงานบุคคล
สัปดาห์ท่ี 7

18 ม.ิย.- 24 ม.ิย. 61

จ.18-29 มิ.ย. 61  - กิจกรรมการแข่งขนัฟตุซอลตา้นภยัยาเสพติด กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา
อ. 19 มิ.ย.61  - ปฐมนิเทศ นกัศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีท่ี 1-3 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน,หน. นศท.
พ.20 มิ.ย.61  - นกัเรียนระดบัชั้น ม.2 สอบการรู้เร่ืองการอ่าน(Reading Literacy) PISA วิชาการ.ทะเบียนและวดัผล
พฤ.21 มิ.ย.61  - กิจกรรมพิธีไหวค้รู บริหารงานบุคคล

 - นกัเรียนระดบัชั้น ม.3 สอบการรู้เร่ืองการอ่าน(Reading Literacy) PISA วิชาการ.ทะเบียนและวดัผล
 มิ.ย. 61  - เตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ จากหน่วยงานตน้สังกดั งานประกนัคุณภาพ,คุณครูทุกท่าน

สัปดาห์ท่ี 8
25 ม.ิย.- 1 ก.ค.61

จ. 25 มิ.ย. 61  - นกัเรียนระดบัชั้น ม.1 สอบการรู้เร่ืองการอ่าน(Reading Literacy) PISA วิชาการ.ทะเบียนและวดัผล
อ. 26 มิ.ย. 61  - กิจกรรมวนัสุนทรภู่ วิชาการ,กลุ่มสาระฯภาษาไทย
อ. 26 มิ.ย. 61  - นกัศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีท่ี 1-3 เร่ิมเรียน กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

พ.27-29 มิ.ย. 61  - ตรวจสุขภาพนกัเรียนประจ าปี 2561 บริหารทัว่ไป,งานอนามยั
ศ.29 มิ.ย.61  - ประชุมผูป้กครอง ม.1,ม.4 (รายงานผลการเรียน หลงัเรียน โครงการ EP

    หน่วยการเรียนท่ี 1 )



หนา้ที ่3

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วนัที่ 9 ส.ค. 61 

สัปดาห์ท่ี 9
  2 ก.ค -8 ก.ค.61

จ.2 -8 ก.ค.61  - กิจกรรมการแข่งขนับาสเกตบอลนกัเรียน สหวิทยาเขตเบญจบูรพาคร้ังท่ี 1 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
อ.3 ก.ค.61  - กิจกรรมทบทวนค าปฎิญาณตน และสวนสนามเน่ืองในวนั กิจรรมพฒันาผูเ้รียน

    คลา้ยวนัสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
พฤ. 5 ก.ค. 61  - กิจกรรมเปิดโลกกวา้งทางการศึกษา ม.6 วิชาการ,งานแนะแนว
พฤ.5-7 ก.ค. 61  - กิจกรรมลูกเสือสหวิทยาเขตเบญจบูรพา ณ ค่ายลูกเสือ ศรีกะอางแคมป์ คณะผูบ้ริหาร,กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

    จงัหวดันครนายก
สัปดาห์ท่ี 10

9 ก.ค.- 15 ก.ค. 61

จ.9 ก.ค.61  - กิจกรรมวนัทานาบาตะ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ,สาระฯญ่ีปุ่ น

สัปดาห์ท่ี 11
16 ก.ค.- 22 ก.ค. 61

จ.16 -20 ก.ค. 61  - สอบกลางภาคเรียนท่ี 1/2561 ม.1-ม.6 วิชาการ,ทะเบียนวดัผล,คุณครูทกุทา่น

สัปดาห์ท่ี 12
23 ก.ค.-29 ก.ค.61

จ. 23 ก.ค. 61  - กิจกรรมวนัอาสาฬหบูชา และวนัเขา้พรรษา กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
อ.24 ก.ค.61  - ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย วิชาการ,คุณครูทุกท่าน

    ในการจดัการศึกษาฯ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ปีการศึกษา 2561  ม.1-ม.3

พ.25 ก.ค.61  - ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย วิชาการ,คุณครูทุกท่าน
    ในการจดัการศึกษาฯ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ปีการศึกษา 2561  ม.4-ม.6

พฤ. 26 ก.ค. 61  - พิธีถวายพระพรชยัมงคล แด่ สมเด็จพระเจา้อยูห่วั มหาวชิราลงกรณ ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
    บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา

ศ. 27 ก.ค. 61  - หยดุเรียนเน่ืองในวนัอาสาฬหบูชา ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
สัปดาห์ท่ี 13

30 ก.ค.- 5 ส.ค. 61

จ. 30 ก.ค. 61  - หยดุเรียนเน่ืองในวนัหยดุชดเชยวนัเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลท่ี 10 ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
อ. 31 ก.ค. 61  - กิจกรรมวนัภาษาไทย วิชาการ,กลุ่มสาระฯภาษาไทย

 - กิจกรรม จบัรางวลัทายผลฟตุบอลโลก 2018 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา
พ.1-17 ส.ค. 61  - กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วิชาการ.กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
พ.1-3 ส.ค. 61  - กิจกรรมสัปดาห์หอ้งสมุด งานหอ้งสมุด
ส.4 -9 ส.ค. 61  - กิจกรรมบรรพชาสามเณร กลุ่มโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติฯ กลุ่ม ร.ร. เฉลิมพระเกียรติฯ
สัปดาห์ท่ี 14

6 ส.ค.- 12 ส.ค. 61

จ.6-10 ส.ค.61  - ตอ้นรับคณะครูจากโรงเรียน Kagoshima ประเทศ ญ่ีปุ่ น กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ,สาระฯญ่ีปุ่ น

.... ส.ค.61  - กิจกรรมลูกเสือตา้นภยัยาเสพติด สพม.2 ณค่ายลูกเสือสวนสยาม คณะผูบ้ริหาร,กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
    ทะเล-กรุงเทพ จงัหวดักรุงเทพมหานคร



หนา้ที ่4

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ
อ. 7 ส.ค. 61  - ตรวจสุขภาพครูประจ าปี 2561 บริหารทัว่ไป,งานอนามยั
ศ.10 ส.ค. 61  - พิธีถวายพระพรชยัมงคลสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ ทุกกลุ่มบริหาร,กลุ่มสาระฯสังคม

   ในรัชกาลท่ี 9  86 พรรษา  และกิจกรรมทอดผา้ป่า ครบรอบวนัสถาปนา
   26 ปี  โรงเรียน น.ต.อ.น. 

สัปดาห์ท่ี 15
13 ส.ค.- 19 ส.ค. 61

จ.13 ส.ค. 61  - หยดุเรียนเน่ืองในวนัหยดุชดเชย วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ ทุกกลุ่มบริหาร
    พระนางเจา้พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9

อ.14 ส.ค. 61  - กิจกรรมการแข่งขนัฟตุซอลนกัเรียน สหวิทยาเขตเบญจบูรพา คร้ังท่ี 3 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา
อา.19 ส.ค. 61  - นกัเรียน ม.4-ม.6โครงการ EPทดสอบความรู้ทางภาษาองักฤษ โครงการ EP

    ( CU-TEP)
สัปดาห์ท่ี 16

20 ส.ค.- 26 ส.ค. 61

ช่วงสปัดาห์ท่ี 16  - ทศันศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ณ เมืองทองธานี หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯ
พฤ.23 ส.ค. 61  - กิจกรรมเปิดโลกกวา้งทางการศึกษา ม.3 ณ หอประชุม ๑๐๐ ปีสมเด็จยา่ วิชาการ,งานแนะแนว
ศ.24 ส.ค. 61  - กิจกรรมการแข่งขนัทกัษะภาษาจีน (รอบศูนยเ์ครือข่าย) กลุ่มสาระฯภาษาต่างประทศ,

    ณ หอประชุม ๑๐๐ ปีสมเด็จยา่ สาระฯจีน
สัปดาห์ท่ี 17

27 ส.ค.- 2 ก.ย. 61

ศ.31 ส.ค. 61  - กิจกรรมเตรียมความพร้อมนกัเรียนสู่การสอบวดัระดบัความรู้ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประทศ,
    ภาษาจีน (HSK) ณ หอ้งโสตทศันศึกษา สาระฯจีน

ช่วงสปัดาห์ท่ี 17  - กิจกรรม Open House ณ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯ
    ลาดกระบงั

สัปดาห์ท่ี 18
3 ก.ย..- 9 ก.ย. 61

สัปดาห์ท่ี 19
3 ก.ย..- 9 ก.ย. 61

สัปดาห์ท่ี 20
10 ก.ย. - 16 ก.ย.61

สัปดาห์ท่ี 21
17 ก.ย..- 23 ก.ย. 61

จ.17-21 ก.ย. 61  - สอบปลายภาคเรียนท่ี 1/2561 ม.1-ม.6 วิชาการ,ทะเบียนวดัผล,คุณครูทกุทา่น

สัปดาห์ท่ี 22
24 ก.ย..- 30 ก.ย. 61

จ.24 ก.ย.-3 ต.ค. 61  - เรียนเสริมศกัยภาพนกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯ ม.1-ม.6 หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯ
จ.24-26 ก.ย. 61  - กิจกรรมเขา้ค่ายภาษาองักฤษนกัเรียน ม.1,ม.2 โครงการ EP โครงการ EP
ศ.28 ก.ย. 61  - กิจกรรมงานมุทิตาจิตเกษียณอายรุาชการ บริหารงานบุคคล,คุณครูทุกท่าน
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วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วนัที่ 9 ส.ค. 61 

สัปดาห์ท่ี 23
1 ต.ค. - 7 ต.ค. 61

พ.3-5 ต.ค. 61  - กิจกรรมเขา้ค่ายภาษาองักฤษนกัเรียน ม.3,ม.4 โครงการ EP โครงการ EP
 - กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ กลุ่สาระฯคณิตศาสตร์

พฤ.4 ต.ค. 61  - ค่ายทกัษะวิทยฯ์-คณิตฯ นกัเรียน ม.ตน้ หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯ
ศ.5-6 ต.ค. 61  - สัมมนาบุคลากรโครงการหอ้งเรียนพิเศษ วิทยฯ์-คณิตฯ หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯ

 *หมายเหตุ ทั้งน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงก าหนดการไดต้ามความเหมาะสม งานนโยบายและแผนงาน


