
หนา้ที ่1

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ
สัปดาห์ที่ 1

24 ต.ค. - 31 ต.ค. 59

พฤ. 27-28 ต.ค. 59  - อบรมระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
 - คุณครูทุกท่านเร่ิมลงเวลาปฎิบติัราชการ

อา. 30 -1 พ.ย. 59  - นกัเรียน ม.6  สอบ GAT , PAT (คร้ังท่ี 1) วิชาการ,ทะเบียนวดัผล
จ. 31 ต.ค. 59  - เปิดภาคเรียนท่ี 2/2559 ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
สัปดาห์ที่ 2

1 พ.ย. - 6 พ.ย. 59

พ. 2-16 พ.ย. 59  - กิจกรรมกีฬาสีภายใน (ร่นคาบเรียน 5 นาที) กลุ่มบริหารงานบุคคล,คณะสี
 พ. 2 พ.ย. 59  - รับสมคัรสอบ  Pre  ม. 1 วิชาการ,ทะเบียนวดัผล
ส. 5 พ.ย. 59  - เชา้ ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.2,ม,5  ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา่ วิชาการ,บริหารบุคคล,รองฯทุกกลุ่ม

 - บ่าย ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.3,ม.6 ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา่ ทะเบียนวดัผล,งานสารบรรณ
อา. 6 พ.ย. 59  - เชา้ ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.1 ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา่ วิชาการ,บริหารบุคคล,รองฯทุกกลุ่ม

 - บ่าย ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.4 ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา่ ทะเบียนวดัผล,งานสารบรรณ

สัปดาห์ที่ 3
7 พ.ย. - 13 พ.ย. 59

อา. 13 พ.ย. 59  - นกัเรียน ม.1-3 โครงการ EP  สอบ CU- SAT ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั วิชาการ,โครงการ EP

สัปดาห์ที่ 4
14 พ.ย. - 20 พ.ย. 59

จ. 14 พ.ย. 59  - แข่งขนัศิลปหตัถกรรมนกัเรียน คร้ังท่ี 66 เคร่ืองบินพลงัยาง วิชาการ,กลุ่มสาระวิทยฯ์
พฤ.17-18 พ.ย. 59  - การแข่งขนักีฬาสีภายในเฟ่ืองฟ้าเกมส์ คร้ังท่ี 22 บริหารบุคคล,สาระฯสุขศึกษาฯ

คณะสี,งานอนามยั

สัปดาห์ที่ 5
21 พ.ย.-27 พ.ย. 59

จ.21 พ.ย. 59  - สอบธรรมศึกษา  EP ม.1- ม.5 วิชาการ , โครงการ EP
ศ.  25 พ.ย. 59  - กิจกรรมวนัวชิราวุธ วิชาการ , กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

ข้อมูล ณ วนัที่ 2 พ.ย. 59  
                                                                      โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้                    

ปฏิทินปฏิบติังาน  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2559
เปิดเรียนภาคเรียนท่ี 2/2559    วนัจนัทร์ท่ี 31 ตุลาคม 2559



หนา้ที ่2

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ
สัปดาห์ที่ 6 ขอ้มูล ณ วนัท่ี 2 พ.ย. 59

28 พ.ย. - 4 ธ.ค. 59

อ. 29 พ.ย. 59  - ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ม. 1 ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา่ วิชาการ,กลุ่มสาระ วิทยฯ์
พ. 30 พ.ย. 59  - ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ม. 4 ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา่ วิชาการ,กลุ่มสาระ วิทยฯ์
ศ. 2 ธ.ค. 59  - จดักิจกรรมวนัพ่อแห่งแผ่นดิน บริหารบุคคล,กลุ่มสาระฯสงัคม

 - ประกาศผลการคดัเลือกนกัเรียนโควตา เขา้ศึกษาต่อ ม.4 โครงการ EP วิชาการ , โครงการ EP
สัปดาห์ที่ 7     

5 ธ.ค - 11 ธ.ค. 59

อา. 4-13 ธ.ค. 59  - โครงการแลกเปล่ียนภาษาและวฒันธรรม ไทย-อินโดนีเซีย วิชาการ , โครงการ EP
จ. 5 ธ.ค.59  - หยดุวนัพ่อแห่งชาติ
สัปดาห์ที่ 8

12 ธ.ค - 18 ธ.ค. 59

จ. 12 ธ.ค. 59  - หยดุชดเชยวนัรัฐธรรมนูญ
อ.13 ธ.ค. 59  - กิจกรรมพฒันาทกัษะชีวิต นกัเรียน ม.4 ทุกคน ณ หอประชุม ๑๐๐ปี ครูม่ิงขวญั,กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
พฤ.15 ธ.ค. 59  - กิจกรรมเปิดโลกกวา้งทางการศึกษา ม.3 วิชาการ.งานแนะแนว
ส. 17 ธ.ค. 59  - กิจกรรมเขา้ค่ายลูกเสือระดบัชั้น ม.1 วิชาการ.กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
สัปดาห์ที่ 9

19 ธ.ค. - 25 ธ.ค. 59

ส. 24-25 ธ.ค. 59  - นกัเรียน ม.6 สอบ 9 วิชาสามญั วิชาการ,ทะเบียนวดัผล
สัปดาห์ที่ 10

26 ธ.ค. 59 - 1 ม.ค. 60

จ.26-30 ธ.ค. 59  - สอบกลางภาคเรียนท่ี 2/2559 วิชาการ,ทะเบียนวดัผล, ครูทุกท่าน
สัปดาห์ที่ 11

2 ม.ค. -8 ม.ค. 60
พ. 4-11 ม.ค. 60  - กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ วิชาการ,กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
พ. 4 ม.ค. 60  - กิจกรรมท าบุญตกับาตรเน่ืองในวนัข้ึนปีใหม่ กลุ่มบริหารบุคคล,กลุ่มสาระฯสงัคม
ศ. 6 ม.ค. 60  - งานช่ืนชมรางวลัเกียรติยศ น.ต.อ.น. บริหารบุคคล,บริหารทัว่ไป
อา. 8 ม.ค. 60  - สอบ Pre  ม.1  โครงการ EP วิชาการ , โครงการ EP
สัปดาห์ที่ 12

9 ม.ค.- 15 ม.ค. 60
อ.10-11 ม.ค. 60  - กิจกรรมแข่งขนัตอบปัญหาสารานุกรมไทย กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
พฤ 12 -14 ม.ค. 60  - กิจกรรมเขา้ค่ายลูกเสือ ม.2 วิชาการ,กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
พฤ.12-15 ม.ค. 60  - กิจกรรมค่ายคุณธรรม "จิตสดใส  ใจเบิกบาน" ณ จงัหวดัจนัทบุรี วิชาการ , กลุ่มสาระฯสงัคม
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วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 2 พ.ย. 59

สัปดาห์ที่ 13
16 ม.ค.- 22 ม.ค. 60

จ. 16 ม.ค. 60  - หยดุวนัครู
 - กิจกรรม Day Trip ม.1-ม.4 โครงการ EP โครงการ EP

ส. 21 ม.ค. 60  - EP Exhibition 2017 โครงการ EP
อา. 22 ม.ค. 60  - สอบ Pre  ม.1  ห้องเรียนปกติ วิชาการ
สัปดาห์ที่ 14

23 ม.ค.- 29 ม.ค. 60
พ.25-27 ม.ค. 60  - ติวเขม้ขน้ นกัเรียนระดบัชั้น  ม.6 วิชาการ , ทะเบียนวดัผล
พฤ.26-29 ม.ค. 60  - กิจกรรมค่ายอาสาพฒันาชุมชน วิชาการ , ครูกิตติวรรณและคณะ
ส. 28-29 ม.ค. 60  - กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ นกัเรียนระดบัชั้น ม.4 วิชาการ , กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

สัปดาห์ที่ 15
30 ม.ค.- 5 ก.พ. 60
จ. 30  ม.ค. 60  - ติวเขม้ขน้ นกัเรียนระดบัชั้น  ม.6 วิชาการ , ทะเบียนวดัผล

อ.31 ม.ค.-3 ก.พ. 60  - ติวเขม้ขน้ นกัเรียนระดบัชั้น  ม.3 วิชาการ , ทะเบียนวดัผล
ส. 4-5  ก.พ. 60  - นกัเรียน ม.3 สอบ O-NET  ปีการศึกษา 2559 วิชาการ , ทะเบียนวดัผล

สัปดาห์ที่ 16
6 ก.พ. -12 ก.พ. 60

อ.7 ก.พ. 60  - ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ม.1/3-7 ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา่ วิชาการ , กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
 อ.7 ก.พ. 60  - ค่ายเยาวชนอาสา และป้องกนัสาธารณภยั "ความปลอดภยัทางน ้า" กลุ่มสาระฯสุขศึกษา , งานอนามยั
สัปดาห์ที่ 17

13 ก.พ. -19 ก.พ. 60

ส.18-19 ก.พ. 60  - นกัเรียนชั้น ม.6 สอบ O-NET  ปีการศึกษา 2559 วิชาการ , ทะเบียนวดัผล
สัปดาห์ที่ 18

20 ก.พ.-26 ก.พ. 60

จ.20-24 ก.พ. 60  - รับสมคัรนกัเรียน ม.1 , ม.4  ห้องเรียนพิเศษ โครงการ EP วิชาการ ,  โครงการ  EP
    ห้องเรียนพิเศษ วิทยฯ์ - คณิตฯ  ปีการศึกษา  2560 ห้องเรียนพิเศษ วิทยฯ์- คณิตฯ

สัปดาห์ที่ 19
27 ก.พ.-5 ม.ีค. 60

จ.27 ก.พ.-3 มี.ค. 60  - สอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2/2559 วิชาการ , ทะเบียนวดัผล ,ครูทุกท่าน
ส. 4 มี.ค. 60  - สอบคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ โครงการ EP วิชาการ ,  โครงการ  EP

    ห้องเรียนพิเศษ วิทยฯ์-คณิตฯ ปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนพิเศษ วิทยฯ์- คณิตฯ
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วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 2 พ.ย. 59

อา 5 มี.ค. 60  - สอบคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ โครงการ EP วิชาการ ,  โครงการ  EP
    ห้องเรียนพิเศษ วิทยฯ์-คณิตฯ ปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนพิเศษ วิทยฯ์- คณิตฯ

สัปดาห์ที่ 20
6 ม.ีค.-12 ม.ีค. 60

พฤ.9  มี.ค. 60  - ประกาศผลสอบเขา้ศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ โครงการ EP วิชาการ ,  โครงการ  EP
    ห้องเรียนพิเศษ วิทยฯ์-คณิตฯ ปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนพิเศษ วิทยฯ์- คณิตฯ
 - ปัจฉิมนิเทศนกัเรียนระดบัชั้น ม.3 บริหารบุคคล

ศ.10  มี.ค. 60  - ประกาศผลสอบเขา้ศึกษาต่อ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ โครงการ EP วิชาการ ,  โครงการ  EP
    ห้องเรียนพิเศษ วิทยฯ์-คณิตฯ ปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนพิเศษ วิทยฯ์- คณิตฯ
 - ปัจฉิมนิเทศนกัเรียนชั้น ม.6 บริหารบุคคล

ส.11 มี.ค.-12 มี. 60  - นกัเรียน ม.6 สอบ GAT ,PAT คร้ังท่ี 2 วิชาการ , ทะเบียนวดัผล
ภายใน 12  มี.ค. 60  - รายงานตวันกัเรียน ม.1,ม.4 ห้องเรียนพิเศษ โครงการ EP วิชาการ ,  โครงการ  EP

    ห้องเรียนพิเศษ วิทยฯ์-คณิตฯ ปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนพิเศษ วิทยฯ์- คณิตฯ
สัปดาห์ที่ 21

13 ม.ีค. -19 ม.ีค. 60

จ.13 -14 มี.ค.60  - นกัเรียน ม.6 สอบ GAT , PAT รอบท่ี 2 วิชาการ,ทะเบียนวดัผล
ส. 18  มี.ค. 60  - มอบตวั นกัเรียน ม.1,ม.4 ห้องเรียนพิเศษโครงการ EP วิชาการ ,  โครงการ  EP

    ห้องเรียนพิเศษ วิทยฯ์-คณิตฯ ปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนพิเศษ วิทยฯ์- คณิตฯ
สัปดาห์ที่ 22

20 ม.ีค.-26 ม.ีค. 60

จ.20-24 มี.ค. 60  - เรียนปรับพ้ืนฐาน ม. 1,ม.4 ช่วงท่ี 1 โครงการ EP วิชาการ ,  โครงการ  EP
ศ. 24 มี.ค. 60  - กิจกรรมงานกีฬาสหวิทยาเขตเบญจบูรพา กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
สัปดาห์ที่ 23

27 ม.ีค.-2  เม.ย. 60

จ.27 -28 มี.ค. 60  - รับสมคัรนกัเรียนความสามารถพิเศษ ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2560 วิชาการ, งานรับนกัเรียน ,งานทะเบียนวดัผล

คณะกรรมการรับนกัเรียน
จ.27 -30 มี.ค. 60  - รับสมคัรนกัเรียนห้องเรียนปกตินกัเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ และ วิชาการ, งานรับนกัเรียน ,งานทะเบียนวดัผล

     เง่ือนไขพิเศษ ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการรับนกัเรียน
พฤ. 30 มี.ค. 60  - สอบคดัเลือกนกัเรียนความสามารถพิเศษ ม.1 ,ม.4 ปีการศึกษา 2560 วิชาการ, งานรับนกัเรียน ,งานทะเบียนวดัผล

คณะกรรมการรับนกัเรียน
ศ. 31 มี.ค. 60  - ประกาศผลสอบและรายงานตวันกัเรียนความสามารถพิเศษ ม.1 ,ม.4 วิชาการ, งานรับนกัเรียน ,งานทะเบียนวดัผล

    ปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการรับนกัเรียน
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ศ. 31 มี.ค. 60  - จดัพิธีแจกประกาศนียบตัรนกัเรียน ม.3,ม.6 วิชาการ,งานทะเบียนวดัผล
ส. 1 เม.ย. 60  - สอบคดัเลือกนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรียนปกติ  ปีการศึกษา 2560 วิชาการ, งานรับนกัเรียน ,งานทะเบียนวดัผล

คณะกรรมการรับนกัเรียน
อา. 2 เม.ย. 60  - สอบคดัเลือกนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อ ม.4 ห้องเรียนปกติ  ปีการศึกษา 2560 วิชาการ, งานรับนกัเรียน ,งานทะเบียนวดัผล

คณะกรรมการรับนกัเรียน
สัปดาห์ที่ 24

3 เม.ย. -9 เม.ย. 60

จ. 3-7 เม.ย. 60  - เรียนปรับพ้ืนฐาน ม. 1,ม.4 ช่วงท่ี 1 โครงการ EP วิชาการ ,  โครงการ  EP
พ. 5 เม.ย. 60  - ประกาศผลสอบและรายงานตวันกัเรียนเขา้ศึกษาต่อ ม.1 วิชาการ, งานรับนกัเรียน ,งานทะเบียนวดัผล

    ประเภทสอบและเง่ือนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการรับนกัเรียน
พฤ. 6 เม.ย. 60  - ประกาศผลสอบและรายงานตวันกัเรียนเขา้ศึกษาต่อ ม.4 วิชาการ, งานรับนกัเรียน ,งานทะเบียนวดัผล

    ประเภทสอบและเง่ือนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการรับนกัเรียน
ศ. 7 เม.ย. 60  - จบัฉลากพร้อมประกาศผล และรายงานตวันกัเรียนเขา้ศึกษาต่อ ม.1 วิชาการ, งานรับนกัเรียน ,งานทะเบียนวดัผล

    (ในเขตพ้ืนท่ีบริการ) ปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการรับนกัเรียน
สัปดาห์ที่ 25

10 เม.ย. - 16 เม.ย.60

จ.10 -11 เม.ย. 60  - เรียนซ ้าภาคฤดูร้อน ม. 1 - ม. 6 วิชาการ , งานทะเบียนวดัผล
สัปดาห์ที่ 26

17 เม.ย.-23 เม.ย. 60

พ. 19 เม.ย. 60  - มอบตวันกัเรียน ม. 1 ห้องเรียนปกติ (ทุกประเภท) ปีการศึกษา 2560 วิชาการ, งานรับนกัเรียน 
งานทะเบียนวดัผล

พฤ. 20 เม.ย. 60  - มอบตวันกัเรียน ม. 4 ห้องเรียนปกติ (ทุกประเภท) ปีการศึกษา 2560 วิชาการ, งานรับนกัเรียน,งานทะเบียนวดัผล 

     สัปดาห์ที่ 27

24 เม.ย.-30 เม.ย. 60

   จ. 24  เม.ย. 60  - ส่งผลเรียนซ ้า  ม. 1 - ม. 6 วิชาการ , งานทะเบียนวดัผล
จ. 24-28 เม.ย. 60  - เรียนปรับพ้ืนฐาน ม. 1,ม.4 ช่วงท่ี 2 โครงการ EP วิชาการ ,  โครงการ  EP
พฤ. 27 เม.ย. 60  - แจกใบ ปพ.1 ให้นกัเรียน ม.3 , ม.6 ท่ีจบรอบ 2 วิชาการ , งานทะเบียนวดัผล

     สัปดาห์ที่ 28

1 พ.ค.-7 พ.ค. 60

     * หมายเหตุ   ทั้งน้ีอาจเปล่ียนแปลงก าหนดการไดต้ามความเหมาะสม
งานนโยบายและแผนงาน


