
หนา้ที ่1

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ
สัปดาห์ที ่1

1 พ.ค- 7 พ.ค 60

อ.2-6 พ.ค.60  - กิจกรรมพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ นกัเรียน ม.5 ณ สาธารณรัฐ สิงคโปร์ โครงการ EP
พ.3 พ.ค.60  - กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ณ จ.ชลบุรี หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯ
พฤ.4 พ.ค.60  - ปฐมนิเทศนกัเรียน หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯ หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯ
สัปดาห์ที ่2

8 พ.ค- 14 พ.ค 60

อ.8 พ.ค.60  - ปฐมนิเทศนกัเรียน ม.1 (ใหม)่ บริหารบุคคล
พ.9 พ.ค.60  - ปฐมนิเทศนกัเรียน ม.4 (ใหม)่ บริหารบุคคล
สัปดาห์ที ่3

15 พ.ค- 21 พ.ค 60

จ. 15 พ.ค.60  - ประชุม/อบรม ครูก่อนเปิดภาคเรียน ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
อ.16 พ.ค.60  - เปิดภาคเรียนท่ี 1/2560 ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

 - จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเคร่ืองแบบนกัเรียนใหน้กัเรียน
    ม.1-ม.6  และ/หรือผูป้กครอง ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2560 ตามนโยบาย ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
    สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา

สัปดาห์ที ่4
22 พ.ค- 28 พ.ค 60

จ.22-.25 พ.ค.60  - ค่ายอบรมพฒันาจิตใจ ณ ศูนยพ์ฒันาจิตเฉลิมพระเกียรติ วดัวะภูแกว้ บริหารบุคคล
    นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6

สัปดาห์ที ่5
29 พ.ค- 4 ม.ิย.60

จ.29 พ.ค.-1 มิ.ย.60  - ประชาสัมพนัธ์ กิจกรรมเพชรนวมินทร์  วิชาการ,กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
อ.30 พ.ค.60  - ผูบ้ริหาร และขา้ราชการครูโรงเรียน น.ต.อ.น. เขา้ร่วมพิธีบ าเพญ็กุศล

   ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช
ส.3 มิ.ย.60  - เชา้ ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.2,ม.6 ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา่ วิชาการ,บริหารบคุคล,รองฯทกุกลุ่ม

 - บา่ย ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.3,ม.5 ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา่ ทะเบียนวดัผล,งานสารบรรณ
อา. 4 มิ.ย.60  - เชา้ ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.1 ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา่ วิชาการ,บริหารบคุคล,รองฯทกุกลุ่ม

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

ข้อมูล ณ วนัที ่2 ส.ค. 60  
                                                                      โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้                    

ปฏิทินปฏิบติังาน  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2560
เปิดเรียนภาคเรียนท่ี 1/2560  วนัองัคารท่ี 16 พฤษภาคม 2560



หนา้ที ่2

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 2 ส.ค. 60  

สัปดาห์ที ่6
5 ม.ิย.- 11 ม.ิย. 60

จ.5 มิ.ย.-15 ก.ย.60  - เรียนเสริมศกัยภาพ (หลงัเลิกเรียน) วิชาการ,หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯ
จ.5 มิ.ย. 60  - กิจกรรมค่ายเยาวชนอาสาสมคัรป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยัทางน ้า กลุ่มสาระฯสุขศึกษา และพละศึกษา

    ณ หอ้งโสตทศันศึกษา และสระวา่ยน ้าหมู่บา้นสัมมากร
อ.6 มิ.ย.60  - กิจกรรมรับบริจาคโลหิต บริหารทัว่ไป,งานอนามยั
สัปดาห์ที ่7

12 ม.ิย.- 18 ม.ิย. 60

จ.12มิ.ย.-18 ส.ค.60  - กิจกรรมเพชรนวมินทร์ วิชาการ,กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
อ.13 มิ.ย.60  - พิธีประดบัเขม็มงกุฏขตัติยราชนารีฯ นกัเรียน ม.4 บริหารงานบุคคล
พฤ.15 มิ.ย.60  - กิจกรรมพิธีไหวค้รู บริหารงานบุคคล
สัปดาห์ที ่8

19 ม.ิย.- 25 ม.ิย.60

จ.19 มิ.ย.-6 ก.ค.60  - กิจกรรมแข่งขนัทกัษะภาษาไทย วิชาการ,กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ศ. 23 มิ.ย.60  - ประชุมผูป้กครอง และนกัเรียน ม.1 และม.4 (เวลา 17.00น.) วิชาการ,โครงการ EP
สัปดาห์ที ่9

26 ม.ิย.- 2 ก.ค 60

จ.26 มิ.ย. 60  - กิจกรรมวนัสุนทรภู่ วิชาการ,กลุ่มสาระฯภาษาไทย
พ.28-30 มิ.ย.60  - ตรวจสุขภาพนกัเรียนประจ าปีการศึกษา 2560 บริหารทัว่ไป,งานอนามยั

พ.28 มิ,ย,-8 ก.ค.60  - กิจกรรมแข่งขนัฟตุซอลตา้นภยัยาเสพติด (ช่วงพกัลางวนั และ บริหารงานบุคคล,งานป้องกนัและ
    หลงัเลิกเรียน) ณ ลานกีฬาฟ้า-ชมพู แกไ้ขปัญหายาเสพติดฯ

สัปดาห์ที ่10
3 ก.ค.- 9 ก.ค. 60

อ.4 ก.ค.60  - กิจกรรมถนนสู่โลกภาษาจีน  ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา่ วิชาการ,กลุ่มสาระฯต่างประเทศ
    ,สาระฯภาษาจีน

ศ.7 ก.ค.60  - กิจกรรมวนัอาสาฬหบูชา และวนัเขา้พรรษา กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
 - กิจกรรมวนัทานาบาตะ กลุ่มสาระฯต่างประเทศ,สาระฯญ่ีปุ่ น

จ.10 ก.ค.60  - หยดุเรียนเน่ืองในหยดุชดเชยวนัอาสาฬหบูชา ทุกกลุ่มบริหาร
สัปดาห์ที ่11

10 ก.ค.- 16 ก.ค. 60

พ.12 ก.ค.60  - กิจกรรมคอนเสิร์ต ตา้นภยัยาเสพติด ณ หอประชุม ๑๐๐ปี สมเด็จยา่ บริหารงานบุคคล,งานป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด



หนา้ที ่3

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 2 ส.ค. 60  

พ.12 ก.ค.60  - กิจกรรมทดสอบ YCT&HSK  ณ หอ้งโสตทศันศึกษา วิชาการ,กลุ่มสาระฯต่างประเทศ
,สาระฯภาษาจีน

ศ.14 ก.ค.60  - กิจกรรมฟังและดู (ดูละคร) ม.3,ม.5,ม.6 ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา่ วิชาการ,กลุ่มสาระฯภาษาไทย
สัปดาห์ที ่12

17 ก.ค.-23 ก.ค.60

จ.17-21 ก.ค.60  - สอบกลางภาคเรียนท่ี 1/2560 วิชาการ,ทะเบียนวดัผล,ครูทุกท่าน
ส. 22 -24 ก.ค. 60  - ตอ้นรับคณะครูและนกัเรียน จาก Sapporo กลุ่มสาระฯต่างประเทศ,สาระฯญ่ีปุ่ น

สัปดาห์ที ่13
24 ก.ค.- 30 ก.ค. 60

อ. 25 ก.ค.60  - ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ตามโครงการสนบัสนุน วิชาการ,คุณครูทุกท่าน
    ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาฯ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ปีการศึกษา 2560  ม.1-ม.3

พ. 26 ก.ค.60  - ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ตามโครงการสนบัสนุน วิชาการ,คุณครูทุกท่าน
    ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาฯ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ปีการศึกษา 2560  ม.4-ม.6

พฤ. 27 ก.ค. 60  - พิธีถวายพระพรชยัมงคล แด่ สมเด็จพระเจา้อยูห่วั มหาวชิราลงกรณ ทุกกลุ่มบริหาร,กลุ่มสาระฯสังคม
    บดินทรเทพยวรางกูร 65 พรรษา

ศ. 28 ก.ค. 60  - หยดุเรียนเน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลท่ี 10 ทุกกลุ่มบริหาร
สัปดาห์ที ่14

31ก.ค.- 6 ส.ค. 60

อ.1 ส.ค.-10 ส.ค.60  - การแข่งขนัทกัษะภาษาองักฤษระดบัโรงเรียน EP/MEP ภาคกลาง วิชาการ,โครงการ EP
    และภาคตะวนัออก

จ. 31 ก.ค. 60  - กิจกรรมวนัภาษาไทย วิชาการ,กลุ่มสาระฯภาษาไทย
อ.1 ส.ค. 60  - กิจกรรมการแข่งขนัทกัษะภาษาจีน (รอบศูนยเ์ครือข่าย) วิชาการ,กลุ่มสาระฯต่างประเทศ

    ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา่ ,สาระฯภาษาจีน
อ.1-4 ส.ค.60  - กิจกรรมสัปดาห์หอ้งสมุด วิชาการ,งานหอ้งสมุด
อ. 1-18 ส.ค. 60  - กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วิชาการ,กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
สัปดาห์ที ่15

7 ส.ค.- 13 ส.ค. 60

จ.7-11 ส.ค.60  - กิจกรรมแข่งขนัทกัษะภาษาองักฤษ วิชาการ,กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

อ. 8 ส.ค. 60  - ตอ้นรับคณะครู และนกัเรียน จาก Kagoshima กลุ่มสาระฯต่างประเทศ,สาระฯญ่ีปุ่ น
พฤ. 10 ส.ค.60  - ทอดผา้ป่าการศึกษา ครบรอบสถาปนา 25  ปี โรงเรียน น.ต.อ.น.  กลุ่มบริหารงานบุคคล
ศ.11 ส.ค.60  - พิธีถวายพระพรชยัมงคลสมเด็จพระนางเจา้ฯบรมราชินีนาถ ทุกกลุ่มบริหาร,กลุ่มสาระฯสังคม

    85 พรรษา 



หนา้ที ่4

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 2 ส.ค. 60  

สัปดาห์ที ่16
14 ส.ค.- 20 ส.ค. 60

จ.14 ส.ค. 60  - หยดุเรียนเน่ืองในวนัหยดุชดเชย วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ ทุกกลุ่มบริหาร
    พระนางเจา้ฯบรมราชินีนาถ

อ.15-18 ส.ค.60  - กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วิชาการ,กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
หอ้งเรียนพิเศษวิทย-์คณิตฯ

พ.16 ส.ค. 60  - ตรวจสุขภาพครู ประจ าปี 2560 กลุมบริหารทัว่ไป,งานอนามยั

อา 20 ส.ค.60  - English Placement  (CU-TEP) M.4-M.6 โครงการ EP
สัปดาห์ที ่17

21 ส.ค.- 27 ส.ค. 60

อ.22 ส.ค.60  - ประชุมจดัท าแผนปฎิบติัการประจ าปีงบประมาณ 2561 ทุกกลุ่มบริหาร,ทุกกลุ่มสาระฯ
และทุกกลุ่มงาน

อ.22 ส.ค.60  - กิจกรรมเปิดโลกกวา้งทางการศึกษา ม.6 วิชาการ,งานแนะแนว
พฤ 24 ส.ค.60  - ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วิชาการ,หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯ

     ม.2/3-4-ม.5/4 ม.6/4  ณ ไบเทคบางนา
สัปดาห์ที ่18

28 ส.ค..- 3 ก.ย. 60

จ.28 ส.ค.60  - ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ม.1/3-4,ม.4/4 หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯ
    ณ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั

อ.29 ส.ค. 60  - ตรวจสุขภาพครูประจ าปีงบประมาณ 2560
สัปดาห์ที ่19

4 ก.ย.- 10 ก.ย. 60

สัปดาห์ที ่20
11 ก.ย. - 17 ก.ย.60

สัปดาห์ที ่21
18 ก.ย. - 24 ก.ย.60

จ.18-22 ก.ย.60  - สอบปลายภาคเรียนท่ี 1/2560 วิชาการ,ทะเบียนวดัผล,ครูทุกท่าน
สัปดาห์ที ่22

25 ก.ย. - 1 ต.ค. 60

จ.25-27 ก.ย.60  - English Camp M.1,M.2 โครงการ EP
จ.25 ก.ย.-2 พ.ย.60  - เรียนเสริมศกัยภาพ หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯ (ปิดภาคเรียน) วิชาการ,หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯ



หนา้ที ่5

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 2 ส.ค. 60  

สัปดาห์ที ่23
2 ต.ค. - 8 ต.ค. 60

พ.4-6 ต.ค.60  - ค่ายคณิตศาสตร์   จ. ระยอง กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
สัปดาห์ที ่24

9 ต.ค.. - 15 ต.ค. 60

พ.11-27 ต.ค.60  - ปิดภาคเรียนท่ี1/2560 ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
จ.10-11 ต.ค. 60  - ค่ายทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิชาการ,หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯ

สัปดาห์ที ่25
16 ต.ค.. - 22 ต.ค. 60

พ.18-20 ต.ค.60  - English Camp M.3,M.4 โครงการ EP
สัปดาห์ที ่25

23 ต.ค.. - 29 ต.ค. 60

สัปดาห์ที ่25
30 ต.ค.. - 5 พ.ย. 60

ศ.3 พ.ย.60  - กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก

 

 *หมายเหตุ ทั้งน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงก าหนดการไดต้ามความเหมาะสม งานนโยบายและแผนงาน

หอ้งเรียนพิเศษ วิทย-์คณิตฯ


