หน ้าที่ 1

โรงเรี ยนนวมินทราชิ นูทิศ เตรี ยมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ปฏิทินปฏิบตั ิงาน ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
เปิ ดเรี ยนภาคเรี ยนที่ 1/2561 วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561
วัน-เดือน-ปี
สัปดาห์ที่ 1

รายการปฏิบตั ิงาน

ข้ อมูล ณ วันที่ 9 ส.ค. 61

ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

7 พ.ค- 13 พ.ค 61

จ.7 พ.ค. 61
อ. 8 พ.ค 61
พ.9-11 พ.ค.61

- ปฐมนิ เทศนักเรี ยน ม.1
- อบรมคุณธรรมนักเรี ยน ม.1
- ปฐมนิ เทศ และอบรมคุณธรรม นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ณ วัดเขานกกระจิบ จ.ราชบุรี

บริ หารงานบุคคล
บริ หารงานบุคคล
บริ หารงานบุคคล

- อบรมเสริ มสร้างวินยั ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
- เปิ ดเรี ยนภาคเรี ยนที่ 1/2561
- จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรี ยนและค่าเครื่ องแบบนักเรี ยน ตามนโยบาย
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ

กลุ่มบริ หารงานบุคคล,คุณครู ทกุ ท่าน
กลุ่มบริ หารงานบุคคล,คุณครู ทกุ ท่าน

สัปดาห์ที่ 2
14 พ.ค- 20 พ.ค 61

อ.15 พ.ค. 61
พ.16 พ.ค. 61
พ.16 พ.ค. 61

ทุกกลุ่มบริ หาร,
คุณครู ประจาชั้นทุกท่าน

นักเรี ยนระดับชั้น ม.2 เวลา 14.20-15.10น. ณหอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า
นักเรี ยนระดับชั้น ม.5 เวลา 15.10-16.00น. ณหอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า

พฤ.17 พ.ค.61 - จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรี ยนและค่าเครื่ องแบบนักเรี ยน ตามนโยบาย
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ

ทุกกลุ่มบริ หาร,
คุณครู ประจาชั้นทุกท่าน

นักเรี ยนระดับชั้น ม.3 เวลา 14.20-15.10น. ณหอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า
นักเรี ยนระดับชั้น ม.6 เวลา 15.10-16.00น. ณหอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า

สัปดาห์ที่ 3
21 พ.ค- 27 พ.ค 61

จ. 21 พ.ค.61

- จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรี ยนและค่าเครื่ องแบบนักเรี ยน ตามนโยบาย
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ

ทุกกลุ่มบริ หาร,
คุณครู ประจาชั้นทุกท่าน

นักเรี ยนระดับชั้น ม.1 เวลา 14.20-15.10น. ณหอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า
นักเรี ยนระดับชั้น ม.4 เวลา 15.10-16.00น. ณหอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า
จ. 21 พ.ค.61
พฤ.24 พ.ค.61
ศ.25 พ.ค.61

- นักเรี ยนห้องเรี ยนพิเศษวิทย์ฯ-คณิ ตฯ เริ่ มเรี ยนเสริ มศักนภาพ ม.1-ม.6
- อบรมคุณธรรม นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
- อบรมคุณธรรม นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6

ห้องเรี ยนพิเศษวิทย์ฯ-คณิ ตฯ
บริ หารงานบุคคล
บริ หารงานบุคคล

สัปดาห์ที่ 4
28 พ.ค- 3 มิ.ย 61

- อบรมคุณธรรม นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
- กิจกรรมวันวิสาขบูชา
อ.29 พ.ค. 61 -หยุดเรี ยนเนื่ องในวันวิสาขบูชา
พ.30 พ.ค. 61 -อบรมคุณธรรม นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
พฤ.31พ.ค.- 10 มิ.ย.61 -กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายนอก "บาสเกตบอล สปอนเซอร์ 2018"
จ.28 พ.ค.61

บริ หารงานบุคคล
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ทุกกลุ่มบริ หาร
บริ หารงานบุคคล
กลุ่มสาระฯสุ ขศึกษาและพละศึกษา

หน ้าที่ 2

วัน-เดือน-ปี

รายการปฏิบตั ิงาน

หมายเหตุ

ผูร้ ับผิดชอบ

ข้ อมูล ณ วันที่ 9 ส.ค. 61

ศ. 1 มิ.ย. 61 - กิจกรรมรับบริ จาคโลหิ ต ครั้งที่ 1 โดยสภากาชาดไทย
ศ.1 มิ.ย.-31 ก.ค.61 - EP/MEP Open house 2018
ส. 2 มิ.ย.61 - ภาคเช้า ประชุมผูป้ กครองนักเรี ยน ม.2 และ ม,5

อา. 3 มิ.ย.61

ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า เวลา 09.00 น.- 12.00 น.
- ภาคบ่าย ประชุมผูป้ กครองนักเรี ยน ม.3 และ ม,6
ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า เวลา 13.00 น.- 16.00 น.
- ภาคเช้า ประชุมผูป้ กครองนักเรี ยน ม.1
ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า เวลา 09.00 น.-12.00 น.
- ภาคบ่าย ประชุมผูป้ กครองนักเรี ยน ม.4
ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า เวลา 13.00 น.- 16.00 น.

บริ หารทัว่ ไป,งานอนามัย
โครงการ EP
วิชาการ,บริ หารงานบุคคล,รองฯทุกกลุ่ม
ทะเบียนวัดผล
วิชาการ,บริ หารงานบุคคล,รองฯทุกกลุ่ม
ทะเบียนวัดผล
วิชาการ,บริ หารงานบุคคล,รองฯทุกกลุ่ม
ทะเบียนวัดผล
วิชาการ,บริ หารงานบุคคล,รองฯทุกกลุ่ม
ทะเบียนวัดผล

สัปดาห์ที่ 5
4 มิ.ย. - 10 มิ.ย.61

จ.4 มิ.ย.-31 ส.ค. 61 - กิจกรรมการแข่งขัน "เพชรนวมินทร์ วิทยาศาสตร์"
อ. 5 มิ.ย. 61 - นักเรี ยนระดับชั้น ม.4-ม.6 สอบคัดเลือก และรายงานตัวเพื่อเป็ น

วิชาการ.กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน, หน.นศท.

นักศึกษาวิชาทหาร ประจาปี 2561
- กิจกรรมวันสิ่ งแวดล้อมโลก

วิชาการ.กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

- กิจกรรมดูละครสะท้อนคุณธรรม ม.ปลาย
- กิจกรรมดูละครสะท้อนคุณธรรม ม.ต้น
- พิธีประดับเข็มมงกุฏขัตติยราชนารี ฯ นักเรี ยน ม.4

วิชาการ,กลุ่มสาระฯภาษาไทย
วิชาการ,กลุ่มสาระฯภาษาไทย
บริ หารงานบุคคล

สัปดาห์ที่ 6
11 มิ.ย.- 17 มิ.ย. 61

จ. 11 มิ.ย. 61
อ. 12 มิ.ย. 61

พ.13 มิ.ย.61
สัปดาห์ที่ 7
18 มิ.ย.- 24 มิ.ย. 61

จ.18-29 มิ.ย. 61 - กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด
อ. 19 มิ.ย.61 - ปฐมนิ เทศ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี ที่ 1-3
พ.20 มิ.ย.61 - นักเรี ยนระดับชั้น ม.2 สอบการรู ้เรื่ องการอ่าน(Reading Literacy) PISA

พฤ.21 มิ.ย.61 - กิจกรรมพิธีไหว้ครู
- นักเรี ยนระดับชั้น ม.3 สอบการรู้เรื่ องการอ่าน(Reading Literacy) PISA
มิ.ย. 61
- เตรี ยมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ จากหน่วยงานต้นสังกัด
สัปดาห์ที่ 8
25 มิ.ย.- 1 ก.ค.61
จ. 25 มิ.ย. 61 - นักเรี ยนระดับชั้น ม.1 สอบการรู ้เรื่ องการอ่าน(Reading Literacy) PISA
อ. 26 มิ.ย. 61 - กิจกรรมวันสุ นทรภู่
อ. 26 มิ.ย. 61 - นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี ที่ 1-3 เริ่ มเรี ยน

พ.27-29 มิ.ย. 61 - ตรวจสุ ขภาพนักเรี ยนประจาปี 2561
ศ.29 มิ.ย.61 - ประชุมผูป้ กครอง ม.1,ม.4 (รายงานผลการเรี ยน หลังเรี ยน
หน่วยการเรี ยนที่ 1 )

กลุ่มสาระฯสุ ขศึกษาและพละศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน,หน. นศท.
วิชาการ.ทะเบียนและวัดผล
บริ หารงานบุคคล
วิชาการ.ทะเบียนและวัดผล
งานประกันคุณภาพ,คุณครู ทุกท่าน

วิชาการ.ทะเบียนและวัดผล
วิชาการ,กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
บริ หารทัว่ ไป,งานอนามัย
โครงการ EP

หน ้าที่ 3

วัน-เดือน-ปี

รายการปฏิบตั ิงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ
ข้ อมูล ณ วันที่ 9 ส.ค. 61

สัปดาห์ที่ 9
2 ก.ค -8 ก.ค.61

จ.2 -8 ก.ค.61
อ.3 ก.ค.61

- กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรี ยน สหวิทยาเขตเบญจบูรพาครั้งที่ 1

- กิจกรรมทบทวนคาปฎิญาณตน และสวนสนามเนื่องในวัน
คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสื อแห่งชาติ
พฤ. 5 ก.ค. 61 - กิจกรรมเปิ ดโลกกว้างทางการศึกษา ม.6
พฤ.5-7 ก.ค. 61 - กิจกรรมลูกเสื อสหวิทยาเขตเบญจบูรพา ณ ค่ายลูกเสื อ ศรี กะอางแคมป์
จังหวัดนครนายก
สัปดาห์ที่ 10

กลุ่มสาระฯสุ ขศึกษาและพลศึกษา
กิจรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
วิชาการ,งานแนะแนว
คณะผูบ้ ริ หาร,กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน

9 ก.ค.- 15 ก.ค. 61

จ.9 ก.ค.61

- กิจกรรมวันทานาบาตะ

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ,สาระฯญี่ปุ่น

สัปดาห์ที่ 11
16 ก.ค.- 22 ก.ค. 61

จ.16 -20 ก.ค. 61 - สอบกลางภาคเรี ยนที่ 1/2561 ม.1-ม.6
สัปดาห์ที่ 12
23 ก.ค.-29 ก.ค.61
จ. 23 ก.ค. 61 - กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
อ.24 ก.ค.61 - ทัศนศึกษาแหล่งเรี ยนรู้ภายนอกโรงเรี ยน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาฯ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ปี การศึกษา 2561 ม.1-ม.3
พ.25 ก.ค.61 - ทัศนศึกษาแหล่งเรี ยนรู้ภายนอกโรงเรี ยน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาฯ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ปี การศึกษา 2561 ม.4-ม.6
พฤ. 26 ก.ค. 61 - พิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ
ศ. 27 ก.ค. 61

บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา
- หยุดเรี ยนเนื่ องในวันอาสาฬหบูชา

วิชาการ,ทะเบียนวัดผล,คุณครู ทกุ ท่าน

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
วิชาการ,คุณครู ทุกท่าน
วิชาการ,คุณครู ทุกท่าน
ทุกกลุ่มบริ หาร,คุณครู ทุกท่าน
ทุกกลุ่มบริ หาร,คุณครู ทุกท่าน

สัปดาห์ที่ 13
30 ก.ค.- 5 ส.ค. 61

จ. 30 ก.ค. 61

- หยุดเรี ยนเนื่ องในวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
อ. 31 ก.ค. 61 - กิจกรรมวันภาษาไทย
- กิจกรรม จับรางวัลทายผลฟุตบอลโลก 2018
พ.1-17 ส.ค. 61 - กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
พ.1-3 ส.ค. 61 - กิจกรรมสัปดาห์หอ้ งสมุด
ส.4 -9 ส.ค. 61 - กิจกรรมบรรพชาสามเณร กลุ่มโรงเรี ยน เฉลิมพระเกียรติฯ
สัปดาห์ที่ 14

ทุกกลุ่มบริ หาร,คุณครู ทุกท่าน
วิชาการ,กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯสุ ขศึกษาและพละศึกษา
วิชาการ.กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
งานห้องสมุด
กลุ่ม ร.ร. เฉลิมพระเกียรติฯ

6 ส.ค.- 12 ส.ค. 61

จ.6-10 ส.ค.61
.... ส.ค.61

- ต้อนรับคณะครู จากโรงเรี ยน Kagoshima ประเทศ ญี่ปุ่น
- กิจกรรมลูกเสื อต้านภัยยาเสพติด สพม.2 ณค่ายลูกเสื อสวนสยาม
ทะเล-กรุ งเทพ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ,สาระฯญี่ปุ่น

คณะผูบ้ ริ หาร,กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน

หน ้าที่ 4

วัน-เดือน-ปี
อ. 7 ส.ค. 61
ศ.10 ส.ค. 61

รายการปฏิบตั ิงาน
ผูร้ ับผิดชอบ
หมายเหตุ
- ตรวจสุ ขภาพครู ประจาปี 2561
บริ หารทัว่ ไป,งานอนามัย
- พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ทุกกลุ่มบริ หาร,กลุ่มสาระฯสังคม
ในรัชกาลที่ 9 86 พรรษา และกิจกรรมทอดผ้าป่ า ครบรอบวันสถาปนา
26 ปี โรงเรี ยน น.ต.อ.น.

สัปดาห์ที่ 15
13 ส.ค.- 19 ส.ค. 61

จ.13 ส.ค. 61
อ.14 ส.ค. 61
อา.19 ส.ค. 61

- หยุดเรี ยนเนื่ องในวันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
- กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักเรี ยน สหวิทยาเขตเบญจบูรพา ครั้งที่ 3
- นักเรี ยน ม.4-ม.6โครงการ EPทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ
( CU-TEP)

ทุกกลุ่มบริ หาร
กลุ่มสาระฯสุ ขศึกษาและพละศึกษา
โครงการ EP

สัปดาห์ที่ 16
20 ส.ค.- 26 ส.ค. 61

ช่วงสัปดาห์ที่ 16 - ทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ณ เมืองทองธานี
ห้องเรี ยนพิเศษวิทย์ฯ-คณิ ตฯ
พฤ.23 ส.ค. 61 - กิจกรรมเปิ ดโลกกว้างทางการศึกษา ม.3 ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า วิชาการ,งานแนะแนว
ศ.24 ส.ค. 61 - กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน (รอบศูนย์เครื อข่าย)
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประทศ,

ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า

สาระฯจีน

สัปดาห์ที่ 17
27 ส.ค.- 2 ก.ย. 61
ศ.31 ส.ค. 61 - กิจกรรมเตรี ยมความพร้อมนักเรี ยนสู่ การสอบวัดระดับความรู ้

ภาษาจีน (HSK) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
ช่วงสัปดาห์ที่ 17 - กิจกรรม Open House ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
สัปดาห์ที่ 18

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประทศ,
สาระฯจีน
ห้องเรี ยนพิเศษวิทย์ฯ-คณิ ตฯ

3 ก.ย..- 9 ก.ย. 61

สัปดาห์ที่ 19
3 ก.ย..- 9 ก.ย. 61

สัปดาห์ที่ 20
10 ก.ย. - 16 ก.ย.61

สัปดาห์ที่ 21
17 ก.ย..- 23 ก.ย. 61

จ.17-21 ก.ย. 61 - สอบปลายภาคเรี ยนที่ 1/2561 ม.1-ม.6
สัปดาห์ที่ 22

วิชาการ,ทะเบียนวัดผล,คุณครู ทกุ ท่าน

24 ก.ย..- 30 ก.ย. 61

จ.24 ก.ย.-3 ต.ค. 61 - เรี ยนเสริ มศักยภาพนักเรี ยนห้องเรี ยนพิเศษวิทย์ฯ-คณิ ตฯ ม.1-ม.6
จ.24-26 ก.ย. 61 - กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษนักเรี ยน ม.1,ม.2 โครงการ EP
ศ.28 ก.ย. 61 - กิจกรรมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ

ห้องเรี ยนพิเศษวิทย์ฯ-คณิ ตฯ
โครงการ EP
บริ หารงานบุคคล,คุณครู ทุกท่าน

หน ้าที่ 5

วัน-เดือน-ปี

รายการปฏิบตั ิงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ
ข้ อมูล ณ วันที่ 9 ส.ค. 61

สัปดาห์ที่ 23
1 ต.ค. - 7 ต.ค. 61
พ.3-5 ต.ค. 61 - กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษนักเรี ยน ม.3,ม.4 โครงการ EP
พฤ.4 ต.ค. 61
ศ.5-6 ต.ค. 61

- กิจกรรมค่ายคณิ ตศาสตร์
- ค่ายทักษะวิทย์ฯ-คณิ ตฯ นักเรี ยน ม.ต้น
- สัมมนาบุคลากรโครงการห้องเรี ยนพิเศษ วิทย์ฯ-คณิ ตฯ

โครงการ EP
กลุ่สาระฯคณิ ตศาสตร์
ห้องเรี ยนพิเศษวิทย์ฯ-คณิ ตฯ
ห้องเรี ยนพิเศษวิทย์ฯ-คณิ ตฯ

*หมายเหตุ ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงกาหนดการได้ตามความเหมาะสม งานนโยบายและแผนงาน

