
หนา้ที ่1

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ
     สัปดาห์ที ่1

6 พ.ค.-12 พ.ค.62
จ.6 พ.ค. 62  - กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ม.1-ม.6 หอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯ

    นกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษ วิทยฯ์-คณิตฯ
อ.7 พ.ค. 62  - ปฐมนิเทศนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล
พ.8 พ.ค. 62  - อบรมคุณธรรมนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล
พฤ.9 พ.ค. 62  - หยดุเน่ืองในวนัพืชมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

 - ปฐมนิเทศนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ศ.10-12 พ.ค. 62  - ค่ายคุณธรรมนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มบริหารงานบุคคล

สัปดาห์ที ่2
13 พ.ค. - 19 พ.ค.62

จ.13 พ.ค. 62  - เปิดภาคเรียนที ่1/2562 (เรียนชดเชยหยุดภายในวนัจันทร์ที ่15 ก.ค. 62) ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
สัปดาห์ที ่3

20 พ.ค. - 26 พ.ค.62
จ.20 พ.ค. 62  - หยดุชดเชยเน่ืองในวนัวิสาขบูชา ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
พ.22 พ.ค. 62  - เร่ิมเรียนเสริมศกัยภาพนกัเรียนโครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯ

พ.22 พ.ค. 62  - อบรมคุณธรรมนกัเรียนระดบัชั้น ม.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล
พฤ.23 พ.ค. 62  - อบรมคุณธรรมนกัเรียนระดบัชั้น ม.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล

สัปดาห์ที ่4
27 พ.ค. - 2 ม.ิย.62

จ.27 พ.ค. 62  - อบรมคุณธรรมนกัเรียนระดบัชั้น ม.5 กลุ่มบริหารงานบุคคล
อ.28 พ.ค. 62  - อบรมคุณธรรมนกัเรียนระดบัชั้น ม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล

พฤ. 30-31 พ.ค. 62  - กิจกรรม "Japanese Family Camp" กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ,
สาระฯภาษาญ่ีปุ่ น

ศ.31 พ.ค. 62  - พิธีถวายพระพรชยัมงคล เน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา กลุ่มบริหารงานบคุคล,คุณครูทกุทา่น

    สมเด็จพระนางเจา้สุทิดา พชัรสุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี 41 พรรษา
ส.1 มิ.ย. 62  - ภาคเชา้ ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.2 และ ม.5 วิชาการ,บริหารงานบุคคล,รองฯทุกกลุ่ม

    ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา่ เวลา 09.00 น.- 12.00 น. ,งานทะเบียนวดัผล

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

    ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา่ เวลา 13.00 น.- 16.00 น. ,งานทะเบียนวดัผล

อา.2 มิ.ย. 62  - ภาคเชา้ ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.1  วิชาการ,บริหารงานบุคคล,รองฯทุกกลุ่ม

    ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา่ เวลา 09.00 น.-12.00 น. ,งานทะเบียนวดัผล

 - ภาคบ่าย ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.4 วิชาการ,บริหารงานบุคคล,รองฯทุกกลุ่ม

    ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา่ เวลา 13.00 น.- 16.00 น. ,งานทะเบียนวดัผล

ข้อมูล ณ วนัที ่28 พ.ค. 2562
                                                          โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้                    
                                                              ปฏิทินปฏิบติังาน  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2562
                                                     เปิดเรียนภาคเรียนท่ี  1/2562   วนัองัคารท่ี 13 พฤษภาคม 2562



หนา้ที ่2

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ

อา.2 มิ.ย. 62  - นกัเรียน ม.4 สมคัรและทดสอบร่างกายเพ่ือเป็นนกัศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน,หน.นศท
 - นกัเรียน ม.5,ม.6 รายงานตวัเพ่ือเล่ือนชั้นปี นกัศึกษาวิชาทหาร

สัปดาห์ที ่5
3 ม.ิย. - 9 ม.ิย.62

จ.3 มิ.ย. 62  - หยดุเน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้สุทิดา ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
    พชัรสุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี

อ.4-13 มิ.ย. 62  - ติวสอบวดัระดบัทางภาษาญ่ีปุ่ น ณ หอ้งศูนยภ์าษาญ่ีปุ่ น ชั้น 1 และชั้น 5 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ,
สาระฯภาษาญ่ีปุ่ น

อ.4-7 มิ.ย. 62  - สัปดาห์วนัส่ิงแวดลอ้มโลก กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
อ.4-5 มิ.ย. 62  - กิจกรรมละคร "ฅนท าฅนดู" ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา่ กลุ่มสาระฯภาษาไทย
พฤ.6 มิ.ย. 62  - กิจกรรมวนัส่ิงแวดลอ้มโลก ณ ลานรวมใจ (หนา้เสาธง) กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ส.8 มิ.ย. 62  - กิจกรรมโครงการพฒันาบุคลากรงานอาคารสถานท่ี สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
สัปดาห์ที ่6

10 ม.ิย. - 16 ม.ิย.62
พ.12 มิ.ย. 62  - พิธีประดบัเขม็มงกุฏขตัติยราชนารีฯ นกัเรียน ม.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล
พฤ.13 มิ.ย. 62  - พิธีไหวค้รู กลุ่มบริหารงานบุคคล
ศ. 14 มิ.ย. 62  - กิจกรรมรับบริจาคโลหิตคร้ังท่ี 1 โดยสภากาชาดไทย กลุ่มบริหารทัว่ไป,งานอนามยั
สัปดาห์ที ่7

17 ม.ิย. - 23 ม.ิย.62
จ.17-21 มิ.ย. 62  - กิจกรรมแข่งขนัทกัษะภาษาไทย (ภายใน) กลุ่มสาระฯภาษาไทย
จ.17-30 มิ.ย. 62  - กิจกรรมการแข่งขนัฟตุซอลตา้นภยัยาเสพติด 2019 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา
อ.18 มิ.ย. 62  - ปฐมนิเทศนกัศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีท่ี 1-3 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน,หน.นศท

พ.19-21 มิ.ย. 62  - ตรวจสุขภาพนกัเรียนประจ าปีการศึกษา 2562 กลุ่มบริหารทัว่ไป,งานอนามยั
สัปดาห์ที ่8

24 ม.ิย. - 30 ม.ิย.62
อ. 25 มิ.ย. 62  - เร่ิมการเรียนนกัศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน,หน.นศท
พ. 26 มิ.ย. 62  - กิจกรรมวนัสุนทรภู่ ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา่ กลุ่มสาระฯภาษาไทย

 - กิจกรรมวนัสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ส. 29 มิ.ย. 62  - ประชุมผูป้กครองโครงการ EP นกัเรียน ม.1,ม.4 โครงการ EP

ส.29 มิ.ย.-1 ก.ค. 62  - กิจกรรมชุมนุมลูกเสือสหวิทยาเขตเบญจบูรพา สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
สัปดาห์ที ่9

1 ก.ค. - 7 ก.ค.62
จ.1-5 ก.ค. 62  - กิจกรรมแข่งขนัทกัษะทางภาษาองักฤษ (ภายใน) กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

 -  กิจกรรมแข่งขนัทกัษะภาษาไทย (ภายใน) กลุ่มสาระฯภาษาไทย
สัปดาห์ที ่10

8 ก.ค. - 14 ก.ค.62 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ,
จ.8 ก.ค. 62  - กิจกรรม  "Japanese Festival " ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา่ สาระฯภาษาญ่ีปุ่ น

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 พ.ค. 2562



หนา้ที ่3

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ

จ. 8-12 ก.ค. 62  - กิจกรรมแข่งขนัทกัษะวิชาการภาษาองักฤษ EP/MEP ภาคกลาง โครงการ EP
    ภาคตะวนัออก ZONE A (รอบคดัเลือก)

ศ. 12 ก.ค. 62  - กิจกรรมวนัอาสาฬหบูชา และวนัเขา้พรรษา กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
สัปดาห์ที ่11

15 ก.ค. - 21 ก.ค.62
จ. 15 ก.ค. 62  - หยดุเรียนเป็นการภายใน และไดจ้ดัการเรียนการสอนชดเชยแลว้ ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

    เม่ือวนัท่ี (13 พ.ค. 2562)
อ. 16 ก.ค. 62  - หยดุเน่ืองในวนัอาสาฬหบูชา ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
พ. 17 ก.ค. 62  - หยดุเน่ืองในวนัเขา้พรรษา ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

พฤ.18-19 ก.ค. 62  - สอบกลางภาคเรียนที ่1/2562 วิชาการ,งานทะเบียนวดัผล
สัปดาห์ที ่12

22 ก.ค. - 28 ก.ค.62
จ.22-24 ก.ค. 62  - สอบกลางภาคเรียนที ่1/2562 วิชาการ,งานทะเบียนวดัผล
จ.22-26 ก.ค. 62  - กิจกรรมแลกเปล่ียนภาษาและวฒันธรรม "ตอ้นรับคณะครู,นกัเรียน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ,

    จาก Sapporo Sacred Heart Hight School" ณ หอประชุม ๑๐๐ ปีสมเด็จยา่ สาระฯภาษาญ่ีปุ่ น
ศ. 26 ก.ค. 62  - พิธีถวายพระพรชยัมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี กลุ่มบริหารงานบุคคล

    ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั  67 พรรษา
สัปดาห์ที ่13

29 ก.ค. - 4 ส.ค.62
จ. 29 ก.ค. 62  - หยดุชดเชยเน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา  ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

    พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ
    พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั

พ.31 ก.ค. 62  - กิจกรรมวนัภาษาไทยแห่งชาติ ณ ลานรวมใจ กลุ่มสาระฯภาษาไทย
พฤ 1 ส.ค. 62  - กิจกรรมเปิดโลกกวา้งทางการศึกษา ม.6 ณ หอประชุม ๑๐๐ ปีสมเด็จยา่ งานแนะแนว

พฤ 1-8 ส.ค. 62  - กิจกรรมแข่งขนัทกัษะวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ส.3 ส.ค. 62  - กิจกรรมแข่งขนัทกัษะวิชาการภาษาองักฤษ EP/MEP ภาคกลาง โครงการ EP

    ภาคตะวนัออก ZONE A (รอบชิงชนะเลิศ)
สัปดาห์ที ่14

5 ส.ค. - 11ส.ค.62
จ.5-16 ส.ค. 62  - สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
อ. 6 ส.ค. 62  - ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย วิชาการ,คุณครูทุกท่าน

    ในการจดัการศึกษาฯ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ปีการศึกษา 2562  ม.1-ม.3

พ. 7 ส.ค. 62  - ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย วิชาการ,คุณครูทุกท่าน
    ในการจดัการศึกษาฯ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ปีการศึกษา 2562  ม.4-ม.6

ศ.9 ส.ค. 62  - กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ส.10-12 ส.ค. 62  - กิจกรรมค่ายอาสาพฒันาชุมชน (ค่ายเล็ก) ชุมนุมค่ายอาสา

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 พ.ค. 2562



หนา้ที ่4
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อา. 11 ส.ค. 62  - การทดสอบวดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษ นกัเรียนระดบัชั้น ม.4-ม.6 โครงการ EP
    (CU-TEP)

สัปดาห์ที ่15
12 ส.ค. - 18 ส.ค.62

จ. 12 ส.ค. 62  - หยดุเน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
    พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง

อ. 13 ส.ค. 62   - ตรวจสุขภาพครูประจ าปีการศึกษา 2562 กลุ่มบริหารทัว่ไป,งานอนามยั
อ.13-21 ส.ค. 62  - สัปดาห์กิจกรรมวนัวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
พ. 14-20 ส.ค. 62  - กิจกรรมการแข่งขนั "NTUN STREET BASKETBAL 2019" กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา

สัปดาห์ที ่16
19 ส.ค. - 25 ส.ค.62
จ. 19-23 ส.ค. 62  - กิจกรรมการประกวดส่ือนวตักรรมฯ ครูและนกัเรียน งานศูนยส่ื์อฯ
พ. 21-23 ส.ค. 62  - กิจกรรมงานสัปดาห์หอ้งสมุด งานหอ้งสมุด
พ. 21 ส.ค. 62  - กิจกรรมแข่งขนัทกัษะทางภาษาจีน (ภายใน)  ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ,

    สมเด็จยา่ สาระฯภาษาจีน
พฤ. 22 ส.ค. 62  - ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ เมืองทองธานี โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยฯ์-คณิตฯ

สัปดาห์ที ่17
26 ส.ค. - 1 ก.ย.62
พฤ.29 ส.ค. 62  - กิจกรรมวนัการงานอาชีพ กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ศ.30 ส.ค. 62  - กิจกรรมประกวดดนตรี "Music&Dance Award 2019" กลุ่มสาระฯศิลปะ
สัปดาห์ที ่18

2 ก.ย. - 8 ก.ย.62  -

สัปดาห์ที ่19
9 ก.ย. - 15 ก.ย.62  -

สัปดาห์ที ่20
16 ก.ย. - 22 ก.ย.62
พฤ.19-20 ก.ย. 62  - สอบปลายภาคเรียน ที ่1/2562 วิชาการ,งานทะเบียนวดัผล
ส.21-22 ก.ย. 62  - การประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือจดัท าแผนปฏิบติัการ โครงการ EP  โครงการ EP  

    ประจ าปีงบประมาณ 2563
สัปดาห์ที ่21

23 ก.ย. - 29 ก.ย. 62
จ.23-25 ก.ย. 62  - สอบปลายภาคเรียน ที ่1/2562 วิชาการ,งานทะเบียนวดัผล
ศ. 27 ก.ย. 62  - กีฬาสหวิทยาเขตเบญจบูรพา และงานมุทิตาจิตเกษียณอายรุาชการ สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
สัปดาห์ที ่22

30 ก.ย. - 6 ต.ค. 62
จ. 30 ก.ย. 62  - มุทิตาจิตเกษียณอายรุาชการ บริหารงานบุคคล.คุณครูทุกท่าน

จ.30 ก.ย.-4 ต.ค. 62  - เรียนเสริมศกัยภาพนกัเรียนโครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯ

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 พ.ค. 2562



หนา้ที ่5

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ

พ. 2 ต.ค. 62  - สลบักลุ่มสาระฯตรวจใบ ปพ.5 วิชาการ,งานวดัผล
พ.2-4 ต.ค. 62  - กิจกรรมอบรมทกัษะภาษาองักฤษ (Eenglish Camp) นกัเรียน ม.1-ม.3 โครงการ EP 
พฤ3-4 ต.ค. 62  - พิมพค์ะแนนจาก ปพ.5 ลงในโปรแกรมประมวลผล งานวดัผล,ครูประจ าวิชา
ศ.4-5 ต.ค. 62  - สัมมนาครู และศึกษาดูงานโครงการหอ้งเรียนพิเศษ วิทยฯ์-คณิตฯ โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยฯ์-คณิตฯ

สัปดาห์ที ่23
7 ต.ค.-13 ต.ค. 62
จ.7-9 ต.ค. 62  - เรียนเสริมศกัยภาพนกัเรียนโครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยฯ์-คณิตฯ

จ.7-9 ต.ค. 62  - ค่ายคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯคณิตศาสคร์
พฤ.10 ต.ค. 62  - คุณครูทุกท่านลงนามปฎิบติัหนา้ท่ีเป็นวนัสุดทา้ย ภาคเรียนท่ี  1/2562 ทุกกลุ่มบริหาร.คุณครูทุกท่าน

อา 13 -15 ต.ค. 62  - ค่ายวิทยาศาสตร์ (STEM) ณ เขาใหญ่ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
สัปดาห์ที ่24

14 ต.ค.-20 ต.ค. 62
จ.14 ต.ค. 62  - หยดุชดเชยเน่ืองในวนัคลา้ยวนัสวรรคต รัชกาลท่ี 9 ทุกกลุ่มบริหาร.คุณครูทุกท่าน

 * หมายเหตุ อาจมีการแปล่ียนแปลงวนัเวลาไดต้ามความเหมาะสม
งานนโยบายและแผน

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 พ.ค. 2562


