
[1] 
 

ปฏิทินปฏิบัติการโรงเรียนธีรศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  2560 

เดือนพฤษภาคม 2560 
วันท่ี กิจกรรม/งานท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

จ.  1 พ.ค. วันแรงงานแห่งชาติ ( National  Labour  Day )   
อ. 2 พ.ค. ▪ เริ่มลงเวลาท างานปีการศึกษา 2560 (8.30 -16.00 น.) 

▪ ประชุมจัดท าโครงการ /แผนปฏิบัติการ 
วิชาการ, 
ครูทุกคน 

 

พ. 3 พ.ค. ▪ ประชุมจัดท าโครงการ /แผนปฏิบัติการ ครูทุกคน  
พฤ. 4 พ.ค. ▪ ประชุมจัดท าโครงการ /แผนปฏิบัติการ ครูทุกคน  
ศ. 5 พ.ค. ▪ เตรียมหนังสือ  สมุด  แบบเรียนเพื่อจ าหน่าย  วิชาการ  
ส. 6 พ.ค. ▪ จ าหน่ายแบบเรียน / อุปกรณ์ /เครื่องแบบนักเรยีน / 

เก็บค่าเรียน IEP 
วิชาการ 

งบประมาณ 
 

อา. 7 พ.ค. ▪ สัมมนา +พักผ่อน บุคคล  
จ. 8 พ.ค. ▪ สัมมนา +พักผ่อน บุคคล  
อ. 9 พ.ค. ▪ สัมมนา +พักผ่อน บุคคล  
พ. 10 พ.ค. ▪ วันวิสาขบูชา   
พฤ. 11 พ.ค. ▪ ประชุมช้ีแจง วิพากษ์โครงการ/เตรียมห้องเรียน   
ศ. 12 พ.ค. ▪ วันพืชมงคล  

▪ ประชุมเตรียมเปิดเรียน (08.30 น.) 
▪ เตรียมห้องเรียน 

วิชาการ 
ครูประจ าช้ัน 

ครูพิเศษ 

 

ส. 13 พ.ค.    
อา. 14 พ.ค.    
จ. 15 พ.ค. ▪ ตรวจห้องเรียน/ห้องพักครู/ห้องประกอบการ            

เวลา 08.30 - 12.00 น. (เจ้าของห้องต้องอยู่รับการ
ตรวจด้วยตนเอง)  

อาคาร  

อ. 16 พ.ค. ▪ เปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  (ครูลงเวลา
ท างาน 07.15 น.) 

▪ ส่งข้อสอบร่วมปลายภาคเรียน/ ข้อสอบกลางภาคเรียน
ท่ี 1 ทุกวิชา ช้ัน / ข้อสอบปลายภาคเรียนท่ี 1 (ศิลปะ 
การงาน พละ คณิตศาสตร์เสริม) 

วิชาการ 
 

สัปดาห์ท่ี 1 

พ. 17 พ.ค. ▪ ส่งโครงการสอน ก าหนดการสอน แผนการสอนภาค
เรียนท่ี 1 

วิชาการ  

พฤ. 18 พ.ค.    
ศ. 19 พ.ค. ▪ ออกก าลังกาย+กีฬาครู   
ส. 20 พ.ค.    
อา. 21 พ.ค.    
จ. 22 พ.ค. ▪ มิสซาเปิดปีการศึกษา 

▪ วิพากษ์ข้อสอบ 
▪ ประชุมครูอนุบาล 

จิตตาภิบาล
วิชาการ 
ธุรการ 

 

สัปดาห์ท่ี  2 
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วันท่ี กิจกรรม/งานท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
อ. 23 พ.ค. ▪ วิพากษ์ข้อสอบ 

▪ ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 
▪ วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา (อนุบาล) 

ธุรการ  

พ. 24 พ.ค. ▪ วิพากษ์ข้อสอบ   
พฤ. 25 พ.ค.    
ศ. 26 พ.ค. ▪ ประชุมครู+สุขสันต์วันเกิดครู 

▪ ส่งข้อสอบร่วมปลายภาค 
ธุรการ+บุคคล 

วิชาการ 
 

ส. 27 พ.ค.    
อา. 28 พ.ค.    
จ. 29 พ.ค.   สัปดาห์ท่ี  3   
อ. 30 พ.ค.    
พ. 31 พ.ค. ▪ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก   กิจการ 

 
 

 

 
 

เดือนมิถุนายน 2560 
วันท่ี กิจกรรม/งานท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

พฤ. 1 มิ.ย.    
ศ. 2 มิ.ย. ▪ มิสซาศุกร์ต้นเดือน   จิตตาภิบาล  
ส. 3 มิ.ย. ▪ ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ วิชาการ  
อา. 4 มิ.ย.    
จ. 5 มิ.ย. ▪ วันส่ิงแวดล้อมโลก 

▪ จับสี 
 

สัมพันธ์ชุมชน 
สัปดาห์ท่ี  4 

อ. 6 มิ.ย.    
พ. 7 มิ.ย.    
พฤ. 8 มิ.ย. ▪ เลือกตั้งประธานนักเรียน กิจการ  
ศ. 9 มิ.ย.    
ส. 10 มิ.ย.    
อา. 11 มิ.ย.    
จ. 12 มิ.ย.   สัปดาห์ท่ี  5 
อ. 13 มิ.ย. ▪ ประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการศูนย์ฯวิชาการ  

ครั้งท่ี 1/2560 
ศูนย์วิชาการ 

 

พ. 14 มิ.ย.    
พฤ. 15 มิ.ย. ▪ ไหว้ครู  (เช้า) 

▪ เปิดการเรียนธรรมศึกษา (บ่าย) 
กิจการ 
วิชาการ 

 

ศ. 16 มิ.ย. ▪ อบรมครูค าสอน ศูนย์คริสตฯ  
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วันท่ี กิจกรรม/งานท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ส. 17 มิ.ย. ▪ อบรมครูค าสอน ศูนย์คริสตฯ  
อา. 18 มิ.ย. ▪ สมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า จิตตาภิบาล  
จ. 19 มิ.ย.   สัปดาห์ท่ี  6 
อ. 20 มิ.ย.    
พ. 21 มิ.ย.    
พฤ. 22 ม.ย. ▪ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครัง้ท่ี 1/2560 ธุรการ  
ศ. 23 มิ.ย. ▪ ออกก าลังกายครู   
ส. 24 มิ.ย. ▪ สัมมนาบุคลากรใหม่ ศูนย์วิชาการ  
อา. 25 มิ.ย. ▪    
จ. 26 มิ.ย. ▪ วันสุนทรภู่ 

▪ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
▪ ประชุมครูอนุบาล 

วิชาการ 
กิจการ 
อนุบาล 

สัปดาห์ท่ี  7 

อ. 27 มิ.ย. ▪ ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ธุรการ  
พ. 28 มิ.ย. ▪    
พฤ. 29 มิ.ย. ▪ ฉลองศาสนนามคุณพ่อธาดา บุคคล  
ศ. 30 มิ.ย. ▪ วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 

▪ ประชุมครู + สุขสันต์วันเกิดคุณครู 
วิชาการ  

 
 
 
 

กรกฎาคม 2560 
วันท่ี กิจกรรม/งานท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ส. 1 ก.ค.    
อา. 2 ก.ค.    
จ. 3 ก.ค. ▪ งานประเพณีหล่อเทียนจ าน าพรรษา  สัมพันธ์ฯ สัปดาห์ท่ี  8    
อ. 4 ก.ค. ▪ ค่ายปฏิบัติธรรม ป.1-3 

▪ งานประเพณีหล่อเทียนจ าน าพรรษา 
กิจการ 
สัมพันธ์ 

 

พ. 5 ก.ค. ▪ ค่ายปฏิบัติธรรม ป.4-6 
▪ งานประเพณีหล่อเทียนจ าน าพรรษา 

กิจการ 
สัมพันธ์ฯ 

 

พฤ. 6 ก.ค. ▪ ค่ายปฏิบัติธรรม ม.1-3 
▪ งานประเพณีหล่อเทียนจ าน าพรรษา 

กิจการ 
สัมพันธ์ 

 

ศ. 7 ก.ค. ▪ มิสซาศุกร์ต้นเดือน 
▪ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันเข้าพรรษา 

จิตตาภิบาล 
สัมพันธ์ฯ 

 

ส. 8 ก.ค. ▪ วันอาสาหบูชา   
อา. 9 ก.ค. ▪ วันเข้าพรรษา   
จ. 10 ก.ค. ▪ หยุดชดเชยวันอาสาหบูชา  สัปดาห์ท่ี  9   
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วันท่ี กิจกรรม/งานท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
อ. 11 ก.ค. ▪ หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา 

▪ วันประชากรโลก 
  

พ. 12 ก.ค.    
พฤ. 13 ก.ค.    
ศ. 14 ก.ค.    
ส. 15 ก.ค. ▪ อบรมครูคาทอลิก จิตตาภิบาล  
อา. 16 ก.ค.    
จ. 17 ก.ค.   สัปดาห์ท่ี  10 
อ. 18 ก.ค.    
พ. 19 ก.ค.    
พฤ. 20 ก.ค. ▪ รับการนิเทศเย่ียมเยียน วิชาการ  
ศ. 21 ก.ค. ▪ ออกก าลังกายครู 

▪ กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง ม.1 
บุคคล 
กิจการ 

 

ส. 22 ก.ค. ▪ อบรมครูคาทอลิก จิตตาภิบาล  
อา. 23 ก.ค.    
จ. 24 ก.ค. ▪ ประชุมครูอนุบาล อนุบาล สัปดาห์ท่ี 11 
อ. 25 ก.ค. ▪ ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 

▪ สอบกลางภาคเรียนท่ี 1/2560 
ธุรการ 
วิชาการ 

 

พ. 26 ก.ค. ▪ สอบกลางภาคเรียนท่ี 1/2560 
▪ ซ้อมหนีอัคคีภัย 

วิชาการ 
อาคารฯ 

 

พฤ. 27 ก.ค. ▪ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
▪ ประชุมครูประจ าเดือน 

วิชาการ 
ธุรการ 

 

ศ. 28 ก.ค. ▪ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10  หยุดราชการ 
ส. 29 ก.ค. วันภาษาไทยแห่งชาติ   
อา. 30 ก.ค.    
จ. 31 ก.ค.   สัปดาห์ท่ี 12 

 

เดือนสิงหาคม 2560 
วันท่ี กิจกรรม/งานท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

อ. 1 ส.ค. ▪ วันสตรีไทย 
 

  

พ. 2 ส.ค.    
พฤ. 3 ส.ค.    
ศ. 4 ส.ค. ▪ วันส่ือสารแห่งชาติ 

▪ มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน 
 

จิตตาภิบาล 
 

ส. 5 ส.ค. ▪ อบรมผู้น ายุวธรรมทูต จิตตาภิบาล  
อา. 6 ส.ค. ▪ อบรมผู้น ายุวธรรมทูต จิตตาภิบาล  
จ. 7 ส.ค. ▪ เริ่มจัดการเรียน 8 คาบ (กีฬาสี)  ถึงวันท่ี  29 ส.ค.60 วิชาการ  สัปดาห์ท่ี 13 
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วันท่ี กิจกรรม/งานท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
อ. 8 ส.ค. ▪ ประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการศูนย์ฯวิชาการครั้ง

ท่ี 2/2560 
ศูนย์วิชาการ  

พ. 9 ส.ค.    
พฤ. 10 ส.ค.    
ศ. 11 ส.ค. ▪ กิจกรรมวันแม่ระดับอนุบาล  (08.30 น.) 

▪ กิจกรรมวันแม่ระดับประถม-มัธยม (10.30 น.) 
สัมพันธ์ฯ  

ส. 12 ส.ค. ▪ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ/วนัแม่แห่งชาติ 

  

อา. 13 ส.ค.    
จ. 14 ส.ค. ▪ หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง

เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ/วันแม่แห่งชาติ 
 สัปดาห์ท่ี 14 

อ. 15 ส.ค.    
พ. 16 ส.ค. ▪ วันสันติภาพไทย   
พฤ. 17 ส.ค.    
ศ. 18 ส.ค. ▪ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

▪ ออกก าลังกายครู 
▪ ค่าย YCS 

วิชาการ 
บุคคล 

จิตตาภิบาล 

 

ส. 19 ส.ค. ▪ ค่าย YCS จิตตาภิบาล  
อา. 20 ส.ค. ▪ ค่าย YCS จิตตาภิบาล  
จ. 21 ส.ค. ▪ ประชุมครูอนุบาล อนุบาล สัปดาห์ท่ี 15 
อ. 22 ส.ค. ▪ ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร ธุรการ  
พ. 23 ส.ค.    
พฤ. 24 ส.ค.    
ศ. 25 ส.ค. ▪ ประชุมครู + สุขสันต์วันเกิดครู ธุรการ + บุคคล  
ส. 26 ส.ค. ▪ ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนท่ี 1/2560 วิชาการ  
อา. 27 ส.ค.    
จ. 28 ส.ค.   สัปดาห์ท่ี 16 
อ. 29 ส.ค.    
พ. 30 ส.ค. ▪ กีฬาสี สัมพันธ์ชุมชน  
พฤ. 31 ส.ค. ▪ กีฬาสี สัมพันธ์ชุมชน  

 

เดือนกันยายน 2560 
วันท่ี กิจกรรม/งานท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ศ. 1 ก.ย. ▪ วันสืบ  นาคะเสถียร 
▪ มิสซาศุกร์ต้นเดือน 
▪ กีฬาสี 

จิตตาภิบาล 
สัมพันธ์ชุมชน 

 

ส. 2 ก.ย.    
อา. 3 ก.ย.    
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วันท่ี กิจกรรม/งานท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
จ. 4 ก.ย.   สัปดาห์ท่ี  17 
อ. 5 ก.ย. ▪ เทศกาลสารทจีน  (หยุดเรียน)   
พ. 6 ก.ย. ▪ ทัศนศึกษา ป.1-2  และ ม.1 วิชาการ  
พฤ. 7 ก.ย. ▪ ทัศนศึกษา ป.3-4  และ ม.2 วิชาการ  

ศ. 8 ก.ย. 
▪ ทัศนศึกษา ป.5-6  และ ม.3 วิชาการ  

ส. 9 ก.ย.    

อา. 10 ก.ย.    

จ. 11 ก.ย. ▪ ทัศนศึกษา อ.3 วิชาการ อ. สัปดาห์ท่ี  18 

อ. 12 ก.ย. ▪ ทัศนศึกษา อ.2 วิชาการ อ.  

พ. 13 ก.ย. ▪ ทัศนศึกษา อ.1 วิชาการ อ.  

พฤ. 14 ก.ย.    

ศ. 15 ก.ย.    

ส. 16 ก.ย. ▪ วันโอโซนโลก   

อา. 17 ก.ย.    

จ. 18 ก.ย.   สัปดาห์ท่ี  19 
อ. 19 ก.ย. ▪ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครัง้ท่ี 2/2560 ธุรการ  
พ. 20 ก.ย. ▪ วันเยาวชนแห่งชาติ/วันอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติ   
พฤ. 21 ก.ย.    
ศ. 22 ก.ย. ▪ ออกก าลังกายครู บุคคล  
ส. 23 ก.ย.    
อา. 24 ก.ย. ▪ วันมหิดล   
จ. 25 ก.ย. ▪ ประชุมครูอนุบาล อนุบาล สัปดาห์ท่ี 20 

อ. 26 ก.ย. ▪ ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร ธุรการ  

พ. 27 ก.ย.    

พฤ. 28 ก.ย.    

ศ. 29 ก.ย. ▪ เริ่มสอบนอกตาราง 
▪ ประชุมครู + สุขสันต์วันเกิด 

ธุรการ+บุคคล  

ส. 30 ก.ย.    

 

เดือนตุลาคม  2560 
วันท่ี กิจกรรม/งานท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
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วันท่ี กิจกรรม/งานท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
อา. 1 ต.ค. ▪ วันผู้สูงอายุสากล 

▪ เปิดเดือนแม่พระ 
  

จ. 2 ต.ค. ▪ สอบปลายภาคเรียนท่ี 1/2560 
▪ เจ้าภาพสวดสายประค า 

วิชาการ 
จิตตาภิบาล 

สัปดาห์ท่ี  21 

อ. 3 ต.ค. ▪ สอบปลายภาคเรียนท่ี 1/2560 วิชาการ  
พ. 4 ต.ค. ▪ สอบปลายภาคเรียนท่ี 1/2560 วิชาการ  
พฤ. 5 ต.ค. ▪ ปิดภาคเรียนท่ี  1 

▪ วันนวัตกรรมแห่งชาติ 
▪ วันออกพรรษา 

วิชาการ  

ศ. 6 ต.ค. ▪ ค่ายลูกเสือ ป.1-3 วิชาการ  
ส. 7 ต.ค. ▪ ค่ายลูกเสือ ป.4-5 วิชาการ  
อา. 8 ต.ค. ▪ ค่ายลูกเสือ ป.4-5 วิชาการ  
จ. 9 ต.ค. ▪ ค่ายลูกเสือ ม.1-3 วิชาการ  
อ. 10 ต.ค. ▪ ค่ายลูกเสือ ม.1-3 

▪ ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก/ครูค าสอน 
วิชาการ 

จิตตาภิบาล 
 

พ. 11 ต.ค. ▪ ค่ายลูกเสือ ม.1-3 
▪ ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก/ครูค าสอน 

วิชาการ 
จิตตาภิบาล 

 

พฤ. 12 ต.ค.    
ศ. 13 ต.ค. ▪ วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว (ร.9) 
 

 

ส. 14 ต.ค. ▪ วันประชาธิปไตยของไทย   
อา. 15 ต.ค.    
จ. 16 ต.ค. ▪ อบรมครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถม

(Oxford) 
วิชาการ  

อ. 17 ต.ค.    
พ. 18 ต.ค.    
พฤ. 19 ต.ค. ▪ วันเทคโนโลยีของไทย   
ศ. 20 ต.ค.    
ส. 21 ต.ค. ▪ วันรักต้นไม้แห่งชาติ   
อา. 22 ต.ค.    
จ. 23 ต.ค. ▪ วันปิยมหาราช  

▪ ตรวจห้องเรียน  08.30-12.00 น. 
▪ ประชุมครูอนุบาล 

 สัปดาห์ท่ี  22 

อ. 24 ต.ค. ▪ เปิดภาคเรียนท่ี  2/2560 
▪ ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 

วิชาการ 
บุคคล 

 

 

พ. 25 ต.ค. ▪ ประชุมกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียน 
ครั้งท่ี 2/2560 

จิตตาภิบาล  
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วันท่ี กิจกรรม/งานท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
▪ วันถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว (ร.9) 
ประกาศเป็นวัน 
หยุดราชการ 

พฤ. 26 ต.ค.    
ศ. 27 ต.ค. ▪ ประชุมครู + สุขสันต์วันเกิด ธุรการ+บุคคล  
ส. 28 ต.ค.    
อา. 29 ต.ค.    
จ. 30 ต.ค.   สัปดาห์ท่ี  23 
อ. 31 ต.ค. ▪ วันออมแห่งชาติ   

 

เดือนพฤศจิกายน 2560 
วันท่ี กิจกรรม/งานท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

พ. 1 พ.ย. ▪ เริ่มรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ทุกระดับช้ัน   
พฤ. 2 พ.ย. ▪ มิสซาอุทิศผู้ล่วงหลับผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน จิตตาภิบาล  
ศ. 3 พ.ย. ▪ วันศุกร์ต้นเดือน 

▪ กิจกรรมวันลอยกระทง 
จิตตาภิบาล 

สัมพันธ์ 
 

ส. 4 พ.ย.    
อา. 5 พ.ย.    
จ. 6 พ.ย.   สัปดาห์ท่ี  24 

อ. 7 พ.ย. ▪ ประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการวิชาการ  
ครั้งท่ี 3/2560   และประเมินครูดีเด่นสังฆมณฑลฯ 

ศูนย์วิชาการ  

พ. 8 พ.ย.    
พฤ. 9 พ.ย.    
ศ. 10 พ.ย. ▪ แข่งขันกีฬาระดับปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดสังฆ

มณฑลราชบุรี 
ศูนย์วิชาการ  

ส. 11 พ.ย. ▪ ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนท่ี 1/2560 วิชาการ  
อา. 12 พ.ย.    
จ. 13 พ.ย. ▪ ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนท่ี 2/2560 วิชาการ สัปดาห์ท่ี  25 
อ. 14 พ.ย.    
พ. 15 พ.ย.    
พฤ. 16 พ.ย.    
ศ. 17 พ.ย. ▪ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครัง้ท่ี 3/2560 

▪ ออกก าลังกายครู 
ธุรการ 
บุคคล  

ส. 18 พ.ย.    
อา. 19 พ.ย.    
จ. 20 พ.ย. ▪ ประชุมครูอนุบาล อนุบาล สัปดาห์ท่ี  26 
อ. 21 พ.ย. ▪ ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร ธุรการ  
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วันท่ี กิจกรรม/งานท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
พ. 22 พ.ย.    
พฤ. 23 พ.ย. ▪ กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า วิชาการ  
ศ. 24 พ.ย. ▪ ประชุมครู + สุขสันต์วันเกิด ธุรการ-บุคคล  
ส. 25 พ.ย. ▪ ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ช้ัน ม.3 ศูนย์คริส  
อา. 26 พ.ย.    
จ. 27 พ.ย. ▪ แข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดฯ 

พิธีมอบเกียรติบัตรครูดีฯ 
ศูนย์วิชาการ สัปดาห์ท่ี  27 

อ. 28 พ.ย. ▪ แข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดฯ ศูนย์วิชาการ  
พ. 29 พ.ย.    
พฤ. 30 พ.ย.    

 

ธันวาคม  2560 
วันท่ี กิจกรรม/งานท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ศ. 1 ธ.ค. ▪ กิจกรรมวันต้านเอดส์โลก 
▪ มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน 
▪ วันด ารงราชานุภาพ 

กิจการ 
จิตตาภิบาล 

 

ส. 2 ธ.ค.    
อา. 3 ธ.ค. ▪ วันพระคัมภีร์   
จ. 4 ธ.ค. ▪ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติอนุบาล 08.30 น. 

▪ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติอนุบาล 10.30 น. 
▪ วันส่ิงแวดล้อมไทย 

สัมพันธ์ สัปดาห์ท่ี  28 

อ. 5 ธ.ค. ▪ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ร.9 

▪ วันพ่อแห่งชาติ 
▪ วันชาติ 
▪ วันดินโลก 

  

พ. 6 ธ.ค. ▪ เริ่มติว O-NET  ป.6, ม.3  ถึง  31 ม.ค.61 วิชาการ  
พฤ. 7 ธ.ค.    
ศ. 8 ธ.ค. ▪ ค่ายลูกเสือร่วมชั้น ป.6 วิชาการ  
ส. 9 ธ.ค. ▪ ค่ายลูกเสือร่วมชั้น ป.6 

▪ วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ 
วิชาการ  

อา. 10 ธ.ค. ▪ ค่ายลูกเสือร่วมชั้น ป.6 วิชาการ  
จ. 11 ธ.ค. ▪ หยุดชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ  สัปดาห์ท่ี 29 
อ. 12 ธ.ค. ▪ สัปดาห์พระคัมภีร์ จิตตาภิบาล  
พ. 13 ธ.ค. ▪ สัปดาห์พระคัมภีร์ จิตตาภิบาล  
พฤ. 14 ธ.ค. ▪ สัปดาห์พระคัมภีร์ จิตตาภิบาล  
ศ. 15 ธ.ค. ▪ สัปดาห์พระคัมภีร์ จิตตาภิบาล  
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วันท่ี กิจกรรม/งานท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
▪ ออกก าลังกายครู บุคคล 

ส. 16 ธ.ค. ▪ ชุมนุมครูค าสอน  
▪ วันครูค าสอนไทย 
▪ วันกีฬาแห่งชาติ 

จิตตาภิบาล  

อา. 17 ธ.ค.    
จ. 18 ธ.ค. ▪ ประชุมครูอนุบาล อนุบาล สัปดาห์ท่ี  30 
อ. 19 ธ.ค. ▪ ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร ธุรการ  
พ. 20 ธ.ค.    
พฤ. 21 ธ.ค. ▪ ประชุมครู + สุขสันต์วันเกิด ธุรการ-บุคคล  
ศ. 22 ธ.ค. ▪ กิจกรรมส่งความสุข / งานวันรื่นเริง 

▪ ฉลองศาสนนามโยอันนา  ซ.มัลลิกา  ปานมีศรี 
สัมพันธ์ 
บุคคล 

 

ส. 23 ธ.ค. ▪ กิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas  Day) สัมพันธ์  
อา. 24 ธ.ค. ▪ ฉลองวันสมโภชพระคริสตสมภพ จิตตาภิบาล  
จ. 25 ธ.ค. ▪ วันสมโภชพระคริสตสมภพ หยุด สัปดาห์ท่ี  31 
อ. 26 ธ.ค. ▪ วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ   
พ. 27 ธ.ค.    
พฤ. 28 ธ.ค. ▪ วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน   
ศ. 29 ธ.ค.    
ส. 30 ธ.ค.    
อา. 31 ธ.ค. ▪ วันส้ินปี  (New  Year’s  Eve )   

 
เดือนมกราคม 2561 

วันท่ี กิจกรรม/งานท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
จ. 1 ม.ค. ▪ วันขึ้นปีใหม่ (New  Year’s  Day)  สัปดาห์ท่ี  32 
อ. 2 ม.ค. ▪ ชดเชยวันส้ินปี   
พ. 3 ม.ค. ▪ เปิดเรียนหลังปีใหม่   
พฤ. 4 ม.ค. ▪ ส่งข้อสอบปลายภาคเรียน  2/2560 นอกตาราง วิชาการ  
ศ. 5 ม.ค. ▪ มิสซาศุกร์ต้นเดือน 

▪ แจกจดหมายส ารวจการเรียนต่อของนักเรียน 
จิตตาภิบาล 

ธุรการ 
 

ส. 6 ม.ค. ▪ งานชุมนุมยุวธรรมทูต จิตตาภิบาล  
อา. 7 ม.ค.    
จ. 8 ม.ค.   สัปดาห์ท่ี 33 
อ. 9 ม.ค.    
พ. 10 ม.ค.    
พฤ. 11 ม.ค.    
ศ. 12 ม.ค. ▪ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ สัมพันธ์  
ส. 13 ม.ค.    
อา. 14 ม.ค.    
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วันท่ี กิจกรรม/งานท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
จ. 15 ม.ค.   สัปดาห์ท่ี  34 
อ. 16 ม.ค. ▪ วันครู  /ชุมนุมครูคาทอลิก (ณ ร.ร.นารีวิทยา) จิตตาภิบาล, บุคคล  
พ. 17 ม.ค. ▪ วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 

▪ สอบกลางภาคเรียนท่ี 2/2560 
  

พฤ. 18 ม.ค. ▪ สอบกลางภาคเรียนท่ี 2/2560 
▪  Big Cleaning Day 
▪ วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
▪ วันกองทัพไทย 

วัดผล 
อาคาร 

 

ศ. 19 ม.ค. ▪ ออกก าลังกายครู 
▪ สอบเข้านักเรียนเข้าใหม่ อ.2-3 

บุคคล 
วิชาการ 

 
 

ส. 20 ม.ค. ▪ สอบเข้านักเรียนใหม่ อ.1 / ป.1-ม.3 
▪ ค่ายกองหน้า/พลศีล 

วิชาการ 
จิตตาภิบาล 

 

อา. 21 ม.ค.    
จ. 22 ม.ค. ▪ ประชุมครูอนุบาล อนุบาล สัปดาห์ท่ี  35 
อ. 23 ม.ค. ▪ เปิดบ้านวิชาการคาราวานความรู้ 

▪ ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน 
วิชาการ 
ธุรการ 

 

พ. 24 ม.ค. ▪ สัมมนาหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ ศูนย์วิชาการ  
พฤ. 25 ม.ค. ▪ สัมมนาหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ ศูนย์วิชาการ  
ศ. 26 ม.ค. ▪ ประชุมครู + สุขสันต์วันเกิดครู 

▪ สัมมนาหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ธุรการ+บุคคล  

ส. 27 ม.ค. ▪ สัมมนาหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ ศูนย์วิชาการ  
อา. 28 ม.ค.    
จ. 29 ม.ค.   สัปดาห์ท่ี 36 
อ. 30 ม.ค.    
พ. 31 ม.ค.    

 

เดือนกุมภาพันธ์  2561 
วันท่ี กิจกรรม/งานท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

พฤ. 1 ก.พ.    
ศ. 2 ก.พ. ▪ มิสซาศุกร์ต้นเดือน 

▪ วันนักประดิษฐ์ 
▪ วันเกษตรแห่งชาติ 
▪ วันพื้นท่ีชุ่มน้ าโลก 

จิตตาภิบาล  

ส. 3 ก.พ. ▪ ไบเบิ้ลคอนเทสต์ครั้งท่ี 16 จิตตาภิบาล  
อา. 4 ก.พ.    
จ. 5 ก.พ.   สัปดาห์ท่ี  37 
อ. 6 ก.พ. ▪ ประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการวิชาการ 

ครั้งท่ี 4/2559) 
ศูนย์วิชาการ  
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วันท่ี กิจกรรม/งานท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
พ. 7 ก.พ.    
พฤ. 8 ก.พ.    
ศ. 9 ก.พ.    
ส. 10 ก.พ. ▪ ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนท่ี 2/2560 วิชาการ  
อา. 11 ก.พ.    
จ. 12 ก.พ.   สัปดาห์ท่ี  38 
อ. 13 ก.พ.    
พ. 14 ก.พ. ▪ งานวันแห่งความภาคภูมิใจ วิชาการ  
พฤ. 15 ก.พ.    
ศ. 16 ก.พ. ▪ วันตรุษจีน   
ส. 17 ก.พ.    
อา. 18 ก.พ.    
จ. 19 ก.พ. ▪ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

▪ ประชุมครูอนุบาล 
กิจการ 
อนุบาล 

สัปดาห์ท่ี  39 

อ. 20 ก.พ. ▪ ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ธุรการ  
พ. 21 ก.พ. ▪ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครัง้ท่ี 4/2560 ธุรการ  
พฤ. 22 ก.พ.    
ศ. 23 ก.พ. ▪ สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2560 

▪ ประชุมครู + สุขสันต์วันเกิดครู 
วัดผล 

ธุรการ+บุคคล 
 

ส. 24 ก.พ.    
อา. 25 ก.พ.    
จ. 26 ก.พ. ▪ สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2560 วิชาการ สัปดาห์ท่ี 40 
อ. 27 ก.พ. ▪ สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2560 วิชาการ  
พ. 28 ก.พ. ▪ สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2560 

▪ กิจกรรมน้องส่งพี ่
วิชาการ 
กิจการ 

 

 

เดือน  มีนาคม  2561 
วันท่ี กิจกรรม/งานท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

พฤ. 1 มี.ค. ▪ ปิดภาคเรียนท่ี 2/2560 
▪ วันมาฆบูชา 
▪ วันมิตรภาพโลก 

  

ศ. 2 มี.ค.    
ส. 3 มี.ค. ▪ งานวันบัณฑิตน้อย อนุบาล  
อา. 4 มี.ค.    
จ. 5 มี.ค.    
อ. 6 มี.ค.    
พ. 7 มี.ค.    
พฤ. 8 มี.ค. ▪ วันสตรีสากล   



[13] 
 

วันท่ี กิจกรรม/งานท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ศ. 9 มี.ค.    
ส. 10 มี.ค.    
อา. 11 มี.ค.    
จ. 12 มี.ค.    
อ. 13 มี.ค. ▪ วันช้างไทย   
พ. 14 มี.ค. ▪ วันหยุดเข่ือนโลก   
พฤ. 15 มี.ค.    
ศ. 16 มี.ค.    
ส. 17 มี.ค.    
อา. 18 มี.ค.    
จ. 19 มี.ค. ▪ อบรมครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยม 

(Oxford) 
▪ จัดฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพครู 

ศูนย์วิชาการ  

อ. 20 มี.ค. ▪ จัดฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพครู ศูนย์วิชาการ  
พ. 21 มี.ค. ▪ จัดฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพครู ศูนย์วิชาการ  
พฤ. 22 มี.ค. ▪ จัดฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพครู ศูนย์วิชาการ  
ศ. 23 มี.ค. ▪ จัดฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพครู ศูนย์วิชาการ  
ส. 24 มี.ค. ▪ ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2560 วัดผล  
อา. 25 มี.ค. ▪ แห่ใบลาน จิตตาธิการ  
จ. 26 มี.ค. ▪ เริ่มเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน ถึงวันท่ี  20 เม.ย.61 วิชาการ  
อ. 27 มี.ค. ▪ เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน วิชาการ  
พ. 28 มี.ค. ▪ เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน วิชาการ  
พฤ. 29 มี.ค. ▪ เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน วิชาการ  
ศ. 30 มี.ค. ▪ เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน วชิาการ  
ส. 31 มี.ค.    

 
 

เดือนเมษายน 2561 
วัน
ท่ี 

  
กิจกรรม/งานท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

อา. 1 เม.ย. ▪ สมโภชปาสกา   
จ. 2 เม.ย. ▪ เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน 

▪ วันอนุรักษ์มรดกไทย 
วิชาการ  

อ. 3 เม.ย. ▪ เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน วิชาการ  
พ. 4 เม.ย. ▪ เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน วิชาการ  
พฤ. 5 เม.ย. ▪ เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน วิชาการ  
ศ. 6 เม.ย. ▪ วันจักร ี   
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วัน
ท่ี 

  
กิจกรรม/งานท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

▪ เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน 
▪ มิสซาศุกร์ต้นเดือน 

วิชาการ 
จิตตาภิบาล 

ส. 7 เม.ย. ▪ วันอนามัยโลก   
อา. 8 เม.ย.    
จ. 9 เม.ย.    
อ. 10 เม.ย.    
พ. 11 เม.ย.    
พฤ. 12 เม.ย.    
ศ. 13 เม.ย. ▪ วันสงกรานต์ 

▪ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
บุคคล 
สัมพันธ์ 

 

ส. 14 เม.ย. ▪ วันสงกรานต์ 
▪ วันครอบครัวไทย 

 
 

อา. 15 เม.ย. ▪ วันสงกรานต์   
จ. 16 เม.ย. ▪ เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน วิชาการ  
อ. 17 เม.ย. ▪ เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน วิชาการ  
พ. 18 เม.ย. ▪ เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน วิชาการ  
พฤ. 19 เม.ย. ▪ เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน วิชาการ  
ศ. 20 เม.ย. ▪ เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน (ส้ินสุด) วิชาการ  
ส. 21 เม.ย.    
อา. 22 เม.ย.    
จ. 23 เม.ย.    
อ. 24 เม.ย.    
พ. 25 เม.ย.    
พฤ. 26 เม.ย.    
ศ. 27 เม.ย.    
ส. 28 เม.ย.    
อา. 29 เม.ย.    
จ. 30 เม.ย. ▪ วันคุ้มครองผู้บริโภค   

 
 

เดือนพฤษภาคม 2561 
วันท่ี กิจกรรม/งานท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

อ. 1 พ.ค. ▪ วันแรงงานแห่งชาติ    
พ. 2 พ.ค. ▪ เริ่มลงเวลาท างานปีการศึกษา 2561 วิชาการ  
พฤ. 3 พ.ค.    
ศ. 4 พ.ค. ▪ มิสซาศุกร์ต้นเดือน จิตตาภิบาล  
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วันท่ี กิจกรรม/งานท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ส. 5 พ.ค.    
อา. 6 พ.ค.    
จ. 7 พ.ค.    
อ. 8 พ.ค.    
พ. 9 พ.ค.    
พฤ. 10 พ.ค. ▪ วันพืชมงคล   
ศ. 11 พ.ค.    
ส. 12 พ.ค.    
อา. 13 พ.ค.    
จ. 14 พ.ค.    
อ. 15 พ.ค. ▪ เปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 [วันครอบครัวสากล] วิชาการ  
พ. 16 พ.ค.    
พฤ. 17 พ.ค.    

ศ. 18 พ.ค.    
ส. 19 พ.ค. ▪ Happy Birth Day คุณพ่อธาดา  พลอยจินดา บุคคล  
อา. 20 พ.ค.    
จ. 21 พ.ค. ▪ วันวัฒนธรรมสากล   
อ. 22 พ.ค.    
พ. 23 พ.ค.    
พฤ. 24 พ.ค.    
ศ. 25 พ.ค.    
ส. 26 พ.ค.    
อา. 27 พ.ค.    
จ. 28 พ.ค.    
อ. 29 พ.ค. ▪ วันวิสาขบูชา   
พ. 30 พ.ค.    
พฤ. 31 พ.ค. ▪ วันงดสูบบุหรี่โลก กิจการ  

 


