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  พฤษภาคม ๒๕๖๑  May 2018 
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

  1 2 3 4 5 

6 7 
 

8 9 
 

10 
-ครูเร่ิมปฏิบัติงาน               
ปีการศึกษา 2561 

11 
-ครูทุกฝ่ายประชุม               
วางแผนการปฏิบัติงาน 

12 
-อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การท างานเป็นทีม” 

13 
-อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การท างานเป็นทีม” 

14 
วันพืชมงคล 

-ครูมาปฏิบัติงาน 
-ส่งแผนการจัด 
การเรียนรู้   
ภาคเรียนท่ี 1/2561 

15 
-ครูมาปฏิบัติงาน 

16 
-เปิดเรียน ภาคเรียนท่ี 1/2561 
-เร่ิมโครงการสุขาน่าใช้ 
-เร่ิมโครงการฟ้าขาวสดใส ห่างไกล
ยาเสพติด 
-เร่ิมโครงการสวัสดิภาพและ               
ความปลอดภยั 
-เร่ิมโครงการน  าดื่มสะอาด 
กับ อย.น้อย 
-เร่ิมโครงการเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 
-เร่ิมโครงการชมรม 
-เร่ิมโครงการบ้าน  โรงเรียน               
และชุมชน 
-เร่ิมโครงการส่งเสริมและรักษา
ระเบียบวินัย 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน                       
ชั น ป.1-6 
-เร่ิมโครงการจัดกิจกรรมประจ าวัน 
6 กิจกรรม 
-เร่ิมกิจกรรมหนูน้อยนักพูด 
-เร่ิมกิจกรรมภาษาไทย-อังกฤษ               
วันละค า 
-เร่ิมกิจกรรมตอบปัญหาความรู้
ท่ัวไป 
-เร่ิมกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลป์ 
-เร่ิมกิจกรรมนักประดิษฐ์คิด
สร้างสรรค์ 
-เร่ิมโครงการแยกขยะ 
-เร่ิมโครงการ Low Carbon School 
-เร่ิมโครงการโรงเรียนสีเขียว 
-เร่ิมกิจกรรม “SJR รักษ์โลก ” 
-เร่ิมกิจกรรมสายตรวจพลังงาน 
-เร่ิมโครงการตามรอยพ่อ 
-เร่ิมกิจกรรมการใช้ห้องสมุด 
-เร่ิมกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ 
-เร่ิมกิจกรรมแนะน าหนังสือน่าอ่าน 
-เร่ิมกิจกรรมตะกร้าความรู้สู่ผู้เรียน 
-เร่ิมกิจกรรมเล่านิทาน 
-เร่ิมกิจกรรมนิทานหรรษา 
-เร่ิมกิจกรรมหนูน้อยเล่าเร่ือง 

17 
-กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักเรียน ป.1-6 

18 
-มิสซาขอพรเปิด           
ปีการศึกษา 

19 
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Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
20 21 

-เร่ิมกิจกรรม
บริการรวบรวม
ข้อมูลนักเรียน 
-เร่ิมกิจกรรม
ให้บริการ           
ให้ค าปรึกษา 
-เร่ิมกิจกรรม
ให้บริการ
สารสนเทศ 
-เร่ิมกิจกรรม
บริการติดตามผล
การศึกษาต่อ 
-เร่ิมกิจกรรมแนะ
แนวการศึกษาต่อ 
-เร่ิมโครงการ
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
-เร่ิมกิจกรรม                
คณิตคดิเร็ว 
-เร่ิมกิจกรรม
พลังงานน่ารู้             
สู่ชุมชน 

22 
 
 

23 
 

24 
-ประชุมหัวหน้าฝ่าย 
(ทุกวันพฤหัส) 
-ประชุมหัวหน้า 
กลุ่มสาระ                       
(ทุกวันพฤหัส  

คาบท่ี 5) 

25 
 

26 
-โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง 

27 28 
 

29 
วันวิสาขบูชา 

 
 

30 
-เร่ิมกิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ยากไร้ 

31 
-กิจกรรมรณรงค์             
งดสูบบุหร่ีโลก 

  

 

พวกเราแต่ละคนต้องเอาใจพี่น้องเพื่อความดีและค  าจุนกัน 
(รม 15: 2) 
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ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2561 
เดือนพฤษภาคม 2561 

วันที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
อังคารที ่1   
พุธที่ 2   
พฤหัสบดีที ่3   
ศุกร์ที ่4   
เสาร์ที่ 5   
อาทิตย์ที ่6   
จันทร์ที่ 7   
อังคารที ่8   
พุธที่ 9   
พฤหัสบดีที ่10 ครูเริ่มปฏบิัติงานปีการศึกษา 2561 ฝ่ายบุคลากร 

โครงการบรหิารหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ/ครูสุภาวดี,ครูรัชนี 
ศุกร์ที ่11 ครูทุกฝ่ายประชุมวางแผนการปฏบิัติงาน ทุกฝ่าย 
เสาร์ที่ 12 

อบรมเชิงปฏิบตัิการ “การท างานเป็นทีม” (12-13 พ.ค.) ฝ่ายบุคลากร/ครูคนึงนิจ 
อาทิตย์ที่ 13 
จันทร์ที่ 14 ครูมาปฏบิัติงาน ฝ่ายบุคลากร 

ส่งแผนการจัดการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 1/2561 ฝ่ายวิชาการ/ครูพิมณภา 
อังคารที่ 15 ครูมาปฏบิัติงาน ฝ่ายบุคลากร 
พุธที่ 16 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ฝ่ายวิชาการ 

งานจัดซื อจัดจ้าง (ตลอดปีการศึกษา) ฝ่ายทรัพยากรฯ/ครูพิศมัย 
งานจัดซื ออุปกรณ์การเรียนการสอน (ตลอดปีการศึกษา) ฝ่ายทรัพยากรฯ/ครูพิศมัย 
งานพัสดุครุภัณฑ์ (ตลอดปีการศกึษา) ฝ่ายทรัพยากรฯ/ครูภัชราพร 
งานส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ตลอดปีการศึกษา) ฝ่ายทรัพยากรฯ/ม.เอกราช 
งานอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อม (ตลอดปีการศึกษา) ฝ่ายทรัพยากรฯ/ครูนภัทรสรณ์,ม.เด่นชัย 
งานปรับปรุงและพฒันาอาคารสถานที ่
ประจ าปีการศึกษา 2561 (ตลอดปกีารศึกษา ) 

ฝ่ายทรัพยากรฯ/ครูพิศมัย 

เริ่มโครงการสุขาน่าใช้ ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูวรรณา ,ครูสมจิตร 
เริ่มโครงการฟ้าขาวสดใส ห่างไกลยาเสพติด ฝ่ายกิจการนักเรียน/ม.พงษ์ทวี 
เริ่มโครงการสวัสดิภาพและความปลอดภัย ฝ่ายกิจการนักเรียน/ม.จีรศักดิ์,ครสูมจิตร 
เริ่มโครงการน  าดื่มสะอาดกับ อย.น้อย ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูสาค,ูครูสมจิตร 
เริ่มโครงการเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน ์ ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูธมลพรรณ 
เริ่มโครงการชมรม ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูยุพิน 
เริ่มโครงการบ้าน  โรงเรียน  และชุมชน ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูธัญรศัม,์ครูสมจิตร 
เริ่มงานห้องพยาบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูสมวรัตน ์
เริ่มโครงการส่งเสริมและรักษาระเบียบวินัย ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูสุวรรณา 
เริ่มกิจกรรมจดัระเบียบในโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูสุวรรณา 
กิจกรรมปฐมนเิทศนักเรียน ป.1-6 (16-17 พ.ค.) ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูสุวรรณา 
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วันที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
 เริ่มโครงการการจัดกิจกรรมประจ าวัน 6 กิจกรรม ฝ่ายวิชาการ/ครูสุภาวดี 

เริ่มกิจกรรมหนูน้อยนักพูด ฝ่ายวิชาการ/ครูวิลาวัณย์ 
เริ่มกิจกรรมภาษาไทย - อังกฤษวันละค า ฝ่ายวิชาการ/ครูรัตนาภรณ์ 
เริ่มกิจกรรมตอบปัญหาความรู้ทั่วไป ฝ่ายวิชาการ/ครูวิลาวัณย์ 
เริ่มกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลป ์ ฝ่ายวิชาการ/ครูวิลาวัณย์ 
เริ่มกิจกรรมนักประดษิฐ์คดิสร้างสรรค์ ฝ่ายวิชาการ/ครูวิลาวัณย์ 
เริ่มโครงการแยกขยะ ฝ่ายวิชาการ/ครูสุจิตรา 
เริ่มโครงการ Low Carbon School ฝ่ายวิชาการ/ครูรัตนาภรณ์ 
เริ่มโครงการโรงเรียนสีเขียว ฝ่ายวิชาการ/ครูอรนงค ์
เริ่มกิจกรรม “SJR รักษ์โลก” ฝ่ายวิชาการ/ครูสุจิตรา 
เริ่มกิจกรรมสายตรวจพลังงาน ฝ่ายวิชาการ/ครูรัตนาภรณ์ 
เริ่มโครงการตามรอยพ่อ ฝ่ายวิชาการ/ครูชไมพร 
เริ่มกิจกรรมการใช้ห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ/ครูรุ่งทิพย์,ครูอ านวยพร 
เริ่มกิจกรรมยุวบรรณารักษ ์ ฝ่ายวิชาการ/ครูรุ่งทิพย์ 
เริ่มกิจกรรมแนะน าหนงัสือน่าอ่าน ฝ่ายวิชาการ/ครูวรรณพร 
เริ่มกิจกรรมตะกร้าความรู้สู่ผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ/ครูรุ่งทิพย์ 
เริ่มกิจกรรมเล่านทิาน ฝ่ายวิชาการ/ครูรุ่งทิพย์ 
เริ่มกิจกรรมนทิานหรรษา ฝ่ายวิชาการ/ครูอ านวยพร 
เริ่มกิจกรรมหนูน้อยเล่าเรื่อง ฝ่ายวิชาการ/ครูอ านวยพร 

พฤหัสบดีที่ 17   
ศุกร์ที่ 18 มิสซาขอพรเปิดปีการศึกษา ฝ่ายอภิบาลฯ/ครูอ าไพ 
เสาร์ที่ 19   
อาทิตย์ที่ 20   
จันทร์ที่ 21 เริ่มกิจกรรมบริการรวบรวมข้อมลูนักเรียน ฝ่ายวิชาการ/ครูวิมลทิพย์ 
 เริ่มกิจกรรมให้บริการให้ค าปรึกษา ฝ่ายวิชาการ/ครูวิมลทิพย์ 
 เริ่มกิจกรรมให้บริการสารสนเทศ ฝ่ายวิชาการ/ครูวิมลทิพย์ 
 เริ่มกิจกรรมบริการตดิตามผลการศึกษาต่อ ฝ่ายวิชาการ/ครูวิมลทิพย์ 
 เริ่มกิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอ่ ฝ่ายวิชาการ/ครูวิมลทิพย์ 
 เริ่มโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่ายวิชาการ/ครูนภาพร 
 เริ่มกิจกรรมคณิตคิดเร็ว ฝ่ายวิชาการ/ครูจิรภา 
 เริ่มกิจกรรมพลังงานน่ารู้สู่ชุมชน ฝ่ายวิชาการ/ครูอรนงค์ 
อังคารที่ 22   
พุธที่ 23   
พฤหัสบดีที่ 24 ประชุมหัวหน้าฝ่าย (ทุกวันพฤหัสบดี) ฝ่ายบริหารจัดการ 

ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ทุกวนัพฤหัสบดี คาบที่ 5) ฝ่ายวิชาการ 
ศุกร์ที่ 25   
เสาร์ที่ 26 โครงการปฐมนเิทศผูป้กครอง ฝ่ายวิชาการ/ครูเตือนใจ,ครูอ านวยพร 
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วันที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
อาทิตย์ที่ 27   
จันทร์ที่ 28 เริ่มโครงการส่งเสริมการใช้ศูนยก์ารเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้

(ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้,ระดบัปฐมวัย) 
ฝ่ายวิชาการ/ครูวรรณพร,ครูผู้รับผิดชอบ 

อังคารที่ 29 วันวิสาขบูชา  
พุธที่ 30 เริ่มกิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ยากไร้ (ทุกสิ นเดือน) ฝ่ายบุคลากร/ครูนภาพร,ครูสัมพันธ ์
พฤหัสบดีที่ 31 กิจกรรมรณรงค์งดสูบบหุรี่โลก ฝ่ายกิจการนักเรียน/ม.พงษท์ว ี
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  มิถุนายน  ๒๕๖๑  June 2018 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
     

 

1 
-เร่ิมโครงการรักษาความ
สะอาดภายในโรงเรียน 
-เร่ิมโครงการเสริมสร้าง
สุขภาพนักเรียน 
-เร่ิมโครงการเด็กไทยท าได้
จากใจผู้น าส่งเสริมสุขภาพ 
-เร่ิมกิจกรรมแข็งแรงยามเช้า 
(ปฐมวยั) 
-เร่ิมกิจกรรมกายบริหาร 
-เร่ิมกิจกรรมร้อยใจความรู้
จากบ้านสู่โรงเรียน 
-วันศุกร์ต้นเดือน 

2 
-เร่ิมเรียนพิเศษวันเสาร์ 

3 4 
-เร่ิมกิจกรรมรักการอ่าน 
-เร่ิมกิจกรรมการสะกดค า 
-เร่ิมกิจกรรมคัดลายมือ 
-เร่ิมกิจกรรมนักข่าวคนเก่ง 
-เร่ิมกิจกรรมรักชาติไทย 
-เร่ิมกิจกรรมส่งเสริมทักษะ             
การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-กิจกรรมMusic for Life 
-เร่ิมกิจกรรมอนุรักษ์                      
วัฒนธรรมไทย 
-เร่ิมกิจกรรมอินเทอร์เน็ตสีขาว 
-เร่ิมกิจกรรม Spelling 
-เร่ิมกิจกรรมสนทนายามเช้า 
กิจกรรมสนทนาพาเพลิน 
-เร่ิมโครงการงานวิจัยในชั นเรียน 
-เร่ิมโครงการหนูท าได้ 
-เร่ิมโครงการหนูน้อย
นักวิทยาศาสตร์ 
-เร่ิมกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน                
ระดับปฐมวยั 
-กิจกรรมส่ือและนวัตกรรม 

5 
-กิจกรรมเซนต์โยเซฟ   
ร่วมใจสู่ประชาธิปไตย 
(เลือกตั งสภานักเรียน) 
-กิจกรรมวันส่ิงแวดล้อม 
-กิจกรรม Science 
Society 
-กิจกรรมพลังงาน                   
น่ารู้สู่ชุมชน 

6 
 

7 
 

8 9 

10 11 
-เร่ิมกิจกรรม Speech 

12 
-โครงการนิเทศ                
การเรียนการสอน                   
ภาคเรียนท่ี 1/2561 
 
 
 

13 
 

14 
-กิจกรรมไหว้ครู 

15 
-กิจกรรมระเบียงโบสถ์           
ชั น ม.1- 2 

16 
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Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
17 18 

-เร่ิมโครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนสู่การแข่งขัน 
-เร่ิมโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่อนาคต (ติว GAT ม.6) 
-เร่ิมกิจกรรมแข่งขันกับ
หน่วยงานอื่นๆ ระดับปฐมวัย 
-เร่ิมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 

19 
 

20 
 

21 22 
-กิจกรรมระเบียงโบสถ์             
ชั น ม.3- 4 

23 

24 25 
-ติดตามการด าเนินงาน                      
ของทุกฝ่าย ครั งท่ี 1 (25-29 มิ.ย.) 
-สัปดาห์พระคัมภีร์ (25-28 มิ.ย.) 
-ส่งข้อสอบกลางภาคเรียน                      
ท่ี 1/2561 

26 
-กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด 
-กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
-เร่ิมกิจกรรมส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ในท้องถ่ิน 

27 
 

28 
 

29 
-สมโภชนักบุญเปโตรและ
นักบุญเปาโลอัครสาวก 
-กิจกรรมวันคล้าย                        
วันสถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาต ิ
-ประชุมประจ าเดือน 
 

30 

 

ความทุกข์โศกจะมาถึงมนุษย์ทุกคนที่กระท าความชั่ว 
(รม 2:9) 
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ปฏิทินปฏิบัตงิาน ปีการศึกษา 2561 
เดือน มิถุนายน 2561 

วันที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ศุกร์ที่ 1 เริ่มโครงการรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูสว่างจติร์,ครูสมจิตร 

เริ่มโครงการเสริมสร้างสุขภาพนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูสุกัญญา,ครูสมจิตร 
เริ่มโครงการเด็กไทยท าได้จากใจผู้น าส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูจิรภา 
เริ่มกิจกรรมแขง็แรงยามเช้า (ปฐมวัย) ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูสมจิตร 
เริ่มกิจกรรมกายบริหาร  ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครเูมสญา 
เริ่มกิจกรรมร้อยใจความรูจ้ากบ้านสู่โรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูธมลพรรณ,ครูสมจิตร 

กิจกรรมวันศุกร์ต้นเดือน ฝ่ายอภิบาลฯ/ครูอรทัย 
เสาร์ที่  2 เริ่มเรียนพเิศษวันเสาร ์ ฝ่ายวิชาการ/ครูพิมณภา 
อาทิตย์ที ่ 3    
จันทร์ที่  4 เริ่มกิจกรรมรักการอ่าน ฝ่ายวิชาการ/ครูสว่างจิตร์ 

เริ่มกิจกรรมการสะกดค า ฝ่ายวิชาการ/ครูพัชรี 
เริ่มกิจกรรมคดัลายมือ ฝ่ายวิชาการ/ครูวรรณา 
เริ่มกิจกรรมนักข่าวคนเก่ง ฝ่ายวิชาการ/ชไมพร 
เริ่มกิจกรรมรักชาติไทย ฝ่ายวิชาการ/ ครูทิพรดา,ครูสุภาวดี 
เริ่มกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรยีนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฝ่ายวิชาการ/ครูพรทิพย์ 
กิจกรรม Music for Life ฝ่ายวิชาการ/ครูเอกราช 
เริ่มกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ฝ่ายวิชาการ/ ครูปารณีย์ 
เริ่มกิจกรรมอินเทอรเ์น็ตสีขาว ฝ่ายวิชาการ/ครูสิรินภา 
เริ่มกิจกรรม Spelling  ฝ่ายวิชาการ/ครูนภาพร 
เริ่มกิจกรรมสนทนายามเช้า ฝ่ายวิชาการ/ครูธนัตพร 
กิจกรรมสนทนาพาเพลิน ฝ่ายวิชาการ/ครูรัชนี 
เริ่มโครงการงานวิจัยในชั นเรียน ฝ่ายวิชาการ/ ครูสุวรรณา 
เริ่มโครงการหนูท าได ้ ฝ่ายวิชาการ/ ครูสุภาวดี 
เริ่มโครงการหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ/ ครูสุภาวดี 
เริ่มกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนระดับปฐมวัย ฝ่ายวิชาการ/ครูสุภาวดี 
กิจกรรมส่ือและนวัตกรรม ฝ่ายวิชาการ/ครูอ านวยพร 

อังคารที ่ 5 กิจกรรมเซนต์โยเซฟร่วมใจสู่ประชาธิปไตย 
(เลือกตั งสภานักเรียน) 

ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูรัตนาภรณ์ 

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม ฝ่ายวิชาการ/ครูยุพิน 
กิจกรรม Science Society ฝ่ายวิชาการ/ครูธมลพรรณ 

กิจกรรมพลังงานน่ารู้สู่ชุมชน ฝ่ายวิชาการ/ครูอรนงค์ 
พุธที่  6   
พฤหัสบดีที ่7   
ศุกร์ที ่  8   
เสาร์ที่  9   
อาทิตย์ที่  10   
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วันที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
จันทร์ที่   11 เริ่มกิจกรรม Speech  ฝ่ายวิชาการ/ครูฐิตาภา 
อังคารที่  12 โครงการนิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2561 ฝ่ายวิชาการ/ครูอัษณี,ครูสุภาวดี 
พุธที่  13   
พฤหัสบดีที่ 14 กิจกรรมไหว้คร ู ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูวรรณา 
ศุกร์ที่   15 กิจกรรมระเบียงโบสถ์ ชั น ม.1-2 ฝ่ายอภิบาลฯ/ครูชไมพร 
เสาร์ที่  16   
อาทิตย์ที่ 17   
จันทร์ที่  18 เริ่มโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรยีนสู่การแข่งขัน  ฝ่ายวิชาการ/ครูชญานิน 

เริ่มโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่อนาคต (ติว GAT ม.6) ฝ่ายวิชาการ/ครูเตือนใจ 
เริ่มกิจกรรมแขง่ขนักับหน่วยงานอื่นๆ ระดบัปฐมวัย ฝ่ายวิชาการ/ครูวิลาวัณย์ 
เริ่มจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายมาตรฐาน/ครูประทุม 

อังคารที่  19   
พุธที่  20   
พฤหัสบดีที่  21   
ศุกร์ที่  22 กิจกรรมระเบียงโบสถ์ ชั น ม.3- 4 ฝ่ายอภิบาลฯ/ครูชไมพร 
เสาร์ที่  23   
อาทิตย์ที่  24   
จันทร์ที่  25 ติดตามการด าเนินงานของทุกฝ่าย ครั งที่ 1 (25-29 มิ.ย.) ฝ่ายมาตรฐาน 

สัปดาห์พระคัมภีร์ (25-28  มิ.ย.) ฝ่ายอภิบาลฯ/ครูกมลลักษณ์ 
ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ฝ่ายวิชาการ/ครูพิมณภา 

อังคารที่  26 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ฝ่ายกิจการนักเรียน/ม.พงษ์ทวี 
กิจกรรมวันสุนทรภู ่ ฝ่ายวิชาการ/ครูณภัทรลดา,ครูวิลาวัณย์ 
เริ่มกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ฝ่ายวิชาการ/ครูสมยศ 

พุธที่  27   
พฤหัสบดีที่ 28   
ศุกร์ที่ 29 สมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโลอัครสาวก ฝ่ายอภิบาลฯ/ครูมัยตร ี

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาต ิ ฝ่ายกิจการนักเรียน/ม.ณัฐวุฒิ 
ประชุมประจ าเดอืน ฝ่ายบริหารจัดการ 

เสาร์ที่  30   
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  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  July 2018 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
1 2 

-โครงงานสานสัมพันธ์
แบ่งบันความรู้ 

3 
-กิจกรรมสนุก                      
กับเกมคณิตศาสตร์ 

4 5 6 
-กิจกรรมวันศุกร์        
ต้นเดือน 
-กิจกรรมวันศุกร์              
สุดหรรษา อ.3 

7 

 

8 
 

9 
-กิจกรรมงามอย่างไทย 
ครั งท่ี 1 (9-13 ก.ค.) 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
-กิจกรรมวันศุกร์            
สุดหรรษา  อ.3 
-กิจกรรมระเบียง
โบสถ์  ม.5-6 
-กิจกรรมทัศนศึกษา
ประจ าปี นักเรียน             
ชั น ป.1-3 

14 
 

15 
 

16 
-ติดตามการด าเนินงาน
ของทุกฝ่าย ครั งท่ี 2 
(16-20  ก.ค.) 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
-กิจกรรมวันศุกร์           
สุดหรรษา  อ.3 

 

21 
 

22 
 

23 
-สอบกลางภาคเรียน     
ท่ี 1/2561 ชั น ม.4-6  
(23-25 ก.ค.) 

24 
-สอบกลางภาคเรียน           
ท่ี 1/2561 ชั น ป.1- ม.3 
(24-25 ก.ค.) 

25 
 

26 
-กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
-โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่อนาคต  
(ติว GATม.6) 

27 
วันอาสาฬหบูชา 
 

28 
-วันเฉลิม 
พระชนมพรรษา
สมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่ 10 

-วันเข้าพรรษา 

29 
 

30 
หยุดชดเชย 

วันเฉลิม 
พระชนมพรรษา
สมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10 

31 
-กิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาต ิ
-กิจกรรมประกวด            
ค าขวญัห้องสมุด 
และเรียงความ 
-กิจกรรมวันห้องสมุด 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

อาณาจักรใดแตกแยกกันเองก็ถึงความพินาศเมืองใดหรือบ้านใดแตกสามัคคีกันก็คงอยู่มิได้ 
(มธ.12:25) 
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ปฏิทินปฏิบัตงิาน ปีการศึกษา 2561 

เดือน  กรกฎาคม 2561 

วันที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
อาทิตย์ที่ 1   
จันทร์ที่ 2 โครงงานสานสัมพันธ์แบ่งบันความรู้ ฝ่ายวิชาการ/ครูชญานิน 
อังคารที่ 3 กิจกรรมสนุกกับเกมคณิตศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ/ครูสุวรรณา 
พุธที่ 4   
พฤหัสบดีที่ 5   
ศุกร์ที่ 6 กิจกรรมวันศุกร์ต้นเดือน ฝ่ายอภิบาลฯ/ครูอรทัย 

กิจกรรมวันศุกร์สุดหรรษา  อ.3 ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูสมจิตร 
เสาร์ที่  7   
อาทิตย์ที่  8   
จันทร์ที่  9 กิจกรรมงามอย่างไทย ครั งที่ 1 (9-13 ก.ค.) ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูสุกัญญา 
อังคารที่ 10   
พุธที่  11   
พฤหัสบดีที่ 12   
ศุกร์ที่ 13 กิจกรรมวันศุกร์สุดหรรษา  อ.3 ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูสมจิตร 

กิจกรรมระเบียงโบสถ์ ม.5-6  ฝ่ายอภิบาลฯ/ครูชไมพร 
กิจกรรมทัศนศึกษาประจ าปี นักเรียนชั น  ป.1-3 ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครจูิราพร 

เสาร์ที่ 14   
อาทิตย์ที่ 15   
จันทร์ที่  16 ติดตามการด าเนินงานของทุกฝ่าย ครั งที่ 2 (16-20 ก.ค.) ฝ่ายมาตรฐาน 
อังคารที่ 17   
พุธที่ 18   
พฤหัสบดีที่ 19   
ศุกร์ที่  20 กิจกรรมวันศุกร์สุดหรรษา  อ.3 ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูสมจิตร 
เสาร์ที่ 21   
อาทิตย์ที่ 22   
จันทร์ที่ 23 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ชั น ม.4-6  (23-25 ก.ค.) ฝ่ายวิชาการ/ครูฐิตาภา 
อังคารที่ 24 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ชั น ป.1-ม.3 (24-25 ก.ค.) ฝ่ายวิชาการ/ครูฐิตาภา 
พุธที่ 25   
พฤหัสบดีที่ 26 กิจกรรมวันเข้าพรรษา ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูลักขณา 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่อนาคต (ติว GAT ม. 6) ฝ่ายวิชาการ/ครูเตือนใจ 
ศุกร์ที่  27 วันอาสาฬหบูชา  
เสาร์ที่  28 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  

วันเข้าพรรษา  
อาทิตย์ที่ 29   
จันทร์ที่  30 หยุดชดเชย  
อังคารที่ 31 กิจกรรมวันภาษาไทย ฝ่ายวิชาการ/ครูเยาวดี 

กิจกรรมประกวดค าขวัญห้องสมุดและเรียงความ ฝ่ายวิชาการ/ครูวรรณพร 
กิจกรรมวันห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ/ครูวรรณพร 
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  สิงหาคม  ๒๕๖๑  August 2018 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   

 
1 

-กิจกรรมทัศนศึกษา
และกิจกรรมค่ายมัธยม
สัมพันธ์ ม.4-ม.6                  
(1- 3 ส.ค.) 

2 
 

3 
-กิจกรรมวันศุกร์              
ต้นเดือน 
-กิจกรรมวันศุกร์              
สุดหรรษา  อ.2 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
-กิจกรรมทัศนศึกษา
ประจ าปี ชั น ป.4 -5 

8 
 

9 
 

10 
-กิจกรรมวันแม่
แห่งชาต ิ
 

 

11 
 

12 
วันแม่แห่งชาต ิ

13 
ชดเชย 

วันแม่แห่งชาต ิ

14 
 

15 
-กิจกรรมสมโภชแม่
พระรับเกียรติ                  
เข้าสู่สวรรค์ 
 

16 
-กิจกรรมภาษาสัมพันธ์
สัญจร 
 

17 
-กิจกรรม                           
วันวิทยาศาสตร์ 
-กิจกรรมตอบปัญหา
คณิต - วิทย์ 
-กิจกรรมวันศุกร์             
สุดหรรษา อ.2 

18 
-ผู้ปกครองรับ                
ผลการเรียนกลางภาค 
เรียนท่ี 1/2561 

19 
 

20 
 

21 22 
-โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่
อนาคต (ติว GAT ม.6) 

 

23 
 

24 
-กิจกรรมทัศนศึกษา
ประจ าปี ชั นป.6-ม.1 
-กิจกรรมทัศนศึกษา
ประจ าปี ชั น อ.1-3 

25 
 

26 27 
-นักเรียนชั น ป.4-ม.6 
ทดสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษ  
(Oxford Online 
Placement Test)  
(27-31 ส.ค.) 
-ติดตามการด าเนินงาน
ของทุกฝ่าย ครั งท่ี 3 
(27-31  ส.ค.) 

28 
 

29 30 
-กิจกรรมค่ายเนตรนารี 
ป.6 (31 ส.ค.-1 ก.ย.) 

31 
-กิจกรรมวันศุกร์              
สุดหรรษา  อ.2 

 

 

ต้นไม้พันธุ์ดีจะเกิดผลเลวมิได้และต้นไม้พันธุ์เลวก็จะไม่อาจเกิดผลดีได้ 
(มธ. 7:18) 
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ปฏิทินปฏิบัตงิาน ปีการศึกษา 2561 
เดือน  สิงหาคม 2561 

วันที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พุธที่ 1 กิจกรรมทัศนศึกษาและกิจกรรมค่ายมัธยมสัมพันธ์ ม.4-ม.6 (1-3 ส.ค.) ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูณภัทรลดา,ครูพิมณภา 
พฤหัสบดีที ่ 2   

ศุกร์ที ่ 3 
กิจกรรมวันศุกร์ต้นเดือน ฝ่ายอภิบาลฯ/ครูอรทัย 
กิจกรรมวันศุกร์สุดหรรษา อ.2 ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูสมจิตร 

เสาร์ที่ 4   
อาทิตย์ที ่ 5   
จันทร์ที่ 6   
อังคารที ่ 7 กิจกรรมทัศนศึกษาประจ าปี ชั น ป.4-5 ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครจูิราพร 
พุธที่  8   
พฤหัสบดีที ่ 9   
ศุกร์ที ่  10 กิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูชไมพร,ครูสมจิตร 
เสาร์ที่  11   
อาทิตย์ที่  12 วันแม่แห่งชาต ิ  
จันทร์ที่  13 ชดเชยวันแม่แห่งชาต ิ  
อังคารที่  14   
พุธที่  15 กิจกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรตเิข้าสู่สวรรค ์ ฝ่ายอภิบาลฯ/ครูอ าไพ 
พฤหัสบดีที่  16 กิจกรรมภาษาสัมพันธสั์ญจร ฝ่ายวิชาการ/ครูพิมณภา 

ศุกร์ที่  17 
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร ์ ฝ่ายวิชาการ/ครูชญานิน 
กิจกรรมวันศุกร์สุดหรรษา อ.2  ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูสมจิตร 
กิจกรรมตอบปัญหาคณิต - วิทย์ ฝ่ายวิชาการ/ครูสาคู 

เสาร์ที่ 18 ผู้ปกครองรับผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ฝ่ายวิชาการ 
อาทิตย์ที่ 19   
จันทร์ที่  20   
อังคารที่ 21   
พุธที่  22 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่อนาคต (ติว GAT ม.6) ฝ่ายวิชาการ/ครูเตือนใจ 
พฤหัสบดีที่ 23   
ศุกรท์ี่ 24 กิจกรรมทัศนศึกษาประจ าปี ชั น ป.6-ม.1 ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครจูิราพร 
 กิจกรรมทัศนศึกษาประจ าปี ชั น อ.1-3 ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูสมจิตร 
เสาร์ที่ 25   
อาทิตย์ที่  26   

จันทร์ที่  27 
นักเรียนชั น ป.4 - ม.6 ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  
(Oxford Online Placement Test)  (27-31 ส.ค.) 

ฝ่ายวิชาการ/ครูพิมณภา 
 

ติดตามการด าเนินงานของทุกฝ่าย ครั งที่ 3 (27-31 ส.ค.) ฝ่ายมาตรฐาน 
อังคารที่  28   
พุธที่  29   
พฤหัสบดีที่ 30   
ศุกร์ที่ 31 กิจกรรมค่ายเนตรนารี ป.6 (31 ส.ค. -1ก.ย.)  ฝ่ายกิจการนักเรียน/ม.สวัสดิ์,ครูหวัหน้าเนตรนาร ี
 กิจกรรมวันศุกร์สุดหรรษา  อ.2  ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูสมจิตร 
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  กันยายน  ๒๕๖๑  September  2018 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
      

 

 

1 
 

2 
-ทดสอบโครงการ
ประเมินและพัฒนา               
สู่ความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (TEDET) 

3 
 

4 
 

5 
-กิจกรรมตลาดนัด
คณิตศาสตร์      
 

6 
-โครงการวันวิชาการ     
(6-7 ก.ย.) 
-กิจกรรมการจัด
นิทรรศการฯ 

7 
-กิจกรรมวันศุกร์                  
สุดหรรษา อ.1 

-กิจกรรมวันศุกร์    
ต้นเดือน 

8 
 

9 
 

10 
-กิจกรรมงามอย่างไทย  
ครั งท่ี 2 (10 - 14 ก.ย.) 
-เร่ิมตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน
โรงเรียนภาคเรียนท่ี 1 
(ก.ย.- ต.ค.) 
-กิจกรรมค่ายเนตรนารี 
ม.1 (10 - 12 ก.ย.) 

11 
 

12 
 

13 
-กิจกรรมทัศนศึกษาและ-
-กิจกรรมค่ายเนตรนารี 
ม.2-3 (13-15 ก.ย.) 

14 
-กิจกรรมวันศุกร์             
สุดหรรษา อ.1 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 
 

 

20 
-กิจกรรมวันเยาวชน
แห่งชาต ิ

21 
-กิจกรรมวันศุกร์   
สุดหรรษา อ.1 

22 
 

                  23 
                     
 
                    30 

24 
-การทดสอบ                    
ทางด้านสติปัญญาและ
การประเมินพัฒนาการ                  
อ.1-3 (24-28 ก.ย.) 

25 
-สอบนอกตาราง 

26 
-สอบปลายภาคเรียน              
ท่ี 1/2561 ชั น ม.4-ม.6 
(26-28 ก.ย.) 

27 
-สอบปลายภาคเรียน                    
ท่ี 1/2561 ชั น ป.1-ม.3             
(27-28 ก.ย.) 

28 
-ประชุมประจ าเดือน 
 
 
 
 

29 
-นักเรียนคาทอลิกฟื้นฟู
จิตใจ 

 

จงหลีกหนีความชั่ว และจงกระท าความดีจงแสวงหาสันติและยึดไว้ให้ได้ 
(1 ปต.3:11) 
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ปฏิทินปฏิบัตงิาน ปีการศึกษา 2561 
เดือน  กันยายน 2561 

วันที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เสาร์ที่ 1   
อาทิตย์ที ่2 ทดสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 
ฝ่ายวิชาการ/ครูพิมณภา 

จันทร์ที่ 3   
อังคารที ่4   
พุธที่ 5 กิจกรรมตลาดนัดคณิตศาสตร ์     ฝ่ายวิชาการ/ครูประทุม 
พฤหัสบดีที ่6 โครงการวันวิชาการ (6-7 ก.ย.) ฝ่ายวิชาการ/ครูพิมณภา 

กิจกรรมการจัดนทิรรศการฯ ฝ่ายวิชาการ/ครูพิมณภา,ครูขวัญชนก,ครูภาวินี 
ศุกร์ที ่ 7 กิจกรรมวันศุกร์สุดหรรษา อ.1 ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูสมจิตร 

กิจกรรมวันศุกร์ต้นเดือน ฝ่ายอภิบาลฯ/ครูอรทัย 
เสาร์ที่  8   
อาทิตย์ที่ 9   
จันทร์ที่  10 กิจกรรมงามอย่างไทย  ครั งที่ 2 (10-14 ก.ย.) ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูสุกัญญา,ครูสมจิตร 

เริ่มตรวจประเมนิคุณภาพภายในโรงเรียนภาคเรียนที ่1 (ก.ย.-ต.ค.) ฝ่ายมาตรฐาน 
กิจกรรมค่ายเนตรนารี ม.1 (10-12 ก.ย.)  ฝ่ายกิจการนักเรียน/ม.สวัสดิ์,ครูหวัหน้าเนตรนาร ี

อังคารที่ 11   
พุธที่  12   
พฤหัสบดีที่ 13 

กิจกรรมทัศนศึกษาและกิจกรรมค่ายเนตรนารีม.2-3 (13-15 ก.ย.)  
ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูจิราพร,ม.สวัสดิ์, 
ครูหัวหน้าเนตรนาร ี

ศุกร์ที่  14 กิจกรรมวันศุกร์สุดหรรษา  อ.1  ฝ่ายกิจการนักเรียน /ครูสมจติร 
เสาร์ที่ 15   
อาทิตย์ที่ 16   
จันทร์ที่  17   
อังคารที่ 18   
พุธที่  19   
พฤหัสบดีที่  20 กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาต ิ ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูจิรภา,ครูสมจิตร 
ศุกร์ที่ 21 กิจกรรมวันศุกร์สุดหรรษา อ.1  กิจการนักเรียน/ครูสมจิตร 
เสาร์ที่ 22   
อาทิตย์ที่ 23   

จันทร์ที่ 24 การทดสอบทางด้านสติปัญญาและการประเมินพัฒนาการ อ.1-3 (24-28 ก.ย.) ฝ่ายวิชาการ 
อังคารที่ 25 สอบนอกตาราง ฝ่ายวิชาการ/ครูฐิตาภา 
พุธที่ 26 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ชั น ม.4-ม.6 (26-28 ก.ย.) ฝ่ายวิชาการ/ครูฐิตาภา 
พฤหัสบดีที่ 27 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ชั น ป.1-ม.3 (27-28 ก.ย.) ฝ่ายวิชาการ/ครูฐิตาภา 
ศุกร์ที่ 28 ประชุมประจ าเดอืน ฝ่ายบริหารจัดการ 
เสาร์ที่ 29 นักเรียนคาทอลิกฟื้นฟูจิตใจ ฝ่ายอภิบาลฯ/ครูกมลลักษณ์ 
อาทิตย์ที่  30   
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  ตุลาคม  ๒๕๖๑  October  2018 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
 

 
1 

-โครงการค่ายส่งเสริม
วิชาการ (1-3 ต.ค.) 

2 
 

3 
 

4 
-ประกาศผลนักเรียน    
ติด “0” และ “ร” และ
สอบซ่อม (4-5 ต.ค.) 
 
 
 
 

5 
 

6 
-กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ           
ครูคาทอลิก (6-7 ต.ค.) 
-กิจกรรม 
ค่ายพุทธธรรม  
(6-7 ต.ค.) 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 
 
 
 
 
 

12 
 

13 
วันคล้าย 
วันสวรรคต
พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทร 
มหาภูมิพล 
อดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร 

14 
 

15 
หยุดชดเชย 

16 
 

17 
 

18 
 
 
 

19 
 

20 
 
 
 
 

21 22 
 

23 
วันปิยมหาราช                 
( วางพวงมาลา ) 

24 
วันออกพรรษา 

-เปิดเรียนภาคเรียน      
ท่ี 2/2561 
-เร่ิมเรียนพิเศษเย็น 

25 
 

26 
 

27 
-เร่ิมเรียนพิเศษวันเสาร์ 

28 
 

29 
 
 
 
 

 

30 31   
 
 
 
 

 

 

ทุกคนจงนอบน้อมต่อผู้มีอ านาจปกครอง เพราะไม่มีอ านาจใดที่ไม่มาจากพระเจ้า 
(รม 13:1) 
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ปฏิทินปฏิบัตงิาน ปีการศึกษา 2561 
เดือน  ตุลาคม 2561 

วันที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
วันจันทร์ที่ 1 โครงการค่ายส่งเสริมวิชาการ (1-3 ต.ค.) ฝ่ายวิชาการ/ครูฐิตาภา 
   
วันอังคารที่ 2   
วันพุธที่ 3   
วันพฤหัสบดีที่ 4 ประกาศผลนักเรียน ติด “0” และ “ร” และสอบซ่อม (4-5 ต.ค.) ฝ่ายวิชาการ/ม.อนุรักษ์ 
วันศุกร์ที่ 5   
วันเสาร์ที่ 6 กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (6-7 ต.ค.) ฝ่ายบุคลากร/ครคูนึงนจิ 
 กิจกรรมค่ายพุทธธรรม (6-7 ต.ค.) ฝ่ายบุคลากร/ครูสมจิต ประเสริฐรัตน ์
วันอาทิตย์ที่  7   
วันจันทร์ที่ 8   
วันอังคารที่ 9   
วันพุธที่ 10   
วันพฤหัสบดีที่ 11   
วันศุกร์ที่ 12   
วันเสาร์ที่ 13 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 

วันอาทิตย์ที่  14   
วันจันทร์ที่ 15 หยุดชดเชย  
วันอังคารที่ 16   
วันพุธที่ 17   
วันพฤหัสบดีที่ 18   
วันศุกร์ที่ 19   
วันเสาร์ที่ 20   
วันอาทิตย์ที่  21   
วันจันทร์ที่  22   
วันอังคารที่ 23 วันปิยมหาราช ( วางพวงมาลา ) ฝ่ายกิจการนักเรียน / ม.พงษ์ทวี 

วันพุธที่ 24 วันออกพรรษา  
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 ฝ่ายวิชาการ 
เริ่มเรียนพเิศษเย็น ฝ่ายวิชาการ 

วันพฤหัสบดีที่ 25   
วันศุกร์ที่ 26   
วันเสาร์ที่ 27 เริ่มเรียนพเิศษวันเสาร ์ ฝ่ายวิชาการ 
วันอาทิตย์ที่  28   
วันจันทร์ที่ 29   
วันอังคารที่ 30   
วันพุธที่ 31   
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  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ November  2018 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
    1 

-โครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนสู่การ
แข่งขัน ติว O-NET   
ชั น ป.6 และ ม.3 

2 
-โครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียน                         
สู่การแข่งขัน                     
(ติว GAT ม.6) 
-กิจกรรมวันศุกร์          
ต้นเดือน 

3 
-เสกสุสาน 

4 
 

5 
-เร่ิมโครงการนิเทศ   
การเรียนการสอน                 
ภาคเรียนท่ี 2/2561 

6 7 8 9 
-กิจกรรมวันศุกร์                 
สุดหรรษา อ.3 

10 
-ผู้ปกครองรับผล                
การเรียนปลายภาค
เรียนท่ี 1/2561 

11 
 
 

12 13 14 15 
-โครงการกีฬาสี                 
ภายในโรงเรียน                  
(S.J.R. Sport  Day)                 
(15-16 พ.ย.) 

16 
-กิจกรรมวันศุกร์          
สุดหรรษา อ.3 

17 
-งานสังสรรค์ศิษย์เก่า 

18 
 

19 
-กิจกรรมตรวจสุขภาพ
ประจ าปี (19-20 พ.ย.) 

20 
-กิจกรรมภาษาสัมพันธ์
สัญจร 

21 
-กิจกรรมใบตองสืบ
สานงานประเพณี          
ลอยกระทง 

22 
-กิจกรรมลอยกระทง 

23 
-กิจกรรมวันวชิราวุธ 
-กิจกรรมวันศุกร์     
สุดหรรษา  อ.3 

24 

25 
 

26 
-ติดตามการด าเนินงาน
ของทุกฝ่าย ครั งท่ี 4 
(26-30  พ.ย.) 

27 
-กิจกรรมค่ายเนตรนารี 
ป.1-3  

 

28 29 
-กิจกรรมค่ายเนตรนารี 
ป.4-5 (29-30 พ.ย.)  

 

30  

 

ผู้กระท าความดีไม่ต้องเกรงกลัวผู้มีอ านาจปกครอง แต่ผู้กระท าชั่วต้องเกรงกลัว 
(รม 13:3) 
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ปฏิทินปฏิบัตงิาน ปีการศึกษา 2561 
เดือน  พฤศจิกายน 2561 

วันที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พฤหัสบดีที่  1 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่การแข่งขัน ติว O-NET   

ชั น ป.6 และ ม.3  
ฝ่ายวิชาการ/ครูเตือนใจ 

ศุกร์ที่ 2 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่การแข่งขัน (ติว GAT ม.6) ฝ่ายวิชาการ/ครูเตือนใจ 
กิจกรรมวันศุกร์ต้นเดือน ฝ่ายอภิบาลฯ/ครูอรทัย 

เสาร์ที่  3 เสกสุสาน ฝ่ายอภิบาลฯ 
อาทิตย์ที่  4   
จันทร์ที่  5 เริ่มโครงการนิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2561 ฝ่ายวิชาการ/ครูอัษณี,ครูสุภาวดี 
อังคารที่ 6   
พุธที่ 7   
พฤหัสบดีที่ 8   
ศุกร์ที่  9 กิจกรรมวันศุกร์สุดหรรษา อ.3 ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูสมจิตร 
เสาร์ที่  10 ผู้ปกครองรับผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ฝ่ายวิชาการ 
อาทิตย์ที่ 11   
จันทร์ที่  12   
อังคารที่ 13   
พุธที่  14   
พฤหัสบดีที่ 15 โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน( S.J.R. Sport  Day) (15-16 พ.ย.) ฝ่ายกิจการนักเรียน/ม.สวัสดิ์, ครูสมจิตร 
ศุกร์ที่  16 กิจกรรมวันศุกร์สุดหรรษา อ.3 ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูสมจิตร 
เสาร์ที่ 17 งานสังสรรค์ศษิย์เก่า ฝ่ายบุคลากร/ครจูุไรรัตน ์
อาทิตย์ที ่18   
จันทร์ที่ 19 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี (19-20 พ.ย.) ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูธัญรัศม ์
อังคารที่ 20 กิจกรรมภาษาสัมพันธ์สัญจร ฝ่ายวิชาการ/ครูพิมณภา 
พุธที่ 21 กิจกรรมใบตองสืบสานงานประเพณีลอยกระทง  ฝ่ายวิชาการ/ครูพัชรินทร์ 
พฤหัสบดีที่ 22 กิจกรรมลอยกระทง  ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูสุกัญญา 
ศุกร์ที่ 23 กิจกรรมวันวชิราวุธ ฝ่ายกิจการนักเรียน/ม.ณัฐวุฒิ 

กิจกรรมวันศุกร์สุดหรรษา อ.3 ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูสมจิตร 
เสาร์ที่ 24   
อาทิตย์ที่ 25   

จันทร์ที่ 26 ติดตามการด าเนินงานของทุกฝ่าย ครั งที่ 4 (26-30  พ.ย.) ฝ่ายมาตรฐาน 
อังคารที่ 27 กิจกรรมค่ายเนตรนารี ป.1-3  

 
ฝ่ายกิจการนักเรียน/ม.สวัสดิ์, 
ครูหัวหน้าเนตรนาร ี

พุธที่ 28   
พฤหัสบดีที่ 29 กิจกรรมค่ายเนตรนารี ป.4-5 (29-30 พ.ย.)  

 
ฝ่ายกิจการนักเรียน/ม.สวัสดิ์, 
ครูหัวหน้าเนตรนาร ี

ศุกร์ที่ 30   
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  ธันวาคม  ๒๕๖๑ December  2018 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
      

 
 

1 
 

2 
 

3 
-ตรวจสอบสภาพ
อาคารประจ าปี 2561 
(ส่งเทศบาลต าบลเนิน
พระ) 
-กิจกรรมวันศุกร์สุด
หรรษา  อ.2 
-ติว O – NET ชั น ป. 6 
และ ม. 3 

4 
 

5 
-วันคล้ายวันเฉลิม             
พระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหา                
ภูมิพลอดุลยเดช                
บรมนาถบพิตร 
-วันชาติ 
-วันพ่อแห่งชาติ 

6 
 

7 
-กิจกรรมวันศุกร์             
สุดหรรษา อ.2 

8 
 

9 
 

10 
วันรัฐธรรมนูญ 

 
 
 

11 
 
 

12 
 

13 
 

14 
-กิจกรรมวันศุกร์           
สุดหรรษา อ.2 

-สอบกลางภาคเรียน           
ท่ี 2/2561 ชั น ม.4-6 
(14,17-18 ธ.ค.) 

15 
 

16 
 

17 
-สอบกลางภาคเรียน              
ท่ี 2 ชั น ป.1-ม.3                   
(17 -18 ธ.ค.) 
 

18 
 
  

19 
-กิจกรรมภาษาสัมพันธ์
สัญจร 
 
 
 
 

 

20 
-มิสซา                                      
วันพระคริสตสมภพ/
กิจกรรมวันคริสต์มาส  
(20-21 ธ.ค.) 

21 

 
22 

 

23 
 

24 25 
วันคริสต์มาส 

 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29 

30 
 
 
 
 

31 

วันสิ้นป ี

     

 

จงเกรงกลัวผู้ที่ควรเกรงกลัว จงให้เกียรติแก่ผู้ที่สมควรจะได้รับเกียรติ 
(รม 13:7) 
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ปฏิทินปฏิบัตงิาน ปีการศึกษา 2561 
เดือน  ธันวาคม 2561 

วันที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เสาร์ที ่1   
อาทิตยท์ี่ 2   
จันทรท์ี่ 3 ตรวจสอบสภาพอาคารประจ าป ี2561 (ส่งเทศบาลต าบลเนินพระ) ฝ่ายทรัพยากรฯ/ครูพิศมัย 
 กิจกรรมวันศุกร์สุดหรรษา อ.2 ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูสมจิตร 
 ติว O-NET ชั น ป.6 และ ม.3  ฝ่ายวิชาการ/ครูเตือนใจ 
อังคารที ่4   
พุธที่ 5 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 

วันชาต ิ  
วันพ่อแห่งชาต ิ  

พฤหัสบดีที่ 6   
ศุกร์ที ่ 7 กิจกรรมวันศุกร์สุดหรรษา  อ.2 ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูสมจิตร 
เสาร์ที ่ 8   
อาทิตยท์ี่ 9   
จันทรท์ี่  10 วันรัฐธรรมนูญ  
อังคารที ่11   
พุธที่  12   
พฤหัสบดีที่ 13   
ศุกร์ที ่ 14 กิจกรรมวันศุกร์สุดหรรษา อ.2 ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูสมจิตร 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ชั น ม.4-6 (14,17-18 ธ.ค.) ฝ่ายวิชาการ/ครูฐิตาภา 
เสาร์ที ่15   
อาทิตยท์ี่ 16   
จันทรท์ี่  17 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ชั น ป.1-ม.3 (17-18 ธ.ค.) ฝ่ายวิชาการ/ครูฐิตาภา 
อังคารที ่18 

 
ฝ่ายวิชาการ/ครูฐิตาภา 

พุธที่ 19 กิจกรรมภาษาสัมพันธ์สัญจร ฝ่ายวิชาการ/ครูพิมณภา 
พฤหัสบดีที่ 20 มิสซาวันพระคริสตสมภพ/กิจกรรมวันคริสต์มาส (20-21ธ.ค.) ฝ่ายอภิบาลฯ/ครูอรทัย 
ศุกร์ที ่21 

  
เสาร์ที ่22   
อาทิตยท์ี่ 23   
จันทรท์ี่ 24   
อังคารที ่25 วันคริสต์มาส  
พุธที่ 26   
พฤหัสบดีที่ 27   
ศุกร์ที ่28 

 
 เสาร์ที ่29   

อาทิตยท์ี่  30 
 

 
จันทรท์ี่ 31 วันส้ินป ี  
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  มกราคม  ๒๕๖๒ January  2019 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
  1 

วันขึ้นปีใหม ่
2 

 
3 

 
4 

-กิจกรรมวันศุกร์                 
ต้นเดือน 
 
 
 
 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
-กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาต ิ / มอบ               
ใบประกาศฯ เด็กด ี            
มีความซ่ือสัตย ์
 

12 
วันเด็กแห่งชาต ิ

13 
 

14 
-เร่ิมตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน         
ภาคเรียนท่ี 2        
(ม.ค.- ก.พ.) 
-แจกผลการเรียนกลาง
ภาคเรียนท่ี 2/2561 
(นักเรียนรับผล) 
 
 

15 
-กิจกรรมร าลึก            
พระคุณคร ู

16 
วันครู 

17 
-ติว O-NET ชั น ป.6  
และ ม.3 
 
 

18 
-กิจกรรมวันศุกร์              
สุดหรรษา อ.2 
-ติว O-NET ชั น ม.6 
 

19 
 
 

งานน้ าใจไมตร ี

20 
 

21 
-เร่ิมตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน
โรงเรียนภาคเรียนท่ี 2 
(ม.ค.-ก.พ.) 

22 
 

23 
 

24 
 
 

25 
-กิจกรรมวันศุกร์              
สุดหรรษา อ.1 

-กิจกรรม Music              
for Life 
 
 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29 30 
 
 
 

31 
-ประชุมประจ าเดือน 

 
 
 
 

 

 

อย่าเป็นหนี ผู้ใด นอกจากเป็นหนี ความรักซึ่งกันและกัน 
(รม 13:8) 
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ปฏิทินปฏิบัตงิาน ปีการศึกษา 2561 
เดือน  มกราคม   2562 

วันที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
อังคารที่ 1 วันขึ้นปีใหม ่  
พุธที่ 2   
พฤหัสบดีที่ 3   
ศุกร์ที่ 4 กิจกรรมวันศุกร์ต้นเดือน ฝ่ายอภิบาลฯ/ครูอรทัย 
เสาร์ที่ 5   
อาทิตย์ที่ 6   
จันทร์ที่ 7   
อังคารที่ 8   
พุธที่ 9   
พฤหัสบดีที่ 10   
ศุกร์ที่  11 กิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ/มอบใบประกาศฯ เด็กดี                                   

มีความซ่ือสัตย์ 
ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูจิรภา,ครูสมจิตร 
ฝ่ายอภิบาลฯ/ครูนาฏอนงค ์

 กิจกรรมละครเวทีการกุศล ของนกัเรียน ม.5 ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูณภัทรลดา 
เสาร์ที่  12 วันเด็กแห่งชาต ิ  
อาทิตย์ที่ 13   
จันทร์ที่  14 เริ่มตรวจประเมนิคุณภาพภายใน ภาคเรียนที่ 2  (ม.ค.-ก.พ.) ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 

แจกผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 2/2561 (นักเรียนรบัผลสอบ) ฝ่ายวิชาการ 
อังคารที่ 15 กิจกรรมร าลึกพระคุณคร ู ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูสว่างจติร ์
พุธที่  16 วันคร ู  
พฤหัสบดีที่ 17 ติว O-NET ชั น ป.6 และ ม.3  ฝ่ายวิชาการ/ครูเตือนใจ 
ศุกร์ที่  18 กิจกรรมวันศุกร์สุดหรรษา  อ.2 ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูสมจิตร 

ติว O-NET ชั น ม.6 ฝ่ายวิชาการ/ครูเตือนใจ 
เสาร์ที่ 19 งานน้ าใจไมตร ี ทุกฝ่าย 
อาทิตย์ที่ 20   
จันทร์ที่ 21 เริ่มตรวจประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนภาคเรียนที่ 2 (ม.ค.-ก.พ.) ฝ่ายมาตรฐาน 
อังคารที่ 22   
พุธที่ 23   
พฤหัสบดีที่ 24   
ศุกร์ที่ 25 กิจกรรมวันศุกร์สุดหรรษา อ.1 ฝ่ายกิจการนักเรียน /ครูสมจติร 

กิจกรรม Music for Life ฝ่ายวิชาการ/ครูเอกราช 
เสาร์ที่ 26   
อาทิตย์ที่ 27   
จันทร์ที่ 28   
อังคารที่ 29   
พุธที่ 30   
พฤหัสบดีที่ 31 ประชุมประจ าเดอืน ฝ่ายบริหารจัดการ 
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  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ February  2019 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
     1 

-กิจกรรมวันศุกร์                  
ต้นเดือน 
-กิจกรรมวันศุกร์               
สุดหรรษา อ.2 

-ส่งข้อสอบปลายภาค
เรียนท่ี 2/2561 

2 
 

3 
 

4 
-ส่งภาษีโรงเรือน
เทศบาลต าบลเนินพระ 

5 
-กิจกรรมภาษาสัมพันธ์
สัญจร 

6 
 

7 
 

8 
-กิจกรรมวันศุกร์                 
สุดหรรษา อ.1 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
-มอบ                                   
ใบประกาศนียบัตร    
สภานักเรียนประจ าปี 

13 
-สอบนอกตาราง                   
ชั น ม.6 

14 
-สอบปลายภาคเรียน               
ท่ี 2/2561 ชั น ม.6                   
(14-15 ก.พ.) 

15 
 
 
 
 
 
 
 

16 
-ปัจฉิมนิเทศนักเรียน 
ชั น ม.6 (16-18 ก.พ.) 

17 
 

18 
-การทดสอบทาง                 
ด้านสติปัญญาและ          
การประเมินพัฒนาการ           
อ.1-3 
(18-22 ก.พ.) 
 

19 
 

20 
 -พิธีอ าลาฟ้าขาวของ
นักเรียน ม.6 (ช่วงเช้า ) 
-พิธีรับเหรียญของ
นักเรียน ม.6                      
(ช่วงบ่าย ) 

21 22 
 

 
 

23 
 

24 
 
 

25 
-ประกาศผลนักเรียน
ติด “0” และ “ร”                    
ชั น ม. 6 

-จัดท าสารสนเทศ                      
ปี 2561 

26 
-สอบนอกตาราง                  
ชั น ม.4-5 

27 
-สอบนอกตาราง                    
ชั น ป.1-ม.3 
-สอบปลายภาคเรียน              
ท่ี 2/2561  ชั น ม.4-5 
(27,28 ก.พ. , 1 มี.ค.) 
 
 

28 
-สอบปลายภาคเรียน                
ท่ี 2/2561 ชั น ป.1-ม.3               
(28 ก.พ.,1 มี.ค.) 

  

 

เราจงพยายามท ากิจกรรมที่น าไปสู่สันติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กันและกัน 
(รม 14:19) 
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ปฏิทินปฏิบัตงิาน ปีการศึกษา 2561 
เดือน  กุมภาพันธ ์  2562 

วันที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ศุกร์ที่ 1 กิจกรรมวันศุกร์ต้นเดือน ฝ่ายอภิบาลฯ/ครูอรทัย 

กิจกรรมวันศุกร์สุดหรรษา อ.2 ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูสมจิตร 
 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ฝ่ายวิชาการ/ครูพิมณภา 
เสาร์ที่ 2   
อาทิตย์ที ่3   
จันทร์ที่ 4 ส่งภาษีโรงเรือนเทศบาลต าบลเนนิพระ ฝ่ายทรัพยากรฯ/ครูพิศมัย 
อังคารที ่5 กิจกรรมภาษาสัมพันธ์สัญจร ฝ่ายวิชาการ/ครูพิมณภา 
พุธที่ 6   
พฤหัสบดีที่ 7   
ศุกร์ที่ 8 กิจกรรมวันศุกร์สุดหรรษา อ.1 ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูสมจิตร 
เสาร์ที่  9   
อาทิตย์ที่ 10   
จันทร์ที่  11   
อังคารที่ 12 มอบใบประกาศนียบัตรสภานักเรยีนประจ าป ี ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูรตันาภรณ์ 
พุธที่  13 สอบนอกตาราง ชั น ม.6 ฝ่ายวิชาการ/ครูฐิตาภา 
พฤหัสบดีที่ 14 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ชั น ม.6 (14-15 ก.พ.) ฝ่ายวิชาการ/ครูฐิตาภา 
ศุกร์ที่  15   
เสาร์ที่ 16 ปัจฉิมนเิทศนักเรียน ชั น ม.6 (16-18 ก.พ.) ฝ่ายวิชาการ/ครูสุวรรณา 
อาทิตย์ที่ 17   
จันทร์ที่ 18 การทดสอบทางด้านสติปัญญาและการประเมินพฒันาการ               

อ.1-3 (18-22 ก.พ.) 
ฝ่ายวิชาการ 

อังคารที่ 19   
พุธที่ 20 พิธีอ าลาฟ้าขาวของนักเรียน ม.6 (ช่วงเช้า ) ฝ่ายกิจการนักเรียน/ครูณภัทรลดา 
 พิธีรับเหรียญของนักเรียน ม.6 (ช่วงบ่าย ) ฝ่ายวิชาการ/ครูสุวรรณา 
พฤหัสบดีที่ 21   
ศุกร์ที่ 22   
เสาร์ที่ 23   
อาทิตย์ที่ 24   

จันทร์ที่ 25 ประกาศผลนักเรียนตดิ “0” และ “ร” ชั น ม.6 ฝ่ายวิชาการ/ม.อนุรักษ์ 
 จัดท าสารสนเทศปี 2561  ฝ่ายมาตรฐาน 
อังคารที่ 26 สอบนอกตาราง  ชั น ม.4-5 ฝ่ายวิชาการ/ครูฐิตาภา 

พุธที่ 27 สอบนอกตาราง  ชั น ป.1-ม.3 ฝ่ายวิชาการ/ครูฐิตาภา 

 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561  ชั น ม.4-5 (27,28 ก.พ., 1 มี.ค.) ฝ่ายวิชาการ/ครูฐิตาภา 
พฤหัสบดีที่ 28 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ชั น ป.1-ม.3 (28 ก.พ.,1 มี.ค.) ฝ่ายวิชาการ/ครูฐิตาภา 
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  มีนาคม  ๒๕๖๒ March  2019 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
     

 

1 
 
 
 
 

2 
-โครงการบัณฑิตน้อย 

3 
 

4 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

6 
 

7 
-ประกาศผล ติด “0”              
ติด “ร” และสอบซ่อม 
(7-8 มี.ค.) 

8 
 
 
 
 

9 
 

10 
 

11 
-ตรวจสุขภาพครู 

12 
 
 
 
 
 
 

13 
-เร่ิมเรียนพิเศษ                    
ภาคฤดูร้อน                         
(13 มี.ค-11 เม.ย.) 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
-จัดท ารายงานประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา 

19 
 

20 
 

21 22 
 
 
 

23 
 

                  24 
 
 
 
                     31 

25 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29 
 

30 
-ประกาศผลการเรียน/
รับเกียรติบัตร                    
ภาคเรียนท่ี 2/2561  
และจ าหน่าย                     
หนังสือ - สมุด,                       
เคร่ืองแบบนักเรียน 

 

พวกเราแต่ละคนต้องเอาใจพี่น้องเพื่อความดีและค  าจุนกัน 
(รม 15: 2) 
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ปฏิทินปฏิบัตงิาน     ปีการศึกษา 2561 
เดือน  มีนาคม   2562 

วันที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ศุกร์ที่ 1   
เสาร์ที่ 2 โครงการบัณฑิตน้อย ฝ่ายวิชาการ/ครูสุภาวดี 
อาทิตย์ที่ 3   
จันทร์ที่ 4   
อังคารที่ 5   
พุธที่ 6   
พฤหัสบดีที่ 7 ประกาศผล ติด “0” ติด “ร” และสอบซ่อม (7-8 มี.ค.) ฝ่ายวิชาการ/ม.อนุรักษ์ 
ศุกร์ที่  8   
เสาร์ที่  9   
อาทิตย์ที่ 10   
จันทร์ที่  11 ตรวจสุขภาพคร ู ฝ่ายบุคลากร/ครจูุไรรัตน ์
อังคารที่ 12   
พุธที่  13 เริ่มเรียนพเิศษภาคฤดูร้อน (13 มี.ค.-11 เม.ย.) ฝ่ายวิชาการ 
พฤหัสบดีที่ 14   
ศุกร์ที่  15   
เสาร์ที่ 16   
อาทิตย์ที่ 17   
จันทร์ที่ 18 จัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา  ฝ่ายมาตรฐาน 
อังคารที่ 19   
พุธที่ 20   
พฤหัสบดีที่ 21    
ศุกร์ที่  22   
เสาร์ที่ 23   
อาทิตย์ที่  24   

จันทร์ที่ 25   
อังคารที่ 26   
พุธที่ 27   
พฤหัสบดีที่ 28   
ศุกร์ที่  29   
เสาร์ที่  30 ประกาศผลการเรียน/รับเกียรตบิตัร ภาคเรียนที่ 2/2561  

และจ าหน่ายหนังสือ - สมุด,เครื่องแบบนักเรียน 
ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริหารจัดการ 
 

อาทิตย์ที่  31   
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  เมษายน ๒๕๖๒ April  2019 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
 1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

5 
 
 
 
 
 
 
 

6 
วันจักรี 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 
 
 
 
 

11 
-วันสุดท้ายของการเรียน
ภาคฤดูร้อน 

-กิจกรรมวันสงกรานต์ 

12 
 

13 
วันสงกรานต์ 

14 
 
 
 
 
 
 

15 
หยุดชดเชย 
วันสงกรานต์ 

16 
 
 
 
 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

21 22 
 
 
 
 

23 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 
 

25 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

ให้ระวังและหลีกเลี่ยงบุคคลที่ท าให้เกิดความแตกแยกและขัดขวางค าสอนที่ท่านทั งหลายเรียนรู้มา 
(รม 16:17) 
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ปฏิทินปฏิบัตงิาน ปีการศึกษา 2561 
เดือน  เมษายน    2562 

วันที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
จันทร์ที ่1   
อังคารที ่2   
พุธที่ 3   
พฤหัสบดีที ่4   
ศุกร์ที ่5    
เสาร์ที่ 6 วันจักร ี  
อาทิตย์ที ่7   
จันทร์ที่ 8   
อังคารที ่9   
พุธที่ 10   

  
พฤหัสบดีที ่11 วันสุดท้ายของการเรียนภาคฤดูรอ้น ฝ่ายวิชาการ 
 กิจกรรมวันสงกรานต ์ ฝ่ายกิจการนักเรียน / ครูจิราพร 
ศุกร์ที ่ 12 

วันสงกรานต ์  เสาร์ที่  13 
อาทิตย์ที่ 14 
จันทร์ที่  15 หยุดชดเชยวันสงกรานต ์  
อังคารที่ 16   
พุธที่  17   
พฤหัสบดีที่ 18   
ศุกร์ที่  19   
เสาร์ที่ 20   
อาทิตย์ที่ 21   
จันทร์ที่ 22   
อังคารที่ 23   
พุธที่ 24   
พฤหัสบดีที่ 25   
ศุกร์ที่ 26   
เสาร์ที่ 27   
อาทิตย์ที่ 28   
จันทร์ที่  29   
อังคารที่ 30   

 

 

 



   43 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



   44 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


