เดือน

วันที่

ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2565
กาหนดการปฏิบัติงาน
ระดับอนุบาล
ระดับประถมศึกษา
คณะครูเริ่มปฏิบัติงาน เตรียมการสอน
ประชุมครู ครั้งที่ 1/2565 (13.00 - 15.00 น.)
หยุดวันฉัตรมงคล
ประชุมผู้ปกครอง
หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
เปิดภาคเรียนที่ 1/2565
เปิดกองลูกเสือ
ชั่งน้าหนัก - วัดส่วนสูง

เมษายน จันทร์ที่ 18
จันทร์ที่ 2
พุธที่ 4
พฤหัสบดีที่ 12
พฤษภาคม จันทร์ที่ 16
อังคารที่ 17
พุธที่ 25
จันทร์ที่ 30
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พฤหัสบดีที่ 2
ชั่งน้าหนัก - วัดส่วนสูง
จันทร์ที่ 6
มิถุนายน
พิธีไหว้ครูประจาปีการศึกษา 2565
พฤหัสบดีที่ 23
ทบทวนคำปฏิญำณและสวนสนำมลูกเสือ
พุธที่ 29
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
อังคารที่ 12
หยุดวันอาสาฬหบูชา
พุธที่ 13
หยุดวันเข้าพรรษา
พฤหัสบดีที่ 14
กรกฎาคม ศุกร์ที่ 15
หยุดตามมติ ครม.
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
พุธที่ 27
หยุดวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
พฤหัสบดีที่ 28
หยุดตามมติ ครม.
ศุกร์ที่ 29
ชั่งน้าหนัก - วัดส่วนสูง
จันทร์ที่ 8
ประชุมครู ครั้งที่ 2/2565 (15.40 - 18.40 น.)
พุธที่ 10
สิงหาคม พฤหัสบดีที่ 11
กิจกรรม "อนุบาลชุมแพรวมใจภักดิ์รักคุณแม่"
หยุดเรียนวันแม่แห่งชาติ
ศุกร์ที่ 12
กิจกรรมทัศนศึกษา
ศุกร์ที่ 26
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
จันทร์ที่ 6
จันทร์ที่ 12-อังคารที่ 13
สอบนอกตารางห้องเรียน AEC
กันยายน พุธที่ 14
กิจกรรม Cooking
พฤหัสบดีที่ 15-ศุกร์ที่ 16 ประเมินพัฒนาการ อ.3
ทดสอบปลายภาค 1/2565 ป.1-ป.6
ศุกร์ที่ 30
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1/2564
เปิดภาคเรียนที่ 2/2565
อังคารที่ 1
ประชุมครู ครั้งที่ 3/2565 (15.40 - 18.40 น.)
ศุกร์ที่ 4
พฤศจิกายน
ชั่งน้าหนัก - วัดส่วนสูง
จันทร์ที่ 7
ดาเนินการกิจกรรมถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6
พุธที่ 23
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ศุกร์ที่ 2

ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายกิจการพิเศษ
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายกิจการพิเศษ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ครูประจาชั้น
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายวิชาการ
ครูประจาชั้น
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร
ครูประจาชั้น
ฝ่ายกิจการพิเศษ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

เดือน

วันที่

จันทร์ที่ 5
จันทร์ที่ 12
ธันวาคม
ศุกร์ที่ 23
ศุกร์ที่ 30
จันทร์ที่ 2
อังคารที่ 3
ศุกร์ที่ 13
มกราคม
ศุกร์ที่ 20-เสาร์ที่ 21
ตลอดเดือน
จันทร์ที่ 6
เสาร์ที่ 11
อังคารที่ 21
กุมภาพันธ์ พุธที่ 22
จันทร์ที่ 20-ศุกร์ที่ 24
เสาร์ที่ 25
จันทร์ที่ 27
พุธที่ 1
จันทร์ที่ 6
พุธที่ 15
พฤหัสบดีที่ 16-ศุกร์ที่ 17
จันทร์ที่ 20-อังคารที่ 21
มีนาคม ศุกร์ที่ 24
อังคารที่ 7-พฤหัสบดีที่ 23
ศุกร์ที่ 24
จันทร์ที่ 27
อังคารที่ 28
ศุกร์ที่ 31

กาหนดการปฏิบัติงาน
ระดับอนุบาล
ระดับประถมศึกษา
วันหยุดวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9
หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมน้าเงิน - ขาวเราสู้สู้ (แข่งขันกีฬาชวนชมเกมส์ ครั้งที่ 18)

ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป

กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ / วันคริสต์มาส
หยุดเรียนชดเชยวันขึ้นปีใหม่
ประชุมครู ครั้งที่ 4/2565 (15.40 - 18.40 น.)
กิจกรรมค่ายบ้านลูกรัก เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ป.1-ป.3
เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ป.4-ป.6
ปิดกองลูกเสือ
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนใหม่
สัปดาห์ชั่งน้าหนัก-วัดส่วนสูง/ประเมินพัฒนาการ อ.3
นักเรียนชั้น ป.6 สอบ O-NET
ประชุมครู ครั้งที่ 5/2565 (15.40 - 18.40 น.)สอบจัดชั้นเรียนนักเรียนนักเรียนชั้น ป.3

ผู้บริหาร
ฝ่ายกิจการพิเศษ
ฝ่ายกิจการพิเศษ
ฝ่ายกิจการพิเศษ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ครูประจาชั้น/ครูวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร/วิชาการ
ฝ่ายกิจการพิเศษ
ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายธุรการ

เลือกตั้งสภานักเรียน
รับสมัครนักเรียนห้องเรียน AEC
ประเมินผลห้องเรียน AEC
ประกาศผลจัดชั้นเรียน ห้องเรียน AEC
มอบตัวห้องเรียน AEC
หยุดเรียนวันมาฆบูชา
ครูประจาชั้น
กิจกรรม Cooking
สอบนอกตารางห้องเรียน AEC
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ทดสอบปลายภาค 2/2565 ป.1-ป.6
จัดงานวันแห่งความสาเร็จ อ.3 และ ป.6
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
งานเลี้ยงอนุบาลชุมแพสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนใหม่ (ปกติภายนอก)
ฝ่ายธุรการ
ทดสอบจัดชั้นเรียนนักเรียนใหม่
ฝ่ายวิชาการ
ประกาศผลการจัดชั้นเรียน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายธุรการ/ฝ่ายวิชาการ
มอบตัวนักเรียนใหม่
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2/2565
ฝ่ายวิชาการ

*หมายเหตุ เนื่องจากอยู่ในช่ วงสถานการณ์ โรค Covid - 19 จึงกาหนดได้เฉพาะกิจกรรม

