
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนเมืองเชลียง ประจ าปีการศึกษา 2564 

วัน เดือน ปี กิจกรรม/งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

เมษายน 2564 ส ารวจความต้องการอาคารสถานที่ นายปิยะ  อุดมมงคล 
พ.ค. 2564 - มี.ค. 2565 ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และ

ซ่อมแซม  
นายปิยะ  อุดมมงคล 

พ.ค. 2564 - มี.ค. 2565 กิจกรรมของหายได้คืน นายณัฐพันธ์  จันดี 
มิถุนายน 2564 ประเมินสถานศึกษาปลอดภัย นายวีระยุทธ  ล าดับ 
มิถุนายน 2564 ปรับสภาพนักเรียนใหม่ นายวีระยุทธ  ล าดับ 
มิถุนายน 2564 ส ารวจข้อมูลพื้นฐานสุขภาพประจ าตัวนักเรียน นางประภาวดี ทองเวียง 

1-25  มิถุนายน 2564 bopp-obec64_1 (DMC) กลุ่มงานแผนงานและประกันฯ 
7-11 มิถุนายน 2564 จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นายวราศิลป์  อุ่นมี 

15 - 18 มิถุนายน 2564 ประชุมรถตู้โดยสารนักเรียน นายคมกริช  แหงมปาน 
7-11 มิถุนายน 2564 ประชุมห้องเรียนสีขาว นายวราศิลป์  อุ่นมี 

14 มิ.ย. - 23 ก.ค. 2564 เยี่ยมบ้านนักเรียน นางสาววรรษชล  เผ่าวงค ์
 17 มิถุนายน 2564 กิจกรรมไหว้ครู นายณัฐพันธ์  จันดี 
 17 มิถุนายน 2564 เลือกตั้งกรรมการนักเรียน นายพนม  หวาดเพ็ชร 

 21 - 25 มิถุนายน 2564 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ขอสุข 
26  มิถุนายน  2564 กิจกรรมวันสุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

มิ.ย. 2564 - มี.ค. 2565 แข่งขันสภานักเรียน นายพนม  หวาดเพ็ชร 
กรกฎาคม 2564 สุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียน ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ขอสุข 
กรกฎาคม 2564 รณรงค์โรคไข้เลือดออก นางประภาวดี ทองเวียง 

18 - 20 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมเผยแพร่โครงการ TO BE NUMBER 
ONE โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

นายยุทธนา กรรมสิทธิ์ 

19 - 23 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมถวายเทียนจ าน าพรรษา นายณัฐพันธ์  จันดี 
19 - 23 กรกฎาคม 2564 อบรมแกนน าโรงเรียนปลอดขยะ นางสาวนิธินันท์  เกตุแก้ว 

23 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา นายพนม  หวาดเพ็ชร 
23 - 24 กรกฎาคม 2564 อบรมแกนน าคณะกรรมการนักเรียนและศึกษาดู

งาน 
นายพนม  หวาดเพ็ชร 

26 - 30 กรกฎาคม 2564 ส่งเอกสารเยี่ยมบ้าน นางสาววรรษชล  เผ่าวงค ์
27 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา  รัชกาลที่ 10 นายพนม  หวาดเพ็ชร 

กรกฎาคม 2564 อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและจราจร นายคมกริช  แหงมปาน 
29 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
3-6 สิงหาคม 2564 สอบกลางภาค 1/2564 กลุ่มงานวิชาการ 

9 - 13 สิงหาคม 2564 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ นายณัฐพันธ์  จันดี    
และนายพนม  หวาดเพ็ชร 

10 - 13 สิงหาคม 2564 กิจกรรมชมรมต้นแบบ TO BE NUMBER ONE  นายยุทธนา กรรมสิทธิ์ 
16 - 20 สิงหาคม 2564 ประชุมผู้ปกครอง นางสาววรรษชล  เผ่าวงค ์

23 สิงหาคม 2564 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 
26 สิงหาคม 2564 ประเมินการใช้โรงอาหาร นางเฉลียว  พลอยเจริญ 

26 - 27 สิงหาคม 2564 กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE นายยุทธนา กรรมสิทธิ์ 



 
  

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนเมืองเชลียง ประจ าปีการศึกษา 2564 

วัน เดือน ปี กิจกรรม/งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

NUMBER ONE ร่วมกับชมรมเครือข่าย 
30 สิงหาคม - 17 กันยายน 

2564 
ลงระบบ Scantool นางสาวภรณ์ชนก  แก้วภูสี 

กันยายน 2564 กิจกรรมทัศนศึกษา นายบรรจง  โต๊ะถม 
10 - 11 กันยายน 2564 ค่ายพัฒนานักเรียนแกนน า TO BE NUMBER 

ONE 
นายยุทธนา กรรมสิทธิ์ 

1-15 กันยายน 2564 ครูส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 
20 - 24 กันยายน 2564 ประดับเข็มทองนักเรียน ครั้งที่ 1 นางสาวไฉน อรุณเกล้า 
20 - 24 กันยายน 2564 มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่มงานบุคคล 
27 กันยายน - 1 ตุลาคม 

2564 
มอบรางวัลผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี นางสาวไฉน อรุณเกล้า 

30 กันยายน 2564 สานสายใยจากใจใจศิษย์แด่ครู นายพนม  หวาดเพ็ชร 
1-31 ตุลาคม 2564 ตรวจสอบพัสดุประจ าปี งานพัสดุ 
5 - 8 ตุลาคม 2564 สอบปลายภาค  1/2564 กลุ่มงานวิชาการ 
4 - 8 ตุลาคม 2564 ค่ายผู้น าเยาวชนด้านคุณธรรม และค่ายยุวชนคน

คุณธรรม 
นางสาวไฉน อรุณเกล้า 

4 - 8 ตุลาคม 2564 ส่งแฟ้มห้องเรียนสีขาว นายวราศิลป์  อุ่นมี 
4 -8  ตุลาคม 2564 สรุปผลการด าเนินงานภาคเรียนที่ 1/2564 กลุ่มงานแผนงานและประกันฯ 

11 - 15 ตุลาคม 2564 สรุปห้องเรียนสีขาวและสถานศึกษาสีขาว นายวราศิลป์  อุ่นมี 
27 ตุลาคม 2564 -  

10 พฤศจิกายน 2564 
จัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคลครั้งที่ 2 bopp-
obec64_2 (DMC) 

งานสารสนเทศโรงเรียน 
กลุ่มงานแผนงานฯ 

1-10 พฤศจิกายน 2564 ครูขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มงานบุคคล 
พฤศจิกายน 2564 อบรมจราจรและการขับขี่ปลอดภัย นายคมกริช  แหงมปาน 
พฤศจิกายน 2564 ส่งเสริมการตัดผมของนักเรียน นายพนม  หวาดเพ็ชร 
พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมส่งกระทงใบตอง กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

23 - 24 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมตัดใจ  ห่างไกลบุหรี่ นายยุทธนา กรรมสิทธิ์ 
ธันวาคม 2564 อบรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ขอสุข 

1 - 3 ธันวาคม 2564 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ นายณัฐพันธ์  จันดี 
13 - 17 ธันวาคม 2564 อบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง นางสาววรรษชล  เผ่าวงค ์
13 - 17 ธันวาคม 2564 น าเสนอโครงงานคุณธรรม นางสาวไฉน อรุณเกล้า 
20 - 24 ธันวาคม 2564 กิจกรรมสานสายใย จากใจครูที่ปรึกษา(ปีใหม่) นางสาวไฉน อรุณเกล้า  

และนายพนม หวาดเพ็ชร 
24 ธันวาคม 2564 กิจกรรมวันคริสต์มาส กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

27-30 ธันวาคม 2564 สอบปลายภาค  2/2564 กลุ่มงานวิชาการ 
มกราคม 2565 สุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียน ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ขอสุข 

1-15 มกราคม 2565 ครูยื่นค าร้องขอย้าย กลุ่มบริหารงานบุคคล 
16 มกราคม 2565 วันครู บุคลากรโรงเรียนเมืองเชลียง 

17 - 21 มกราคม 2565 ประดับเข็มทองนักเรียน ครั้งที่ 2 นางสาวไฉน อรุณเกล้า 



 
  

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนเมืองเชลียง ประจ าปีการศึกษา 2564 

วัน เดือน ปี กิจกรรม/งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

24-26 มกราคม 2565 เมืองเชลียงปริทัศน์ กลุ่มงานวิชาการ 
27 - 29 มกราคม 2565 1  เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด บ าเพ็ญ กลุ่มงานวิชาการ 
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 มอบรางวัลประกวดจัดท าภาพยนตร์สั้น 

โรงเรียนคุณธรรม 
นางสาวไฉน อรุณเกล้า 

มีนาคม 2565 ศึกษาดูงาน (ลูกจ้าง) นายปิยะ  อุดมมงคล 

1-15 มีนาคม 2565 
ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มงานบุคคล 

มีนาคม 2565 สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทุกกลุ่มบริหารงาน 
12 มีนาคม 2565 สานสายใยจากรุ่นน้องสู่รุ่นพ่ี นายพนม  หวาดเพ็ชร 

4-8  มีนาคม  2565 สอบปลายภาค  2/2564 กลุ่มงานวิชาการ 
11  มีนาคม  2565 ส่ง Bookmark กลุ่มงานวิชาการ 
13  มีนาคม  2565 ส่ง SGS / ประกาศผลการเรียน กลุ่มงานวิชาการ 
31  มีนาคม  2565 อนุมัติจบ ม.3, ม.6 กลุ่มงานวิชาการ 

16  มีนาคม  2565 - 
30  เมษายน  2565 

จัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคลครั้งที่ 3 bopp-
obec64_3 (DMC) 

งานสารสนเทศโรงเรียน 
กลุ่มงานแผนงานและประกันฯ 

เมษายน 2565  ส่งรายงานโครงการปีการศึกษา 2564 กลุ่มงานแผนงานและประกันฯ 
เมษายน 2565 ส่งโครงการ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มงานแผนงานและประกันฯ 

1-30  เมษายน  2565 จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา กลุ่มงานแผนงานและประกันฯ 
   
   

 
หมายเหตุ ก าหนดการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะการณ์ COVID19 


