
๑ 

 

วิสัยทัศน ์

สร้างคุณภาพให้โอกาสทางการศึกษา พร้อมเป็นแบบอย่าง และมุ่งสู่ระดับสากล 
 

พันธกิจ 

1. ให้โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
3. พัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วมและสร้างระบบเครือข่าย 
5. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นสากล 

 

เป้าประสงค ์
1. ประชากรก่อนวัยเรียนและวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและต่อเนื่อง 

2. ประชากรก่อนวัยเรียนและวัยเรียน มีคุณภาพและมีคุณธรรม 

3. บุคลากรมีคุณภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานระดับมืออาชีพ 

4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

5. โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นสากล 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



๒ 

 

ปฏิทินปฏบิัติงานปีการศกึษา 25๖๑ 

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุร ีเขต ๑ 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๑ 

 
 
 
 

เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 25๖๑ 

วัน เดือน  ปี ภาระงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงาน หมายเหตุ 
๕ มิ.ย. ๖๑ วันสิ่งแวดล้อมโลก ครูเฟ่ืองฟ้า พื้นทอง งานบริหารทั่วไป  
๖ มิ.ย. ๖๑ วันธรรมสวนะ 

เลือกตั้งสภานักเรียน 
ครูศิริลักษณ์ ยังศิริ 
ครูเฟ่ืองฟ้า พื้นทอง 

งานวิชาการ 
งานบริหารทั่วไป 

 

๙ มิ.ย. ๖๑ วันอานันทมหิดล ครูอมรรัตน์ เรืองอ่อน งานวิชาการ  
๑๒ มิ.ย. ๖๑ วันธรรมสวนะ ครูศิริลักษณ์ ยังศิริ งานวิชาการ  
๑๔ มิ.ย. ๖๑ ไหว้คร ู รองผู้อ านวยการโรงเรียน งานบริหารทั่วไป  
๒๐ มิ.ย. ๖๑ วันธรรมสวนะ ครูศิริลักษณ์ ยังศิริ งานวิชาการ  
๒๕ มิ.ย. ๖๑ สอบอ่าน ครั้งที่ ๑ ครูศิริลักษณ์ ยังศิริ 

ครูมลชิตตา จิณะชิต 
งานวิชาการ 

 
 

26 มิย. ๖๑ วันสุนทรภู ่
วันต่อต้านยาเสพติด 

ครูมลชิตตา จิณะชิต 
ครูวิไลวรรณ มณเฑียร 

งานวิชาการ 
งานบริหารทั่วไป 

 

๒๗ มิ.ย. ๖๑ วันธรรมสวนะ ครูศิริลักษณ์ ยังศิริ งานวิชาการ  
๒๙ มิ.ย. ๖๑ วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ครูศุภสัณห์ เรืองชิต งานวิชาการ  

 
 
 

วัน เดือน  ปี ภาระงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงาน หมายเหตุ 
16 พ.ค. 6๑ เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1  คณะครู   
๒8 พ.ค. 6๑ วันวิสาขบูชา รองผู้อ านวยการโรงเรียน งานบริหารทั่วไป  

31 พ.ค. 6๑ วันงดสูบบุหรี่โลก 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
ครูวิไลวรรณ มณเฑียร 
ครูพรชัย กองเพ่ิมพูล 

งานบริหารทั่วไป  



๓ 

 

 

เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 25๖๑ 
วัน เดือน  ปี ภาระงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงาน หมายเหตุ 
๔ ก.ค. 60 ตลาดนัดพอเพียง ครูศิริลักษณ์ ยังศิริ งานวิชาการ  

๒-๖ ก.ค. ๖๑ ครูมัธยมส่งข้อสอบ ครูมัธยม งานวิชาการ  
๑๙-๒๐ ก.ค. ๖๑ สอบกลางภาคมัธยม ครูมัธยม งานวิชาการ  

๒๖ ก.ค. 6๑ วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 
วันอาสาฬหบูชา  
วันเข้าพรรษา 
วันภาษาไทย 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

ครูมลชิตตา จิณะชิต 

งานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 

งานวิชาการ 

 

 

 

 

 

เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 25๖๑ 
วัน เดือน  ปี ภาระงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงาน หมายเหตุ 
๑  ส.ค. 6๑ ตลาดนัดพอเพียง ครูศิริลักษณ์ ยังศิริ งานวิชาการ  

๑ - 2  ส.ค. 6๑ วัดและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1   
ปีการศึกษา  2561 

ครูศิริลักษณ์ ยังศิริ งานวิชาการ  

1๐ ส.ค. 6๑ วันแม่แห่งชาติ รองผู้อ านวยการโรงเรียน งานบริหารทั่วไป  
1๗ ส.ค. 6๑ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครูเฟ่ืองฟ้า พ้ืนทอง งานวิชาการ  
๒๗ ส.ค. ๖๑ สอบอ่านครั้งที่ 2 ครูศิริลักษณ์ ยังศิริ 

ครูมลชิตตา จิณะชิต 
งานวิชาการ 

 
 

๓๑ ส.ค. 6๑ ทัศนศึกษา ครูเฟ่ืองฟ้า พื้นทอง งานบริหารทั่วไป  
24 ส.ค. 61 English Camp ครูกมลลรรกณ์ บูรณศักดิ์จารุกุล งานวิชาการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

 

เดือน  กันยายน  พ.ศ. 25๖๑ 
วัน เดือน  ปี ภาระงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงาน หมายเหตุ 
๓ ก.ย. 6๑ วันธรรมสวนะ ครูศิริลักษณ์ ยังศิริ งานวิชาการ  
๕ ก.ย. 6๑ ตลาดนัดพอเพียง ครูศิริลักษณ์ ยังศิริ งานวิชาการ  

3-๑๔ ก.ย. 6๑ ส่งแบบทดสอบ 
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
แบบประเมินการคิดวิเคราะห์ 

คณะครู งานวิชาการ  

11 ก.ย. 61 วันสถาปนาโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน งานบริหารทั่วไป  
1๗ ก.ย. 6๑ วันธรรมสวนะ ครูศิริลักษณ์ ยังศิริ งานวิชาการ  
21 ก.ย. 61 มุฑิตาจิต นางเฟ่ืองฟ้า พื้นทอง งานบุคลากร  

24-25 ก.ย. 6๑ สอบภาคเรียนที่ 1 คณะครู งานวิชาการ  
26-28 ก.ย. 61 นักเรียนมัธยมส่งงาน คณะครูมัธยม งานวิชาการ  

 กีฬาสี ครูสุวรรณ สวนดอกไม้ งานบริหารทั่วไป  
 ครูศึกษาดูงาน นางเฟ่ืองฟ้า พื้นทอง งานบุคลากร  

 
 
 

เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 25๖1 

วัน เดือน  ปี ภาระงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงาน หมายเหตุ 
๑-๓ ต.ค. 61 ส่งคะแนน คณะครู งานวิชาการ  
10 ต.ค. 61 ประกาศผลการเรียน คณะครู งานวิชาการ  
11 ต.ค. 61 ปิดภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2561    

 

เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 25๖1 

วัน เดือน  ปี ภาระงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงาน หมายเหตุ 
1 พ.ย. 61 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 คณะครู งานวิชาการ  
7 พ.ย. 61 วันธรรมสวนะ ครูศิริลักษณ์ ยังศิริ งานวิชาการ  
8 พ.ย. 61 ตลาดนัดพอเพียง ครูศิริลักษณ์ ยังศิริ งานวิชาการ  

22 พ.ย. 61 วันวชิราวธุ 
ลอยกระทง 

ครูศุภสัณห์ เรืองชิต 
ครูเฟ่ืองฟ้า พื้นทอง 

งานวิชาการ 
งานบริหารทั่วไป 

 

26 พ.ย. 61 สอบอ่านครั้งที่ 3 ครูศิริลักษณ์ ยังศิริ 
ครูมลชิตตา จิณะชิต 

งานวิชาการ 
 

 

 เข้าค่ายลูกเสือ ครูวิไลวรรณ มณเฑียร งานบริหารทั่วไป  
 เดือนแนะแนว    



๕ 

 

เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 25๖1 

วัน เดือน  ปี ภาระงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงาน หมายเหตุ 
1 ธ.ค. 61 วันเอดส์โลก ครูจิตสุภา ศรีคร้าม งานวิชาการ  
4 ธ.ค. 60 วันชาติ 

วันพ่อแห่งชาติ 
วันสิ่งแวดล้อม 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

ครูเฟ่ืองฟ้า พื้นทอง 

งานบริหารทั่วไป  

7 ธ.ค. 61 วันรัฐธรรมนูญ ครูจิตสุภา ศรีคร้าม งานบริหารทั่วไป  
12 ธ.ค. 61 ตลาดนัดพอเพียง ครูศิริลักษณ์ ยังศิริ งานวิชาการ  
25 ธ.ค. 61 วันคริสต์มาส ครูกมลลรรก์ บูรณศักดิ์จารุกุล งานวิชาการ  
28 ธ.ค. 61 วันปีใหม่ 

ครูมัธยมส่งข้อสอบ 
คณะครู 

คณะครูมัธยม 
งานบริหารทั่วไป 

วิชาการ 
 

 สอบกลางภาคมัธยม ครูมัธยม งานวิชาการ  
 
 
 

เดือน  มกราคม  พ.ศ. 25๖2 

วัน เดือน  ปี ภาระงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงาน หมายเหตุ 

7-8 ม.ค. 62 สอบกลางภาคมัธยม คณะครูมัธยม งานวิชาการ  
9 ม.ค. 62  ตลาดนัดพอเพียง ครูศิริลักษณ์ ยังศิริ งานวิชาการ  

11 ม.ค. 62 วันเด็ก รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
ครูพรชัย กองเพ่ิมพูล 
ครูสุวรรณ สวนดอกไม้ 

งานบริหารทั่วไป 
 

 

16 ม.ค. 62 วันครู คณะครู งานบุคลากร  
25 ม.ค. 62 สอบอ่านครั้งที่ 4 ครูศิริลักษณ์ ยังศิริ 

ครูมลชิตตา จิณะชิต 
งานวิชาการ 

 
 

28 ม.ค. 61 วันธรรมสวนะ ครูศิริลักษณ์ ยังศิริ งานวิชาการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 25๖2 

วัน เดือน  ปี ภาระงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงาน หมายเหตุ 

4 ก.พ. 62 วันธรรมสวนะ ครูศิริลักษณ์ ยังศิริ งานวิชาการ  
6 ก.พ. 62 ตลาดนัดพอเพียง ครูศิริลักษณ์ ยังศิริ งานวิชาการ  

12 ก.พ. 62 วันธรรมสวนะ ครูศิริลักษณ์ ยังศิริ งานวิชาการ  
14 ก.พ. 62 วันวาเลนไทน์ ครูกมลลรรกณ์ บูรณศักดิ์จารุกุล งานบริหารทั่วไป  
18 ก.พ. 62 วันมาฆบูชา รองผู้อ านวยการโรงเรียน งานบริหารทั่วไป  
27 ก.พ. 62 วันธรรมสวนะ ครูศิริลักษณ์ ยังศิริ งานวิชาการ  
28 ก.พ. 62 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
แบบประเมินการคิดวิเคราะห์ 

คณะครู งานวิชาการ  

 สอบ O-Net คณะครู งานวิชาการ  
 
 

เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 25๖2 

วัน เดือน  ปี ภาระงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงาน หมายเหตุ 

1 มี.ค. 62 ส่งแบบทดสอบ 
เปิดบ้านวิชาการ 

คณะครู 
ครศูิริลักษณ์ ยังศิริ 

งานวิชาการ 
งานวิชาการ 

 

5 มี.ค. 62 วันธรรมสวนะ ครูศิริลักษณ์ ยังศิริ งานวิชาการ  
11-12 มี.ค. 62 สอบปลายปี คณะครู งานวิชาการ  
13 มี.ค. 62 บัณฑิตน้อยเดินตามรอยเท้าพ่อ รองผู้อ านวยการโรงเรียน บริหารงานทั่วไป  

13-15 มี.ค.62 นักเรียนมัธยมแก้ไขคะแนน คณะครูมัธยม งานวิชาการ  
18 มี.ค. 62 ส่งคะแนน คณะครู งานวิชาการ  
31 มี.ค. 62 ประกาศผลสอบปัจฉิม คณะครู งานวิชาการ  

 สอบ NT คณะครู งานวิชาการ  

 
 


