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คาํนํา 
 

 
 

ฝ่ายวิชาการ   โรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม  ไดจ้ดัทาํปฏิทินปฏิบติังานโรงเรียน ประจาํปีการศึกษา  2558  ขึน 
เพืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่คณะครู-อาจารยทุ์กคนไดติ้ดตามตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติังานโครงการของ
แต่ละฝ่ายใหท้นัเหตุการณ์และเป็นปัจจุบนัใหม้ากทีสุด  ซึงจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการทาํงานตามขนัตอนต่อไป  
ปฏิทินโรงเรียนฉบบันีมีรายละเอียด  ลาํดบั  วนั  เดือน ปี  ทีอาจารยใ์นฝ่ายวิชาการ ไดช่้วยกนัวางแผนจดัทาํเพือใหก้าร
ดาํเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ และเป้าหมายทีวางไว ้ ทงันีตงัแต่  เมษายน  2558 เป็นตน้ไป  จนกระทงัครบ 
ปีการศึกษา 2558 

ฝ่ายวิชาการหวงัวา่ปฏิทินฉบบันี  คงจะเป็นแนวทางในการควบคุมเวลาการจดักิจกรรมต่างๆ ตลอดปีการศึกษา  
2558 ใหส้าํเร็จลุล่วงดว้ยดี  และทนัเวลาสมเจตนารมณ์ ทุกประการ 

 
 
 
 
 
 

                                  ( นายเยยีม   ธรรมบุตร ) 
                  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม  
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เพลงชาต ิ
 

ประเทศไทยรวมเลือดเนือชาติเชือไทย   เป็นประชารัฐ    ไผทของไทยทุกส่วน 
อยูด่าํรงคงไวไ้ดท้งัมวล     ดว้ยไทยลว้นหมาย 
รักสามคัคี  ไทยนีรักสงบ     แต่ถึงรบไม่ขลาด 
เอกราชจะมิใหใ้ครข่มขี     สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี 

  เถลิงประเทศ  ชาติไทยทวีมีชยั   ชโย 

คาํปฏิญาณ 
 

1.  ขา้พเจา้จะไม่ฆ่าสตัว ์   และไม่ทาํลายชีวิตของผูอื้น 
2.  ขา้พเจา้จะไม่ลกัทรัพย ์  และไม่คดโกง 
3.  ขา้พเจา้จะไม่ประพฤติผดิทางเพศ ต่อบุตรและภรรยาของผูอื้น 
4.  ขา้พเจา้จะไม่พดูปด   และไม่พดูหยาบคาย 
5.  ขา้พเจา้จะไม่เสพยสุ์รา  และยาเสพยติ์ด 

 

ปรัชญาโรงเรียนของเรา 
 

วิช๐ชา    จรณสม๐ปน๐โน 
ประพฤติดี  มีวิชา   คือค่าอนัประเสริฐ 

 

คาํขวญัโรงเรียนของเรา 
 

ศึกษาดี     มีวินยั     ใฝ่ในธรรม    นาํทางอาชีพ 
 

ปณธิานนักเรียนโรงเรียนยางชุมน้อยพทิยาคม 
 

สุภาพ  สะอาด  ซือสตัย ์  ตรงต่อเวลา  รับผดิชอบต่อตนเอง 
ช่วยกนัรักษาสาธารณสมบติั  ร่วมมือกนัพฒันาโรงเรียน บริการสงัคม 

คือความภูมิใจของชาว  ย.ช.พ. 
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ปฏิทนิการปฏิบัตงิานฝ่ายวชิาการ  โรงเรียนยางชุมน้อยพทิยาคม 
ภาคเรียนท ี1  ปีการศึกษา  2558 

 
สัปดาห์ วนั  เดือน  ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผดิชอบ 

 6 พ.ค. 58 
7 พ.ค. 58 

9-10 พ.ค. 58 

ลงเวลาปฏิบติัราชการ 
มอบตวัปฐมนิเทศ ม.1,ม.4  ผูป้กครองประชุม 
วนัหยดุราชการ 

ครู-อาจารยทุ์กคน 
ครู-อาจารยทุ์กคน 

 
 
 
1 
 

11-12 พ.ค. 58 
13 พ.ค. 58 

14-15 พ.ค. 58 
11-15 พ.ค. 58 
11-15 พ.ค. 58 

15 พ.ค. 58 
16-17 พ.ค. 58 

มีการเรียนการสอนตามปกติ 
วนัพืชมงคล 
มีการเรียนการสอนตามปกติ 
-นกัเรียนทุกคน เลือกวิชาเพิมเติม,เลือกกิจกรรมชุมนุม 
นกัเรียน ม.2,3,5,6 ยนืคาํร้องและสอบแกต้วั 0,ร,มส,มผ  ครังที 1 
แจง้ผูป้กครองนกัเรียน ม.2,3,5,6 ทีผลการเรียนมีปัญหา 
วนัหยดุราชการ 

ครู-อาจารยทุ์กคน 
 

วดัผล 
วิชาการ 
วดัผล 
วดัผล 

2 
18-22 พ.ค. 58 
23-24 พ.ค. 58 

มีการเรียนการสอนตามปกติ 
วนัหยดุราชการ 

ครู-อาจารยทุ์กคน 
 

 
 
 
3 

25-29 พ.ค. 58 
25 พ.ค. 58 
28 พ.ค. 58 
29 พ.ค. 58 
29 พ.ค. 58 
29 พ.ค. 58 
29 พ.ค. 58 

30-31 พ.ค. 58 

มีการเรียนการสอนตามปกติ 
ส่งผลการสอบแกต้วั 0,ร,มส,มผ ครังที 1 ทีงานวดัผล 
-ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
ประกาศผลการสอบสอบแกต้วั 0,ร,มส,มผ ครังที 1 
นกัเรียน ม.2,3,5,6 ยนืคาํร้องและสอบแกต้วั 0,ร,มส,มผ ครังที 2 
ส่งสมุด ปพ.5 ครังที 1 
ส่งสมุด กิจกรรมชุมนุม ครังที 1 
วนัหยดุราชการ 

ครู-อาจารยทุ์กคน 
วดัผล 

อ.ดวงกาญจน์ 
วดัผล 

อ.ประจาํวิชา 
ครู-อาจารยทุ์กคน 
ครู-อาจารยทุ์กคน 

 
4 1 มิ.ย. 58 

2-5 มิ.ย. 58 
6-7 มิ.ย. 58 

วนัวิสาขบูชา 
มีการเรียนการสอนตามปกติ 
วนัหยดุราชการ 

 
ครู-อาจารยทุ์กคน 

5 

8–12 มิ.ย. 58 
10 มิ.ย. 58 
10 มิ.ย. 58 
11 มิ.ย. 58 

13–14 มิ.ย. 58 

มีการเรียนการสอนตามปกติ 
ส่งผลการสอบแกต้วั 0,ร,มส,มผ ครังที 2 ทีงานวดัผล 
ประกาศผลการสอบสอบแกต้วั 0,ร,มส,มผ ครังที 2 
พิธีไหวค้รู 
วนัหยดุราชการ 

ครู-อาจารยทุ์กคน 
วดัผล 
วดัผล 

พฒันานกัเรียน 
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สัปดาห์ วนั  เดือน  ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผดิชอบ 

6 
15–19 มิ.ย. 58 
20–21 มิ.ย.58 

มีการเรียนการสอนตามปกติ 
วนัหยดุราชการ 

ครู-อาจารยทุ์กคน 
หมวดกิจกรรม 

 
7 

22-26  มิ.ย.58 
25  มิ.ย. 58 
26  มิ.ย. 58 

27-28  มิ.ย. 58 

มีการเรียนการสอนตามปกติ 
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
กิจกรรมวนัสุนทรภู่ 
วนัหยดุราชการ 

ครู-อาจารยทุ์กคน 
อ. ดวงกาญจน์ 
ภาษาไทย 

 

8 

29  มิ.ย.-3 ก.ค.58 
2  ก.ค.58 
3 ก.ค. 58 

 
4–5 ก.ค. 58 

มีการเรียนการสอนตามปกติ 
วนัสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 
ส่งแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ภาคเรียนที 1/2558 
แข่งขนักีฬานกัเรียนและกีฬาบุคลากร  สพม.28 
วนัหยดุราชการ 

ครู-อาจารยทุ์กคน 
ครู-อาจารยทุ์กคน 
ครู-อาจารยทุ์กคน 
ครู-อาจารยทุ์กคน 

 
 
 
9 

6 – 10 ก.ค. 58 
 

11-12 ก.ค. 58 

มีการเรียนการสอนตามปกติ 
กิจกรรมกลุ่มสาระสงัคมศึกษา 
วนัหยดุราชการ  

ครู-อาจารยทุ์กคน 
กลุ่มสาระสงัคมศึกษา 

 

10 
13-17  ก.ค. 58 
13-17  ก.ค. 58 
18-19  ก.ค. 58 

มีการเรียนการสอนตามปกติ 
วดัผลกลางภาคเรียนที 1/2558 (สอบนอกตารางทุกรายวิชา) 
วนัหยดุราชการ 

ครู-อาจารยทุ์กคน 
ครู-อาจารยทุ์กคน 

 
 

11 
20-24 ก.ค. 58 
25-26  ก.ค. 58 

มีการเรียนการสอนตามปกติ 
วนัหยดุราชการ 

ครู-อาจารยทุ์กคน 
วดัผล/อ.ประจาํวิชา 

12 27-29 ก.ค. 58 
30 ก.ค. 58 
31 ก.ค. 58 
1-2 ส.ค. 58 

มีการเรียนการสอนตามปกติ 
วนัอาสาฬหบูชา  
วนัเขา้พรรษา 
วนัหยดุราชการ 

ครู-อาจารยทุ์กคน 
 

13 3-7 ส.ค. 58 
8-9 ส.ค. 58 

มีการเรียนการสอนตามปกติ 
วนัหยดุราชการ 

ครู-อาจารยทุ์กคน 
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สปัดาห์ วนั  เดือน  ปี รายการปฏิบติั ผูรั้บผดิชอบ 

 
14 

10-11 ส.ค. 58 
12 ส.ค. 58 
13-14 ส.ค. 58 

14 ส.ค. 58 
14 ส.ค. 58 

15-16 ส.ค. 58 

มีการเรียนการสอนตามปกติ 
วนัแม่แห่งชาติ 
มีการเรียนการสอนตามปกติ 
ส่งสมุด ปพ.5  ครังที 2 
ส่งสมุด กิจกรรมชุมนุม ครังที 2 
วนัหยดุราชการ 

ครู-อาจารยทุ์กคน 
 

ครู-อาจารยทุ์กคน 
ครู-อาจารยทุ์กคน 
ครู-อาจารยทุ์กคน 

 
 

15 
17-21 ส.ค. 58 

18 ส.ค. 58 
22-23 ส.ค. 58 

มีการเรียนการสอนตามปกติ 
  กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ 
วนัหยดุราชการ 

ครู-อาจารยทุ์กคน 
ครู-อาจารยทุ์กคน 

 
16 

24 -28 ส.ค. 58 
27 ส.ค. 58 

29-30 ส.ค. 58 

มีการเรียนการสอนตามปกติ 
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
วนัหยดุราชการ 

ครู-อาจารยทุ์กคน 
อ.ดวงกาญจน์ 

17 
30 ส.ค.-4 ก.ย. 58 

5–6 ก.ย. 58 
มีการเรียนการสอนตามปกติ 
 วนัหยดุราชการ 

ครู-อาจารยทุ์กคน 
 

18 7–11 ก.ย. 58 
 

12-13 ก.ย. 58 

มีการเรียนการสอนตามปกติ 
แข่งขนัศิลปหตัถกรรม สพม.28 
วนัหยดุราชการ 

ครู-อาจารยทุ์กคน 
ครู-อาจารยทุ์กคน 

 
 
 

19 

14-18  ก.ย. 58 
14-18  ก.ย. 58 
16-18  ก.ย. 58 

18  ก.ย. 58 
19-20 ก.ย. 58 

 มีการเรียนการสอนตามปกติ 
วดัผลปลายภาคเรียนที 1/2558 รายวิชาทีสอบนอกตาราง 
วดัผลปลายภาคเรียน 1/2558  ม.6 
ส่งขอ้สอบปลายภาค 1/2558  ฉบบัสมบูรณ์ 
วนัหยดุราชการ 

ครู-อาจารยทุ์กคน 
ครู-อาจารยทุ์กคน 
อ.ประจาํวิชา ม.6 
ครู-อาจารยทุ์กคน 

 
 

20 
21-25 ก.ย. 58 

21,23,25  ก.ย. 58 
22,24  ก.ย. 58 
26-27  ก.ย. 58 

มีการเรียนการสอนตามปกติ  
วดัผลปลายภาคเรียน 1/2558  ม.4 , ม.5  
วดัผลปลายภาคเรียน 1/2558   ม.1 , ม.2, ม.3 
วนัหยดุราชการ 

ครู-อาจารยทุ์กคน 
ครู-อาจารยทุ์กคน 
ครู-อาจารยทุ์กคน 

 
 

21 
28 ก.ย.-2 ต.ค. 58 

3-4 ต.ค. 58 
5 ต.ค. 58 
8 ต.ค. 58 
9 ต.ค. 58 

10  ต.ค. 58 

รับขอ้สอบไปตรวจและลงระดบัผลการเรียน 
วนัหยดุราชการ 
ส่งระดบัผลการเรียน  ปพ.5 
รับระดบัผลการเรียน  
–ประกาศผล 1/2558  (ทีป้ายนิเทศ) 
ปิดภาคเรียน  1/2558 

อ.ประจาํวิชา/วดัผล 
 

วดัผล/อ.ประจาํวิชา 
อ.ทีปรึกษา 

วดัผล/อ.ทีปรึกษา 
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รายละเอยีดการส่งเอกสารการวดัผลประเมินผล/การประเมินผลการเรียน/เอกสารทเีกยีวกบังานวชิาการ 
ลาํดบัที วนั เดือน ปี กิจกรรม ผูรั้บผดิชอบ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

28 พ.ค. 58 
29 พ.ค. 58 
29 พ.ค. 58 
9 มิ.ย. 58 

10 ก.ค. 58 
14 ส.ค. 58 
14 ส.ค. 58 
18 ก.ย. 58 
25 ก.ย. 58 
5 ต.ค. 58 
8 ต.ค. 58 

ส่งผลการสอบแกต้วั 0,ร,มส,มผ ครังที 1 ทีงานวดัผล 
ส่งสมุด ปพ.5  ครังที 1 
ส่งสมุด กิจกรรมชุมนุม ครังที 1 
ส่งผลการสอบแกต้วั 0,ร,มส,มผ ครังที 2 ทีงานวดัผล 
ส่งขอ้สอบกลางภาค 1/2558   ฉบบัสมบูรณ์ 
ส่งสมุด ปพ.5 ครังที 2 
ส่งสมุด กิจกรรมชุมนุม ครังที 2 
ส่งขอ้สอบปลายภาค  1/2558   ฉบบัสมบูรณ์ 
 ส่งระดบัผลการเรียน ปพ.5ในรายวิชาทีสอบนอกตาราง 
ส่งระดบัผลการเรียน   ปพ.5 
ส่ง ปพ.6 เพือเสนอผูบ้ริหาร 

อ.ประจาํวิชา/วดัผล 
อ.ประจาํวิชา, 

อ.ประจาํวิชา/วดัผล 
ประจาํวิชา/วดัผล 
ครู-อาจารยทุ์กคน 
อ.ประจาํวิชา/วดัผล 
อ.ประจาํวิชา/วดัผล 
อ.ประจาํวิชา/วดัผล 
อ.ประจาํวิชา/วดัผล 
อ.ประจาํวิชา/วดัผล 
อ.ประจาํวิชา/วดัผล 

 
รายละเอยีดการประเมินผลการเรียน  1/2558 

ลาํดบั วนั เดือน ปี กิจกรรม หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

13 – 17 ก.ค. 58 
 

14-18  ก.ย. 58 
16-18  ก.ย. 58 

21,23,25  ก.ย. 58 
22,24  ก.ย. 58 

วดัผลกลางภาคเรียนที 1/2558 
 (สอบนอกตารางทุกรายวิชา) 
วดัผลปลายภาคเรียน 1/2558 ในรายวิชาสอบนอกตาราง 
วดัผลปลายภาคเรียน 1/2558   ม.6 
วดัผลปลายภาคเรียน 1/2558  ม.4 , ม.5  
วดัผลปลายภาคเรียน 1/2558   ม.1 , ม.2, ม.3 

อ.ประจาํวิชา/วดัผล 
 

อ.ประจาํวิชา/วดัผล 
อ.ประจาํวิชา/วดัผล 
อ.ประจาํวิชา/วดัผล 

อ.ประจาํวิชา ม.6/วดัผล 
หมายเหตุ   อาจมีการเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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ปฏิทนิการปฏิบัตงิานฝ่ายวชิาการ  โรงเรียนยางชุมน้อยพทิยาคม 
ภาคเรียนท ี2  ปีการศึกษา  2558 

สปัดาห์ วนั  เดือน  ปี รายการปฏิบติั ผูรั้บผดิชอบ 
 
 

 
1 

19 ต.ค. 58 
19-22 ต.ค. 58 

22 ต.ค. 58 
22 ต.ค. 58 
23 ต.ค. 58 

24-25 ต.ค. 58 

 เปิดภาคเรียนที 2/2558  
มีการเรียนการสอนตามปกติ 
ลงทะเบียนเรียน  ภาคเรียนที 2/2558 
นกัเรียนทุกระดบัชนัยนืคาํร้องและสอบแกต้วั0,ร,มส,มผ ครังที 1 
วนัปิยมหาราช 
วนัหยดุราชการ 

ครู-อาจารยทุ์กคน 
ครู-อาจารยทุ์กคน 
ครู-อาจารยทุ์กคน 

วดัผล 
หมวดกิจกรรม 

 
 

2 
 

26-30 ต.ค. 58 
30 ต.ค. 58 
30 ต.ค. 58 

30 ต.ค.-1 พ.ย. 58 

มีการเรียนการสอนตามปกติ 
นกัเรียนรับสมุด ปพ.6 แจง้ผูป้กครอง 
แจง้ผูป้กครองนกัเรียนทุกระดบัชนัทีผลการเรียนมีปัญหา
วนัหยดุราชการ 

ครู-อาจารยทุ์กคน 
อ.ประจาํวิชา/หมวด 

วดัผล 
 

 
 
3 

2-6  พ.ย. 58 
2 พ.ย. 58 
3 พ.ย. 58 
4 พ.ย. 58 

7-8 พ.ย. 58 

มีการเรียนการสอนตามปกติ 
ส่งผลการสอบแกต้วั 0,ร,มส,มผ ครังที 1ทีงานวดัผล 
ประกาศผลการสอบแกต้วั 0,ร,มส,มผ  ครังที 1 
นกัเรียนทุกระดบัชนัยนืคาํร้องและสอบแกต้วั0,ร,มส,มผ ครังที 2 
วนัหยดุราชการ 

ครู-อาจารยทุ์กคน 
อ.ประจาํวิชา 

วดัผล 
วดัผล 

 
4 
 

9-13 พ.ย. 58 
13 พ.ย. 58 
13 พ.ย. 58 

14-15 พ.ย. 58 

มีการเรียนการสอนตามปกติ 
ส่งสมุด ปพ.5  ครังที 1  
ส่งสมุดกิจกรรมชุมนุมครังที 1 
วนัหยดุราชการ 

ครู-อาจารยทุ์กคน 
อ.ประจาํวิชา/หมวด 
อ.ประจาํวิชา/หมวด 

 
 
5 

16-20 พ.ย. 58 
16 พ.ย. 58 
17 พ.ย. 58 

21-22 พ.ย. 58 

มีการเรียนการสอนตามปกติ 
ส่งผลการสอบแกต้วั 0,ร,มส,มผ ครังที 2 ทีงานวดัผล  
ประกาศผลการสอบแกต้วั 0,ร,มส,มผ ครังที 2 
วนัหยดุราชการ 

ครู-อาจารยทุ์กคน 
ครู-อาจารยทุ์กคน 
ครู-อาจารยทุ์กคน 

 
6 23-27 พ.ย.58 

26 พ.ย. 58 
28-29 พ.ย. 58 

มีการเรียนการสอนตามปกติ 
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
วนัหยดุราชการ 

ครู-อาจารยทุ์กคน 
อ.ดวงกาญจน์ 
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สปัดาห์ วนั  เดือน  ปี รายการปฏิบติั ผูรั้บผดิชอบ 

7 29 พ.ย.–4 ธ.ค. 58 
5 ธ.ค. 58 

5–6 ธ.ค. 58 

มีการเรียนการสอนตามปกติ 
วนัพอ่แห่งชาติ 
วนัหยดุราชการ 

ครู-อาจารยทุ์กคน 
หมวดกิจกรรม 

 
 
8 

7 ธ.ค. 58 
8-9 ธ.ค. 58 
10 ธ.ค. 58 
11 ธ.ค. 58 

12-13 ธ.ค. 58 

หยดุชดเชยวนัพอ่แห่งชาติ 
มีการเรียนการสอนตามปกติ 
หยดุวนัรัฐธรรมนูญ 
มีการเรียนการสอนตามปกติ 
 วนัหยดุราชการ 

 
ครู-อาจารยทุ์กคน 

 
ครู-อาจารยทุ์กคน 

 
 
9 

14-18 ธ.ค. 58 
17 ธ.ค. 58 

19-20 ธ.ค. 58 

มีการเรียนการสอนตามปกติ 
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
วนัหยดุราชการ 

ครู-อาจารยทุ์กคน 
อ.ดวงกาญจน์ 

 
 

10 
21-25 ธ.ค. 58 
21-25 ธ.ค. 58 
26-27 ธ.ค.58 

มีการเรียนการสอนตามปกติ 
วดัผลกลางภาคเรียนที 2/2558 (สอบนอกตารางทุกรายวิชา) 
วนัหยดุราชการ    

ครู-อาจารยทุ์กคน 
กลุ่มสาระสุขพลฯ 

 
 
 

11 

28-30 ธ.ค.58 
26-27 ธ.ค.58 
31 ธ.ค.58 
1 ม.ค. 59 

2 –3  ม.ค. 59 

มีการเรียนการสอนตามปกติ 
กีฬาสีภายใน 
หยดุวนัสินปี  
วนัขึนปีใหม่ 
วนัหยดุราชการ 

ครู-อาจารยทุ์กคน 
อ.ประจาํวิชา/วดัผล 

 
 
 

 
12 

4-8 ม.ค. 59 
9-10 ม.ค. 59 

 มีการเรียนการสอนตามปกติ 
วนัหยดุราชการ 

ครู-อาจารยทุ์กคน 
 

 
13 

11-15 ม.ค. 59 
16 ม.ค. 59 

16-17  ม.ค. 59 

มีการเรียนการสอนตามปกติ 
วนัครู 
วนัหยดุราชการ  

ครู-อาจารยทุ์กคน 
ครู-อาจารยทุ์กคน 

 
 

14 
18-22  ม.ค. 59 

22  ม.ค. 59 
23-24  ม.ค. 59 

 มีการเรียนการสอนตามปกติ 
ส่งสมุด ปพ.5  ครังที 2 ,ส่งสมุดกิจกรรมชุมนุมครังที 2 
วนัหยดุราชการ 

ครู-อาจารยทุ์กคน 
อ.ประจาํวิชา/วดัผล 

 
15 25-29 ม.ค. 59 

30-31 ม.ค. 59 
มีการเรียนการสอนตามปกติ 
วนัหยดุราชการ 

ครู-อาจารยทุ์กคน 
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สปัดาห์ วนั  เดือน  ปี รายการปฏิบติั ผูรั้บผดิชอบ 
 

16 
1-5 ก.พ. 59 
3-5 ก.พ. 59 
6-7 ก.พ. 59 

มีการเรียนการสอนตามปกติ 
ออกค่ายพกัแรมลูกเสือ-เนตรนารี นกัเรียนระดบัชนั ม.2 
วนัหยดุราชการ 

ครู-อาจารยทุ์กคน 
อ.ประจาํวิชา/วดัผลอ. 

 
17 8-12 ก.พ. 59 

13-14 ก.พ. 59 
มีการเรียนการสอนตามปกติ 
 วนัหยดุราชการ  

ครู-อาจารยทุ์กคน 
 

 
18 

15-19 ก.พ. 59 
15-19 ก.พ. 59 

18 ก.พ. 59 
20-21 ก.พ. 59 

มีการเรียนการสอนตามปกติ 
รับสมคัรนกัเรียน ม.3 ร.ร.ยางชุมนอ้ยพิทยาคม ต่อ ม.4 
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
วนัหยดุราชการ 

ครู-อาจารยทุ์กคน 
วิชาการ,ผูเ้กียวขอ้ง 
อ.ดวงกาญจน์ 

 
 
 

19 

22-26 ก.พ. 59 
22-26 ก.พ. 59 
22-24 ก.พ. 59 
25-26 ก.พ.59 

26 ก.พ.59 
27-28 ก.พ. 59 

 มีการเรียนการสอนตามปกติ 
วดัผลปลายภาคเรียนที 2/2558 ในรายวิชาสอบนอกตาราง 
วดัผลปลายภาค ม.6   ภาคเรียนที 2/2558 
วดัผลปลายภาค  ม.3  ภาคเรียนที 2/2558 
ส่งขอ้สอบปลายภาค 2/2558 ฉบบัสมบูรณ์ 
วนัหยดุราชการ 

ครู-อาจารยทุ์กคน 
วิชาการ,ผูเ้กียวขอ้ง 
อ.ประจาํวิชา/วดัผล 
อ.ประจาํวิชา/วดัผล 
อ.ประจาํวิชา/วดัผล 

 
 

 
20 

29 ก.พ.–4  มี.ค. 59 
29 ก.พ.–4  มี.ค. 59 
29 ก.พ.–4  มี.ค. 59 
29 ก.พ.2,4 มี.ค.59 

1,3 มี.ค. 59 
5–6 มี.ค. 59 

มีการเรียนการสอนตามปกติ 
ส่งผลการสอบปลายภาคเรียนที2/2558ในรายวชิาทีสอบนอกตาราง 

ส่งผลการสอบปลายภาคเรียนที2/2558  ม.3 , ม.6 (คียเ์กรด) 
วดัผลปลายภาค   ม.4,ม.5  ภาคเรียนที 2/2558 
วดัผลปลายภาค  ม.1,ม.2  ภาคเรียนที 2/2558 
วนัหยดุราชการ 

ครู-อาจารยทุ์กคน 
อ.ประจาํวิชา/วดัผล 
อ.ประจาํวิชา/วดัผล 
อ.ประจาํวิชา/วดัผล 
อ.ประจาํวิชา/วดัผล 

 
 
 
 
 

21 

7 มี.ค. 59 
8 มี.ค. 59 
9 มี.ค. 59 

7-11 มี.ค. 59 
 

12-13 มี.ค. 59 
14 มี.ค. 59 
18 มี.ค. 59 
29 มี.ค. 59 
31 มี.ค.59 

รับขอ้สอบไปตรวจและลงระดบัผลการเรียนทุกระดบั 
ประกาศผลการสอบคดัเลือกนกัเรียน ม.3 ต่อ ม.4 ปี 2559 
รับระดบัผลการเรียน(ผลการเรียนรายคน)ปพ.6 ม.3 , ม.6 
ส่งระดบัผลการเรียน ปพ.5 ม.1,ม.2,ม.4,ม.5  (คียเ์กรด) 
รับสมคัรนกัเรียนระดบัชนั ม. 1, ม.4  ปีการศึกษา  2559 
วนัหยดุราชการ 
รับระดบัผลการเรียน(ผลการเรียนรายคน)ปพ.6 ม.1,ม.2,ม.4,ม.5 

อ.ทีปรึกษา ม.3 , ม.6  ส่ง ปพ.6  
นกัเรียน ม.3,6 รับเอกสาร ปพ.1 
ปิดภาคเรียน 

อ.ประจาํวิชา/วดัผล 
อ.ประจาํวิชา/วดัผล 
อ.ประจาํวิชา/วดัผล 
วิชาการ,ผูเ้กียวขอ้ง 

วดัผล 
 

วิชาการ,ผูเ้กียวขอ้ง 
วิชาการ,ผูเ้กียวขอ้ง 
วิชาการ,ผูเ้กียวขอ้ง 
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รายละเอยีดการส่งเอกสารการวดัผลประเมินผล/การประเมินผลการเรียน 
/เอกสารทเีกยีวกบังานวชิาการ  ภาคเรียนท ี2/2558 

โรงเรียนยางชุมน้อยพทิยาคม 
ลาํดบัที วนั เดือน ปี กิจกรรม ผูรั้บผดิชอบ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 

2 พ.ย. 58 
16 พ.ย. 58 
12 พ.ย. 58 
12 พ.ย. 58 
22 ม.ค. 59 
22 ม.ค. 59 
26 ก.พ.59 

29 ก.พ.–4  มี.ค. 59 
29 ก.พ.–4  มี.ค. 59 

7-11 มี.ค. 59 
 

ส่งผลการสอบแกต้วั 0,ร,มส,มผ ครังที 1 ทีงานวดัผล 
ส่งผลการสอบแกต้วั 0,ร,มส,มผ ครังที 2 ทีงานวดัผล 
ส่งสมุด ปพ.5  ครังที 1 
ส่งสมุด กิจกรรมชุมนุม ครังที 1 
ส่งสมุด   ปพ.5  ครังที 2 
ส่งสมุด กิจกรรมชุมนุม ครังที 2 
ส่งขอ้สอบปลายภาค 1/2558  ฉบบัสมบูรณ์ 
ส่งผลการสอบปลายภาคเรียนที2/2558ในรายวชิาทีสอบนอกตาราง 

ส่งผลการสอบปลายภาคเรียนที2/2558  ม.3 , ม.6 (คียเ์กรด) 
ส่งระดบัผลการเรียน ปพ.5 ม.1,ม.2,ม.4,ม.5  (คียเ์กรด) 

อ.ประจาํวิชา/วดัผล 
อ.ประจาํวิชา/วดัผล 
อ.ประจาํวิชา/วดัผล 
อ.ประจาํวิชา/วดัผล 
อ.ประจาํวิชา/วดัผล 
อ.ประจาํวิชา/วดัผล 
อ.ประจาํวิชา/วดัผล 
อ.ประจาํวิชา/วดัผล 
อ.ประจาํวิชา/วดัผล 
อ.ประจาํวิชา/วดัผล 

 

รายละเอยีดการประเมินผลการเรียน  2/2558 
 

ลาํดบั วนั เดือน ปี กิจกรรม หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

21-25 ธ.ค. 58 
22-26 ก.พ. 59 
22-24 ก.พ. 59 
25-26 ก.พ.59 

29 ก.พ.2,4 มี.ค.59 
1,3 มี.ค. 59 

 

วดัผลกลางภาคเรียนที 2/2558 (สอบนอกตารางทุกรายวิชา) 
วดัผลปลายภาคเรียน 2/2558 ในรายวิชาสอบนอกตาราง 
วดัผลปลายภาคเรียน 2/2558  ม.6 
วดัผลปลายภาคเรียน 2/2558  ม.3  
วดัผลปลายภาคเรียน 2/2558   ม.4 , ม.5 
วดัผลปลายปี 2/2558   ม.1 , ม.2 

อ.ประจาํวิชา/วดัผล 
อ.ประจาํวิชา/วดัผล 
อ.ประจาํวิชา/วดัผล 
อ.ประจาํวิชา/วดัผล 
อ.ประจาํวิชา/วดัผล 
อ.ประจาํวิชา/วดัผล 

 
         หมายเหตุ   อาจมีการเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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คณะผู้จัดทาํ 
 

ทปีรึกษา 
 
 1. นายเยยีม       ธรรมบุตร ผูอ้าํนวยการโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม 

2. นายสถิตย ์       เสาเวียง  รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม 
3.  นายศรไชย  เพชรสิทธิ รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม 
4.  นางสาวนิตยาพร อาํนวย  รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม 

 5. นายถนอม    แกว้แดง  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 
 6. นายเฉลียว  บุษบงก ์   ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายกิจการนกัเรียน 
 7. นายอุดม   ยพุิน  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายบริการและสวสัดิการ 
 8. นายอุดม         ประสาร  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายชุมชนสมัพนัธฯ์ 
 9.นายผจญภยั      เครืองจาํปา         ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายนโยบายแผนงานฯ 
 10.นางวชัราภรณ์  อ่อนสนิท ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารทวัไป 
 

คณะทาํงาน 
 
  1.นางสาวนิตยาพร อาํนวย   ประธานกรรมการ 

2.นายถนอม    แกว้แดง   รองประธานกรรมการ 
3.นางระพีพรรณ    พรมสาร  กรรมการ 

  4.นางดวงกาญจน์    เครืองจาํปา  กรรมการ 
  5.นางสาวพรนภาพรรณ  สีหะวงษ ์   กรรมการ 
  6.นางสาวรวิสรารัศมิ เลิศกศุลธรรม       กรรมการ 
  7.นางทิวาพร    จนัทร์หมืน  กรรมการ 
  8.นางสาวทิพยช์ริน โพธิทิพย ์                        กรรมการ 

9.นางสาวกนัยาณี  บุญเหลือม  กรรมการ 
  10.นางสาวจิตรทิวา นามวงษ ์  กรรมการ 
  11.นายนิยม     เหล่าโคตร   กรรมการและเลขานุการ 
   
 


