
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                เมือ่วนัที ่7 กนัยายน 2558 โรงเรียนวดัคูยาง โดย ท่านรองชยัวฒัน์ สุมงัคะละ  
และ ท่านรองวมิลชยั สิลารักษ ์มอบของขวญัเน่ืองในวนัคลา้ยวนัเกิดใหก้บัคุณครูชุติมา จนัทร์อ่อน  

คุณครูวลิดัดา ขอจิตต ์และ คุณครูฟลุ๊คโดยมีคณะครูร่วมอวยพรวนัเกิด กนัอยา่งอบอุ่น 

 

ถกูใจ ·   

 

 

 

 

  

เมื่อวนัที ่10-12 กนัยายน พ.ศ.2558 ไดมี้การจดัการ 

แข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน คร้ังท่ี 65 ปีการศึกษา 2558  

ของ สพป.ก าแพงเพชร เขต1 ณ สนามแข่งขนั โรงเรียนวดัคูยาง 

 

 

 

 

สุขสันตว์นัคลา้ยวนัเกิด คุณครู         

โรงเรียนวดัคูยาง 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ปีการศึกษา 2558 

ศึกษาดูงานโรงเรียนหว้ยตะลุง 

คณะผูบ้ริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนวดัคูยาง เขา้

ศึกษาดูงาน โรงเรียนบา้นหว้ยตะลุง จงัหวดักาญจนบุรี 

ซ่ึงเป็นโรงเรียนขนาดเลก็ แต่จดัการศึกษาไดอ้ยา่งมี

คุณภาพ จนท าใหมี้นกัเรียนเพ่ิมข้ึน อยา่งกา้วกระโดด เม่ือ

วนัท่ี 11 กนัยายน 2558 

https://www.facebook.com/watkuyang/media_set?set=a.762678617211509.1073742049.100004081321047&type=3


 

 

 

 

 

             โรงเรียนวดัคูยาง ร่วมกบั ชมรมศิลปะจงัหวดัก าแพงเพชร จดักิจกรรม จดันิทรรศการศิลปะ เพื่อเป็น

การแสดงผลงานศิลปะของศิลปิน และมอบภาพวาดใหก้บัโรงพยาบาล เพื่อติดไวใ้นห้องผูป่้วย และมีการจดั

กิจกรรมแสดงผลงาน และสาธิตการผลิตงานต่างๆ เช่น งานวาดภาพ ระบายสี งานป้ัน งานแกะสลกั และ

งานประดิษฐ ์มีการตั้งกองผา้ป่า เพื่อถวายแก่วดัคูยาง มีการแสดงบนเวที เช่น การเล่านิทาน การร าวง การ

แสดงของกลุ่มจิตอาสา ซ่ึงจดัระหวา่งวนัท่ี 16-18 กนัยายน 2558 

 

 

 

 

 

 

  

 

วนัท่ี 17 กนัยายน 2558 โรงเรียนวดัคูยางเขา้ร่วมแข่งขนั Cup song เพื่อ   คดัเลือกตวัแทนกลุ่มเขา้แข่งขนั Cup Song ระดบั

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผลปรากฎวา่ โรงเรียนวดัคูยาง ชนะเลิศ ผา่นเขา้รอบไปแขง่ขนัในระดบัต่อไป ทั้ง ระดบัชั้นอนุบาล และ

ระดบัชั้นประถมศึกษา ขอแสดงความยนิดีกบัเด็กๆ ดว้ยครับ เก่งทุกคน 

 

 
 

งานนิทรรศการศิลปะ ปี 58 

ตัวแทน นักเรียน แข่งขัน 
CAP Song 



การประเมินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

        เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2558 โรงเรียนวดัคูยาง ใหก้ารตอ้นรับคณะกรรมการ
ประเมินผลการจดัการศึกษา การประกนัคุณภาพภายในระดบัเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 เพื่อตรวจสอบประเมินผลการจดั
การศึกษา โดยมีนายขจรยศ บุรุษศรี ผูอ้  านวยการโรงเรียน พร้อมดว้ย คณะ
ผูบ้ริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นกัเรียน ใหก้ารตอ้นรับ
คณะกรรมการ และใหข้อ้มูล เก่ียวกบัการด าเนินงาน ดา้นการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 8 องคป์ระกอบ ซ่ึงคณะกรรมการไดช่ื้นชมผลการ
ปฏิบติังานของโรงเรียนวา่ จดัการศึกษา ไดดี้เยีย่มมาก เป็นแบบอยา่งไดอ้ยา่งดี
ยิง่ 
 

 

 

  

        

                       ช่วงภาคเชา้  วนัท่ี 24 กนัยายน 2558 โรงเรียนวดัคูยาง จดังานมุทิตาจิต 58      เพ่ือนอ้มร าลึกบูชา แด่  

ครูผูเ้กษียณอายรุาชการ ประจ าปีการศึกษา 2558 ประกอบดว้ย คุณครูมาลี กระฐินทอง คุณครูระวิกานต ์    นุตเวช  

คุณครูวิไลภรณ์ อริยะวงษ ์ในการจดักิจกรรมในคร้ังน้ี มีกิจกรรมหลายกิจกรรม อาทิ เช่น กิจกรรมท าบุญเล้ียงพระ

ถวายภตัราหารเพล กิจกรรมมอบของท่ีระลึกจากคณะครูนกัเรียนตั้งแต่สายชั้น อนุบาล - สายชั้นประถมศึกษาปีที 6 

กิจกรรมแสดงมุทิตาจิต กิจกรรมการแสดงบนเวทีของนกัเรียน ฯลฯ สร้างความประทบัใจใหก้บัคณะผูเ้กษียณอายุ

ราชการ ในปีน้ีเป็นอยา่งยิ่ง 

 

 

 

กจิกรรม งานมุทติาจิต ปี 58 

ต่อ 



 

 

 

 

 

 

             งานภาคค ่า โรงเรียนวดัคูยาง ร่วมจดักิจกรรมงานเล้ียง รักดว้ยใจ ชาววดัคูยาง มอบใหพ้ี่เกษียณ 58 

ณ หอ้งพุทธรักษา โรงเรียนวดัคูยาง ภายในงานมีการแสดงของคณะครูจ านวน 7 ชุดการแสดง สับเปล่ียน

หมุนเวยีน กนัขบัขานบทเพลงอนัไพเราะ และมอบของท่ีระลึกแก่พี่ๆ ท่ีเกษียณอายรุาชการ เม่ือวนัท่ี 24 

กนัยายน 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานเลีย้ง รักด้วยใจ ชาววดัคูยางมอบให้พีเ่กษียณ ปี 2558 



 

  

 

 

 

 

 

โรงเรียนวดัคูยาง โดยสายชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 6 ร่วมกบัฝ่ายคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวดัคูยาง จดัท าขอ้สอบ

ออนไลน์ เพื่อใชส้อบวดัผลปลายภาคเรียนท่ี 1 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดย ใชส้อบ 5 สาระวิชาหลกั ไดแ้ก่ 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมโดยใชส้อบนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 6 จ านวน 6 หอ้งเรียน มีนกัเรียนเขา้สอบ 247 คน ระหวา่งวนัท่ี 28- 29 กนัยายน 2558 

 

 

 

 

  

งานเกษยีณ ทีโ่รงแรมเพชร ปี 58 

จัดสอบปลายภาคเรียน ช้ัน ป.6 ด้วยระบบออนไลน์ 



 

        โรงเรียนวดัคูยาง จดัใหมี้การสอบวดัผลประเมินผลนกัเรียน ตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ระหวา่งวนัท่ี 29-30 

กนัยายน พ.ศ. 2558 โดยมีการจดัระบบการสอบอยา่งเขม้แขง็ เพ่ือ การวดัผล ปลายภาคเรียน อยา่งมีคุณภาพ สามารถวดั

ความรู้นกัเรียน ไดอ้ยา่งแทจ้ริง เพ่ือน าผลไปปรับปรุงพฒันานกัเรียนในภาคเรียนต่อไป 

  

 

 
       ปฏิทินกิจกรรม  เดือนกันยายน – ตุลาคม           

           วันที่  ๑ กันยายน 255๘            - ศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่มชากังราว ณ โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร 
           วันที่ 4 กันยายน 2558             - คณะครูส่งข้อสอบฝ่ายวัดผลประเมินผล  
           วันที่ ๖ กันยายน 2558              - คณะครูสายชั้น ป.2-3 เจ้าภาพรับกัณฑ์เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ 6 วัดบรมธาตุ                                          
           วันที่ ๙ กันยายน 2558            - นักเรียนสายชั้น ป.๑ รับวัคซีนหัดเยอรมัน และเก็บตกนกัเรียนสายชั้น ป.๖  
           วันที่ 10-11 กันยายน  2558      - สถานทีแ่ข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
           วันที่ 11-12 กันยายน  2558      - คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทศันศึกษาและศึกษาดูงานจังหวัดกาญจนบุรี 
           วันที่ 12-13 กันยายน  2558      - สถานทีอ่บรมประชุมเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ร.ร.ขยายโอกาส 
           วันที่ 16-18 กันยายน  2558      - สถานทีจ่ัดนิทรรศการศิลปะก าแพงเพชร คร้ังที่ 1 ณ อาคารเอนกประสงค์    
           วันที่  19 กันยายน 2558        - ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
           วันที่  ๒0 กันยายน 2558        - คณะครูสายชั้น ป. 4-5 เจ้าภาพรับกณัฑ์ที่ 7 ณ วัดพระบรมธาตุ 
           วันที่ 21-22 กันยายน 2558       - ฉีดวัคซีน บาดทะยกั เข็มที ่2 ป.1 ถึง ป.6 ห้องพุทธรักษา 
           วันที่ 24 กันยายน 2558        - ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเล็ก 
           วันที่ 25 กันยายน 2558            - สอบ MEP ป.1 ถึง ป.6 ( สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2558 ) 
           วันที่ 25-27 กันยายน 2558       - ทัศนศึกษากลุ่มชากังราว ที่ หนองคาย เชียงคาน ประเทศลาว 
           วันที่ 27 กันยายน 2558            - คณะครูสายชั้น ป. 6 ครูพิเศษ ครูธุรการ เจ้าภาพรับกัณฑ์เทศน์ที่  8 ณ วัดพระบรมธาตุ 
           วันที่ 28-29 กันยายน 2558       - สอบออนไลน์ ป.6 
           วันที่ 29-30 กันยายน 2558       - สอบปลายภาคเรียนที ่1/2558 ป.1 - ป.6 
           วันที่ 1-2 ตุลาคม 2558             - ซ้อมกีฬาสีภายใน 
           วันที่ 2 ตุลาคม 2558                - ครูพิเศษส่งคะแนนครูประจ าชั้น 
           วันที่ 4 ตุลาคม 2558                - ผู้บริหาร คณะครู ร่วมเป็นเจ้าภาพรับกัณฑ์เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ 9 วัดบรมธาตุ                                          
           วันที่ 6-8 ตุลาคม 2558        - แข่งกีฬานอกรอบกีฬาสีภายใน  / (ครูประจ าชั้น ส่งคะแนน ฝ่ายทะเบียน ) 
           วันที่ 9 ตุลาคม 2558         - พธิีเปิด-ปิด กีฬาสีภายใน / แจ้งผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2558/ปิดกล่องชล์อค 
           วันที่ 28-30 ตุลาคม 2558         - เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที ่2/2558 
           วันที่ 30 ตุลาคม 2558              - นิเทศเยี่ยมชั้นเรียนภาคเรียนที่ 2/ 2558 
     - ประชุมคณะครูเตรียมเปิดความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2558 
           วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558          - เปิดเรียนภาคเรียนที ่2/2558   
                        

สอบปลายภาคเรียนที ่1  


