
วัน เดอืน ปี กิจกรรมที่ปฏบิัติ ผู้รบัผิดชอบ
8-May-57 ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ผอ.อรุณศรี
9-May-57 ประชุมวางแผนการปฏบิัติงานตามโครงการ งบประมาณ

11-May-57 แจกอุปกรณ์และด าเนินการเก็บใบเสร็จค่าเส้ือผ้า ครูทุกท่าน
13-May-57 อบรมพัฒนาการสร้างส่ือการสอนด้วยคอมฯ ครูทุกท่าน
14-May-57 นิเทศห้องเรียน ครูทุกท่าน
15-May-57 เปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ครูทุกท่าน
19-May-57 ส่งงานธรุการชั้นเรียน ครูทุกท่าน

บันทึกหลังสอนปี 56 ทุกรายวชิา ครูทุกท่าน
23-May-57 เลือกต้ังสภานักเรียน บริหารทั่วไป
26-May-57 นิเทศห้องเรียนคร้ังที่ 2 ครูทุกท่าน
28-May-57 ประชุมหัวหน้างาน 4 ฝ่ายเร่ืองการจัดวางระบบควบคุมภายใน งบประมาณ
30-May-57 พิธมีอบตัวเป็นศิษย์ วชิาการ

2-Jun-57 เร่ิมกิจกรรมเสียงตามสายรณรงค์การใช้สาธารณูปโภคอย่างประหยัด งบประมาณ
ส่งเอกสารธรุการชั้นเรียนและวดัผล ครูทุกท่าน
ประชุมวชิาการประจ าเดือน วชิาการ

3-Jun-57 3-14 ม.ิย กิจกรรมเยีย่มบ้าน ครูทุกท่าน
เวทีศักยภาพกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระคณิต

6-Jun-57 อบรมคุณธรรม ครูทุกท่าน
7-Jun-57 อบรมวเิคราะห์ผลสัมฤทธิ/์MS-Excel บุคคล

10-Jun-57 อบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ บริหารทั่วไป
เวทีศ กยภาพสาระศิลปะ กลุ่มสาระศิลปะ

13-Jun-57 ส่งรายงานการวเิคราะห์ผลสัมฤทธิข์องครูรายวชิา ครูทุกท่าน
16-Jun-57 ส่งบันทึกหลังสอน ครูทุกท่าน
17-Jun-57 เวทีศักยภาพสาระการงานอาชีพ กลุ่มสาระการงาน
18-Jun-57 ส่งแบบบันทึกการเยีย่มบ้าน SDQ ครูทุกท่าน
19-Jun-57 อบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ บริหารทั่วไป
20-Jun-57 ศึกษาดูงานที่โรงเรียนวดัใหญ่ชัยมงคล ครูทุกท่าน
24-Jun-57 เวทีศักยภาพสาระภาษาไทย กลุ่มสาระภาษาไทย
26-Jun-57 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและไข้เลือดออก ครูทุกท่าน

กิจกรรมวดัสุนทรภู่ ครูทุกท่าน
30-Jun-57 ส่งเอกสารวชิาการธรุการชั้นเรียน ครูทุกท่าน

ส่งส่ือ CD อบรม Proshowglad บุคคล

ปฏทิินงานโรงเรียนคลองบางโพธ์ิ

ประจ าปีการศึกษา  2557



ส่งสรุปรายงานการจัดกิจกรรมการเยีย่มบ้าน ครูทุกท่าน
1-Jul-57 พิธเีดินสวนสนาม ครูทุกท่าน

เวทีศักยภาพสาระภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระภาษาองักฤษ

7-Jul-57 7-18 ก.ค. นิเทศการสอน วชิาการ
8-Jul-57 เวทีศักยภาพสาระวทิยาศาสตร์ กลุ่ทสาระวทิย์

15-Jul-57 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค ครูทุกท่าน
เวทีศักยภาพสาระสังคมศึกษา กลุ่มสาระสังคม

21-Jul-57 ส่งบันทึกหลังสอน ครูทุกท่าน
22-Jul-57 เวทีศักยภาพสาระสุขศึกษา กลุ่มสาระสุขศึกษา
23-Jul-57 สอบกลางภาค ครูทุกท่าน
24-Jul-57 สอบกลางภาค ครูทุกท่าน
25-Jul-57 สอบกลางภาค ครูทุกท่าน
28-Jul-57 สัปดาห์ห้องสมุด วชิาการ
29-Jul-57 สัปดาห์ห้องสมุด วชิาการ

เวทีศักยภาพปฐมวยั ครูปฐมวยั
30-Jul-57 สัปดาห์ห้องสมุด วชิาการ
31-Jul-57 สัปดาห์ห้องสมุด/วนัภาษาไทย วชิาการ
1-Aug-57 กิจกรรมประกวดบอร์ดรณรงค์การใช้สาธารณูปโภคอย่างประหยัด ลัดดาวลัย์

ประชุมวชิาการประจ าเดือน วชิาการ
ส่งธรุการชั้นเรียน ครูทุกท่าน

9-Aug-57 อบรมคอมฯ ป.1- ป.3 ศศิธร
10-Aug-57 อบรมคอมฯ ป.4- ป.6 ศศิธร
11-Aug-57 กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ บริหารทั่วไป
15-Aug-57 ประกาศผลการประกวดบอร์ดรณรงค์การใช้สาธารณูปโภคฯ ลัดดาวลัย์

ส่งบันทึกหลังสอน ครูทุกท่าน
16-Aug-57 อบรมคอมฯ ม.1-3 ศศิธร
18-Aug-57 จัดงานวนัวทิยาศาสตร์ วชิาการ
23-Aug-57 อบรมเทคนิควธิกีารสอนบันทึกหลังสอนสู่กระบวนการวจิัย บุคคล
1-Sep-57 ประชุมวชิาการประจ าเดือน วชิาการ

ส่งเอกสารวชิาการ ครูทุกท่าน
15-Sep-57 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ครูทุกท่าน
16-Sep-57 ส่งบันทึกหลังสอน ครูทุกท่าน
24-Sep-57 สอบปลายภาค ครูทุกท่าน
25-Sep-57 สอบปลายภาค ครูทุกท่าน
26-Sep-57 สอบปลายภาค ครูทุกท่าน
29-Sep-57 ส่งคะแนนสอบภาคเรียนที่ 1/2557 ครูทุกท่าน



30-Sep-57 ตรวจสอบพัสดุประจ าปี งบประมาณ
รายงานผลควบคุมภายใน ขนิษฐา
สรุปรายงานการเงินและพัสดุ งบประมาณ

1-Oct-57 ส่งเอกสารวชิาการทุกประเภท ครูทุกท่าน
2-Oct-57 ตรวจสอบเอกสาร วชิาการ
3-Oct-57 ประกาศผลสอบ วชิาการ

จัดแสดงผลงานนักเรียน ประชุมผู้ปกครอง วชิาการ
10-Oct-57 ประชุมก่อนปิดภาคเรียน 1/2557 ครูทุกท่าน
29-Oct-57 ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน 2/2557 ครูทุกท่าน
30-Oct-57 อบรม Pop-up บุคคล
31-Oct-57 นิเทศห้องเรียน วชิาการ
3-Nov-57 เปิดภาคเรียนที่ 2/2557 ครูทุกท่าน
6-Nov-57 ประชุมคณะกรรมสถานศึกษา คร้ังที่ 2/2557 วชิาการ

10-Nov-57 นิเทศห้องเรียน คร้ังที่ 2 วชิาการ
 ส่งธรุการชั้นเรียน ครูทุกท่าน

14-Nov-57 ค่ายรวมพลังประหยัดพลังงาน งบประมาณ
17-Nov-57 ส่งบันทึกหลังสอน ครูทุกท่าน
21-Nov-57 ศึกษาดูงานที่จังหวดัระยอง บุคคล
22-Nov-57 ศึกษาดูงานที่จังหวดัระยอง บุคคล
24-Nov-57 นิเทศการสอน วชิาการ
25-Nov-57 นิเทศการสอน วชิาการ
26-Nov-57 นิเทศการสอน วชิาการ
27-Nov-57 นิเทศการสอน วชิาการ
28-Nov-57 นิเทศการสอน วชิาการ
1-Dec-57 ประชุมวชิาการประจ าเดือน วชิาการ

ส่งเอกสารวชิาการ ครูทุกท่าน
4-Dec-57 จัดกิจกรรมวนัพ่อ บริหารทั่วไป

11-Dec-57 ส่งต้นฉบับบข้อสอบ วชิาการ
17-Dec-57 สอบกลางภาค 2/2557 ครูทุกท่าน
18-Dec-57 สอบกลางภาค 2/2557 ครูทุกท่าน
19-Dec-57 สอบกลางภาค 2/2557 ครูทุกท่าน
22-Dec-57 ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ บริหารทั่วไป
23-Dec-57 ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ บริหารทั่วไป
24-Dec-57 ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ บริหารทั่วไป
29-Dec-57 กีฬาสี บริหารทั่วไป
30-Dec-57 กีฬาสี บริหารทั่วไป



5-Jan-58 ติว O-Net ป. 6 , ม. 3 ครูทุกท่าน
ส่งเอกสารธรุการ ครูทุกท่าน

9-Jan-58 จัดกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ บริหารทั่วไป
15-Jan-58 ส่งบันทึกหลังสอน ครูทุกท่าน
16-Jan-58 วนัครู ครูทุกท่าน
2-Feb-58 ประชุมวชิาการประจ าเดือน วชิาการ

ส่งเอกสารวชิาการ ครูทุกท่าน
12-Feb-58 เดย์แคมป์/ค่ายลูกเสือสามัญ ครูทุกท่าน
13-Feb-58 ค่ายลูกเสือสามัญ ครูทุกท่าน
16-Feb-58 ทัศนศึกษา อ.1 - ป.4 ครูทุกท่าน
17-Feb-58 ทัศนศึกษา ป. 5 - ม.3 ครูทุกท่าน
27-Feb-58 ค่ายวชิาการ วชิาการ
2-Mar-58 ประชุมวชิาการประจ าเดือน วชิาการ

ส่งเอกสารวชิาการ ครูทุกท่าน
4-Mar-58 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ครูทุกท่าน

11-Mar-58 สอบปลายภาค 2/2557 ครูทุกท่าน
12-Mar-58 สอบปลายภาค 2/2558 ครูทุกท่าน
13-Mar-58 สอบปลายภาค 2/2559 ครูทุกท่าน
16-Mar-58 ส่งคะแนนสอบภาคเรียนที่ 2/2557 ครูทุกท่าน
19-Mar-58 ส่งเอกสารวชิาการธรุการทุกประเภท ครูทุกท่าน
20-Mar-58 ตรวจเอกสารวชิาการ วชิาการ
23-Mar-58 เตรียมงานเปิดบ้านคุณธรรม บริหารทั่วไป
24-Mar-58 เปิดบ้านคุณธรรม ครูทุกท่าน
25-Mar-58 แสดงผลงานนักเรียน ครูทุกท่าน
26-Mar-58 ประชุมผู้ปกครอง ครูทุกท่าน
27-Mar-58 วนัเกียรติยศ วชิาการ
30-Mar-58 ประชุมก่อนปิด ครูทุกท่าน

ส่งรายงานโครงการปีการศึกษา 2557 ครูทุกท่าน
1-Apr-58 ปิดภาคเรียน 








