
ปฏิทินปฏบิัติงานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2560 

วัน เดอืน ป ี รายการปฏิบตัิงาน ฝ่ายรบัผิดชอบ 
ส.    1 ก.ค. 60 
ส.    1 ก.ค. 60 
 
 
 
 
 

ส.    1 ก.ค. 60 
ส.    1  ก.ค. 60 

- พัฒนา อาคาร สถานที่ ร.ร.จ.ภ.สตูล ให้สะอาด เรียบร้อย รม่รื่น สวยงาม และปลอดภัย  ทุกจุด (1-31 ก.ค. 60) 
 

- การส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี คนมีวินัย คนเก่ง และคนมีความสุข เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
  ของครูผู้สอนทุกคน ทุกรายวิชา ทุกคาบเรียน (1-31 ก.ค. 60) 
- ลญ.  ม.2   40 คน ร่วมพิธีวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เวลา 08.00 น. ณ สนามกีฬา อบจ.สตูล 
- สอนเสริมทางวิชาการ ม.1 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล (1,2,22,23 ก.ค.60) 

บริหารท่ัวไป/กิจการนร. 
บริหารวิชาการ 
 
บริหารวชิาการ 
บริหารวิชาการ 

อา.   2 ก.ค. 60 - ม.3,4,5 สอบสัมภาษณ์ AFS รุ่นที่ 57 (2561-2562) เวลา 08.30-18.00 น. ณ ร.ร.สตูลวิทยา บริหารวชิาการ 
จ.    3 ก.ค. 60 
จ.    3 ก.ค. 60 
จ.    3 ก.ค. 60 
จ.    3 ก.ค. 60 

- ร.ร.เมืองสุราษฎรธ์านี 15 คน ศึกษาดูงานหลักสูตร และระบบดูแลฯ  09.00-12.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล 
- ปชส. รับ ม.1,ม.4 ห้องวิทย์ภูมิภาค’61 ทางสถานีวิทยุ อสมท. 5 จชต.   (3 ก.ค.-31 ส.ค. 60) 
- ครูท่ีปรกึษา ม.1-6 33 ห้องเรียน  X-RAY ม.1-6 รายบุคคล เวลา 16.00-19.00 น. ณ ห้อง ผอ.จ.ภ.สตูล (3-12 ก.ค. 60) 
 
 

- ม.1-6 เข้าร่วมคลินิกวิชาการ ตามความต้องการพฒันา (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี  
  ชีววิทยา) จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 15.50-18.30 น. ณ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร.ร.จ.ภ.สตูล (3 - 27 ก.ค. 60) 

บริหารวิชาการ 
 
 

บริหารวิชาการ 
บริหารกิจการนักเรียน  

 

บริหารวชิาการ 

อ.    4 ก.ค. 60 
 
อ.    4 ก.ค. 60 

- พิธีถวายพระพรเน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช 
  กุมารี เวลา 08.30-10.00 น. ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ. สตูล 
- ม.3 ทุกคน ปลูกป่าชายเลน 13.00-18.00 น. ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 35 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล 

บริหารกิจการนักเรียน 
 
บริหารวิชาการ 

พ.    5 ก.ค. 60 
พ.    5 ก.ค. 60 

- เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มารับบรจิาคโลหิต เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชั้นล่างหอธารปลิว ร.ร.จ.ภ.สตูล 
- ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 6/2560 เวลา 14.20 น. ณ ห้องกันเกรา ร.ร.จ.ภ.สตูล 

บริหารทั่วไป 
ส านักงานผู้อ านวยการ 

พฤ.  6 ก.ค. 60 - ม.1-6 ไทยพุทธ รว่มพิธีวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา 14.20-18.00 น. ณ วัดดุลยาราม ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล บริหารวชิาการ 

ส.    8 ก.ค. 60 
 
ส.    8 ก.ค. 60 
ส.    8 ก.ค. 60 
 

- คณะครูร่วมคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบกลางภาคเรียนท่ี 1/2560    ม.1-3 ร.ร.จ.ภ.กลุ่มภาคใต ้ 
  วชิาทัศนศิลป ์ดนตรี นาฎศลิป์ สขุศึกษา ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล (8-9  ก.ค. 60)  (พัก ณ นรศิ ภูวิว รีสอร์ท) 
- ปดิหอพักกลางเดือนกรกฎาคม 2560 (8-11 ก.ค. 60) 
- ลญ.  นญ. ม.3 ร.ร.จ.ภ.สตูล 32 คน ร.ร.ตวนกูฯ 40 คน ร.ร.อ.ร.ว.พัทลงุ 16 คน เข้าร่วมค่ายลูกเสอืไทย- มาเลย ์
  (THAIMAL Scout Camp 2017)  ณ ค่าย ตชด. ท่ี 436 และแหล่งเรียนรู้ อ.เมือง จ.สตลู (8-10 ก.ค. 60) 

บริหารวิชาการ 
 
บริหารกิจการนักเรียน 
บริหารวิชาการ 

จ.   10 ก.ค. 60 - นร. 8 คน คร ู2 คน แขง่ขันการน าเสนอโครงงานวิทย ์คณิต นานาชาติ ณ ร.ร.รอยัล มิลิทารี ่คอลเลจ KL มาเลเซีย (10-15 ก.ค. 60) บริหารวชิาการ 
ศ.   14 ก.ค. 60 
ศ.   14 ก.ค. 60 
ศ.   14 ก.ค. 60 

- ร.ร.อ.ร.ว. พัทลุง 110 คน ศึกษาดงูาน การบริหารและจดัการสถานศึกษา 09.00-15.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล 
- หัวหน้าระดับ X-RAY ม.1-6 รายบุคคลกับผอ. และ รองผอ. เวลา 15.00 น. ณ ห้อง ผอ.จ.ภ.สตูล 
- ส่งหนังสือเชิญโรงเรียนต่างๆ สมัครเข้ารว่มแข่งขนัทักษะทางวิชาการ งาน จ.ภ.วชิาการ’60 

สนง.ผอ. 
บริหารกิจการนักเรียน 
บริหารทั่วไป 

จ.   17 ก.ค. 60 
จ.   17 ก.ค. 60 

- ครูหอพัก X-RAY ม.1-6 รายบุคคลกับผอ. และ รองผอ. เวลา 09.00 น. ณ ห้อง ผอ.จ.ภ.สตูล 
- ม.1-6 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2560 (17,19,21 ก.ค. 60) 

บริหารกิจการนักเรียน 
บริหารวิชาการ 

อ.   18 ก.ค. 60 - ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2560   08.30 น. ณ ห้องเสมด็ขาว  ร.ร.จ.ภ.สตลู ส านักงานผู้อ านวยการ 
พฤ. 20 ก.ค. 60 
พฤ.  20 ก.ค. 60 

- ทีมระบบการดูแลฯ X-RAY ม.1-6 รายบุคคล กับ ผอ. และ รองผอ. 08.30-16.00 น. ณ ห้องเสม็ดแดง 
- คณะวิทย์ มอ.หาดใหญ่ จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  08.30-13.00 น. ณ อาคารหอสมุด ร.ร.จ.ภ.สตูล 

บริหารกิจการนักเรียน 
บริหารวชิาการ/ทั่วไป 

ศ.   21 ก.ค. 60 - Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้   ม.5/1 (ร.ร.สุราษฏรธ์านี)  (21-23 ก.ค. 60) บริหารวชิาการ 
ส.   22 ก.ค. 60 
ส.   22 ก.ค. 60 

- Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้   ม.4/1 (ล าป ารีสอร์ท จ.พัทลุง)  (22-23 ก.ค. 60) (จ.ภ.สตูล : เจ้าภาพ) 
- ม.1 ทุกคน ร่วม Foreign Language Camp 06.00-18.00 น. ณ ภูตน้น้ ารสีอร์ท อ.ละง ู จ.สตูล (22-23 ก.ค. 60) 

บริหารวิชาการ 
บริหารวิชาการ 

อ.   25 ก.ค. 60 
อ.   25 ก.ค. 60 
 

- ม.2 ทุกคน ศึกษาดูงานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เวลา 06.00-18.00 น. ณ จ.สงขลา 
- นร. 10 คน ครู 2 คน แข่งขันหุ่นยนต์ Scrabble นานาชาติ ณ ร.ร.มัธยมติงกิ บาตู ปาฮัต และแข่งขัน Scrabble  
  วิทย์ คณิต วาดภาพโปสเตอร์ ร้องเพลง นานาชาติ ณ ร.ร.วิทยาศาสตร์ มัวร์ รัฐยะโฮร์ มาเลเซีย (25-30 ก.ค. 60) 

บริหารวิชาการ 
บริหารวิชาการ 

พ.   26 ก.ค. 60 - พิธีถวายพระพรเน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
  บดินทรเทพยวรางกูร เวลา 17.00 น. ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล 

บริหารกิจการนักเรียน 

ศ.   28 ก.ค. 60 
ศ.   28 ก.ค. 60 
ศ.   28 ก.ค. 60 
ศ.   28 ก.ค. 60 

- คณะกรรมการชุดที่ 1,2,3 ประชุมพิจารณางบประมาณ 2561  08.00-17.00 น. ณ ตันหยงบุรี รีสอร์ท จ.สตูล 
- ปดิหอพักประจ าเดือนกรกฎาคม 2560 (28-30 ก.ค. 60) 
- ม.1,ม.4 (ชาย)ไทยพุทธ ร่วมค่ายพุทธบุตร ณ วัดโพธิ์เจริญธรรม อ.เมือง จ.สตลู (28-30 ก.ค. 60)  
- Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้   ม.6/1 (ร.ร.บรูณะร าลกึ จ.ตรัง)  (28-30 ก.ค. 60)  

บริหารงบประมาณ 
บริหารกิจการนักเรียน 
บริหารวิชาการ 
บริหารวิชาการ 

จ.   31 ก.ค. 60 - ม.1/5 (Hub) รว่ม Student Exchange Program  กับ ร.ร.ตวนกูฯ ณ ร.ร.จ.ภ. สตูล  (31 ก.ค. – 4 ส.ค.60) บริหารวิชาการ 
 

 


