
ปฏิทินปฎบิัติงานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ประจ าเดือนสิงหาคม 2560 

วัน เดือน ป ี รายการปฏิบัติงาน ฝ่ายรับผิดชอบ 
อ.       1 ส.ค. 60 
อ.       1 ส.ค. 60 
 
อ.       1 ส.ค. 60 
อ.       1 ส.ค. 60 
อ.       1 ส.ค. 60 

- พัฒนาอาคาร สถานที่ ร.ร.จ.ภ.สตูล ให้สะอาด เรียบร้อย ร่มร่ืน สวยงาม และปลอดภัย  ทุกจุด (1-31 ส.ค. 60) 

- ป.6 สมัครสอบ ม.1 ห้องวิทยภ์ูมิภาค’ 2561 ตามโครงการพัฒนาอัจฉรยิภาพทางวิทยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์  
  ประจ าปี พ.ศ. 2560 ของ สสวท.  (1 ส.ค. – 4 ก.ย. 60)  
 
 

- ม.3 สมัครสอบ ม.4 ห้องวิทย์ภูมภิาค’ 2561 โดยระบบออนไลน์กับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (1-31 ส.ค. 60) 
- ประชุมครูและบุคลากร คร้ังที่ 7/2560 เวลา 14.20 น. ณ ห้องกันเกรา ร.ร.จ.ภ.สตูล 
- ม.2,3 (Ed.Hub) 10 คน ร่วมงาน Ed.Hub Academic Festival 2017 ณ โรงแรมโลตัสฯ เชียงใหม่  (1-4 ส.ค. 60) 

บริหารท่ัวไป/กิจการนร. 
 

บริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 

บริหารวิชาการ 
ส านักงานผู้อ านวยการ 
บริหารวิชาการ 

พ.       2 ส.ค. 60 
พ.       2 ส.ค. 60 
 

- ประชุมคณะกรรมการนักเรียนร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2560 16.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว 
- ครู 13 คน ประชุมปฏิบัติการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้น ม.ต้น  
  3-5 ส.ค. 60 ณ โรงแรมริเวอร์ ซิต้ี มุกดาหาร (2-6 ส.ค. 60) 

บริหารกิจการนักเรียน 
บริหารวชิาการ 

พฤ.    3 ส.ค. 60 - ม.1,2,3 สอบแข่งขนัคณิต (3 ส.ค. 60) วิทย์ (4 ส.ค. 60) 09.00-11.00 น. ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล จดัโดย ASMO บริหารวิชาการ 
ศ.      4 ส.ค. 60 - ม.4  48 คน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัตศิาสตร์ ณ จ.สพุรรณบุรี กาญจนบุรี กทม. (4-9 ส.ค. 60) บริหารวิชาการ 
ส.      5  ส.ค. 60 - สอนเสริมทางวิชาการ ม.1 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล (5,6,26,27 ส.ค. 60) บริหารวิชาการ 
จ.      7 ส.ค. 60 
จ.      7 ส.ค. 60 

- จภ.สตลู จัดนิทรรศการการยกระดับO-NETการประชุมสพฐ.สัญจรภาคใต้ 07.00-16.00 น. ณ รร.บีพีฯ  สงขลา 
- พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 17.00 น. ณ หอประชุม 20 ปี  

บริหารทัว่ไป 
บริหารกิจการนักเรียน 

พฤ.   10 ส.ค. 60 - ครูภาษาไทย ร.ร.สไุหงโก-ลก จ.นราธวิาส  7 คน ศึกษาดูงาน กลุ่มสาระฯภาษาไทย ร.ร.จ.ภ.สตูล  09.00-12.00 น. บริหารวชิาการ 
ศ.     11 ส.ค. 60 
ศ.     11 ส.ค. 60 
 

- ม.1-3 (Hub)   55 คน เข้าร่วม English camp 2017 ณ อ่าวนาง จ.กระบ่ี  (11-13 ส.ค. 60) 
- ม.4,5,6 ร.ร.จ.ภ.สตูล   40 คน ร.ร.อ.ร.ว.พัทลุง 10 คน เข้าร่วมโครงการ MALTHAI SME Integrated Camp 2017  
  ณ ร.ร.วิทยาศาสตร์ ตวนกู ซัยด์  ปุตรา  รัฐเปอร์ลิศ รัฐเคดาห์ และ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย (11-13 ส.ค. 60) 

 

บริหารวิชาการ 
บริหารวชิาการ 
 

ส.     12 ส.ค. 60 
ส.     12 ส.ค. 60 

- ปิดหอพักกลางเดอืนสิงหาคม 2560 (12-14 ส.ค. 60) 
- พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เวลา 17.00 น. ณ ศาลากลาง จ.สตูล 

บริหารกจิการนักเรียน 
บริหารงานบุคคล 

อ.     15 ส.ค. 60 - ร.ร.บ้านท่าแค   35 คน  ร.ร.มัธยมเกาะหมาก  7 คน  ศึกษาดูงาน ร.ร.จ.ภ.สตูล  09.00-16.00 น. ส านักงานผูอ้ านวยการ 
พ.      16 ส.ค. 60 
พ.     16 ส.ค. 60 

- งานสัปดาห์วิทยาศาสตรแ์ห่งชาติ ประจ าปี 2560 ณ มอ.หาดใหญ่ และ ม.ทักษิณ พัทลุง (16-18 ส.ค. 60) 
- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เวลา 13.00-17.00 น. ณ  เวทีวิทยาศาสตร์ ร.ร.จ.ภ.สตูล 

บริหารวชิาการ 
บริหารวิชาการ 

พฤ.   17 ส.ค. 60 - ม.1,ม.4 ทุกคน ร่วมงานสัปดาหว์ิทยาศาสตรแ์ห่งชาติ  เวลา 06.00-18.00 น. ณ มอ. หาดใหญ่ จ.สงขลา บริหารวิชาการ 

ศ.     18 ส.ค. 60 - ชมรมครูเก่าพัทลุงพิทยาคม 12 คน เยี่ยมชม ร.ร.จ.ภ.สตลู  07.30-09.00 น. ณ ห้องเสม็ดแดง ร.ร.จ.ภ.สตูล บริหารทัว่ไป 
อา.   20 ส.ค. 60 
 
อา.   20 ส.ค. 60 

- ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ม.1-6   ภาคเรียนท่ี 1/2560          เวลา 08.30-13.00 น. 
  ณ หอประชุม 20 ป ีร.ร.จ.ภ.สตูล “PCCST Excellence Awards Day 2017” มอบรางวัลแห่งความดีแก่นักเรียน 
- ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.6 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 13.30-16.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว  จ.ภ.สตูล  

บริหารกิจการนักเรียน 
 
บริหารวชิาการ 

จ.    21 ส.ค. 60 - เลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียน ประจ าปี 2560-2561    15.00-17.00 น. ณ เวทีวิทยาศาสตร์ ร.ร.จ.ภ.สตูล บริหารกจิการนักเรียน 
อ.    22 ส.ค. 60 - ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2560 เวลา 15.00-18.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล ส านักงานผูอ้ านวยการ 
พ.   23  ส.ค. 60 
พ.   23  ส.ค. 60 
พ.   23  ส.ค. 60 
พ.   23  ส.ค. 60 
พ.   23  ส.ค. 60 
พ.   23  ส.ค. 60 

- ม.6/1 จัดโครงการพี่สอนน้อง เวลา 09.00-15.00 น.  ณ ร.ร.อนุบาลมะนัง อ.มะนัง จ.สตูล  
- ม.6/2 จัดโครงการ ICT สัญจรเพื่อน้อง เวลา 09.00-15.00 น. ณ ร.ร.บ้านทางยาง อ.ท่าแพ  จ.สตูล 
- ม.6/3 จัดโครงการพี่สอนน้อง เวลา 09.00-15.00 น. ณ ร.ร.นิคมพัฒนา ผัง 20 อ.มะนัง  จ.สตูล 
- ม.6/4 จัดโครงการคา่ยวิทยาศาสตร์สัญจรเพื่อน้อง เวลา 09.00-15.00 น. ณ ร.ร.บ้านตันหยงละไน้ อ.ละงู จ.สตูล 
- ม.6/5 จัดโครงการคา่ยวิทยาศาสตร์สัญจรเพื่อน้อง เวลา 09.00-15.00 น. ณ ร.ร.บ้านขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 
- ม.6/6 จัดโครงการห้องสมุดสัญจรเพื่อน้อง 09.00-15.00 น. ณ ร.ร.ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค์ อ.ควนกาหลง  จ.สตูล 

บริหารวชิาการ  
บริหารวชิาการ 
บริหารวชิาการ 
บริหารวชิาการ 
บริหารวชิาการ 
บริหารวชิาการ 

พฤ. 24 ส.ค. 60 - ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.16  เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล บริหารท่ัวไป 
ศ.   25 ส.ค. 60 - กิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน โดยคณะกรรมการนักเรียน เวลา 13.30-17.00 น. ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล บริหารกิจการนักเรียน 
อา.  27 ส.ค. 60 
อา.  27 ส.ค. 60 

- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คร้ังที่ 2/2560    09.00 น. ณ ห้องเสม็ดแดง ร.ร.จ.ภ.สตูล 
- ม.1-6 สอบโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจ าปี 2560  เวลา 08.30-16.00 น. ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล  

ส านักงานผู้อ านวยการ 
บริหารวิชาการ 

อ.   29 ส.ค. 60 - นักเรียน 10 คน ครู 4 คน ร่วมงาน Cultural Festival 2017 และ SAKURA Science    2-3 ก.ย.60 
  ณ ร.ร.วิทยาศาสตร์ Furukawa ประเทศญ่ีปุ่น (29 ส.ค. – 5 ก.ย. 60) 

บริหารวิชาการ 
 

พ.    30 ส.ค. 60 
พ.    30 ส.ค. 60 

- ประชุมผู้ปกครองพร้อมด้วยนร. ตามระบบการดูแลฯ ม.1-6...........คน เวลา 13.00 น. ณ สนง.กิจการนร. 
- วันสุดท้ายของการส่งใบสมัครตอบรับเขา้ร่วมแขง่ขนัทักษะทางวิชาการ งานจ.ภ.วชิาการ’60  

บริหารกิจการนักเรียน 
บริหารวิชาการ 

พฤ.  31 ส.ค. 60 - ปิดหอพักประจ าเดือนสิงหาคม 2560 (31 ส.ค. – 3 ก.ย. 60) บริหารกิจการนักเรียน 
 


