
 
ปฏิทินปฎิบัตงิานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

ประจ าเดือนกันยายน 2560 
วัน เดอืน ป ี รายการปฏิบตัิงาน ฝ่ายรบัผิดชอบ 

ศ.       1 ก.ย. 60 
ศ.       1 ก.ย. 60 
 
ศ.       1 ก.ย. 60 
ศ.       1 ก.ย. 60 
ศ.       1 ก.ย. 60 
ศ.       1 ก.ย. 60 
ศ.       1 ก.ย. 60 

- พัฒนาอาคารสถานที่ ร.ร.จ.ภ.สตูล ให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย ทุกจุด (1-30 ก.ย. 60) 
- การส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี คนมีวินัย คนเก่ง และคนมีความสุข เป็นหน้าท่ีความ 
  รับผิดชอบของครูผู้สอนทุกคน ทุกรายวิชา ทุกคาบเรียน (1-22 ก.ย. 60) 
- นโยบายการจัดการเรียนการสอนรายคาบ เพ่ือมุ่งพัฒนาความรู้คู่วินัยและคุณธรรม (1-22 ก.ย. 60) 
- นโยบายการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ม.1-6 รายบุคคล (GPA 3.00  ขึ้นไป)   
- จัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2560 (1-30 ก.ย. 60) 
- วันตรุษอีฏิ้ลอฎัฮา  
- Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้  ม.6/1 (ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย)  (1-3 ก.ย. 60) 

บริหารท่ัวไป/กิจการนร. 
บริหารวิชาการ 
 
บริหารวิชาการ 
บริหารวิชาการ/กิจการนร.  

 

บริหารวชิาการ 
บริหารงานบคุคล 
บริหารวชิาการ 

ส.      2 ก.ย. 60 
ส.      2 ก.ย. 60 

- Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้  ม.4/1 (ร.ร.สตรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช)  (2-3 ก.ย. 60)  
- Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้  ม.5/1 (ร.ร.มหาวชิราวธุ จ.สงขลา)  (2-3 ก.ย. 60) 

บริหารวชิาการ 
บริหารวชิาการ 

อา.     3 ก.ย. 60 - ม.1,2,3 สอบประเมินและพัฒนาสูค่วามเป็นเลศิทางคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (TEDET)  
  ของ สสวท. 13.00-16.30 น. ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล 

บริหารวชิาการ 

อ.       5 ก.ย. 60 - ประชุมครูและบุคลากร คร้ังท่ี 8/2560 เวลา 14.20 น. ณ ห้องกันเกรา ร.ร.จ.ภ.สตูล ส านักงานผู้อ านวยการ 
พ.       6 ก.ย. 60 
 
พ.       6 ก.ย. 60 
 

- ม.6    32 คน (โควตา สพม.16) ร่วมติวเข้มโครงการ Osotspa Road to University 2017  
  เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ (6-7 ก.ย. 60) 
- ดูแลอ านวยความสะดวก ร.ร.วิทยาศาสตร์ ตวนกู ซัยด์ ปุตรา มาเลเซีย และ ร.ร.มัธยม ปันจา บูดี  
  อินโดนีเซีย ร่วมงานเปิดโลกการศึกษา จ.พัทลุง (6-8 ก.ย. 60) 

บริหารวชิาการ 
 
งานวิเทศสัมพันธ ์
 

พฤ.     7 ก.ย. 60 - นักเรียน 16 คน แสดงชุด “4 ภาคน้อมน าร าลึกรัชการที่ 9” ในพิธีเปิดงาน เปิดโลกการศึกษา 
  จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 13 เวลา 08.30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  

บริหารวชิาการ 

ศ.       8 ก.ย. 60 
ศ.       8 ก.ย. 60 
 
ศ.       8 ก.ย. 60 
 
ศ.       8 ก.ย. 60 

- คณะครูร่วมคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560  ม.4-6   8-10 ก.ย. 60 ณ  จ.ตรัง  
- นายเจริญ  ภักดีวานิช พบ กรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร และ นักเรียน ทุกคน 
  เวลา 10.00-11.30 น. ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล  
- นายสรยุทธ  หนูเก้ือ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก ่กรรมการสถานศึกษา ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร นักเรียน  
  ทุกคน เวลา 11.30-13.00 น. ณ โรงอาหาร ร.ร.จ.ภ.สตูล 
- ม.4 ทุกคน รับฟังการบรรยายการท าโครงงาน โดยอาจารย์คณะวิทย์ มอ.หาดใหญ่ เวลา 13.30-16.30 น.  
  ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล 

บริหารวชิาการ 
ส านักงานผู้อ านวยการ 
บริหารกิจการนักเรียน 
บริหารทั่วไป 
 
บริหารวชิาการ 

ส.       9 ก.ย. 60 - ประชุมสัมมนาคณะกรรมการนักเรียน  56 คน ณ เลค เทอเรส รีสอร์ท อ.ละงู จ.สตูล   (9-10 ก.ย. 60) บริหารกิจการนักเรียน 
จ.     11 ก.ย. 60 
 
จ.     11 ก.ย. 60 

- ม.1/5 (Hub) เข้าร่วมโครงการ Student Exchange Program ณ ร.ร.วิทยาศาสตร์ ตวนกู ซัยด์ ปุตรา 
  รัฐเปอร์ลิศ ประเทศมาเลเซีย (11-15 ก.ย. 60)  
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานของครูหอพัก กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
  ภูมิภาค ณ เลค เทอเรส รีสอร์ท อ.ละงู จ.สตูล (11-12 ก.ย. 60) (จภ.สตูลเป็นเจ้าภาพ) 

บริหารวชิาการ 
 
บริหารกิจการนักเรียน 

พฤ.   14 ก.ย. 60 - ร.ร.จ.ภ.สตูล (ไทยพุทธ)ถวายพระไตรปิฎก 13.00 น. ณ ส านักสงฆ์นาคาบรรพต อ.ควนกาหลง   จ.สตูล  บริหารวชิาการ 
ศ.     15 ก.ย. 60 - นิทรรศการ “เปิดโลกชุมนุม” ภาคเรียนที่ 1/2560 14.00-17.00 น. ณ เวทีวิทยาศาสตร์  ร.ร.จ.ภ.สตูล บริหารวชิาการ 
ส.     16 ก.ย. 60 
ส.     16 ก.ย. 60 
 

- ปิดหอพักกลางเดือนกันยายน 2560 (16-17 ก.ย. 60) 
- คณะครูร่วมคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560   ม.1-3    ร.ร.จ.ภ.  กลุ่มภาคใต้  
  วิชาทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ สขุศึกษา ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช (16-17 ก.ย. 60) 

บริหารกิจการนักเรียน 
บริหารวชิาการ 
 

อ.     19  ก.ย. 60  
        
อ.     19 ก.ย. 60 

- ร.ร.วรนารีเฉลิม จ.สงขลา 12 คน ศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล และ 
  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 09.00-16.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว และ ห้องเรียน  ร.ร.จ.ภ.สตูล 
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2560  15.00-18.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล 

บริหารกิจการนักเรียน 
บริหารวชิาการ 
ส านักงานผู้อ านวยการ 

พ.    20 ก.ย. 60 - ร.ร.จ.ภ.สตูล ปิดเรียนกรณีพิเศษ (ไทยพุทธ ท าบุญวันสารทไทย) บริหารวิชาการ 
ศ.    22 ก.ย. 60 - ศ.พว.สพฐ. 12 ท่าน มานิเทศติดตามการจัดการศึกษาของร.ร.จ.ภ.สตูล (22-24 ก.ย. 60) บริหารงบประมาณ 
จ.     25  ก.ย. 60 - ม.1-6 สอบวัดผลปลายภาคเรียนท่ี 1/2560 (25,27,29 ก.ย. 60) บริหารวิชาการ 

 
 
 

 

 

(นายสรยุทธ  หนูเก้ือ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

 


