
 
 
 
 

 
ปฏิทินปฎบิัติงานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

ประจ าเดือนตุลาคม 2560 
วัน เดือน ป ี รายการปฏิบัติงาน ฝ่ายรับผิดชอบ 

อา.   1 ต.ค. 60 - พัฒนาอาคาร สถานท่ี และหอพกัของ ร.ร.จ.ภ.สตูล ให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัย  ทุกจุด (1-31 ต.ค. 60) บริหารทั่วไป/กิจการนักเรียน 
จ.     2 ต.ค. 60 - ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงาน จ.ภ.วิชาการ’60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล บริหารวิชาการ 
อ.     3 ต.ค. 60 - โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ฟิสิกส์ (ร.ร.จ.ภ.สตูล/ร.ร.พัทลุง) คอมพิวเตอร์ (ร.ร.จ.ภ.สตูล) 

  (3-17 ต.ค. 60) 
บริหารวชิาการ 

พ.    4 ต.ค. 60 - ครูผู้สอน ม.1-6 ทุกคนส่งผลการสอบปลายภาค 1/2560 (ปพ.5) (ภายใน 4 ต.ค. 60) บริหารวิชาการ 
พฤ.   5 ต.ค.60 - Workshop พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 08.00-16.30 น. ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล บริหารวิชาการ 
ศ.     6 ต.ค. 60 - คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏบิัติการ เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงาน ในรอบ 

  ภาคเรียนท่ี 1/2560 และการพัฒนาต่อยอดในภาคเรียนท่ี 2/2560 ณ โรงแรมเอราวัณ อ.โคกกลอย  
  จ.พังงา  (6-7 ต.ค. 60)   

บริหารงบประมาณ 
 
 

ส.    7 ต.ค. 60 - ปิดภาคเรียนท่ี 1/2560 (7-29 ต.ค. 60) บริหารวิชาการ/ทุกฝ่าย 
อา.   8 ต.ค. 60 
อา.   8 ต.ค. 60 
 
อา.   8 ต.ค. 60 
 

- ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนท่ี 1/2560 
- โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 คณิตศาสตร์ (ร.ร.คณะราษฎรบ ารุง จ.ยะลา) ดาราศาสตร์ ม.ต้น,ม.ปลาย  
  (คณะวิทย์ มอ.ปัตตานี)  (8-27 ต.ค. 60) 
- โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 เคม,ีชีววิทยา (ร.ร.ป่าพะยอมพิทยาคม/ร.ร.สตรีพัทลุง/ร.ร.สตูลวิทยา/ 
  ร.ร.เดชะปัตตนยานุกูล) (8-23 ต.ค. 60) 

บริหารวิชาการ 
บริหารวชิาการ 
 
บริหารวชิาการ 

ศ.   13 ต.ค. 60 
 
ศ.   13 ต.ค. 60 
 

- นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพม.16 (17-19 ต.ค. 60) ทุกคน เข้าหอพัก  
  ร.ร.จ.ภ.สตูล เวลา 17.00 น. 
- กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 45 คน เย่ียมชมและศึกษาดูงาน ร.ร.จ.ภ.สตูล  
  เวลา 06.00-12.00 น. 

บริหารวชิาการ 
บริหารกิจการนักเรียน 
บริหารทั่วไป 

ส.   14 ต.ค. 60 
 
ส.   14 ต.ค. 60 
 

- ครูหอพัก เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลนักเรียนประจ า ปีการศึกษา 2560  15-17 ต.ค. 60  
  ณ ฮาโมน่ี รีสอร์ท อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี (14-18 ต.ค.60) 
- นักเรียนฝึกซ้อมทักษะทางวิชาการและความสามารถของนักเรียน เพื่อเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 
  นักเรียน ระดับ สพม.16 (17-19 ต.ค. 60) ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล (14-16 ต.ค. 60) 

บริหารกิจการนักเรียน 
 
บริหารวชิาการ 

อ.   17 ต.ค. 60 
 

- นักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
  คร้ังท่ี 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับ สพม.16 ณ ร.ร.ญ.ว.2  ร.ร.ญ.ร.ส. ร.ร.ญ.ส. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
  (17-19 ต.ค. 60) 

บริหารวิชาการ 

จ.    23 ต.ค. 60 - พิธีวันปิยมหาราช เวลา 08.00 น. ณ ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ อ.เมือง จ.สตูล บริหารงานบุคคล 
ส.    28 ต.ค. 60 - ครูหอพัก และพนักงานซักรีด เร่ิมลงเวลามาปฏบิัติราชการ ภาคเรียนที่ 2/2560 บริหารงานบคุคล 
อา.  29 ต.ค. 60 
อา.  29 ต.ค. 60 

- นักเรียนเข้าหอพัก เวลา 09.00-17.00 น. (ภาคเช้า ม.ต้น     ภาคบ่าย ม.ปลาย) 
- Workshop พัฒนาหลักสูตร Education Hub 08.30-16.30 ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล 

บริหารกิจการนักเรียน 
บริหารวิชาการ 

จ.   30 ต.ค. 60 
จ.   30 ต.ค. 60 
จ.   30 ต.ค. 60 

- ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง และครูชาวต่างชาติ เร่ิมลงเวลา ภาคเรียนท่ี 2/2560 
- เปิดภาคเรียนท่ี 2/2560 
- ประชุมผู้ปกครองเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ ม.1-6......คน 10.00-12.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว 

บริหารงานบุคคล 
บริหารวิชาการ/ทุกฝ่าย 
บริหารวิชาการ/กิจการนกัเรียน 

อ.   31 ต.ค. 60 - ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการงาน จ.ภ.วิชาการ’60 14.20 น. ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล บริหารวิชาการ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

นายสมพร  ทิศเมือง 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย สตูล 


