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ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
 

 
 
 

ปฏิทินปฏบิัติงานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ประจ าเดือนมกราคม 2560 

วัน เดือน ป ี รายการปฏิบัติงาน ฝ่ายรับผิดชอบ 
อา.       1 ม.ค. 60 
อา.       1 ม.ค. 60 
อา.       1 ม.ค. 60 

- พัฒนา อาคาร สถานท่ี ของ ร.ร.จ.ภ.สตูล ให้สะอาด เรียบรอ้ย ร่มรื่น สวยงาม และปลอดภัย ทุกจุด (1-31 ม.ค. 60) 
- นโยบายการจัดการเรียนการสอนรายคาบ เพ่ือมุ่งพัฒนาความรู้คู่วินัยและคุณธรรม (1-31 ม.ค. 60) 
- นโยบายการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ม.1-6 รายบุคคล (GPA 3.00 ขึ้นไป) (1-31 ม.ค. 60) 

บริหารท่ัวไป/กิจการนร. 
บริหารวิชาการ 
บรหิารวิชาการ/กิจการนักเรียน 

จ.         2 ม.ค. 60 - จัดเตรียมความพร้อมสูงสุดในการจัดงาน จ.ภ.วิชาการ’59 (2-10 ม.ค. 60) บริหารวิชาการ/ทุกฝ่าย 
อ.         3 ม.ค. 60 - นักเรียน ม.1-6 เข้าหอพัก เวลา 09.00-17.00 น. บริหารกิจการนักเรียน 
พ.        4 ม.ค. 60 - ประชมุครูและบุคลากร คร้ังท่ี 1/2560 เวลา 14.20 น. ณ ห้องกันเกรา  ร.ร.จ.ภ.สตูล ส านักงานผู้อ านวยการ 
พฤ.       5 ม.ค. 60 
พฤ.       5 ม.ค. 60 

- ม.5  3 คน น าเสนอโครงงานวิทย์ ในงาน Thailand International Science Fair 2017 ณ  ร.ร.มหิดลฯ (5-8 ม.ค. 60) 
- ประกาศรายชื่อ ม.6 ผู้มสีิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการแพทย์ชนบท มอ.หาดใหญ่  

บริหารวชิาการ 
บริหารวชิาการ 

ส.         7 ม.ค. 60 - สอนเสริมทางวิชาการ ม.1 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล บริหารวชิาการ 
อา.        8 ม.ค. 60 - ม.3 ค่าย 6 รุ่นท่ี 7/2557 เขา้ร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิต วิทย์ ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล (8-12 ม.ค. 60) บริหารวชิาการ 
อ.       10 ม.ค. 60 
 
อ.       10 ม.ค. 60 

- ประชุมครูตัวแทนโรงเรียนจากไทย (จ.ภ.สตูล) ญ่ีปุ่น (Furukawa) มาเลเซีย (5 ร.ร.) อินโดนีเซีย (2 ร.ร.) 
  รวม 9 ร.ร. เพ่ือเตรียมน าเสนอโครงงาน (11 ม.ค. 60) เวลา 17.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล 
- นักเรียน 9 โรงเรียน ฝึกซ้อมการน าเสนอโครงงาน 19.00 น. ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล 

บริหารวิชาการ 
 
บริหารวิชาการ 

พ.       11 ม.ค. 60 
 
 
พ.       11 ม.ค. 60 
พ.       11 ม.ค. 60 
 

- เวลา 08.30 น. พิธีเปิดงาน PCCST Science Fair 2016 และตัวแทนนักเรียน ไทย ญ่ีปุ่น มาเลเซีย  
  อินโดนีเซีย 9 โรงเรียน น าเสนอโครงงานระดับนานาชาติ 10 โครงงาน (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์  
  คอมพิวเตอร์) เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุม 20 ปี  ร.ร.จ.ภ.สตูล (ม.4,ม.5 เขา้ร่วมทุกคน) 
- ม.5 สอบวิชาโครงงานวิทย์ คณิต คอม เวลา 13.30-16.30 น. ณ อาคารหอสมุด ร.ร.จ.ภ.สตูล 
- ประชุมครูตัวแทนโรงเรียนจากญ่ีปุ่น (Furukawa) มาเลเซีย (13 ร.ร.) อินโดนีเซีย (5 ร.ร.) รวม  19 ร.ร. 
  เพ่ือเตรียมร่วมกิจกรรมงาน จ.ภ.วิชาการ’59  (12 ม.ค. 60) 17.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล 

บริหารวิชาการ 
 
 
บริหารวิชาการ 
บริหารวิชาการ 

พฤ.     12 ม.ค. 60 
 
 

- เวลา 08.30 น. พิธีเปิดหอประชุม 20 ปี พิธีเปิดงาน จ.ภ.วชิาการ’59 (PCCST ACADEMIC FESTIVAL 2016)  
  ณ หอประชุม 20 ป ีร.ร.จ.ภ.สตูล   191 โรงเรียน จาก ประเทศไทย ญ่ีปุ่น  มาเลเซีย อินโดนีเซีย เข้าร่วม 
  แข่งขันทักษะทางวชิาการและความสามารถของนักเรียน เวลา 08.00-16.00 น. 
- เวลา 10.00 น. พิธีเปิดอาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้แบบพิเศษ 

บริหารวิชาการ 
 
 
บริหารท่ัวไป 

ส.       14 ม.ค. 60 
ส.       14 ม.ค. 60 
ส.       14 ม.ค. 60 

- ปิดหอพักกลางเดือนมกราคม 2560 (14-16 ม.ค. 60) 
- ป.6 สอบรอบสองเข้า ม.1 วิทยาศาสตร์ภูมิภาค’2560 ณ ร.ร.มุสลิมศึกษา จ.สตูล (14-15 ม.ค. 60) 
- ม.3 สอบรอบสองเข้า ม.4 วิทยาศาสตร์ภูมิภาค’2560 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล              (14-15 ม.ค. 60) 

บริหารกิจการนักเรียน 
บริหารวิชาการ 
บริหารวิชาการ 

จ.       16 ม.ค. 60 - งานวันครูจังหวัดสตูล ประจ าปี 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล บริหารงานบคุคล 
อ.       17 ม.ค. 60 - ค่ายติวโอเน็ต ม.6  7 วิชา เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องกันเกรา ร.ร.จ.ภ.สตูล (17-19,23-26 ม.ค. 60) บริหารวชิาการ 
พฤ.     19 ม.ค. 60 - Math Gifted ม.ปลายภาคใต้ ม.5/1 (ค่ายคณิต) ณ ร.ร.สุราษฏร์ธานี (19-22 ม.ค.60) บริหารวชิาการ 
ศ.       20 ม.ค. 60 - สถานทูตญ่ีปุ่น 11 ท่าน มาแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 10.00-12.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล บริหารวิชาการ/บริหารทั่วไป 
ส.       21 ม.ค. 60 
ส.       21 ม.ค. 60 

- Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้   ม.4/1 (ร.ร.สตรีทุ่งสง)  (21-22 ม.ค. 60) 
- ผู้บริหารและครู อบรม STEM 08.30-16.30 น. ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล ครบ 100% (21-22 ม.ค. 60) 

บริหารวชิาการ 
บริหารวชิาการ 

อ.       24 ม.ค. 60 - แนะแนวเข้า ม.1 Education Hub’60 แก ่ป.6 ณ จ.สตูล สงขลา พัทลุง (24-27 ม.ค. 60) บริหารวชิาการ 
อ.       24 ม.ค. 60 - ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560 เวลา 15.00-18.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล ส านักงานผู้อ านวยการ 
พฤ.    26 ม.ค. 60 - ประชุมผูป้กครองพร้อมด้วยนักเรียน ตามระบบการดูแลฯ  13.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.กิจการนักเรียน  บริหารกิจการนักเรียน 
ศ.       27 ม.ค. 60 
ศ.       27 ม.ค. 60 
ศ.       27 ม.ค. 60 
ศ.       27 ม.ค. 60 

- ปิดหอพักประจ าเดือนมกราคม 2560 (27-30 ม.ค. 60) 
- ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 เวลา 08.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล 
- ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน        ครั้งที่ 1/2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล 
- ม.1 ไทยมุสลิม ร่วมคา่ยอิสลามน าชวีิต ณ ชมเล รีสอร์ท อ.ละงู จ.สตูล (27-28 ม.ค. 60) 

บริหารกิจการนักเรียน 
บริหารวชิาการ 
บริหารกิจการนักเรียน 
บริหารวชิาการ 

ส.      28 ม.ค. 60 - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ 29-31 ม.ค. 60 ณ กรุงเทพฯ และปริมณฑล (28 ม.ค. – 1 ก.พ. 60) บริหารวิชาการ 
จ.      30 ม.ค. 60 
จ.      30 ม.ค. 60 

- ประกาศผลสอบรอบสองเข้า ม.1 วิทยาศาสตร์ภูมิภาค’2560 (96 คน) 
- ประชุมนักเรียน ม.1-6 เวลา 19.00 – 21.00 น. ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล 

บริหารวิชาการ 
บริหารกิจการนักเรียน 

อ.      31 ม.ค. 60 - ติวโอเน็ต ม.3  5 วิชา เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องกันเกรา ร.ร.จ.ภ.สตูล (31 ม.ค. – 2 ก.พ. 60) บริหารวชิาการ 

 
 


