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ปฏิทินการปฏิบัติงานประจาเดือนพฤศจิกายน 2559
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ที่
วัน/เดือน
1. 1 พ.ย.59

2. 1-2 พ.ย.59
3. 2 พ.ย.59
4. 3 พ.ย.59

5. 3-5 พ.ย.59

6. 4 พ.ย.59
7. 4-5 พ.ย.59

8. 7 พ.ย.59
9. 9-12 พ.ย.59
10. 9 พ.ย.59
11. 10 พ.ย.59
12. 10-14 พ.ย.59
13. 11 พ.ย.59

กิจกรรม
- คณะจาก สพฐ. และอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ติดตาม
ความก้าวหน้าโครงงานนักเรียน เพื่อนาเสนอในงาน
TJ-ICT Fair 2016 เวลา 08.00-12.00 น.
ณ ห้อง E-Classroom
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ ครูจ้าง
และลูกจ้างชั่วคราว
- สอบสัมภาษณ์ครูจ้างสอนและพนักงานวิทยาศาสตร์
- โรงเรียนเป็นเจ้าภาพพิธีบาเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
เพื่อเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช เวลา 15.52 น. ณ วัดประสิทธิชัย
จังหวัดตรัง
- การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
ปีการศึกษา 2559 ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดตรัง
(วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) ณ ศูนย์แข่งขันโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
- ผลการคัดกรองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1
/ส่งข้อมูลการดูแล
- ตอบแบบประเมินความเครียด/วิเคราะห์/สรุปผล
- ร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินฯ วันที่ 4 พ.ย. 2559
เวลา 17.00 น. ณ บริษัท TOT จังหวัดตรัง
- ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินฯ วันที่ 5 พ.ย. 2559
เวลา 10.00 น. ณ วัดตันตยาภิรม (พระอารามหลวง)
- ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ครั้งที่ 3/2559 ณ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
- กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 (จังหวัดที่อยู่ในภาคกลางและภาคตะวันตก)
- ประชุมครูและบุคลากรของโรงเรียน เวลา 14.00 น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.13
ครั้งที่ 6/2559 เวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
- กรรมการสหกรณ์ฯ ร่วมสัมมนาไตรภาคีวิชาการ
ประจาปี 2559 เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจและทิศทางอัตรา
ดอกเบี้ย ปี 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ จังหวัดเชียงใหม่
- จัดบอร์ดถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารวิชาการ
ครูสุภิญญา อินทร์เกิด
ครูมิ่งขวัญ ขาวดี
ครูสุวิมล ซ้อนขา
ครูเฉลิม ขวัญดา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารทั่วไป
งานกิจการนักเรียน
ครูที่ปรึกษาทุกคน
คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน
( รองฯมนอบ อุตตสุรดี)
งานสัมพันธ์ชุมชน
ผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
สานักงานเลขานุการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองฯมนอบ อุตตสุรดี
ครูที่ปรึกษา
นักเรียน

2
ที่
วัน/เดือน
14. 11 พ.ย.59

15. 12 พ.ย.59

16. 14 พ.ย.59

17. 15 พ.ย.59
18. 18 พ.ย.59
19. 18-19 พ.ย.59
20. 20 พ.ย.59
21. 24 พ.ย.59
22. 25 พ.ย.59
23. 25-27 พ.ย.59

กิจกรรม
- ส่งโครงการ/งาน ตามแผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2560
- ร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อเป็น
พระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช กับ สพม. เขต 13 เวลา 15.52 น.
ณ วัดกระพังสุรินทร์ (พระอารามหลวง )
- สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบแรก)
ปีการศึกษา 2560
- ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินฯ เวลา 10.00 น.
ณ วัดกระพังสุรินทร์ (พระอารามหลวง )
- วันลอยกระทง
- ประชุมคณะกรรมการการดาเนินการเครือข่าย
มหาวิทยาลัยและโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
เรื่อง การกาหนดกรอบข้อสอบ
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
- การเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
- ตอบแบบประเมินโรคซึมเศร้า/วิเคราะห์/สรุปผล
- ประเมินพหุปัญญา-ทักษะการดาเนินชีวิต/วิเคราะห์/
สรุปผล
- ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2559
ณ โรงแรมทินีดี จังหวัดระนอง
- สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบแรก)
ปีการศึกษา 2560
- โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ร่วมทาบันทึก
ข้อตกลง (MOU) กับโรงเรียนคู่พัฒนา Meijo University
Senior High School ประเทศญี่ปุ่น
- กิจกรรมทาบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สวรรคต
- กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ณ จังหวัดสตูล

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มแผนงานและโครงการ
ผู้อานวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ
งานสัมพันธ์ชุมชน
งานสัมพันธ์ชุมชน
ผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ

ผู้อานวยการโรงเรียน
ครูที่ปรึกษา
นักเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
ครูพัชรา พงศ์มานะวุฒิ
ครูสุธารัตน์ ชานาญเหนาะ
กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
กรรมการบริหารโรงเรียน
ครูที่ปรึกษา
นักเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ

หมายเหตุ
1. วันจันทร์ ประชุมกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแคแสด
2. วันอังคาร ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เวลา 15.10-16.30 น. ณ ห้องประชุมแคแสด
3. วันศุกร์ ประชุมกลุ่มงานกิจการหอพัก เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมแคแสด
สานักงานเลขานุการ

