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รายการปฏิบตั ิงาน
- พัฒนา อาคารสถานที่ และ หอพัก ของ ร.ร.จ.ภ.สตูล ให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรืน่ สวยงาม ปลอดภัย ทุกจุด (1-31 ธ.ค.62)

- การส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี คนมีวินัย คนเก่ง และคนมีความสุข เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของครูผู้สอนทุกคน ทุกรายวิชา ทุกคาบเรียน (1-31 ธ.ค. 62)
- นโยบายการจัดการเรียนการสอนรายคาบ เพื่อมุ่งพัฒนาความรู้คู่วินัยและคุณธรรม (1-31 ธ.ค. 62)
- นโยบายการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ม.1-6 รายบุคคล (GPA 3.00 ขึ้นไป) (1-31 ธ.ค. 62)
- จัดเตรียมความพร้อมสูงสุดในการจัดงาน PCSHSST Academic Festival and Science Fair 2019
9-10 ม.ค. 63 (สถานที่ การต้อนรับ พิธีเปิดงาน โครงงาน นิทรรศการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ฯลฯ
(1-27 ธ.ค. 62)
- ผู้บริหาร ครู บุคลากร ร.ร.จ.ภ.สตูล 40 คน ศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ (2-6 ธ.ค. 62)
- ม.1-6 เข้าร่วมคลินิกวิชาการ ตามความต้องการพัฒนา (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
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และภูมิศาสตร์) จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 15.50-18.30 น. ณ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร.ร.จ.ภ.สตูล (2-27 ธ.ค. 62)
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- ประชุมนักเรียน ม.1-6 เวลา 19.00-21.00 น. ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ตรวจทรงผมนักเรียน ม.1-6 เวลา 16.00 น. ณ สนง.กิจการนักเรียน
- ร.ร.จ.ภ.สตูล เปิดสอนชดเชย ม.1-6 (ตารางสอน อังคาร 3 ธ.ค. 62)
- ม.1-6 ฟังบรรยายด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม เวลา 13.40-17.00 น. ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 10/2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแคแสด ร.ร.จ.ภ.สตูล
- สอนเสริมทางวิชาการ ม.1 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล (14,21 ธ.ค. 62)
- ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ม.1-6 ภาคเรียนที่ 2/2562 เวลา 08.30-13.00 น.
ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล “PCSHSST Excellence Awards Day 2019” มอบรางวัลแห่งความดี
แก่นักเรียน
- ประกาศผลการสอบรอบแรก ม.1 ห้องวิทยาศาสตร์’2563
- ประกาศผลการสอบรอบแรก ม.4 ห้องวิทยาศาสตร์’2563
- เวลา 08.30 – 13.30 น. ม.1-6 ทุกคน ร่วมงาน จ.ภ.สตูล ทาบุญร่วมใจ ณ เวทีวิทยาศาสตร์ (พุทธ)
ห้องกันเกรา (อิสลาม) เวลา 13.30-16.30 น. Super Big Cleaning Day ณ บริเวณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
- งาน Thailand-Japan Studen ICT Fair 2019 (TJ SIF 2019) กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ณ จ.ภ.มุกดาหาร (20-22 ธ.ค. 62)
- สอนเสริมทางวิชาการ ม.1 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2562 เวลา 15.00-18.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ม.1-6 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2562 (25,27,30 ธ.ค. 2562)
- ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.4-6 เพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เวลา 15.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว
ร.ร.จ.ภ.สตูล
- งานสังสรรค์ปีใหม่ 2563 ของคณะครู บุคลากร และครอบครัว เวลา 18.00-23.00 น. ณ เวทีวิทยาศาสตร์
- ปิดหอพักประจาเดือนธันวาคม 2562 (28 ธ.ค. 62 - …… ม.ค. 63)

(นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว)
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