
ปฏิทินปฏิบตัิงานโรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ประจ าเดือนมีนาคม 2562 

วัน เดอืน ป ี รายการปฏิบตัิงาน ฝ่ายรบัผิดชอบ 
ศ.    1 มี.ค. 62 
 
ศ.    1 มี.ค. 62 

- พัฒนา อาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์ และ หอพกั ของ ร.ร.จ.ภ.สตูล ให้สะอาด เรียบรอ้ย ร่มรื่น สวยงาม  
  และปลอดภัย  ทุกจุด (1-31 มี.ค. 62) 
- ม.6 สอบวิชาเฉพาะ (กสพท.และอื่นๆ) (1 มี.ค. – 12 เม.ย. 62) 

บริหารทัว่ไป 
บริหารกจิการนักเรียน 
 
 

บริหารวิชาการ 
ส.    2 มี.ค. 62 - ม.6 สอบ O-NET เวลา 08.30-16.30 น. ณ ร.ร.สตูลวิทยา (2-3 มี.ค. 62) บริหารวิชาการ 
อ.    5 มี.ค. 62 - ประชุมครแูละบคุลากร ครั้งที่ 3/2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องแคแสด ร.ร.จ.ภ.สตูล ส านักงานผู้อ านวยการ 

พฤ.  7 ม.ีค. 62 - กิจกรรมกาแฟยามเช้า หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล ส านักงานผู้อ านวยการ 
ส.     9 มี.ค. 62 
ส.     9 มี.ค. 62 
ส.     9 มี.ค. 62 
 

- ป.6 สอบเข้า ม.1 โครงการ Education Hub’62 เวลา 08.30-14.30 น. ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล 
- ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.1 ห้องวิทย์ภูมิภาค’62 10.00-11.30 น. ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล 
- ม.1 ห้องวิทยาศาสตร์ภูมิภาค’2562  96 คน รายงานตัว มอบตัว และท าสัญญารับทุน เวลา 11.30-15.00 น. 
  ณ ห้องเสม็ดแดง ร.ร.จ.ภ.สตูล 

บริหารวิชาการ 
  บรหิารวิชาการ/งบประมาณ 
 
 
 

บริหารวิชาการ/งบประมาณ 

อา.  10 มี.ค. 62 
อา.  10 มี.ค. 62 
 
อา.  10 มี.ค. 62 

- ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.4 ห้องวทิย์ภูมิภาค’62 เวลา 10.00-11.30 น. ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล 
- ม.4 ห้องวิทยาศาสตร์ภูมิภาค’2562 144 คน รายงานตัว มอบตัว และท าสัญญารับทุน เวลา 11.30-15.00 น.  
  ณ ห้องเสม็ดแดง ร.ร.จ.ภ.สตูล 
- ป.6 สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ เขา้ ม.1 โครงการ Education Hub’62 เวลา 08.30 น. ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล 

บริหารวิชาการ/งปม. 
บริหารวิชาการ 
บริหารงบประมาณ 
บริหารวิชาการ 

จ.    11 ม.ีค. 62 - ครูผู้สอน ม.1-6 ส่งผลการเรียนปลายภาคเรียนท่ี 2/2561 (ปพ.5) (ภายใน 11 มี.ค. 62) บริหารวิชาการ 
พ.   13 มี.ค. 62 - ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1 โครงการ Education Hub ปีการศึกษา 2562 บริหารวิชาการ 
พฤ.  14 มี.ค. 62 
 

- Workshop พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และบูรณาการชิ้นงานของนักเรียน ภาค1/2562 
  08.00-17.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล  

บริหารวชิาการ 
 

ศ.    15 มี.ค. 62 - ประกาศผลการสอบวัดผลปลายภาคเรียนท่ี 2/2561 บริหารวชิาการ 
ส.    16 มี.ค. 62 
ส.    16 มี.ค. 62 

- ม.1 Education Hub 25 คน รายงานตัว มอบตัว และช าระเงิน 09.00-16.30  น. ณ หอ้งเสม็ดแดง ร.ร.จ.ภ.สตูล 
- ม.6 สอบ 9 วิชาสามัญ ณ สนามสอบต่างๆ (16-17 มี.ค. 62) 

บริหารวิชาการ/งบประมาณ 
บริหารวิชาการ 

จ.    18 มี.ค. 62 - คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏบิัติการเพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษา 
  2561 การพัฒนาต่อยอดในปีการศึกษา 2562 ณ ปากเมงรีสอร์ท จ.ตรัง (18-19 มี.ค. 62)  

บริหารงบประมาณ 
 

อ.    19 ม.ีค. 62 - ม.2/5 Hub จ านวน 12 คน ครู 2 คน ศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ (19-22 มี.ค. 62) บริหารวชิาการ 
ส.    23 มี.ค. 62 - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานหอพัก ณ ร.ร.จ.ภ.เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย (23-26 มี.ค. 62) บริหารกิจการนักเรียน 
จ.    25 มี.ค. 62 - ผู้บริหาร และ ขรก. ครู 43 คน ตรวจสขุภาพ ณ รพ.สงขลานครินทร์ (25-28 ม.ีค. 62) บริหารงานบคุคล 
อ.    26 มี.ค. 62 - ประกาศผลคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2561 บริหารวิชาการ 
พ.    27 มี.ค. 62 
 

- ผู้บริหารและครู 15 คน อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดย University of Otago, Newzealand  
  จ.ภ.ภาคกลาง,จ.ภ.ภาคใต้ ณ ก าเนิดวิทย์ จ.ระยอง จ.ภ.นครศรีธรรมราช เจ้าภาพ (27 มี.ค. – 10 เม.ย. 62) 

บริหารวชิาการ 

ศ.    29 มี.ค. 62 - ม.3 รับ ปพ.1,ปพ.2 จากครูที่ปรึกษา เวลา 10.00-12.00 น. ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล บริหารวชิาการ 
อา.  31 มี.ค. 62 - ประกาศผลคะแนน O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561 บริหารวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(นายปัญญา  ขุนฤทธิ์แก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล 


