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รายการปฏิบตั ิงาน
- พัฒนา อาคาร สถานที่ ภูมทิ ัศน์ และ หอพัก ของ ร.ร.จ.ภ.สตูล ให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม
และปลอดภัย ทุกจุด (1-28 ก.พ. 60)
- นโยบายการจัดการเรียนการสอนรายคาบ เพื่อมุ่งพัฒนาความรู้คู่วินัยและคุณธรรม
(คาบสอนปกติ และการจัด สอนแทน สอนทดแทน แลกเปลี่ยนคาบสอน ครบทุกคาบ กรณีครู
ไม่สามารถปฏิบัติการสอนได้ทุกกรณี (1-29 ก.พ. 60)
- นโยบายการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ม.1-6 รายบุคคล (GPA 3.00 ขึ้นไป)
โดยความรับผิดชอบของ นักเรียน ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา ครูหอพัก ครูแนะแนว ครูระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน (1-29 ก.พ. 60)
- จัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2560 (1-28 ก.พ. 60)
- ม.6 สอบสัมภาษณ์ สอบตรง มอ.’60 คณะทันตแพทยศาสตร์ (1-2 ก.พ. 60) คณะแพทยศาสตร์
(1-3ก.พ. 60) คณะอื่นๆ (2 ก.พ. 60)
- Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้ ม.5/1 (ค่ายคณิต) ณ ร.ร.สุราษฎร์ธานี และเกาะพิทักษ์ จ.ชุมพร (2-5 ก.พ. 60)
- คณะครูร่วมคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ม.4-6 3-5 ก.พ. 60 ณ จ.ชลบุรี (2-5 ก.พ.60)
- ประชุมคณะกรรมการนักเรียนร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560 16.00-18.00 น.
- Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้ ม.4/1 (ร.ร.สตรีทุ่งสง) (4-5 ก.พ. 60)
- สอนเสริมทางวิชาการ ม.1 ร.ร.จ.ภ.สตูล (4,5,18 ก.พ. 60)
- ม.3 สอบ O-NET เวลา 08.30-15.30 น. ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล (4-5 ก.พ. 60)
- ประกาศผลการสอบรอบสอง เข้า ม.4 วิทยาศาสตร์ภูมิภาค’2560 (144 คน)
- ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 2/2560 เวลา 14.20 น. ณ ห้องกันเกรา ร.ร.จ.ภ.สตูล
- นิทรรศการ “เปิดโลกชุมนุม” ภาคเรียนที่ 2/2559 เวลา 14.00-17.00 น. ณ เวทีวิทยาศาสตร์ ร.ร.จ.ภ.สตูล
- คณะครูร่วมคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ม.1-3 ร.ร.จ.ภ.กลุ่มภาคใต้ (วิชาภาษาอังกฤษ
และ สุขศึกษา) ณ จ. ตรัง (11-12 ก.พ. 60)
- ปิดหอพักกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2559 (11-13 ก.พ. 60)
- ม.3 ทุกคน ร่วมค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล (11-13 ก.พ. 60)
- ม.2,ม.5 ไทยพุทธ ร่วมพิธีวันมาฆบูชา เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ วัดดุลยาราม (ฉลุง) อ.เมือง จ.สตูล
- ประกาศ ชื่อ ม.6 ผู้ผา่ นสัมภาษณ์สอบตรง มอ.’60
- พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เวลา 18.30-19.00 น. ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ม.3/ม.6 ทุกคน สอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR (Post-test) เวลา 09.00-12.00 น./13.3016.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1,2,3 ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ปัจฉิมนิเทศ ม.3 (แคแสดช่อ 20) เวลา 16.00-18.00 น. ณ เวทีวิทยาศาสตร์ ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ม.6 สอบ O-NET เวลา 08.30-16.30 น. ณ ร.ร.สตูลวิทยา (18-19 ก.พ. 60)
- ม.1-6 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2559 (20,22,24 ก.พ. 60)
- ร.ร.จ.ภ.สตูล รับสมัคร ม.1 โครงการ Education Hub’2560 เวลา 08.30-16.30 น. (20-24 ก.พ. 60)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ปัจฉิมนิเทศ ม.6 (แคแสดช่อ 20) เวลา 15.00-19.00 น. ณ อาคารศูนย์กีฬา ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ม.1,ม.2 ทุกคน สอบข้อสอบกลาง 5 กลุ่มสาระหลัก เวลา 08.30-16.00 น. ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล

- ม.1 ทุกคน ร่วมค่ายจุดประกายนักวิทยาศาสตร์ ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล (25-27 ก.พ. 60)
- ม.4 ทุกคน ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ฯลฯ ณ แหล่งเรียนรู้ของกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ และนครราชสีมา (27 ก.พ. – 4 มี.ค. 60)
- ผู้บริหารฝ่ายบริหารวิชาการ และครู 5 คน ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ
กลุ่ม ร.ร.วิทยาศาสตร์ภูมิภาค 1-2 มี.ค. 60 ณ จ. เชียงราย (28 ก.พ. – 3 มี.ค. 60)

(นายสรยุทธ หนูเกื้อ)
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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