
 

ปฏิทินปฏิบตัิงานโรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 

วัน เดือน ป ี รายการปฏิบัติงาน ฝ่ายรับผิดชอบ 
ส.    1 มิ.ย. 62 
 
ส.    1 มิ.ย. 62 
 
ส.    1 มิ.ย. 62 
ส.    1 มิ.ย. 62 
ส.    1 มิ.ย. 62 
ส.    1 มิ.ย. 62 
ส.    1 มิ.ย. 62 
 

- พัฒนา อาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์ และ หอพกั ของ ร.ร.จ.ภ.สตูล ให้สะอาด เรียบรอ้ย ร่มรื่น สวยงาม 
  และปลอดภัย  ทุกจุด (1-30 มิ.ย. 62) 
- การส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี คนมีวินัย คนเก่ง และคนมีความสุข เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
  ของครผูู้สอนทุกคน ทุกรายวิชา ทุกคาบเรียน (1-30 มิ.ย. 62) 
- นโยบายการจัดการเรียนการสอนรายคาบ เพ่ือมุ่งพัฒนาความรู้คู่วินัยและคุณธรรม (1-30 มิ.ย. 62) 
- นโยบายการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ม.1-6 รายบุคคล (GPA 3.00 ขึ้นไป)(1-30 มิ.ย. 62) 
- ประชุมผู้ปกครองเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ม.2,3,5,6 .....คน เวลา 14.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว 
- ร.ร.จ.ภ.สตูล สอนชดเชย ม.1-6 (ตารางสอน พฤหัสบดี 6 ม.ิย. 62) 
- ประชุมผู้ปกครองพร้อมด้วยนักเรียน ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล ชั้น ม.1-6 
  ............คน เวลา 13.00 น. ณ ห้องส านักงานกิจการนักเรียน ร.ร.จ.ภ.สตูล 

บริหารทั่วไป 
บริหารกิจการนกัเรียน 
 
 

บริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริหารวิชาการ 
 
 

บริหารวิชาการ/กิจการนร. 
บริหารวิชาการ 
บริหารวิชาการ 
บริหารกิจการนักเรียน 
 

อา.   2 ม.ิย. 62 - ปิดหอพักประจ าเดือนพฤษภาคม 2562 (2-9 มิ.ย. 62) บริหารกิจการนักเรียน 
จ.     3 มิ.ย. 62 - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีิ ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
อ.     4 มิ.ย. 62 - วันตรุษอีฏิ้ลฟิตรี (4 หรือ 5 มิ.ย. 62) บริหารงานบคุคล 
ศ.     7 ม.ิย. 62 - การน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.6 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (กลุ่มภาคใต้) ระดับภูมิภาคครั้งที่ 3 

  ประจ าปี 2562 ณ ร.ร.จ.ภ ตรัง  (7-9 มิ.ย. 62) 
บริหารวชิาการ 

อา.    9 มิ.ย. 62 
อา.    9 ม.ิย. 62 

- ประชุมนักเรียน ม.1-6 เวลา 19.00-21.00 น. ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล 
- ม.3,4,5 สอบข้อเขียน AFS รุ่นที่ 59 (2563-2564) เวลา 08.30-12.00 น. ณ ร.ร.สตูลวิทยา  

บริหารกิจการนักเรียน 
บริหารวชิาการ 

จ.    10 ม.ิย. 62 
 
จ.    10 มิ.ย. 62 
จ.    10 มิ.ย. 62 
 

- สอนเสริมทางวิชาการ ม.1,2,3 โครงการ Education Hub ภาคเรียนที่ 1/2562  วันจันทร,์วันพุธ  
  เวลา 16.30-19.30 น. ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล (10 มิ.ย. – 4 ก.ย. 62) 
- ประชุมครูและบุคลากร คร้ังท่ี 5/2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแคแสด ร.ร.จ.ภ.สตูล 
- ม.1-6 เข้าร่วมคลินิกวิชาการ ตามความต้องการพฒันา (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี  
  ชีววิทยา) จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 15.50-17.30 น. ณ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร.ร.จ.ภ.สตูล (10-29 มิ.ย. 62) 

บริหารวชิาการ 
 
ส านักงานผู้อ านวยการ 
บริหารวชิาการ 
 

พฤ.  13 มิ.ย. 62 
 
พฤ.  13 มิ.ย. 62 

- ประชุมคณะกรรมการนักเรียนร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562 เวลา 16.00-18.00 น.  
  ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล 
- วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 เวลา 08.30-11.00 น. ณ หอประชุม 20 ปี (พุทธ) และห้องกันเกรา (อิสลาม) 

บริหารกิจการนักเรียน 
 
บริหารวชิาการ 

ศ.    14 มิ.ย. 62 - ม.1,ม.4 (หญิง)ไทยพุทธ ร่วมค่ายพุทธบุตร ณ วัดโพธิ์เจริญธรรม อ.เมือง จ.สตูล  (14-16 มิ.ย. 62) บริหารวชิาการ 
ส.    15 ม.ิย. 62 
ส.    15 ม.ิย. 62 

- ปิดหอพักกลางเดือนมิถุนายน 2562 (15-16 ม.ิย. 62) 
- การอบรมครูตามโครงการศูนย์ขยายผลองค์ความรู้ฯโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันที่ 15-16 มิ.ย. 62 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล 

บริหารกิจการนักเรียน 
บริหารวชิาการ 

อ.    18 มิ.ย. 62 
 
อ.    18 มิ.ย. 62 

- ม.3,ม.6 สอบวัดมาตรฐานช่วงชั้น คร้ังท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1/2562 วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
  ภาษาไทย สังคมศึกษา เวลา 16.00-17.30 น. ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล (18-21 มิ.ย. 62) 
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562 เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล 

บริหารวิชาการ 
ส านักงานผู้อ านวยการ 

พ.    19 ม.ิย. 62 - เตรียมความพร้อมนักเรียนในการสอบสัมภาษณ์โครงการ AFS รุ่นที่ 59 (2563-2564) เวลา 16.30-20.30 น. 
  (19-21 ม.ิย. 62) 

บริหารวชิาการ 

ศ.   21 มิ.ย. 62 
ศ.   21 มิ.ย. 62 
 

- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม สพฐ. กทม. 
- นร. 4 คน ครู 2 คน เข้ารว่มการแข่งขันโครงงานฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในงานวิทยาศาสตรและสิ่งประดิษฐ์ 
  นานาชาติ (ISIF 2019) ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 21-25 มิ.ย. 62 (20-26 มิ.ย. 62) 

บริหารวิชาการ 
บริหารวิชาการ 

ส.    22 ม.ิย. 62 - สอนเสริมทางวิชาการ ม.1 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล (22,23 มิ.ย. 62)   บริหารวชิาการ 
อา.  23 มิ.ย. 62 - ม.3,4,5 สอบข้อเขียน YES รุ่นที่ 27/34 เวลา 09.00-10.30 น. ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล บริหารวชิาการ 
อ.    25 มิ.ย. 62 - กีฬาภายในนักเรียน “แคแสดเกมส์ ครั้งที่ 21” เวลา 08.30-18.00 น. ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล (25-29 ม.ิย. 62) บริหารวชิาการ 
ส.    29 ม.ิย. 62 - งาน Sport Night โดยคณะกรรมการนักเรียน เวลา 19.00-23.00 น. ณ อาคารศูนย์กีฬา ร.ร.จ.ภ.สตูล บริหารกิจการนักเรียน 
อา.   30 มิ.ย. 62 - ม.3,4,5 สอบสัมภาษณ์ AFS รุ่นที่ 59 (2563-2564) เวลา 08.30-18.00 น. ณ ร.ร.สตูลวิทยา บริหารวชิาการ 

 


