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รายการปฏิบัติงาน

ฝ่ายรับผิดชอบ

- พัฒนา อาคาร สถานที่ ของ ร.ร.จ.ภ.สตูล ให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม และปลอดภัย ทุกจุด (1-31 พ.ค. 63)
- การส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี คนมีวินัย คนเก่ง และคนมีความสุข เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของครูผู้สอน
ทุกคน ทุกรายวิชา ทุกคาบเรียน (1-31 พ.ค. 63)
- นโยบายการจัดการเรียนการสอนรายคาบ เพื่อมุ่งพัฒนาความรู้คู่วินัยและคุณธรรม (คาบสอนปกติและการจัด สอนแทน
สอนทดแทน แลกเปลี่ยนคาบสอนครบทุกคาบ กรณีครูไม่สามารถปฏิบัติการสอนได้ทุกกรณี (1-31 พ.ค. 63)
- นโยบายการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนร. ม.1-6 รายบุคคล (GPA 3.00 ขึ้นไป) โดยความรับผิดชอบ
ของนักเรียน ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา ครูหอพัก ครูแนะแนว ครูระบบดูแลฯ และผู้ปกครองนักเรียน (1-31 พ.ค. 63)
- พนักงานซักรีด เริม่ ลงเวลามาปฏิบัติราชการ ภาคเรียนที่ 1/2563
- วันฉัตรมงคล

บริหารทั่วไป/กิจการนักเรียน

- ข้าราชการครู ครูชาวต่างชาติ เริ่มลงเวลามาปฏิบัติราชการ ภาคเรียนที่ 1/2563
- ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 4/2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องแคแสด ร.ร.จ.ภ.สตูล

บริหารงานบุคคล
สำนักงานผู้อำนวยการ

-

บริหารวิชาการ

บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน

...

บริหารงานบุคคลบริหาร
บริหารงานบุคคล

- วันวิสาขบูชา
- 09.00-12.00 น. ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.1,ม.4 ห้องวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุม
20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
พ.
6 พ.ค. 63 - เวลา 13.00-16.00 น. นักเรียน ม.1,ม.4 ห้องวิทยาศาสตร์’63 เข้าหอพักและผูป้ กครองเยีย่ มชมหอพัก
พฤ. 7 พ.ค. 63 - ครูหอพักและครูอนามัยโรงเรียนทุกคน อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยคณะวิทยากรจาก
โรงพยาบาลสตูล 08.30-16.00 น. ณ ห้องทุ่งเขาน้อย ร.ร.จ.ภ.สตูล
พฤ. 7 พ.ค. 63 - ค่ายสอนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล (7-10 พ.ค. 63)
ศ.
8 พ.ค. 63 - Workshop พัฒนาหลักสูตร โครงการ Education Hub 08.30-12.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล
ศ.
9 พ.ค. 63 - ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 เวลา 08.30-10.30 น. ณ ห้องเสม็ดขาว
ศ.
9 พ.ค. 63 - ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2/2563 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว
จ. 11 พ.ค. 63 - นักเรียนเข้าหอพักและผู้ปกครองเยี่ยมชมหอพัก (ม.2-3 09.00-12.00 น. ม.5-6 13.00-16.00 น.)
จ. 11 พ.ค. 63 - วันพืชมงคล
อ. 12 พ.ค. 63 - เปิดภาคเรียนที่ 1/2563
อ. 12 พ.ค. 63 - ตรวจทรงผมนักเรียน ม.1-6 เวลา 16.00 น. ณ สนง.กิจการนักเรียน
อา. 17 พ.ค. 63 - ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2563 09.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.ผอ. ร.ร.จ.ภ.สตูล
อ. 19 พ.ค. 63 - ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563 เวลา 15.00-18.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว จ.ภ.สตูล
อ. 19 พ.ค. 63 - กิจกรรมละศีลอดในเดือนรอมฎอน รศ. 1441 “รอมฎอนสัมพันธ์” เวลา 17.00 น. ณ เวทีวิทยาศาสตร์ ร.ร.จ.ภ.สตูล
ศ. 22 พ.ค. 63 - ปิดหอพักประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (22-25 พ.ค. 63)
ส. 23 พ.ค. 63 - วันตรุษอีฎิ้ลฟิตรี (23 หรือ 24 พ.ค. 63)
จ. 25 พ.ค. 63 - ประชุมนักเรียน ม.1-6 เวลา 19.00-21.00 น. ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล

บริหารงานบุคคล

อ.
พ.

บริหารกิจการนักเรียน
บริหารงานบุคคล

26 พ.ค. 63
27 พ.ค. 63

- ตรวจทรงผมนักเรียน ม.1-6 เวลา 16.00 น. ณ สนง.กิจการนักเรียน
- งานทำบุญครบรอบ 27 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล (20 พฤษภาคม 2537) ณ หอประชุม 20 ปี (พุทธ) และ เวทีวิทยาศาสตร์
(อิสลาม) เวลา 08.30-12.00 น.
................. พ.ค. 63 - สอนเสริมนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบข้อเขียนโครงการ AFS รุ่นที่ 60 (2564-2565) เวลา 16.30-20.30 น.
(...................... พ.ค. 63)
................. พ.ค. 63 การบริจาคโลหิต โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ณ บริเวณหอธารปลิว เวลา 09.00-12.00 น.

(นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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