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รายการปฏิบัติงาน

ฝ่ายรับผิดชอบ

- พัฒนา อาคาร สถานที่ ของ ร.ร.จ.ภ.สตูล ให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม และปลอดภัย ทุกจุด (1-31 ม.ค. 64)
- การส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี คนมีวินัย คนเก่ง และคนมีความสุข เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของครูผู้สอนทุกคน ทุกรายวิชา ทุกคาบเรียน (1-31 ม.ค. 64)
- นโยบายการจัดการเรียนการสอนรายคาบ เพื่อมุ่งพัฒนาความรูค้ วู่ ินัยและคุณธรรม (1-31 ม.ค. 64)
- นโยบายการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ม.1-6 รายบุคคล (GPA 3.00 ขึ้นไป) (1-31 ม.ค. 64)
- นักเรียน ม.1-6 เข้าหอพัก เวลา 09.00-17.00 น.
- การแสดงสีภ่ าค นักเรียน ม.5 ปีการศึกษา 2563 เวลา 18.30-22.00 น. ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 1/2564 เวลา 14.30 น. ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
- วันครู ประจำปี 2564
- การคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 และ ข้อสอบวัดผลปลายภาค ม.6
ภาคเรียนที่ 2/2563 (16-17 ม.ค. 64)
- ม.1-6 สอบโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปี 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 เวลา 16.00-17.00 น. ณ ห้องเสม็ดแดง ร.ร.จ.ภ.สตูล

บริหารทั่วไป/กิจการนร.
บริหารวิชาการ

- กีฬาประเพณี คณะกรรมการนักเรียน ประจำปี 2563 (19-23 ม.ค. 64)
- ฟังบรรยายการสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย เวลา 13.30-17.00 น. ณ หอประชุม
20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
- Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้ ม.5/1 (ร.ร.มหาวชิราวุธ สงขลา) 22-24 ม.ค. 64
- สอนเสริมทางวิชาการ ม.1 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล (23,24 ม.ค. 64)
- MathGifted ม.ปลาย ภาคใต้ ม.4/1 (ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย) 23-24 ม.ค. 64
- ประชุมคณะกรรมการนักเรียนร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 เวลา 16.00-18.00 น.
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล

บริหารกิจการนักเรียน

พฤ. 28 ม.ค. 64

- การอบรมด้านการให้คำปรึกษาจิตวิทยาวัยรุ่นแก่ครูหอพัก โดยกลุ่มงานจิตเวชโรงพยาบาลสตูล ณ ห้องเสม็ดแดง
ร.ร.จ.ภ.สตูล (28-29 ม.ค. 64)
• 28 ม.ค. 64 เวลา 13.00-18.00 น.
• 29 ม.ค. 64 เวลา 09.00-18.00 น.

บริหารกิจการนักเรียน

อา. 31 ม.ค. 64

- ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) ม.1-6 ภาคเรียนที่ 2/2563 เวลา 09.00-11.00 น.
“PCSHSST Excellence Awards Day 2020” มอบรางวัลแห่งความดีแก่นักเรียนและบุคลากร ผ่านระบบ
ออนไลน์

บริหารกิจการนักเรียน

.............. ม.ค. 64
.............. ม.ค. 64

- นร. ม.5 ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ จ.สงขลา
- ม.1-6 ฟังบรรยายด้านบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์ เวลา 13.40-17.00 น. ณ หอประชุม 20 ปี
ร.ร.จ.ภ.สตูล
- นักเรียนไทยพุทธ สอบธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก เวลา 08.30-15.50 น. ณ อาคารเรียน 3 ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ม.4 ทุกคน รับฟังบรรยายทำโครงงานโดยอาจารย์คณะวิทย์ มอ.หาดใหญ่ เวลา 13.30-16.30 น. ณ หอประชุม 20 ปี
ร.ร.จ.ภ.สตูล

บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ
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(นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว)
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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