ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
วัน เดือน ปี

รายการปฏิบัติงาน

ฝ่ายรับผิดชอบ

พ.
พ.

1 ก.ค. 63
1 ก.ค. 63

- พัฒนา อาคาร สถานที่ ร.ร.จ.ภ.สตูล ให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม และปลอดภัย ทุกจุด (1-31 ก.ค. 63)
- การส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี คนมีวินัย คนเก่ง และคนมีความสุข เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของครูผู้สอนทุกคน ทุกรายวิชา ทุกคาบเรียน (1-31 ก.ค. 63)

บริหารทั่วไป/กิจการนร.
บริหารวิชาการ

จ.

6 ก.ค. 63

บริหารกิจการนักเรียน

อ.
พ.

7 ก.ค. 63
8 ก.ค. 63

- นร. ม.1,ม.4 เข้าหอพัก (ม.1 เวลา 09.00-12.00 น. , ม.4 เวลา 13.00-17.00 น.)
- นร. ม.2,3,5,6 เข้าหอพัก (ม.2,5 เวลา 09.00-12.00 น.,ม.3,6 เวลา 13.00-16.00 น.)
- ร.ร.จ.ภ.สตูล เปิดเรียนตามปกติ

บริหารกิจการนักเรียน
บริการวิชาการ

พ. 8 ก.ค. 63

- ตรวจทรงผมนักเรียน ม.1-6 เวลา 16.00 น. ณ สนง.กิจการนักเรียน

บริหารกิจการนักเรียน

ศ. 10 ก.ค. 63

- พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
(4 ก.ค. 63) เวลา 08.30-10.00 น. ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ. สตูล

บริหารกิจการนักเรียน

ศ. 10 ก.ค. 63

- นร. ม.1-6 เลือกกิจกรรมชุมนุมและรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 ณ หอประชุม 20 ปี เวลา 13.00-16.00 น.
- ม.1-6 เข้าร่วมคลินิกวิชาการ ตามความต้องการพัฒนา (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ

จ.

13 ก.ค. 63

ส. 18 ก.ค. 63

และภูมิศาสตร์) จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 15.50-18.30 น. ณ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร.ร.จ.ภ.สตูล (13-30 ก.ค. 63)
- ประชุมคณะกรรมการนักเรียนร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563 เวลา 16.00-18.00 น.
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล
- การอบรมครูตามโครงการขยายผลองค์ความรู้ฯ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 18-19 ก.ค. 63 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล

อ. 21 ก.ค. 63

- ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล

สำนักงานผู้อำนวยการ

จ.

- พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เวลา 16.30 น. ณ หอประชุม 20 ปี
ร.ร.จ.ภ.สตูล
- พิธวี ันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เวลา 17.00 น. ณ ศาลากลาง จ.สตูล
- ปิดหอพักประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (31 ก.ค. – 2 ส.ค. 63)
- วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (31 ก.ค. หรือ 1 ส.ค. 63)
- วันสุดท้ายของการขอใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563
- เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มารับบริจาคโลหิต เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชั้นล่างหอธารปลิว ร.ร.จ.ภ.สตูล
- Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้ ม.4/1 (ร.ร............) (............... ก.ค. 63) ม.5/1 (ร.ร.................) (.............. ก.ค. 63)
ม.6/1 (ร.ร....................) (......... ก.ค. 63)

บริหารกิจการนักเรียน

- ม.3,4,5 สอบข้อเขียน YES รุ่นที่ 28/35 เวลา 09.00-10.30 น. ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
- เตรียมความพร้อมนักเรียนในการสอบสัมภาษณ์โครงการ AFS รุ่นที่ 60 (2564-2565) เวลา 16.30-20.30 น.

บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ

พ. 15 ก.ค. 63

27 ก.ค. 63

อ. 28 ก.ค. 63
ศ. 31 ก.ค. 63
ศ. 31 ก.ค. 63
ศ. 31 ก.ค. 63
............... ก.ค. 63

............. ก.ค. 63
............. ก.ค. 63
............. ก.ค. 63

(นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

บริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารงานบุคคล
บริหารงบประมาณ
บริหารทั่วไป
บริหารวิชาการ

