ปฏิทินปฎิบัติงานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2561
วัน เดือน ปี

รายการปฏิบัติงาน

พฤ. 1 พ.ย. 61 - พัฒนาอาคาร สถานที่ และหอพักของร.ร.จ.ภ.สตูลให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย ทุกจุด (1-30 พ.ย. 61)
พฤ. 1 พ.ย. 61 - การส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี คนมีวินัย คนเก่ง และคนมีความสุข เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของครูผู้สอนทุกคน ทุกรายวิชา ทุกคาบเรียน (1-30 พ.ย. 61)
พฤ. 1 พ.ย. 61 - นโยบายการจัดการเรียนการสอนรายคาบเพื่อมุ่งพัฒนาความรู้คู่วินัยและคุณธรรม(คาบสอนปกติ และการจัดสอนแทน
สอนทดแทน แลกเปลี่ยนคาบสอน ครบทุกคาบ กรณีครูไม่สามารถปฏิบัติการสอนได้ทุกกรณี (1-30 พ.ย. 61)
พฤ. 1 พ.ย. 61 - นโยบายการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ม.1-6 รายบุคคล (GPA 3.00 ขึ้นไป) (1-30 พ.ย. 61)
พฤ. 1 พ.ย. 61 - ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงาน จ.ภ.วิชาการ’61 เวลา 14.20 น. ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล
จ. 5 พ.ย. 61 - ประชุมคณะกรรมการนักเรียน ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2561 16.00-18.00 น. ห้องเสม็ดขาว
จ. 5 พ.ย. 61 - สอนเสริม ม.1,2,3 Education Hub ตลอดภาคเรียนที่ 2/2561 จันทร์,พุธ 16.30-19.30 น. (5 พ.ย. 61-7 ก.พ. 62)
จ. 5 พ.ย. 61 - ครูที่ปรึกษา 33 ห้อง RE-X-RAY ม.1-6 รายบุคคล กับผอ. และ รองผอ. (5-15 พ.ย. 61)
ศ. 9 พ.ย. 61 - ค่ายทางวิชาการ ม.1-5 ปีการศึกษา 2561 ณ จ.สตูล สงขลา (9-11 พ.ย.61)
ส. 10 พ.ย. 61 - ร.ร. จ.ภ.สตูล สอนชดเชย ม.1,2,4,5 (ตารางสอน อังคาร 4 ธ.ค. 61)
ศ. 16 พ.ย. 61 - ประชุมผู้ปกครองเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.1-6 .... คน เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล
ศ. 16 พ.ย. 61 - ม.4 24 คน เข้าร่วมโครงการ THAIMAL SME Integratea Camp 2018 กับ ร.ร.วิทยาศาสตร์ตวนกู ซัยด์ ปุตรา
ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล ณ อาบังล่องแก่ง อ.ละงู จ.สตูล (16-18 พ.ย. 61)
ส. 17 พ.ย. 61 - ปิดหอพักกลางเดือนพฤศจิกายน 2561 (17-18 พ.ย. 61)
จ. 19 พ.ย. 61 - หัวหน้าระดับ RE-X-RAY ม.1-6 รายบุคคลกับผอ. และรองผอ. ณ ห้องประชุม สนง. ผอ. 16.00 น.
อ. 20 พ.ย. 61 - ครูหอพัก RE-X-RAY ม.1-6 รายบุคคล กับผอ.และรองผอ. ณ ห้องประชุม สนง. ผอ. 09.00 น.
อ. 20 พ.ย. 61 - ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2561 เวลา 15.00-18.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล
พ. 21 พ.ย. 61 - งานวันลอยกระทง โดยคณะกรรมการนักเรียน 17.00-23.00 น. ณ ลานไดรรงค์ ร.ร.จ.ภ.สตูล
ศ. 23 พ.ย. 61 - ทีมงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน RE-X-RAY ม.1-6 รายบุคคล กับผอ. รองผอ. เวลา 08.30- 16.00 น.
ณ ห้องเสม็ดแดง ร.ร.จ.ภ.สตูล
ส. 24 พ.ย. 61 - ร.ร. จ.ภ.สตูล สอนชดเชย ม.1,2,4,5 (ตารางสอน พฤหัสบดี 6 ธ.ค. 61)
อ. 25 พ.ย. 61 - ลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมพิธีวันวชิราวุธ เวลา 07.30 น. ณ ร.ร.สตูลวิทยา
ศ. 30 พ.ย. 61 - ประชุมผู้ปกครองพร้อมด้วยนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นรายบุคคล ชั้น ม.1-6..........คน
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานกิจการนักเรียน ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.5,6 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เวลา 15.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว
ร.ร.จ.ภ.สตูล
............. พ.ย. 61 - Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้ ม.4/1 (ร.ร...........................) ม.5/1 (..................) (............... พ.ย. 61)
............. พ.ย. 61 - การบริจาคโลหิต โดย สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ณ บริเวณชั้นล่างหอธารปลิว เวลา 09.00-12.00 น.
............. พ.ย. 61 - ม.3/5 (Education Hub) ................ คน เข้าร่วมโครงการ Student Exchange Program with EP School
ณ .................................................. (............... พ.ย. 61)
............. พ.ย. 61 - ม.2 10 คน , ม.5 10 คน เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 13 ณ ……….. (........... พ.ย. 61)
............. พ.ย. 61 - ม.1-6 ฟังบรรยายด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม เวลา 13.40-17.00 น. ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
............. พ.ย. 61 - นักเรียนไทยพุทธ สอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก เวลา 08.30-15.50 น. ณ อาคารเรียน 3 ร.ร.จ.ภ.สตูล
............. พ.ย. 61 - ป.6 สอบรอบแรก เข้า ม.1 วิทย์ภูมิภาค’62 เวลา 09.00-15.00 น. ณ โรงเรียนที่ สพป. 4 จชต. กาหนด
............. พ.ย. 61 - นักเรียนชั้น ม.3 สอบคัดเลือกรอบแรก เข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องวิทยาศาสตร์ภูมภิ าค ร.ร.จ.ภ.สตูล ปีการศึกษา 2562
เวลา 08.30-15.30 น. ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล

นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อานวยการโรงเรียน รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ฝ่ายรับผิดชอบ
บริหารทั่วไป/กิจการนักเรียน

บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ/กิจการนร.

บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน

บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารกิจการนักเรียน

สานักงานผู้อานวยการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารกิจการนักเรียน

บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ
บริหารทั่วไป
บริหารวิชาการ

บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ

