ปฏิทินปฎิบัติงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
วัน เดือน ปี

รายการปฏิบัติงาน

ฝ่ายรับผิดชอบ

อา. 1 พ.ย. 63
อา. 1 พ.ย. 63

- พัฒนาอาคาร สถานที่ และหอพักของร.ร.จ.ภ.สตูลให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย ทุกจุด (1-30 พ.ย. 63)
- การส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี คนมีวินัย คนเก่ง และคนมีความสุข เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของครูผู้สอนทุกคน ทุกรายวิชา ทุกคาบเรียน (2-13 พ.ย. 63)
- นโยบายการจัดการเรียนการสอนรายคาบเพื่อมุ่งพัฒนาความรู้ควู่ ินัยและคุณธรรม(คาบสอนปกติ และการจัดสอนแทน
สอนทดแทน แลกเปลี่ยนคาบสอน ครบทุกคาบ กรณีครูไม่สามารถปฏิบัติการสอนได้ทุกกรณี (2-13 พ.ย. 63)
- นโยบายการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ม.1-6 รายบุคคล (GPA 3.00 ขึ้นไป) (2-13 พ.ย. 63)
- จัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2563 (2-27 พ.ย. 63)
- ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 8/2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องแคแสด ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ครูและบุคลากรทุกท่าน ฟังบรรยายเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
โดย ท่านดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผ่านระบบ VDO Conferrence เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องแคแสด ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ พัฒนาหลักสูตรและการบูรณาการชิ้นงาน ภาคเรียนที่ 2/2563 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล
- คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการปฎิบัติงานในรอบภาคเรียนที่ 1/2563
และการพัฒนาต่อยอดในภาคเรียนที่ 2/2563 ณ โรงแรมการ์เด้นวิว เบตง อ.เบตง จ.ยะลา (9-10 พ.ย. 63)
- ครูผู้สอน ม.1-6 ทุกคนส่งผลการสอบปลายภาค 1/2563 (ปพ.5) (ภายในวันที่ 9 พ.ย. 63)
- ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563
- ปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ครูชาวต่างชาติ 11-29 พ.ย. 63)
- ผู้บริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุ าภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นการส่วนพระองค์ ณ วังสระปทุม กทม.
- การประชุมเพื่อกำหนดตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ณ ห้องประชุม สพฐ. (13-14 พ.ย. 63)

บริหารทั่วไป/กิจการนักเรียน
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พฤ. 19 พ.ย. 63 - หยุดราชการตามมติ ครม. (19-22 พ.ย. 63)
อา. 22 พ.ย. 63 - ม.3 สอบคัดเลือกรอบแรกเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
พ. 25 พ.ย. 63 - งาน “ครบรอบ 10 ปี การเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุ าภรณราชวิทยาลัย 2553-2563”
ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม.
อา. 29 พ.ย. 63 - นักเรียนเข้าหอพัก เวลา 09.00-17.00 น.
อา. 29 พ.ย. 63 - ประชุมนักเรียน ม.1-6 เวลา 19.00-21.00 น. ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
จ. 30 พ.ย. 63 - เปิดภาคเรียนที่ 2/2563
จ. 30 พ.ย. 63 - ตรวจทรงผมนักเรียน ม.1-6 เวลา 16.00 น. ณ สนง.กิจการนักเรียน

(นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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