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รายการปฏิบัติงาน
- พัฒนา อาคาร สถานที่ ภูมทิ ัศน์ และ หอพัก ของ ร.ร.จ.ภ.สตูล ให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม
และปลอดภัย ทุกจุด (1-28 ก.พ. 64)
- การส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี คนมีวินัย คนเก่ง และคนมีความสุข เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของครูผู้สอนทุกคน ทุกรายวิชา ทุกคาบเรียน (1-28 ก.พ. 64)
- นโยบายการจัดการเรียนการสอนรายคาบ เพื่อมุ่งพัฒนาความรู้คู่วินัยและคุณธรรม
(คาบสอนปกติ และการจัด สอนแทน สอนทดแทน แลกเปลี่ยนคาบสอน ครบทุกคาบ กรณีครู
ไม่สามารถปฏิบัติการสอนได้ทุกกรณี (1-28 ก.พ. 2564)
- นโยบายการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ม.1-6 รายบุคคล (GPA 3.00 ขึ้นไป)
โดยความรับผิดชอบของ นักเรียน ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา ครูหอพัก ครูแนะแนว ครูระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน (1-28 ก.พ. 64)
- ตรวจทรงผมนักเรียน ม.1-6 เวลา 16.00 น. ณ สนง.กิจการนักเรียน
- ม.1-6 เข้าร่วมคลินิกวิชาการ ตามความต้องการพัฒนา (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา และภูมศิ าสตร์) จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 15.50-18.30 น. ณ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร.ร.จ.ภ.สตูล
(1-18 ก.พ. 64)
- ม.3/5 เข้าร่วมโครงการ “Student Exchange Program With E.P. School in Thailand” ณ โรงเรียนหาดใหญ่
รัฐประชาสรรค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 3-5 ก.พ. 2564
- ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 2/2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแคแสด ร.ร.จ.ภ.สตูล
- สอนเสริมทางวิชาการ ม.1 ร.ร.จ.ภ.สตูล (6,20 ก.พ. 64)
- ม.1-6 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2563(8,10,12 ก.พ.64)
- ประชุมคณะกรรมการนักเรียนร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องเสม็ดขาว
เวลา 16.00-18.00 น.
- วันตรุษจีน
- ปิดหอพักกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (13-14 ก.พ. 64)
- กิจกรรม Happy Valentine Day เวลา 17.00-19.30 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าห้องสภานักเรียน
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564 เวลา 15.20-17.00 น. ณ ห้องเสม็ดแดง ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ประกาศผลการสอบรอบสองเข้า ม.4 ปีการศึกษา 2564 (144 คน)
- ม.2 เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมเจ้าของภาษา เวลา 06.00-18.00 น. ณ จ.สงขลา
- ประกาศผลสอบรอบแรก ม.1 ปีการศึกษา 2564
- งาน Thailand – Japan Student Science Fair 2020 วันที่ 24-26 ก.พ. 64 ณ ร.ร.จ.ภ.ตรัง
- ประชุมผูป้ กครองพร้อมด้วยนักเรียน ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล ชั้น ม.1-6 .......คน
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.กิจการนักเรียน
- ประชุมผูป้ กครองพร้อมด้วยนักเรียน ม.4-6 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เวลา 15.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว
ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ม.1-6 ไทยพุทธ ร่วมพิธีวันมาฆบูชา ณ วัดใกล้บ้าน
- ปิดหอพักประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (26-28 ก.พ. 64)
- Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้ ม.4/1 (ร.ร.........................) (............. ม.ค. 64)
- Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้ ม.5/1 (ร.ร.................................) (........... ม.ค. 64)
- ม.1-6 ฟังบรรยายด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม เวลา 19.00-21.00 น. ณ หอประชุม 20 ปี
ร.ร.จ.ภ.สตูล

(นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ฝ่ายรับผิดชอบ
บริหารทั่วไป
บริหารกิจการนักเรียน

บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ/กิจการนักเรียน

บริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ

สำนักงานผู้อำนวยการ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารงานบุคคล
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารกิจการนักเรียน
สำนักงานผู้อำนวยการ
บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ

บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ

