ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ประจาเดือนมกราคม 2562
วัน เดือน ปี
อ.
อ.

1 ม.ค. 62
1 ม.ค. 62

อ.
อ.
อ.
พ.
พ.
พฤ.

รายการปฏิบัติงาน

ฝ่ายรับผิดชอบ
บริหารทั่วไป/กิจการนร.
บริหารวิชาการ

1 ม.ค. 62
1 ม.ค. 62
1 ม.ค. 62
2 ม.ค. 62
2 ม.ค. 62
3 ม.ค. 62

- พัฒนา อาคาร สถานที่ ของ ร.ร.จ.ภ.สตูล ให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม และปลอดภัย ทุกจุด (1-31 ม.ค. 62)
- การส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี คนมีวินัย คนเก่ง และคนมีความสุข เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของครูผู้สอนทุกคน ทุกรายวิชา ทุกคาบเรียน (1-31 ม.ค. 62)
- นโยบายการจัดการเรียนการสอนรายคาบ เพื่อมุ่งพัฒนาความรู้คู่วินัยและคุณธรรม (1-31 ม.ค. 62)
- นโยบายการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ม.1-6 รายบุคคล (GPA 3.00 ขึ้นไป) (1-31 ม.ค. 62)
- นักเรียน ม.1-6 เข้าหอพัก เวลา 09.00-17.00 น.
- จัดเตรียมความพร้อมสูงสุดในการจัดงาน จ.ภ.วิชาการ’61 (2-8 ม.ค. 62)
- ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 1/2562 เวลา 14.20 น. ณ ห้องกันเกรา ร.ร.จ.ภ.สตูล
- กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ “Classroom Happy New Year 2019” เวลา 16.00-19.30 น. ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล

ส.

5 ม.ค. 62

- สอนเสริมทางวิชาการ ม.1 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล (5,6,19,20, ม.ค. 62)

บริหารวิชาการ

อ.

8 ม.ค. 62

บริหารวิชาการ

อ.

8 ม.ค. 62

- ประชุมครูตัวแทนโรงเรียนจากไทย (จ.ภ.สตูล) (กาเนิดวิทย์) (อรว.พัทลุง) ญี่ปนุ่ (Furukawa) มาเลเซีย (ตวนกูฯ)
อินโดนีเซีย (1 ร.ร.) รวม 6 ร.ร. เพื่อเตรียมนาเสนอโครงงาน (9 ม.ค. 62) เวลา 17.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล

บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ/กิจการนักเรียน

บริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ/ทุกฝ่าย
สานักงานผู้อานวยการ
บริหารกิจกานักเรียน

บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ

ส. 12 ม.ค. 62

- นักเรียน 6 โรงเรียน ฝึกซ้อมการนาเสนอโครงงาน 19.00 น. ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
- เวลา 08.30 น. พิธีเปิดงาน PCCST Science Fair 2018 และตัวแทนนักเรียน ไทย ญีป่ ุ่น มาเลเซีย
อินโดนีเซีย 6 โรงเรียน นาเสนอโครงงานระดับนานาชาติ 6 โครงงาน (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์) เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล (ม.4,ม.5 เข้าร่วมทุกคน)
- ม.5 สอบวิชาโครงงานวิทย์ คณิต คอม เวลา 13.30-16.30 น. ณ อาคารวิทยาศาสตร์
- ประชุมครูตัวแทนโรงเรียนจากญี่ปุ่น (Furukawa) มาเลเซีย (…… ร.ร.) อินโดนีเซีย (…… ร.ร.) รวม ….. ร.ร.
เพื่อเตรียมร่วมกิจกรรมงาน จ.ภ.วิชาการ’61 (10 ม.ค. 62) 17.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล
- เวลา 08.30 น. พิธีเปิดงาน จ.ภ.วิชาการ’61 (PCCST ACADEMIC FESTIVAL 2018) ณ หอประชุม 20 ปี
ร.ร.จ.ภ.สตูล ……. โรงเรียน จาก ประเทศไทย ญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย เข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและความสามารถของนักเรียน เวลา 08.00-16.00 น.
- ปิดหอพักกลางเดือนมกราคม 2562 (12-13 ม.ค. 62)

ส. 12 ม.ค. 62
ส. 12 ม.ค. 62

- ป.6 สอบรอบสองเข้า ม.1 วิทยาศาสตร์ภูมิภาค’2562 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล (12-13 ม.ค. 62)
- ม.3 สอบรอบสองเข้า ม.4 วิทยาศาสตร์ภูมิภาค’2562 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล (12-13 ม.ค. 62)

บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ

อ. 15 ม.ค. 62

- กีฬาประเพณี คณะกรรมการนักเรียน ประจาปี 2561 (15-19 ม.ค. 62)

บริหารกิจการนักเรียน

พ. 16 ม.ค. 62

- งานวันครูจังหวัดสตูล ประจาปี 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ .....................................

พฤ. 17 ม.ค. 62

- ม.1-6 ฟังบรรยายด้านพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์ 13.40 – 17.00 น. ณ หอประชุม 20 ปี

บริหารงานบุคคล
บริหารวิชาการ

ส. 19 ม.ค. 62

- งาน Sport Night โดยคณะกรรมการนักเรียน 19.00-23.00 น. ณ อาคารศูนย์กีฬา ร.ร.จ.ภ.สตูล

บริหารกิจการนักเรียน

จ.
จ.
อ.
พ.
พฤ.

- แนะแนวเข้า ม.1 Education Hub’62 แก่ ป.6 ณ จ.สตูล สงขลา พัทลุง (21-25 ม.ค. 62)
- ติวโอเน็ต ม.3 4 วิชา เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องกันเกรา ร.ร.จ.ภ.สตูล (21-24 ม.ค. 62)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เวลา 15.00-18.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ติว GAT/PAT ม.6 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องทุ่งเขาน้อย (23-24 ม.ค. 62)

บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ
สานักงานผู้อานวยการ
บริหารวิชาการ

บริหารวิชาการ

อา. 27 ม.ค. 62

- การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ประจาปี 2562 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมภิ าค 24-26 ม.ค. 62 ณ........................
ร.ร.จ.ภ.บุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพ
- ม.1 ไทยมุสลิม ร่วมค่ายอิสลามนาชีวิต ณ.................................จ.สตูล (26-27 ม.ค. 62)
- ประชุมนักเรียน ม.1-6 เวลา 19.00 – 21.00 น. ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล

จ. 28 ม.ค. 62

- ม.1-6 ฟังบรรยายการสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ 13.40-17.00 น. ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล

บริหารวิชาการ

อ. 29 ม.ค. 62

- ติวโอเน็ต ม.6 7 วิชา เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องกันเกรา (29-31 ม.ค. ,1 ก.พ. 62 และ 6-8 ก.พ. 62)
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ
- ม.6 2 คน นาเสนอโครงงานวิทย์ ในงาน The 2 nd kvis Invitational Science Fair 2018 ณ ร.ร.กาเนิดวิทย์
(………………………62)

บริหารวิชาการ

- Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้ ม.4/1 (..................) ม.5/1 (.....................) (................. ม.ค. 62)
- ม.5 3 คน นาเสนอโครงงานวิทย์ ณ ร.ร.มหิดลฯ (................. ม.ค. 62)
- ประกาศผลสอบรอบสองเข้า ม.1 วิทยาศาสตร์ภูมิภาค’2562 (96 คน)

บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ

พ. 9 ม.ค. 62
พ. 9 ม.ค. 62
พ. 9 ม.ค. 62
พฤ. 10 ม.ค. 62

21 ม.ค. 62
21 ม.ค. 62
22 ม.ค. 62
23 ม.ค. 62
24 ม.ค. 61

ส. 26 ม.ค. 62

.............. ม.ค. 62
.............. ม.ค. 62
.............. ม.ค. 62
.............. ม.ค. 62

นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน

บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน

บริหารวิชาการ

