ปฏิทินปฎิบัตงิ านโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ประจาเดือนกันยายน 2562
วัน เดือน ปี
อา.
จ.

1 ก.ย. 62
2 ก.ย. 62

จ.
จ.
จ.
อ.

2 ก.ย. 62
2 ก.ย. 62
2 ก.ย. 62
3 ก.ย. 62

พ.

4 ก.ย. 62

พฤ. 5 ก.ย. 62
ศ.
6 ก.ย. 62
ส.
7 ก.ย. 62
ส.
7 ก.ย. 62
ส.
7 ก.ย. 62
ส.
7 ก.ย. 62
จ.
9 ก.ย. 62
ส. 14 ก.ย. 62
อา. 15 ก.ย. 62
อ.

17 ก.ย. 62

ศ.
จ.
ส.
จ.

20 ก.ย. 62
23 ก.ย. 62
28 ก.ย. 62
30 ก.ย. 62

.................ก.ย. 62
.................ก.ย. 62

รายการปฏิบตั ิงาน
- พัฒนาอาคารสถานที่ ร.ร.จ.ภ.สตูล ให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย ทุกจุด (1-30 ก.ย. 62)
- การส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี คนมีวินัย คนเก่ง และคนมีความสุข เป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของครูผู้สอนทุกคน ทุกรายวิชา ทุกคาบเรียน (2-20 ก.ย. 62)
- นโยบายการจัดการเรียนการสอนรายคาบ เพื่อมุ่งพัฒนาความรู้คู่วินัยและคุณธรรม (2-20 ก.ย. 62)
- นโยบายการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ม.1-6 รายบุคคล (GPA 3.00 ขึ้นไป)
- จัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2562 (2-30 ก.ย. 62)
- ม.1/5 (Hub) เข้าร่วมโครงการ Student Exchange Program ณ ร.ร.วิทยาศาสตร์ ตวนกู ซัยด์ ปุตรา
รัฐเปอร์ลิศ ประเทศมาเลเซีย (3-7 ก.ย. 62)
- ม.4 ทุกคน รับฟังบรรยายการทาโครงงาน โดยอาจารย์คณะวิทย์ มอ.หาดใหญ่ เวลา 13.30-16.30 น.
ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 8/2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแคแสด ร.ร.จ.ภ.สตูล
- Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้ ม.6/1 (ร.ร.สุราษฎร์ธานี) (6-8 ก.ย. 62)
- ประชุมสัมมนาคณะกรรมการนักเรียน 56 คน ณ ................................................. (7-8 ก.ย. 62)
- สอนเสริมทางวิชาการ ม.1 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล (7,8 ก.ย. 62)
- Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้ ม.4/1 (ร.ร.จ.ภ.สตูล) (7-8 ก.ย. 62)
- Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้ ม.5/1 (ร.ร.สตรีพัทลุง) (7-8 ก.ย. 62)
- วันสุดท้ายของการส่งชิ้นงานของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
- ปิดหอพักกลางเดือนกันยายน 2562 (14-15 ก.ย. 62)
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเสม็ดแดง
ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2562 เวลา 15.00-18.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว
ร.ร.จ.ภ.สตูล
- นิทรรศการ “เปิดโลกชุมนุม” ภาคเรียนที่ 1/2562 14.00-17.00 น. ณ เวทีวิทยาศาสตร์ ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ม.1-6 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2562 (23,25,27 ก.ย. 62)
- ไทยพุทธ ทาบุญวันสารทไทย
- วันสุดท้ายของการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งาน จ.ภ.วิชาการ’62 ผ่านระบบ
ออนไลน์
- ม.1,2,3 สอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (TEDET)
ของ สสวท. 13.00-16.30 น. ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับ สพม.16 จัดโดยสหวิทยาเขตอันดามัน วันที่ .............
ก.ย. 62 ณ ร.ร.สตูลวิทยา ร.ร.พิมานพิทยาสรรค์ และ ร.ร.จ.ภ.สตูล

(นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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