
 

ปฏิทินปฏิบตัิงานโรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ประจำเดือน มิถุนายน 2565 

วัน เดือน ป ี รายการปฏิบัติงาน ฝ่ายรับผิดชอบ 
พ.    1 มิ.ย. 65 
 
พ.    1 มิ.ย. 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.    1 มิ.ย. 65 
พ.    1 มิ.ย. 65 

- พัฒนา อาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์ และ หอพกั ของ ร.ร.จ.ภ.สตูล ใหส้ะอาด เรียบรอ้ย ร่มรื่น สวยงาม 
  และปลอดภัย  ทุกจดุ (1-30 มิ.ย. 65) 
- การส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี คนมีวินัย คนเก่ง และคนมีความสุข เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
  ของครผูู้สอนทุกคน ทุกรายวิชา ทุกคาบเรียน (1-30 มิ.ย. 65) 
- นโยบายการจัดการเรียนการสอนรายคาบ เพ่ือมุ่งพัฒนาความรู้คู่วินัยและคุณธรรม (1-30 มิ.ย. 65) 
- นโยบายการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ม.1-6 รายบุคคล (GPA 3.00 ขึ้นไป)(1-30 มิ.ย. 65) 

บริหารทั่วไป 
บริหารกิจการนักเรียน 
 
 

บริหารวชิาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริหารวชิาการ 
 
 

บริหารวิชาการ/กิจการนร. 
พฤ.  2 มิ.ย. 65 
 

- พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี (3 มิ.ย. 65) เวลา 07.30  
  ณ บริเวณหน้าเสาธง 

บริหารกิจการนักเรียน 

ศ.     3 ม.ิย. 65 - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เวลา 17.00 น. ณ ศาลากลาง จ.สตูล ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ส.     4 มิ.ย. 65 - การสัมมนาและนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ “ปรัชญาและอดุมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  

  เวลา 08.00-17.30 น. ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล (ครูและบุคลากร) 
บริหารงานบคุคล 

อา.   5 ม.ิย. 65 - สอนเสริมทางวิชาการ ม.1 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล (5,12 ม.ิย. 65) บริหารวชิาการ 
จ.     6 มิ.ย. 65 - ม.1-6 เขา้ร่วมคลินิกวิชาการ ความต้องการพัฒนา (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววทิยา  

  และภูมิศาสตร์) จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 16.00-18.30 น. ณ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร.ร.จ.ภ.สตูล (6-30 มิ.ย. 65) 
บริหารวชิาการ 

จ.     6 มิ.ย. 65 - ประชุมครูและบุคลากร คร้ังท่ี 6/2565 เวลา 14.30 น. ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล สำนักงานผู้อำนวยการ 
พฤ.   9 ม.ิย. 65 - วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 เวลา 08.30-11.00 น. ณ หอประชุม 20 ปี (พุทธ) และห้องกันเกรา (อิสลาม) บริหารวชิาการ 
ส.    11 ม.ิย. 65 - ร.ร.จ.ภ.สตูล เปิดสอนชดเชย (ตารางวันอังคาร 12 ก.ค. 65) บริหารวชิาการ 
อ.    14 ม.ิย. 65 - ประชุมคณะกรรมการนักเรียนร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565 เวลา 16.00-18.00 น. 

  ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล 
บริหารกิจการนักเรียน 

ส.    18 ม.ิย. 65 
ส.    18 ม.ิย. 65 
 

- ม.1-6 ฟังบรรยายด้านพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์ในรูปแบบออนไลน์ ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย “โครงงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชน” ณ หอประชุม 20 ปี  
  ร.ร.จ.ภ.สตูล เวลา 09.00-16.00 น. (18-19 ม.ิย. 65) 

บริหารวชิาการ 
บริหารวชิาการ 

อา.   19 มิ.ย. 65 - ม.3,4,5 สอบข้อเขียน AFS รุ่นที่ 62 (2566-2567) เวลา 08.30-18.00 น. ผา่นระบบออนไลน์ บริหารวชิาการ 
อ.    21 ม.ิย. 65 - ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565 เวลา 15.20-17.00 น. ณ ห้องเสม็ดแดง ร.ร.จ.ภ.สตูล สำนักงานผู้อำนวยการ 
ส.    25 ม.ิย. 65 - การคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบวัดผลกลางภาค-ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 ม.1-6 ผ่านระบบออนไลน์  

  เวลา 08.30-16.30 น. (25-26 มิ.ย. 65) 
บริหารวชิาการ 

จ.    27 ม.ิย. 65 - ครูที่ปรึกษา ม.1-6   30 ห้องเรียน X-RAY ม.1-6 รายบุคคล เวลา 16.00-19.00 น. ณ ห้องประชุม สนง. ผอ. 
  (27 มิ.ย. – 7 ก.ค. 65) 

บริหารกิจการนักเรียน 

อ.    28 ม.ิย. 65 - เตรียมความพร้อมนักเรียนในการสอบสัมภาษณ์โครงการ AFS รุ่นที่ 62 (2566-2567) เวลา 16.30-20.30 น. 
  (28-30 ม.ิย. 65) 

บริหารวชิาการ 

 

(นายปัญญา  ขุนฤทธิ์แก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล 


