
 
ปฏิทินปฏบิัติงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562 
วัน เดอืน ป ี รายการปฏิบตัิงาน ฝ่ายรบัผิดชอบ 

พ.     1 พ.ค. 62 
พ.     1 พ.ค. 62 
 
พ.     1 พ.ค. 62 
 
พ.     1 พ.ค. 62 
 
พ.     1 พ.ค. 62 
พ.     1 พ.ค. 62 
 
 

พ.     1 พ.ค. 62 

- พัฒนา อาคาร สถานที่ ของ ร.ร.จ.ภ.สตูล ใหส้ะอาด เรียบรอ้ย ร่มรื่น สวยงาม และปลอดภัย  ทกุจุด (1-31 พ.ค. 62) 
 

-  

- การส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี คนมีวินัย คนเก่ง และคนมีความสุข เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของครูผู้สอน 
  ทุกคน ทุกรายวิชา ทุกคาบเรียน (1-31 พ.ค. 62) 
 
 
 
 

- นโยบายการจัดการเรียนการสอนรายคาบ เพื่อมุ่งพัฒนาความรู้คู่วินัยและคุณธรรม (คาบสอนปกติและการจัด สอนแทน 
  สอนทดแทน แลกเปลี่ยนคาบสอนครบทุกคาบ กรณีครูไม่สามารถปฏิบัติการสอนได้ทุกกรณี (1-31 พ.ค. 62) 
- นโยบายการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนร. ม.1-6 รายบุคคล (GPA 3.00 ขึ้นไป) โดยความรบัผิดชอบ  
  ของนกัเรียน ครูผู้สอน ครูท่ีปรกึษา ครูหอพัก ครูแนะแนว ครูระบบดูแลฯ และผู้ปกครองนกัเรียน   (1-31 พ.ค. 62) 
- ข้าราชการครู ครูชาวต่างชาติ เริ่มลงเวลามาปฏิบัติราชการ ภาคเรียนที่ 1/2562 
- ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 4/2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องแคแสด ร.ร.จ.ภ.สตูล 
- ค่ายสอนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล (1-3 พ.ค. 62) 

บริหารทั่วไป/กิจการนักเรียน 
 
 
 
 

บริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 

บริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 

บริหารวิชาการ 
บริหารกิจการนกัเรียน ... 
 
 

บริหารงานบุคคล 
ส านักงานผู้อ านวยการ 
บริหารวชิาการ 

ส.     4 พ.ค. 62 
ส.     4 พ.ค. 62 

- การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ร.ศ.1440 ของชาวไทยมุสลมิ (4 พ.ค. – 3 มิ.ย. 62) 
- พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร (4-6 พ.ค. 62) 

บริหารงานบคุคล 
ส านักงานผู้อ านวยการ 

อ.     7 พ.ค. 62 - ครูหอพักและครูอนามัยโรงเรียนทุกคน อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จติวิทยาวัยรุ่น โดยคณะวิทยากรจากโรงพยาบาล 
  สตูล 08.30-16.00 น. ณ ห้องทุ่งเขาน้อย ร.ร.จ.ภ.สตูล 

บริหารกิจการนักเรียน 

พ.    8 พ.ค. 62 - Workshop พัฒนาหลักสูตร โครงการ Education Hub 08.30-16.30 น. ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล บริหารวชิาการ 
พฤ.   9 พ.ค. 62 - วันพืชมงคล ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ศ.   10 พ.ค. 62 
ศ.   10 พ.ค. 62 

- ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ คร้ังท่ี 2/2562 เวลา 08.30-10.30 น. ณ ห้องเสม็ดขาว 
- ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2/2562 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว 

บริหารวิชาการ 
บริหารกิจการนักเรียน 

อา.  12 พ.ค. 62 
 
 
อา. 12 พ.ค. 62 
อา. 12 พ.ค. 62 

- 09.00-12.00 น. ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.1,ม.4 ห้องวิทยาศาสตร์ภูมภิาค ณ  หอประชุม 20 ป ี
  ร.ร.จ.ภ.สตูล  
- เวลา 13.00-16.00 น. นักเรียน ม.1,ม.4 ห้องวิทยาศาสตร์ภูมิภาค’62 เข้าหอพักและผู้ปกครองเย่ียมชมหอพัก 
- นักเรียนเข้าหอพักและผู้ปกครองเยี่ยมชมหอพัก (ม.2-3 09.00-12.00 น.     ม.5-6 13.00-16.00 น.)  
- ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.1/5 (Education Hub) 09.00-12.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว  ร.ร.จ.ภ.สตูล 

บริหารวิชาการ 
 
บริหารกิจการนักเรียน 
บริหารกิจการนักเรียน 
บริหารวชิาการ 

จ.   13 พ.ค. 62 
จ.   13 พ.ค. 62 

- พนักงานซักรีด เริ่มลงเวลามาปฏิบัติราชการ ภาคเรียนที่ 1/2562 
- เปิดภาคเรียนท่ี 1/2562 

บริหารงานบคุคล 
บริหารวิชาการ/ทุกฝ่าย 

ส.   18 พ.ค. 62 - ม.1,4 ไทยพุทธ ร่วมพิธีวันวสิาขบูชา เวลา 18.00-21.00 น. ณ วัดดุลยาราม ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล บริหารวชิาการ 
อา.  19 พ.ค. 62 - ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 1/2562 09.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.ผอ. ร.ร.จ.ภ.สตูล ส านักงานผู้อ านวยการ 
จ.   20 พ.ค. 62 - วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
อ.   21 พ.ค. 62 
 
 
 
อ.   21 พ.ค. 62 
อ.   21 พ.ค. 62 
 

- งานท าบุญครบรอบ 25 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล (20 พฤษภาคม 2537) ณ เวทีวิทยาศาสตร์ (พุทธ) เวลา 08.30-12.00 น. 
  และ เวทีวิทยาศาสตร์ (อิสลาม) เวลา 17.00-19.00 น.  
- ม.1-6 (อสิลาม) ฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “หลักการปฏิบัติตนในเดือนรอมฎอน” ณ ห้องทุ่งเขาน้อย 
  เวลา 08.30-12.00 น. 
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562 เวลา 15.00-18.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว  จ.ภ.สตูล 
- สอนเสริมนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบข้อเขยีนโครงการ AFS รุ่นที่ 59 (2563-2564) เวลา 16.30-20.30 น.  
  (21-24,27-31 พ.ค. 62) 

บริหารงานบคุคล 
 
 
 
ส านักงานผู้อ านวยการ 
บริหารวชิาการ 

ส.   25 พ.ค. 62 - ร.ร.จ.ภ.สตูล สอนชดเชย ม.1-6 (ตารางสอน อังคาร 4 ม.ิย. 62) บริหารวชิาการ 
 

 

 

 (นายปัญญา  ขุนฤทธิ์แก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล 


