
 
 
 
 

 
ปฏิทินปฎบิัติงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

ประจ าเดือนตุลาคม 2562 
วัน เดือน ป ี รายการปฏิบัติงาน ฝ่ายรับผิดชอบ 

อ.     1 ต.ค. 62 
อ.     1 ต.ค. 62 

- พัฒนาอาคาร สถานท่ี และหอพกัของ ร.ร.จ.ภ.สตูล ให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัย  ทุกจุด (1-31 ต.ค. 62) 
- รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ปฏิบัติบัติรำชกำรแทน ผอ.ร.ร.จ.ภ.สตูล ช่วงปิดภำคเรียนที่ 1/2562  
  (1-10 ต.ค. 62) 

บริหารทั่วไป/กิจการนักเรียน 
รองฯสมพร 

พ.    2 ต.ค. 62 - คณะครูร่วมคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบวัดผลกลางภาค ปลายภาคเรียนท่ี 2/2562 ม.ต้น จ.ภ.บุรีรัมย์  
  เจ้าภาพ  ม.ปลาย จ.ภ.มุกดาหาร เจ้าภาพ ณ ..................................................... . (2-5 ต.ค. 62) 

บริหารวิชาการ 

พฤ.   3 ต.ค. 62 
พฤ.   3 ต.ค. 62 
 

- Workshop พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 08.00-12.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล 
- Workshop พัฒนาหลักสูตร Education Hub ภาคเรียนท่ี 2/2562 13.00-16.30 ณ ห้องเสม็ดขาว  
  ร.ร.จ.ภ.สตูล 

บริหารวิชาการ 
บริหารวิชาการ 

ศ.     4 ต.ค. 62 - ครูผู้สอน ม.1-6 ทุกคนส่งผลการสอบปลายภาค 1/2562 (ปพ.5) (ภายใน 4 ต.ค. 62) บริหารวิชาการ 
ส.     5 ต.ค. 62 
ส.     5 ต.ค. 62 

- ปิดภาคเรียนท่ี 1/2562 (5-27 ต.ค. 62) 
- คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏบิัติการ เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงาน ในรอบ 
  ภาคเรียนท่ี 1/2562 และการพัฒนาต่อยอดในภาคเรียนท่ี 2/2562 ณ …………………..  (5-6 ต.ค. 62)   

บริหารวิชาการ/ทุกฝ่าย 
บริหารงบประมาณ 
 

จ.     7 ต.ค. 62 - ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนท่ี 1/2562 บริหารวิชาการ 
อ.     8 ต.ค. 62 - โครงกำรแข่งขัน TJ-GAME Hackathon ครั้งที่ 3 ณ จ.ภ.เลย (8-12 ต.ค. 62) บริหารวิชาการ 
ศ.   11 ต.ค. 62 - รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ปฏิบัติบัติรำชกำรแทน ผอ.ร.ร.จ.ภ.สตูล ช่วงปิดภำคเรียนที่ 1/2562  

  (11-20 ต.ค. 62) 
รองฯนิติมา 

พฤ.   17 ต.ค. 62 - ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค กลุ่มภาคใต้ จ.ภ.สตูล เจ้าภาพ  
  ณ ................................   (17-19 ต.ค. 62) 

บริหารวิชาการ 

จ.    21 ต.ค. 62 - รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ปฏิบัติบัติรำชกำรแทน ผอ.ร.ร.จ.ภ.สตูล ช่วงปิดภำคเรียนที่ 1/2562  
  (21-27 ต.ค. 62) 

รองฯธรรมศักด์ิ 

พ.   23 ต.ค. 62 - พิธีวันปิยมหาราช เวลา 08.00 น. ณ ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ อ.เมือง จ.สตูล บริหารงานบุคคล 
อำ.   27 ต.ค. 62 
อำ.   27 ต.ค. 62 

- ครูหอพัก และพนักงานซักรีด เร่ิมลงเวลามำปฏบิัติรำชกำร ภำคเรียนที่ 2/2562 
- นักเรียนเข้ำหอพัก เวลำ 09.00-17.00 น. 

บริหำรงำนบคุคล 
บริหำรกิจกำรนักเรียน 

จ.    28 ต.ค. 62 
จ.    28 ต.ค. 62 
จ.    28 ต.ค. 62 

- ข้ำรำชกำรครู พนักงำนรำชกำร ครูอัตรำจำ้ง และครชูำวต่ำงชำติ เริ่มลงเวลำ ภำคเรียนที่ 2/2562 
- เปิดภำคเรียนที่ 2/2562  
- ตรวจทรงผมนักเรียน ม.1-6 เวลำ 16.00 น. ณ สนง.กิจกำรนักเรียน 

บริหำรงำนบคุคล 
บริหำรวชิำกำร/ทุกฝำ่ย 
ส ำนักงำนกิจกำรนักเรียน 

อ.    29 ต.ค. 62 - ประครูและบคุลำกร ครั้งที่ 9/2562 เวลำ 14.30 น. ณ ห้องแคแสด ร.ร.จ.ภ.สตูล ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
พฤ. 31 ต.ค. 62 -ค่ำยทำงวิชำกำร ม.1-5 ปีกำรศึกษำ 2562 ณ จ.สตูล สงขลำ พัทลุง (31 ต.ค. – 2 พ.ย. 62) บริหำรวชิำกำร 
............ ต.ค. 62 
 
............ ต.ค. 62 

- โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 คณิตศาสตร์ (ร.ร.คณะราษฎรบ ารุง จ.ยะลา) ดาราศาสตร์ ม.ต้น,ม.ปลาย  
  (คณะวิทย์ มอ.ปัตตานี)  (............. ต.ค. 62) 
- โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 เคมี,ชีววิทยา (ร.ร.ป่าพะยอมพิทยาคม/ร.ร.สตรีพัทลุง/ร.ร.สตูลวิทยา/ 
  ร.ร.เดชะปัตตนยานุกูล) (.............. ต.ค. 62) 

บริหารวิชาการ 
 
บริหารวิชาการ 

............ ต.ค. 62 - โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ฟิสิกส์ (ร.ร.จ.ภ.สตูล/ร.ร.พัทลุง) คอมพิวเตอร์ (ร.ร.จ.ภ.สตูล) 
  (........... ต.ค. 62) 

บริหารวิชาการ 

............ ต.ค. 62 - ครูหอพัก เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลนักเรียนประจ า ปีการศึกษา 2562  
  ..... ต.ค. 62  ณ .................................................... (............... ต.ค.62) 

บริหารกิจการนักเรียน 

 
 
 
 
 

 

(นายปัญญา  ขุนฤทธ์ิแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 


