
 
 
 

ปฏิทินปฏบิัติงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ประจำเดือน มกราคม 2565 

วัน เดือน ป ี รายการปฏิบัติงาน ฝ่ายรับผิดชอบ 
ส.      1 ม.ค. 65 
ส.      1 ม.ค. 65 

- พัฒนา อาคาร สถานที่ ของ ร.ร.จ.ภ.สตูล ให้สะอาด เรียบร้อย ร่มร่ืน สวยงาม และปลอดภัย ทุกจุด (1-31 ม.ค. 65) 
- การทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 เวลา 06.30 น. ณ เวทีวิทยาศาสตร์ ร.ร.จ.ภ.สตูล    

บริหารทั่วไป/กิจการนร. 
บริหารวิชาการ 

จ.      3 ม.ค. 65 - วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม ่ บริหารงานบุคคล 
อ.      4 ม.ค. 65 
 
อ.      4 ม.ค. 65 
อ.      4 ม.ค. 65 

- การส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี คนมีวินัย คนเก่ง และคนมีความสุข เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ของครูผู้สอนทุกคน ทุกรายวิชา ทุกคาบเรียน  (4-31 ม.ค. 65) 
- นโยบายการจัดการเรียนการสอนรายคาบ เพื่อมุ่งพัฒนาความรู้คูว่ินัยและคุณธรรม (4-31 ม.ค. 65) 
- นโยบายการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ม.1-6 รายบุคคล (GPA 3.00 ขึ้นไป) (4-31 ม.ค. 65) 

บริหารวิชาการ 
 
บริหารวิชาการ 
บริหารวิชาการ/กิจการนักเรียน 

อ.      4 ม.ค. 65 - ป.6 สมคัรสอบ ม.1 ปีการศึกษา 2565 ตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ สสวท. 
  (4-31 ม.ค. 65) 

บริหารวิชาการ 

พฤ.    6 ม.ค. 65 
พฤ.    6 ม.ค. 65 

- ประชุมครแูละบุคลากร ครั้งท่ี 1/2564 เวลา 14.30 น. ผ่านระบบออนไลน์    
- ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2564 ร่วมพิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์พระราชทาน ณ หอประชุม 20 ปี เวลา 09.00-11.00 น. 

สำนกังานผู้อำนวยการ 
บริหารกิจการนักเรียน 

ศ.     7 ม.ค. 65 - การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม CANVA ให้กับครูและบุคลากร เวลา 14.00-17.00 น. ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล บริหารวิชาการ 
ศ.    14 ม.ค. 65 
 
ศ.    14 ม.ค. 65 

- นักเรียน ม.5 จำนวน 24 คน เข้าร่วมกิจกรรม PCSHSST – REIMEI Language and Culture Exchange  
  Program (2021) เวลา 15.00-16.00 น. ผา่นระบบ Zoom Meeting (14,20 ม.ค. 65) 
- ค่ายอิสลามนำชีวิต นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล (14-15 ม.ค. 65) 

บริหารวิชาการ 
 
บริหารวิชาการ 

อา.   16 ม.ค. 65 
อา.   16 ม.ค. 65 

- วันคร ูประจำปี 2565  
- ม.3 สอบคัดเลือกรอบแรก เข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์กำหนด 

บริหารงานบุคคล 
บริหารวิชาการ 

อ.    18 ม.ค. 65 
อ.    18 ม.ค. 65 
 

- กีฬาประเพณี คณะกรรมการนักเรียน ประจำปี 2564 (18-22 ม.ค. 65) 
- ครูที่ปรึกษา 31 ห้อง X-Ray และ Re-X-Ray ม.1-6 รายบคุคล กบั ผอ.และ รองผอ. เวลา 16.00 ณ ห้องประชุม สนง.ผอ.  
  (18-28 ม.ค. 65) 

บริหารกิจการนักเรียน 
บริหารกิจการนักเรียน 

พ.    19 ม.ค. 65 - กิจกรรม STEM Online Exchange Activity โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
  สตูล กับ Sendai KOSEN ประเทศญี่ปุ่น เวลา 13.00 น.-14.30 น. ผา่นระบบออนไลน์ 

บริหารวชิาการ 

พฤ.  20 ม.ค. 65 - การประเมินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยการตรวจเย่ียมผ่านระบบออนไลน์ เวลา 08.30-16.30 น.  
  ณ ห้องเสม็ดแดง รร.จ.ภ.สตูล 

บริหารงบประมาณ 

อา.   23 ม.ค. 65 - การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ครั้งที่ 19 (IJSO) ปีการศึกษา 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล 

บริหารวชิาการ 

อ.     25 ม.ค. 65 - ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คร้ังที่ 1/2565 เวลา 16.00-17.00 น. ณ ห้องเสม็ดแดง ร.ร.จ.ภ.สตูล สำนักงานผู้อำนวยการ 
พฤ.   27 ม.ค. 65 - ประชุมคณะกรรมการนักเรียนร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565 เวลา 16.00-18.00 น.  

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

 

(นายปัญญา  ขุนฤทธิ์แก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล 


