
 
ปฏิทินปฎบิัติงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

ประจำเดือนธันวาคม 2565 
วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติงาน ฝ่ายรับผิดชอบ 

พฤ.     1 ธ.ค. 65 
พฤ.     1 ธ.ค. 65 
 
พฤ.     1 ธ.ค. 65 
พฤ.     1 ธ.ค. 65 
พฤ.     1 ธ.ค. 65 
 
 
พฤ.    1 ธ.ค. 65 

- พัฒนา อาคารสถานท่ี และ หอพกั ของ ร.ร.จ.ภ.สตูล ให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรืน่ สวยงาม ปลอดภัย ทุกจุด (1-31 ธ.ค.65) 
- การส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี คนมีวินัย คนเก่ง และคนมีความสุข เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
  ของครูผู้สอนทุกคน ทุกรายวิชา ทุกคาบเรียน (1-31 ธ.ค. 65) 
- นโยบายการจัดการเรียนการสอนรายคาบ เพ่ือมุ่งพัฒนาความรู้คู่วินัยและคุณธรรม (1-31 ธ.ค. 65) 
- นโยบายการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ม.1-6 รายบุคคล (GPA 3.00 ขึ้นไป) (1-31 ธ.ค. 65) 
- ม.1-6 เขา้ร่วมคลินิกวิชาการ ตามความต้องการพัฒนา (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี  
  ชีววิทยา และภูมิศาสตร์) จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 16.00-18.00 น. ณ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร.ร.จ.ภ.สตูล  
  (1-29 ธ.ค. 65) 
- ทีมงานระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียน RE-X-RAY ม.1-6 รายบุคคล ร่วมกับ ผอ. รองผอ. เวลา 09.00-16.00 น.  
  ณ ห้องเสม็ดแดง ร.ร.จ.ภ.สตูล 

บริหารทั่วไป/กิจการนร. 
บริหารวิชาการ 
 
บริหารวิชาการ 
 
 
 
 

บริหารวิชาการ/กิจการนักเรียน 
บริหารวชิาการ 
 
 
บริหารกิจการนักเรียน 

ส.      3 ธ.ค. 65 
ส.      3 ธ.ค. 65 

- คณะผู้บริหารและครู ศึกษาดูงาน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (5-9 ธ.ค. 65) 
- ปิดหอพักประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (3-12 ธ.ค. 65) 

บริหารงานบคุคล 
บริหารกิจการนักเรียน 

จ.      5 ธ.ค. 65 - วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บริหารงานบคุคล 
ส.     10 ธ.ค. 65 
ส.     10 ธ.ค. 65 

- ม.6 สอบ TGAT และ TPAT ประจำปีการศึกษา 2566 (10-12 ธ.ค. 65) 
- คณะครูร่วมคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบวัดผลกลางภาค ปลายภาคเรียนที ่2/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (10-12 ธ.ค. 65) 

บริหารวชิาการ 
บริหารวิชาการ 

จ.     12 ธ.ค. 65 - นักเรียน ม.1-6 เข้าหอพัก เวลา 09.00-16.00 น. บริหารกิจการนักเรียน 
อ.     13 ธ.ค. 65 - ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565 เวลา 15.20-18.00 น. ณ ห้องเสม็ดแดง ร.ร.จ.ภ.สตูล สำนักงานผู้อำนวยการ 
พฤ.   15 ธ.ค. 65 - ประชุมคณะกรรมการนักเรียน ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565 เวลา 16.00-18.00 น.  

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

ศ.     16 ธ.ค. 65 - เวลา 08.30-13.30 น. ม.1-6 ทุกคน ร่วมงาน จ.ภ.สตูล ทำบุญร่วมใจ ณ หอประชุม 20 ปี (พุทธ) เวทีวิทยาศาสตร ์
  (อิสลาม) เวลา 13.30-16.30 น. Super Big Cleaning Day ณ บริเวณ ร.ร.จ.ภ.สตูล 

บริหารวชิาการ 

ส.     17 ธ.ค. 65 - ร.ร.จ.ภ.สตูล สอนชดเชย ม.1-6 (ตารางสอนวันพฤหัสบดีที่ 8 ธ.ค. 65) บริหารวชิาการ 

อา.   18 ธ.ค. 65 - ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) ม.1-6 ภาคเรียนท่ี 2/2565 เวลา 08.30-13.00 น.  
  “PCSHSST Excellence Awards Day 2022”  มอบรางวัลแห่งความดีแก่นักเรียน ณ หอประชุม 20 ป ี
  ร.ร.จ.ภ.สตูล 

บริหารกิจการนักเรียน 

อ.     20 ธ.ค. 65 - ประกาศผลการสอบรอบแรก ม.4 ปีการศึกษา 2566 บริหารวชิาการ 
พ.     21 ธ.ค. 65 - งาน Thailand – Japan Student ICT Fair 2022 (TJ SIF 2022) กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

  ณ ร.ร.จ.ภ.เชียงราย (21-23 ธ.ค. 65) 
บริหารวชิาการ 

พฤ.   22 ธ.ค. 65 - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับ จังหวัดสตูล (22-24 ธ.ค. 65) บริหารวชิาการ 
ส.     24 ธ.ค. 65 - สอนเสริมวิชาการ ม.1 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล  บริหารวชิาการ 
จ.     26 ธ.ค. 65 - สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2565 (26-28 ธ.ค. 65) บริหารวชิาการ 
พฤ.   29 ธ.ค. 65 
พฤ.   29 ธ.ค. 65 

- ปิดหอพักประจำเดือนธันวาคม 2565 (29 ธ.ค. 65 – 2 ม.ค. 66) 
- ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 11/2565 และกิจกรรมส่งทา้ยปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 ของคณะครูและบคุลากร  
  เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล 

บริหารกิจการนักเรียน 
บริหารงานบคุคล 

ศ.     30 ธ.ค. 65 - วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ (ตามมติ ครม. 4 พ.ย. 2564) บริหารงานบคุคล 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

(นายจักรี  วัฒนะ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล 


