
วันอังคารท่ี 6 ธันวาคม 2565
คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จ านวน 37 คน 
ศึกษาดูงานด้านวิชาการ 
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
โดยมีหัวข้อการศึกษาดูงาน ดังนี้
- หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ด้าน    
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
- การบูรณาการความรู้
- แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน

ศึกษาดูงานด้านวิชาการ

วันพุธท่ี 7 ธันวาคม 2565
เวลา 09.00 - 12.00 น. 
คณะผู้บริหารและครู โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
จ านวน 37 คน ศึกษาดูงานด้านวิชาการ 
ณ โรงเรียนก าเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง 
โดยเข้าศึกษาดูงานด้านวิชาการ เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน



วันพุธท่ี 7 ธันวาคม 2565
เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะผู้บริหารและครู 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
จ านวน 37 คน ศึกษาดูงานด้านวิชาการ 
ณ สถาบันวิทยสิริเมธี  จังหวัดระยอง 
โดยเข้าศึกษาดูงานด้านวิชาการ เกี่ยวกับ
การผลิตแบตเตอรี่จากลิเท่ียมและรถไฟฟ้าต้นแบบ 
การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง

ศึกษาดูงานด้านวิชาการ

วันพฤหัสบดี ท่ี 8 ธันวาคม 2565
เวลา 09.00 - 12.00 น. 
คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล จ านวน 37 คน 
ศึกษาดูงานด้านวิชาการ ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี โดยเข้าศึกษาดูงาน
ด้านวิชาการในหัวข้อเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชาโครงงาน สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม 
การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน รวมถึงเย่ียม
ชมอาคารพยาบาลและอาคารหอสมุด



13 ธันวาคม 2565 เวลา 
09.00 - 12.00 น.
ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล 
รับบริจาคโลหิต 
ณ บริเวณชั้นล่างหอพักธารปลิว 
รร.จ.ภ.สตูล

รับบริจาคโลหิต

15 ธันวาคม 2565 งานแถลงข่าว 
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ คร้ังท่ี 70
ภาคใต้ วันท่ี 18 - 20 มกราคม 2566
ณ หอประชุม 20 ปี รร.จ.ภ.สตูล

งานแถลงข่าว



16 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น. 
จัดโครงการสัมพันธ์ชุมชน "กิจกรรม จิตอาสา 
บ าเพ็ญประโยชน์" ร่วมกับ สภ.ฉลุง , อบต.ฉลุงและ 
ผญ.บ้านหมู่ 12 ณ บริเวณชุมชน หมู่ท่ี 12 ต.ฉลุง 
อ.เมือง จ.สตูล

กิจกรรม จิตอาสา บ าเพ็ญประโยชน์

16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 11.00 น. 
จัดกิจกรรม จ.ภ.สตูล ท าบุญร่วมใจ สวดมนต์บูชา
ธรรมอธิษฐานจิตถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 
มหาวัชรราชธิดา 
ณ หอประชุม 20 ปี รร.จ.ภ.สตูล

จัดกิจกรรม จ.ภ.สตูล ท าบุญร่วมใจ



16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. 
นางจูไลลา บินตี ยะห์ยา ผู้อ านวยการโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ตวนกู ซัยด์ ปุตรา รัฐเปอร์ลิส ประเทศ
มาเลเซีย ซึ่งเป็นโรงเรียนคู่แฝดกับโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ไดน้ าคณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าท่ีของ
โรงเรียน มาเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการบริหาร
การศึกษาและร่วมลงนาม MOU ร่วมกัน
ในการพัฒนา แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมองต่างๆ และ
การบริหารจัดการศึกษาร่วมกัน ระหว่าง
วันท่ี 16-17 ธันวาคม 2565 
โดยมีนายจักรี วัฒนะ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
คุณร่มหลี สุมาลี คณะกรรมการสถานศึกษาของ
โรงเรียน และทีมงานงานวิเทศสัมพันธ์ 
ใหก้ารต้อนรับอย่างอบอุ่น

ศึกษาดูงานด้านการบริหาร 



18 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 - 13.00 น. การ
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) 
PCSHSST Excellence Awards Day 2022 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565
ณ หอประชุม 20 ปี รร.จ.ภ.สตูล

การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

ประชุมครูและบุคลากร

29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. 
ประชุมครูและบุคลากร 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2565
ณ หอประชุม 20 ปี รร.จ.ภ.สตูล



29 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. 
จัดกิจกรรม 
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ "ส่งของขวัญ ส่งความสุข" ต้อนรับปี 2566
ณ หอประชุม 20 ปี รร.จ.ภ.สตูล

ส่งของขวัญ ส่งความสุข

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการหอพัก

20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ผู้บริหาร ครู บุคลากรและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา 
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการหอพักและ
การดูแลนักเรียนประจ า 
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล



18 - 20 มกราคม 2566 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
เป็นเจ้าภาพและสถานท่ีจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 70 
ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
การแข่งขันคอมพิวเตอร์ และการแข่งขันนาฏศิลป์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
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