
 
ปฏิทินปฏิบตัิงานโรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

ประจำเดือน มีนาคม 2566 
วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติงาน ฝ่ายรับผิดชอบ 

พ.        1 มี.ค. 66 
 

- พัฒนา อาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์ และ หอพกั ของ ร.ร.จ.ภ.สตูล ใหส้ะอาด เรียบรอ้ย ร่มรื่น สวยงาม  
  และปลอดภัย  ทกุจดุ (1-31 มี.ค. 66) 

บริหารทัว่ไป/กิจการนักเรียน 
 

 พ.       1 มี.ค. 66 
 พ.       1 มี.ค. 66 

- สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับ ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 (27 ก.พ. - 3 ม.ีค. 66) 
- ครูผู้สอนชั้น ม.3 และ ม.6 กรอกคะแนนรายวิชา (27 ก.พ. - 3 มี.ค. 66) 

บริหารวชิาการ 
บริหารวชิาการ 

พฤ.       2 มี.ค. 66 - ประชุมครูและบุคลากร คร้ังท่ี 2/2566 เวลา 14.30 น. ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล สำนักงานผู้อำนวยการ 
ส.         4 มี.ค. 66 - มอบตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2566 บริหารวชิาการ 
อ.         5 มี.ค. 66 - มอบตัวนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2566 บริหารวชิาการ 
จ.         6 มี.ค. 66 - วันมาฆบูชา บริหารงานบคุคล 
อ.         7 มี.ค. 66  
อ.         7 มี.ค. 66 

- กิจกรรมฟิสิกส์สัประยุทธ์ กลุ่มรร.จ.ภ. ณ จ.ภ.สตูล (7 - 8 มี.ค. 66 ) 
- ภายใน 7 มี.ค. 66 ครูผู้สอนชั้น ม.3 และ ม.6 ส่งปพ.5 (แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา) 

บริหารวชิาการ 
บริหารวชิาการ 

พฤ.       9 มี.ค. 66 
พฤ.       9 มี.ค. 66 
พฤ.       9 มี.ค. 66 

- จัดทำโครงร่างคู่มือรับนักเรียน กลุ่มจ.ภ. ณ จ.ภ.สตูล 
- ประกาศผลการเรียนนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานหอพัก ณ รีสอร์ทชมุชนบ้านบากันเคย อ.เมือง จ.สตูล (9-10 มี.ค. 66) 

บริหารวชิาการ 
บริหารวชิาการ 
บริหารกิจการนักเรียน 

ศ.       10 มี.ค. 66 - ครูผู้สอนชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 กรอกคะแนนรายวิชา บริหารวชิาการ 
ส.       11 ม.ีค. 66 - สอบ CEFR ออนไลน์ สำหรับนักเรียน คณะครูและผู้บรหิาร (11-31 ม.ีค 66) บริหารวชิาการ 
อา.      12 ม.ีค. 66 
 

- การสรุปงานรับนักเรียนและจัดทำคู่มือรับนักเรียนและการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ต้น  
  ณ จ.นครนายก (12-16 มี.ค. 65) 

บริหารวชิาการ 

จ.        13 ม.ีค. 66 - ภายใน 13 ม.ีค. 66 ครูผู้สอนชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ส่งปพ.5 (แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา) บริหารวชิาการ 
พฤ.      16 มี.ค. 66 - ประกาศผลการเรียนนักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 บริหารวชิาการ 
ศ.        17 มี.ค. 66 - การประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2565 

  เวลา 08.30-16.30 น.  
บริหารงบประมาณ 

ส.        18 ม.ีค. 66 - งานคืนสู่เหย้า 25+2 ปี ชาวแคแสด : งานรวมศิษย์เก่า ร.ร.จ.ภ.สตูล เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล ทุกฝ่าย 
จ.        20 ม.ีค. 66 - ร่างกรอบโครงสร้างหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา ณ กรุงเทพฯ (20 - 22 มี.ค. 66) บริหารวชิาการ 
พฤ.      23 มี.ค. 66 - การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1444 ของชาวไทยมุสลมิ (23 หรือ 24 มี.ค.66) บริหารวชิาการ 
อ.        28 มี.ค. 66 - การพัฒนาระบบการทำข้อสอบกับคอมพิวเตอร์และระบบคลังข้อสอบ (Item Bank) ครั้งที่ 1 (Online) บริหารวชิาการ 
พ.        29 มี.ค. 66 - กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ บริหารวชิาการ 
พฤ.      30 มี.ค. 66 - การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ม.ต้น กลุ่มจ.ภ. และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

  การจัดเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.ต้น กลุ่มจ.ภ. (30 - 31 มี.ค. 66) 
บริหารวชิาการ 

ศ.        31 มี.ค. 66 - นักเรียน ม.3 และ ม.6 รับเอกสารจบการศึกษา บริหารวชิาการ 
 

(นายจักรี  วัฒนะ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล 


