
 

 
 

ปฏิทินปฎบิัติงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 

วัน เดือน ป ี รายการปฏิบัติงาน ฝ่ายรับผิดชอบ 
จ.    1 พ.ย. 64 
จ.    1 พ.ย. 64 
 
จ.    1 พ.ย. 64 
 
จ.    1 พ.ย. 64 
จ.    1 พ.ย. 64 

- พัฒนาอาคาร สถานท่ี และหอพักของร.ร.จ.ภ.สตูลให้สะอาด เรียบร้อย ร่มร่ืน สวยงาม ปลอดภัย ทุกจุด (1-30 พ.ย. 64) 
- การส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี คนมีวินัย คนเก่ง และคนมีความสุข เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
  ของครูผู้สอนทุกคน ทุกรายวิชา ทุกคาบเรียน (1-30 พ.ย. 64) 
- นโยบายการจัดการเรียนการสอนรายคาบเพ่ือมุ่งพัฒนาความรู้คูว่ินัยและคุณธรรม(คาบสอนปกติ และการจัดสอนแทน  
  สอนทดแทน แลกเปลี่ยนคาบสอน ครบทุกคาบ กรณีครูไม่สามารถปฏิบัติการสอนได้ทุกกรณี)  (1-30 พ.ย. 64) 
- นโยบายการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ม.1-6 รายบุคคล (GPA 3.00 ขึ้นไป) (1-30 พ.ย. 64) 
- ม.1-6 เข้าร่วมคลินิกวิชาการ ตามความต้องการพัฒนา (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และภูมิศาสตร์)  
  จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 16.00-18.30 น. ณ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร.ร.จ.ภ.สตูล  (1-30 พ.ย. 64) 

 

บริหารท่ัวไป/กิจการนกัเรียน 
 
 
 
 

บริหารวิชาการ 
 
 
 

บริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริหารวิชาการ/กิจการนร. 
บริหารวิชาการ 

อ.    2 พ.ย. 64 - ครูท่ีปรึกษา 31 ห้อง RE-X-RAY ม.1-6 รายบุคคล กับผอ. และ รองผอ. (2-12 พ.ย. 64) บริหารกิจการนักเรียน 
พฤ.   4 พ.ย. 64 - ค่ายทางวิชาการ ม.1-5 ปีการศึกษา 2564 ณ จ.สตูล สงขลา พัทลุง (4-6 พ.ย. 64) บริหารวิชาการ 

จ.    8 พ.ย. 64 - สอนเสริม ม.3 Education Hub ตลอดภาคเรียนที่ 2/2564 จันทร์,พธุ 16.30-19.30 น. (8 พ.ย. 64-16 ก.พ. 65) บริหารวชิาการ 

พฤ.  11 พ.ย. 64 - ประชุมคณะกรรมการนักเรียน ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2564 เวลา 16.00-18.00 น. 
  ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล   

บริหารกิจการนักเรียน 

ศ.   12 พ.ย. 64 - ประชุมผู้ปกครองเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.1-6  .... คน เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล บริหารวิชาการ 
ส.   13 พ.ย. 64 
ส.   13 พ.ย. 64 
 

- ปิดหอพักกลางเดือนพฤศจิกายน 2564 (13-14 พ.ย. 64) 
- การอบรมครูตามโครงการศูนย์ขยายผลองคค์วามรู้ฯ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 2/2564 (ม.6) วันที่ 13-14 พ.ย. 64 
  ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล 

บริหารกิจการนักเรียน 
บริหารวิชาการ 

อ.   16 พ.ย. 64 - ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2564 เวลา 15.20-18.00 น. ณ ห้องเสม็ดแดง ร.ร.จ.ภ.สตูล สำนักงานผู้อำนวยการ 
อ.   16 พ.ย. 64 - งานวันลอยกระทง โดยคณะกรรมการนักเรียน 17.00-23.00 น. ณ ลานไตรรงค์ ร.ร.จ.ภ.สตูล บริหารกิจการนักเรียน 

พฤ.  18 พ.ย. 64 
พฤ.  18 พ.ย. 64 

- ครูหอพัก RE-X-RAY ม.1-6 รายบุคคล กับผอ.และรองผอ. เวลา 09.00 น. ณ ห้องเสม็ดแดง ร.ร.จ.ภ.สตูล 
- หัวหน้าระดับ RE-X-RAY ม.1-6 รายบุคคลกับผอ. และรองผอ. เวลา 16.00 ณ ห้องประชุม สนง.ผอ. ร.ร.จ.ภ.สตูล 

บริหารกิจการนักเรียน 
บริหารกิจการนักเรียน 

ศ.    19 พ.ย. 64 - ม.1,ม.4 ไทยมุสลิม ร่วมคา่ยอิสลามนำชีวิต ณ ..................................................... (19-20 พ.ย. 64) บริหารวชิาการ 
ส.    20 พ.ย. 64 - สอนเสริมทางวิชาการ ม.1 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล บริหารวชิาการ 
อ.    23 พ.ย. 64 - ทีมงานระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียน RE-X-RAY ม.1-6 รายบุคคล กับผอ. รองผอ. เวลา 08.30- 16.00 น.  

  ณ ห้องเสม็ดแดง ร.ร.จ.ภ.สตูล 
บริหารกิจการนักเรียน 

พฤ.  25 พ.ย. 64 
พฤ.  25 พ.ย. 64 
 

- ลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมพิธีวันวชิราวุธ เวลา 07.30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล 
- ประชุมผู้ปกครองพร้อมด้วยนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล ชั้น ม.1-6 จำนวน..คน เวลา 
14.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.กิจการนักเรียน ร.ร.จ.ภ.สตูล 

บริหารวชิาการ 
บริหารกิจการนักเรียน 

ศ.    26 พ.ย. 64 - ปิดหอพักประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (26-28 พ.ย. 64) บริหารกิจการนักเรียน 
อา.   28 พ.ย. 64 - ประชุมนักเรียน ม.1-6 เวลา 19.00-21.00 น. ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล บริหารกิจการนักเรียน 
............ พ.ย. 64 - ป.6 สอบรอบแรก เข้า ม.1 ปีการศึกษา 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียนที่ สพป. 4 จชต. กำหนด บริหารวิชาการ 
............ พ.ย. 64 - Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้ ม.4/1 (ร.ร.............) (..............พ.ย. 64) ม.5/1 (ร.ร.............) (..............พ.ย. 64) บริหารวิชาการ 
............ พ.ย. 64 
............ พ.ย. 64 

- นักเรียนชั้น ม.3 สอบคัดเลือกรอบแรก เข้าเรียนชั้น ม.4 ปกีารศึกษา 2565 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล 
- ม.1,2,3 สอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (TEDET)  
  ของ สสวท. 13.00-16.30 น. ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล 

บริหารวชิาการ 
 
บริหารวิชาการ 

............ พ.ย. 64 - นักเรียนไทยพุทธ สอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก เวลา 08.30-15.50 น. ณ อาคารเรียน 3 ร.ร.จ.ภ.สตูล  บริหารวชิาการ 

........... พ.ย. 64 - ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงาน จ.ภ.วิชาการ’64 เวลา 16.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล บริหารวชิาการ 
 

 

 
 

 

(นายปัญญา  ขุนฤทธ์ิแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 


