
 
ปฏิทินปฎบิัติงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

ประจำเดือนธันวาคม 2564 
วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติงาน ฝ่ายรับผิดชอบ 

พ.     1 ธ.ค. 64 
พ.     1 ธ.ค. 64 
 
พ.     1 ธ.ค. 64 
พ.     1 ธ.ค. 64 
พ.     1 ธ.ค. 64 
 
 
พ.     1 ธ.ค. 64 

- พัฒนา อาคารสถานท่ี และ หอพกั ของ ร.ร.จ.ภ.สตูล ให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย ทุกจุด (1-31 ธ.ค.64) 
- การส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี คนมีวินัย คนเก่ง และคนมีความสุข เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
  ของครูผู้สอนทุกคน ทุกรายวิชา ทุกคาบเรียน (1-31 ธ.ค. 64) 
- นโยบายการจัดการเรียนการสอนรายคาบ เพ่ือมุ่งพัฒนาความรู้คู่วินัยและคุณธรรม (1-31 ธ.ค. 64) 
- นโยบายการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ม.1-6 รายบุคคล (GPA 3.00 ขึ้นไป) (1-31 ธ.ค. 64) 
- จัดเตรียมความพร้อมสูงสุดในการจัดงาน PCSHSST Academic Festival and Science Fair 2021  
  13-14 ม.ค. 65 (สถานท่ี การต้อนรับ พิธีเปิดงาน โครงงาน นิทรรศการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ฯลฯ 
  (1-30 ธ.ค. 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 ธ.ค. 64) 

บริหารทั่วไป/กิจการนร. 
บริหารวิชาการ 
 
บริหารวิชาการ 
 

บริหารวิชาการ/กิจการ
นักเรียน 
บริหารวิชาการ 
บริหารท่ัวไป 
 
 
 
 

บริหารวชิาการ 

ศ.     3 ธ.ค. 64 - ประชุมครูและบุคลากร คร้ังท่ี 11/2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแคแสด ร.ร.จ.ภ.สตูล สำนักงานผู้อำนวยการ 
อา    5 ธ.ค. 64 - วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บริหารงานบคุคล 
พ.    8 ธ.ค. 64 - ประชุมคณะกรรมการนักเรียน ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2564 เวลา 16.00-18.00 น.  

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

ส.    11 ธ.ค. 64 - สอนเสริมทางวิชาการ ม.1 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล (11,25 ธ.ค. 64)  บริหารวชิาการ 
อ.    14 ธ.ค. 64 - ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2564 เวลา 15.20-18.00 น. ณ ห้องเสม็ดแดง ร.ร.จ.ภ.สตูล   สำนักงานผู้อำนวยการ 

ศ.    17 ธ.ค. 64 - เวลา 08.30 – 13.30 น.  ม.1-6 ทุกคน ร่วมงาน จ.ภ.สตูล ทำบุญร่วมใจ ณ เวทีวิทยาศาสตร์ (พุทธ)  
  ห้องกันเกรา (อิสลาม)   เวลา 13.30-16.30 น. Super Big Cleaning Day ณ บริเวณ ร.ร.จ.ภ.สตูล 

บริหารวชิาการ 
 

ส.    18 ธ.ค. 64 - ปิดหอพักกลางเดือนธันวาคม 2564 (18-19 ธ.ค. 64) บริหารกิจการนักเรียน 
อา.  19 ธ.ค. 64 - ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ม.1-6 ภาคเรียนท่ี 2/2564 เวลา 08.30-11.30 น. 

  ณ หอประชุม 20 ป ีร.ร.จ.ภ.สตูล “PCSHSST Excellence Awards Day 2021”  มอบรางวัลแห่งความดี 
  แก่นักเรียน ผ่านระบบออนไลน์ 

บริหารกิจการนักเรียน 

พฤ.  30 ธ.ค. 64 - งานสังสรรค์ปีใหม่ 2565 ของคณะครู บุคลากร และครอบครัว เวลา 18.00-23.00 น. ณ เวทีวิทยาศาสตร์    บริหารงานบคุคล 
ศ.    31 ธ.ค. 64 - ปิดหอพักประจำเดือนธันวาคม 2564 (31 ธ.ค. 64 – 3 ม.ค. 65)) บริหารกิจการนักเรียน 
...........ธ.ค. 64 
...........ธ.ค. 64 

- ประกาศผลการสอบรอบแรก ม.1 ปีการศึกษา 2565 
- ประกาศผลการสอบรอบแรก ม.4 ปีการศึกษา 2565 

บริหารวชิาการ 
บริหารวชิาการ 

...........ธ.ค. 64 - ม.1-6 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2564 (.......ธ.ค. 64) บริหารวชิาการ 

...........ธ.ค. 64 - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังท่ี 70 ปีการศึกษา 2564 ภาคใต้ จังหวัดสตูล ณ..................ธ.ค. 64) บริหารวชิาการ 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

(นายปัญญา  ขุนฤทธ์ิแก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 


