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ปฏิทินปฎบิัติงานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

ประจ าเดือนธันวาคม 2559 
วัน เดอืน ป ี รายการปฏิบตัิงาน ฝ่ายรบัผิดชอบ 

พฤ.     1 ธ.ค. 59 
พฤ.     1 ธ.ค. 59 
พฤ.     1 ธ.ค. 59 
พฤ.     1 ธ.ค. 59 
 
 
พฤ.     1 ธ.ค. 59 
 
พฤ.     1 ธ.ค. 59 
พฤ.     1 ธ.ค. 59 

- พัฒนา อาคารสถานที่ และ หอพกั ของ ร.ร.จ.ภ.สตูล ให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรืน่ สวยงาม ปลอดภัย ทกุจดุ (1-31 ธ.ค.59) 
- นโยบายการจัดการเรียนการสอนรายคาบ เพ่ือมุ่งพัฒนาความรู้คู่วินัยและคุณธรรม (1-31 ธ.ค. 59) 
- นโยบายการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ม.1-6 รายบุคคล (GPA 3.00 ขึ้นไป) (1-31 ธ.ค. 59) 
- จัดเตรียมความพร้อมสูงสุดในการจัดงาน PCCST Academic Festival and Science Fair 2016  
  11-12 ม.ค. 60 (สถานท่ี การต้อนรับ พิธีเปิดหอประชุม 20 ป ีพิธีเปิดงาน พิธีเปิดอาคารหอสมุด  
  โครงงาน นิทรรศการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ฯลฯ (1-30 ธ.ค. 59) 
- คณะครูร่วมคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 ม.4-6    2-4 ธ.ค. 59 ณ โรงแรมนานาชาติ 
  บางแสน จ.ชลบุรี  (1-5 ธ.ค. 59) (ร.ร.จ.ภ.ชลบุรี รับผิดชอบ) 
- ประชุมครูและบุคลากร คร้ังท่ี 10/2559 เวลา 14.20 น. ณ ห้องกันเกรา ร.ร.จ.ภ.สตูล 
- คณะครแูละคณะบุคลากร ร.ร.จ.ภ.สตูล ศึกษาดูงานภาคเหนือ (1-7 ธ.ค. 59) 

บริหารทั่วไป/กิจการนร. 
บริหารวิชาการ 
 

บริหารวิชาการ/กิจการนักเรียน 
บริหารวิชาการ 
บริหารท่ัวไป 
 
บริหารวชิาการ 
 
ส านักงานผู้อ านวยการ 
บริหารงานบคุคล 

ส.      3 ธ.ค. 59 - ปิดหอพักกลางเดือนธันวาคม 2559 (3-12 ธ.ค. 59) บริหารกิจการนักเรียน 
พ.      7 ธ.ค. 59 - ประกาศผลคะแนนสอบข้อเขียน ม.6 สอบตรง มอ.’60 บริหารวชิาการ 
อา.   11 ธ.ค. 59 - นักเรียน ชั้น ม.1-6 ท่ีได้รับการพิจารณารับรางวัลแห่งความดีบนเวทีหอประชุม 20 ปี และผู้ขับร้องเพลง 

  สรรเสริญพระบารมี วันประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 12 ธ.ค. 59 เวลา 08.30 น. ทุกคน  
  เข้าหอพักเพื่อเตรียมความพร้อมการรับรางวลัแห่งความดี 

บริหารวชิาการ 

จ.     12 ธ.ค. 59 - ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ม.1-6 ภาคเรียนท่ี 2/2559 เวลา 08.30-13.00 น. 
  ณ หอประชุม ร.ร.จ.ภ.สตูล “PCCST Excellence Awards Day 2016”  มอบรางวัลแห่งความดีแก่นักเรียน 

บริหารกิจการนักเรียน 

อ.     13 ธ.ค. 59 
อ.     13 ธ.ค. 59 

- ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 10/2559 เวลา 15.00-18.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล   
- คณะครูร่วมคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559  ม.1-3 ร.ร.จ.ภ.ภาคใต้ (วิชาภาษาอังกฤษ  
  และสุขศึกษา) ณ จ.นครศรีธรรมราช  (13-14 ธ.ค. 59) 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
บริหารวชิาการ 

พ.    14 ธ.ค. 59 - ม.3 ทุกคน สอบประเมิน PRE O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา 
  ปีการศึกษา 2559 เวลา 08.30-14.30 น. ณ ห้องเสม็ดขาว และห้องกันเกรา ร.ร.จ.ภ.สตูล (14-15 ธ.ค. 59) 

บริหารวิชาการ 

พฤ.   15 ธ.ค. 59 
พฤ.   15 ธ.ค. 59 
 

- เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มารับบรจิาคโลหิต เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชั้นล่างหอธารปลิว ร.ร.จ.ภ.สตูล 
- ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ทุกคน ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย เวลา 14.30-17.30 น.  
  ณ หอพัก ร.ร.จ.ภ.สตูล 

บริหารทั่วไป 
บริหารกิจการนักเรียน 

ศ.     16 ธ.ค. 59 - ประกาศผลการสอบรอบแรก ม.4 ห้องวิทยาศาสตร์ภูมิภาค’2560 บริหารวิชาการ 
ศ.     16 ธ.ค. 59 - ม.1 ทุกคน ฝึกปฏิบัติการภาคสนามวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ณ คณะวิทย์ ม.ทักษิณ พัทลุง   (16-17 ธ.ค. 59) บริหารวชิาการ 
ส.     17 ธ.ค. 59 - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 66 ระดับภาคใต้ 18-23 ธ.ค. 59 ณ จ.ระนอง   (17-24 ธ.ค. 59) บริหารวิชาการ 
อ.     20 ธ.ค. 59 
 
อ.     20 ธ.ค. 59 

- ครู 6 คน นักเรียน 9 คน ร่วมงาน Thailand – Japan Student ICT Fair 2016 (TJ-SIF 2016)  
  21-23 ธ.ค. 59 ณ ร.ร.จ.ภ.ชลบุรี (20-24 ธ.ค. 59) 
- ม.1-6 ฟังบรรยายการสรา้งแรงบันดาลใจด้านภาษาอังกฤษ 13.40-17.00 น.  ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล 

บริหารวชิาการ 
 
 
 
 
 
 
 

บริหารวิชาการ 
พ.    21 ธ.ค. 59 - ม.1-6 ฟังบรรยายด้านพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์ 13.40 – 17.00 น. ณ ณ หอประชุม 20 ปี  บริหารวิชาการ 

พฤ.   22 ธ.ค. 59 - ม.1-6 ฟังบรรยายการสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ 13.40-17.00 น.  ณ หอประชุม 20 ปี  ร.ร.จ.ภ.สตูล บริหารวิชาการ 

ศ.     23 ธ.ค. 59 - เวลา 08.30 – 13.30 น.  ม.1-6 ทุกคน ร่วมงาน จ.ภ.สตูล ท าบุญร่วมใจ ณ เวทีวิทยาศาสตร์ (พุทธ)  
  ห้องอิสลามศึกษา (อิสลาม)   เวลา 13.30-16.30 น. Super Big Cleaning Day ณ บริเวณ ร.ร.จ.ภ.สตูล 

บริหารวชิาการ 

ส.     24 ธ.ค. 59 
 
ส.     24 ธ.ค. 59 

- ม.6 สอบวิชาสามัญ 9 วิชา (คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชวีวทิยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ  
  คณิตศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป) ณ สนามสอบต่างๆ (24-25 ธ.ค. 59) 
- สอนเสริมทางวิชาการ ม.1 เวลา 09.00 – 15.00 น. (24,25 ธ.ค. 59) ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล 

บริหารวชิาการ 
 
บริหารวชิาการ 

พ.    28 ธ.ค. 59 - ม.1-6 สอบวัดผลกลางภาคเรียนท่ี 2/2559 (28,29,30 ธ.ค. 2559) บริหารวิชาการ 
ศ.    30 ธ.ค. 59 - ประกาศผลการสอบรอบแรก ม.1 ห้องวิทยาศาสตร์ภูมิภาค’2560 บริหารวิชาการ 
ส.     31 ธ.ค. 59 - ปิดหอพักประจ าเดือนธันวาคม 2559 (31 ธ.ค. 59- 3 ม.ค. 60) บริหารกิจการนักเรียน 

 

 

 


