
ปฏิทินปฏิบัตงิานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ประจำเดือน เมษายน 2564 

วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติงาน ฝ่ายรับผิดชอบ 
พฤ.    1 เม.ย. 64 
 
พฤ.    1 เม.ย. 64 

- พัฒนา อาคาร สถานที่ ภูมทิัศน์ และ หอพัก ของ ร.ร.จ.ภ.สตูล ให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น 
  สวยงาม และปลอดภัย  ทุกจุด  (1-30 เม.ย. 64) 
- ประกาศผลการสอบรอบสองเขา้ ม.1 ปีการศึกษา 2564 (96 คน) 

บริหารทั่วไป 
บริหารกิจการนักเรียน 
บริหารวชิาการ 

ส.     3 เม.ย. 64 
ส.      3 เม.ย. 64 
 
ส.      3 เม.ย. 64 
 

- ม.6 สอบ  9 วิชาสามัญ ณ สนามสอบต่างๆ (3-4 เม.ย. 64) 
- ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564 เวลา 10.00-11.30 ณ หอประชุม 20 ปี  
  ร.ร.จ.ภ.สตูล 
- ม.1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน  96 คน รายงานตัว มอบตัว และทำสญัญารับทุน เวลา 11.30-15.00 น.  
  ณ ห้องเสม็ดแดง ร.ร.จ.ภ.สตูล 

บริหารวชิาการ 
บริหารวชิาการ/งบประมาณ 
 
บริหารวชิาการ/งบประมาณ 
 

อา.    4 เม.ย. 64 
 
อา.    4 เม.ย. 64 
 

- ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564  เวลา 10.00-11.30 ณ หอประชุม 20 ปี  
  ร.ร.จ.ภ.สตูล 
- ม.4 ปีการศึกษา 2564  จำนวน 144 คน รายงานตัว มอบตัว และทำสญัญารับทุน เวลา 11.30-15.00 น.  
  ณ ห้องเสม็ดแดง ร.ร.จ.ภ.สตูล 

บริหารวชิาการ/งบประมาณ 
 
บริหารวชิาการ/งบประมาณ 

จ.     5 เม.ย. 64 - ครูผู้สอน ม.3 ส่งผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (ปพ.5) ภายในวันที่ 5 เม.ย. 64 บริหารวชิาการ 
อ.     6 เม.ย. 64 - วันจักรี บริหารงานบคุคล 
พ.     7 เม.ย. 64 
พ.     7 เม.ย. 64 

- ครูผู้สอน ม.1,2,4,5 ส่งผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (ปพ.5) ภายใน 7 เม.ย. 64 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานหอพัก ณ ตันหยงบุรี รีสอร์ท อ.เมือง จ.สตูล (7-8 เม.ย. 64) 

บริหารวชิาการ 
บริหารกิจการนักเรียน 

ศ.      9 เม.ย. 64 
 
ศ.      9 เม.ย. 64 
ศ.      9 เม.ย. 64 

- คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เข้ารว่มประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน 
  ในรอบปีการศึกษา 2563 การพฒันาต่อยอดในปีการศึกษา 2564 ณ ปากน้ำรสีอร์ท อ.ละงู จ.สตูล 
- ประกาศผลการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2563 
- ม.3,6 รับ ปพ.1,ปพ.2 จากครูที่ปรึกษา เวลา 10.00-12.00 น. ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล  

บริหารงบประมาณ 
 
บริหารวชิาการ 
บริหารวชิาการ 

ส.     10 เม.ย. 64 
ส.     10 เม.ย. 64 

- ปิดภาคเรียนท่ี 2/2563 ปิดภาคฤดูร้อน (10 เม.ย. – 16 พ.ค. 64) 
- ค่ายสร้างจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยคณะผู้บริหาร ครู และบคุลากร จำนวน 47 คน ณ ร.ร.บา้นบุโบย 
  อ.ละงู จ.สตูล (10-11 เม.ย. 64) 

บริหารวิชาการ/ทุกฝ่าย 
บริหารงานบคุคล 

อ.     13 เม.ย. 64 - การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ร.ศ.1442 ของชาวไทยมุสลมิ (13 หรือ14 เม.ย. 64) บริหารงานบคุคล 
ศ.     16 เม.ย. 64 - รองผู้อำนวยการโรงเรียน ปฏิบัติราชการแทน ผอ.ร.ร.จ.ภ.สตูล ช่วงปิดภาคเรียน 2/2563  

  (16-20 เม.ย. 64) 
รองฯสินีนาฎ 

พ.     21 เม.ย. 64 
 
พ.     21 เม.ย. 64 
 

- รองผู้อำนวยการโรงเรียน ปฏิบัติราชการแทน ผอ.ร.ร.จ.ภ.สตูล ช่วงปิดภาคเรียน 2/2563  
(21-23 เม.ย. 64) 

- การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ณ โรงแรมบางกอกชฎา 
  กทม. (21-23 เม.ย. 64) 

รองฯธรรมศักด์ิ 

พฤ.   22 เม.ย. 64 - ประกาศผลคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2563 บริหารวชิาการ 
ส.     24 เม.ย. 64 - รองผู้อำนวยการโรงเรียน ปฏิบัติราชการแทน ผอ.ร.ร.จ.ภ.สตูล ช่วงปิดภาคเรียน 2/2563  

  (24-27 เม.ย. 64) 
รองฯนิติมา 

ศ.     23 เม.ย. 64 - ประกาศผลการสอบ GAT/PAT ม.6 ประจำปี 2563 บริหารวชิาการ 
อ.     27 เม.ย. 64 - ประกาศผลคะแนน O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563 บริหารวชิาการ 
พ.     28 เม.ย. 64 - รองผู้อำนวยการโรงเรียน ปฏิบัติราชการแทน ผอ.ร.ร.จ.ภ.สตูล ช่วงปิดภาคเรียน 2/2563  

  (28-30 เม.ย. 64) 
รองฯสมพร 

พฤ.   29 เม.ย. 64 - ประกาศผลการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563 บริหารวชิาการ 
 
 
 
 

 

 

(นายปัญญา  ขุนฤทธิ์แก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล 


