
 
ปฏิทินปฏิบตัิงานโรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

ประจำเดือน มีนาคม 2564 
วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติงาน ฝ่ายรับผิดชอบ 

จ      1 มี.ค. 64 
 
จ      1 มี.ค. 64 

- พัฒนา อาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์ และ หอพกั ของ ร.ร.จ.ภ.สตูล ใหส้ะอาด เรียบรอ้ย ร่มรื่น สวยงาม  
  และปลอดภัย  ทกุจดุ (1-31 มี.ค. 64) 
- ม.1-6 ทุกคน สอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (CEFR) คร้ังที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 เวลา 16.30-18.30 น. 
  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1,2,3 ร.ร.จ.ภ.สตูล (1-5 มี.ค. 64) 

บริหารทัว่ไป 
บริหารกจิการนักเรียน 
บริหารวชิาการ 

พฤ.    4 มี.ค. 64 - ประชุมครูและบุคลากร คร้ังท่ี 3/2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแคแสด ร.ร.จ.ภ.สตูล สำนักงานผูอ้ำนวยการ 
ศ.      5 ม.ีค. 64 
ศ.      5 ม.ีค. 64 

- นักเรียนไทยพุทธ สอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก เวลา 08.30-15.50 น. ณ อาคารเรียน 3 ร.ร.จ.ภ.สตูล 
- ค่ายอิสลามนำชีวิต ม.1 และ ม.4 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล (5-6 มี.ค. 64) 

บริหารวชิาการ 
บริหารวชิาการ 

ส.       6 มี.ค. 64 
ส.       6 มี.ค. 64 
ส.       6 มี.ค. 64 

- ม.3 สอบรอบสอง เขา้ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล (6-7 มี.ค. 64) 
- Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้ ม.4/1 (ร.ร.อบุลรัตน์ฯ จ.พัทลุง) (6-7 มี.ค. 64)  
- Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้ ม.5/1 (ร.ร.สตรีพัทลุง จ.พัทลุง) (6-7 มี.ค. 64) 

บริหารวชิาการ 
บริหารวชิาการ 
บริหารวชิาการ 

พฤ.   11 มี.ค. 64 - ประชุมคณะกรรมการนักเรียนร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที ่3/2564 ณ ห้องเสม็ดขาว   
  เวลา 16.00-18.00 น. 

บริหารกิจการนักเรียน 

ศ.     12 มี.ค. 64 - ปัจฉิมนิเทศ ม.3,ม.6 (แคแสดช่อ 24) เวลา 08.30-20.00 น. ณ เวทีวิทยาศาสตร์,หอประชุม 20 ปี  
  และอาคารศูนย์กีฬา ร.ร.จ.ภ.สตูล 

บริหารกิจการนักเรียน 

ส.      13 ม.ีค. 64 
ส.      13 ม.ีค. 64 
ส.      13 ม.ีค. 64 

- กิจกรรม “สานสัมพันธ์ชาวหอพัก” ปีการศึกษา 2563 เวลา 18.00-22.00 น. ณ อาคารหอพัก ร.ร.จ.ภ.สตูล 
- ม.3 สอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 (13-14 มี.ค. 64) 
 - การคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบวัดผลปลายภาค ม.1-5 ภาคเรียนที่ 2/2563 (13-14 ม.ีค. 64) 

บริหารวชิาการ 
บริหารวชิาการ 
บริหารวชิาการ 

จ.      15 ม.ีค. 64 - ม.6 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (15,17 ม.ีค. 64) บริหารวชิาการ 
อ.      16 มี.ค. 64 - ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564 เวลา 15.20-17.00 น. ณ ห้องเสม็ดแดง ร.ร.จ.ภ.สตูล สำนักงานผู้อำนวยการ 
พฤ.    18 มี.ค. 64 
 
พฤ.    18 มี.ค. 64 

- พิธีถวายพระพรเน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
  (2 เม.ย.) เวลา 07.30 น. ณ บริเวณลานหน้าเสาธง ร.ร.จ.ภ.สตูล 
- ประกาศผลการสอบรอบสองเขา้ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (144 คน) 

บริหารกิจการนักเรียน 
 
บริหารวชิาการ 

ศ.      19 มี.ค. 64 
ศ.      19 มี.ค. 64 

- นิทรรศการ “เปิดโลกชุมนุม” ภาคเรียนที่ 2/2563 เวลา 15.00-17.00 น. ณ เวทีวิทยาศาสตร์ ร.ร.จ.ภ.สตูล 
- ประกาศผลการสอบรอบแรก ม.1 ปีการศึกษา 2564 

บริหารวชิาการ 
บริหารวชิาการ 

ส.      20 ม.ีค. 64 
ส.      20 ม.ีค. 64 

- ปิดหอพักกลางเดือนมีนาคม 2564 (20-21 มี.ค. 64) 
- ม.6 สอบ GAT/PAT ณ สนามสอบต่างๆ (20-23 มี.ค. 64) 

บริหารกิจการนักเรียน 
บริหารวชิาการ 

จ.      22 ม.ีค. 64 
จ.      22 ม.ีค. 64 

- จัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 (22 มี.ค. – 2 เม.ย. 64) 
- ติว O-NET ม.6 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องกันเกรา ร.ร.จ.ภ.สตูล (22-26 มี.ค. 64) 

บริหารวชิาการ 
บริหารวชิาการ 

พฤ.    25 มี.ค. 64 - ครูผู้สอน ม.6 ส่งผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (ปพ.5) ภายในวันที่ 25 มี.ค 64 บริหารวชิาการ 
ศ.      26 มี.ค. 64 
ศ.      26 มี.ค. 64 

- ม.1-5 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (26,29,31 มี.ค. 64) 
- วันสุดท้ายของการส่งชิ้นงานของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 

บริหารวชิาการ 
บริหารวชิาการ 

ส.      27 ม.ีค. 64 
ส.      27 ม.ีค. 64 

- ม.6 สอบ O-NET เวลา 08.30-16.30 น. ณ ร.ร.สตูลวิทยา (27-28 มี.ค. 64) 
- ป.6 สอบรอบสอง เข้า ม.1 ปีการศึกษา 2564 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล 

บริหารวชิาการ 
บริหารวชิาการ 

อ.      30 มี.ค. 64 
อ.      30 มี.ค. 64 

- ประชุมครูและบุคลากร คร้ังท่ี 4/2564 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง  
  ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล เวลา 10.00-16.30 น. 

สำนักงานผูอ้ำนวยการ 
บริหารงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(นายปัญญา  ขุนฤทธิ์แก้ว) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล 


