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ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  (ฉบับนักเรียน) 

 
 

เดือน พฤษภาคม 2564 
วัน เดือน ป ี เวลา รายการ ผู้รับผิดชอบ(ฝ่าย) 

พฤหัสบดีที่ 27 09.00 – 10.30 น.
ด้วยระบบออนไลน์ 

นักเรียนทุกระดับชั้น (ม.1-ม.6) พบอาจารย์ที่ปรึกษา                        
เพ่ือรับฟังค าชี้แจงการลงทะเบียนและตารางสอน   

อาจารย์ที่ปรึกษา 
ม.1-ม.6 

ศุกร์ที่ 28 ระบบออนไลน์ นักเรียนชั้นทุกระดับชั้น ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
วิชาการ 

(งานทะเบียน) 
(งานสารสนเทศฯ) 

09.00-10.00 น. นักเรียนชั้น ม.5 -ม.6 ลงทะเบียนเรียน   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
10.00-11.00 น. นักเรียนชั้น ม.3 -ม.4 ลงทะเบียนเรียน   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
11.00-12.00 น. นักเรียนชั้น ม.1-ม.2 ลงทะเบียนเรียน    ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
13.00-16.30 น. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 

ด้วยระบบออนไลน์ 
กิจการนักเรียน 

อาทิตย์ที่ 30 พ.ค.-
อังคารที่ 1 มิ.ย. 

 นักเรียนกรอกแบบประเมินสุขภาพเบื้องต้นและยืนยันสถานที่พ านักอาศัย 
ในจังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที่ 1 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เดือนมิถุนายน 2564   
วันที่  เวลา รายการ ผู้รับผิดชอบ(ฝ่าย) 

อังคารที่ 1  เปิดภาคเรียนที่ 1/2564   

อังคารที่ 1-ศุกร์ที่ 11  นักเรียนทุกระดับชั้น เรียนด้วย รูปแบบ Online  

อังคารที ่1– 
ศุกร์ที่ 11 มิ.ย. 

 ระยะเวลาเปลี่ยนแผนการเรียน ของนักเรียนชั้น ม.5 
 นักเรียนแจ้งเปลี่ยนแผนการเรียนฯ ท่ีอาจารย์ที่ปรึกษา 

วิชาการ 
(งานทะเบียน) 

08.30-16.30 น. วันลงทะเบียนหลังก าหนด ภาคเรียนที่ 1/2564  
โดยให้นักเรียนมาติดต่อที่งานทะเบียน เท่าน้ัน 

วิชาการ (งานทะเบียน) 

อังคารที ่1 -  
ศุกร์ที่ 13 ส.ค. 

 ระยะเวลาเปลี่ยนแผนการเรียน ของนักเรียนชั้น ม.4 วิชาการ 
(งานทะเบียน) 

พฤหัสบดีที่ 3  ❖ วันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  
ศกร์ที ่4 มิ.ย.- 
ศุกร์ที่ 9 ก.ค. 

16.30-18.00 น. กิจกรรมร้องเพลงเชียร์ ของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4/6-4/7 
ด้วยระบบออนไลน์ 

กิจการนักเรียน  

พฤหัสบดีที่ 10 – 
เสาร์ที่ 12 

 นักเรียนกรอกแบบประเมินสุขภาพเบื้องต้นและยืนยันสถานที่พ านักอาศัย 
ในจังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที่ 2 

 

จันทร์ที่ 14 มิ.ย.- 
ศุกร์ที่ 9 ก.ค. 

 นักเรียนทุกระดับชั้น เรียนด้วยรูปแบบ Online-Onsite  

จันทร์ที่ 14- 
อังคารที่ 15 

 สอบแกต้ัวของนักเรียนชั้น ม.1, ม.2, ม.4, ม.5 ภาคเรียนท่ี 2/2563 วิชาการ 

จันทร์ที่ 14-  
ศุกร์ที่ 25 

 สอบกลางภาคนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2564 วิชาการ 
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เดือนมิถุนายน 2564   
วันที่  เวลา รายการ ผู้รับผิดชอบ(ฝ่าย) 

จันทร์ที่ 14  ❖ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     เรียนรูปแบบ  Onsite  

❖ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เรียนรูปแบบ  Online  
 08.00-08.30 น. นักเรียนทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 พบอาจารย์ทีป่รึกษา  

เพ่ือรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 ,ตรวจระเบียบ ฯลฯ  ณ ห้องเรียน 
-วิชาการ 

-อาจารย์ที่ปรึกษา ม.1-ม.3 

(งดการเรียนคาบที่ 1 
รูปแบบ Online- Onsite ) 

08.30-09.00 น. นักเรียนทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรกึษา  
เพ่ือรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 ,ตรวจระเบียบ ฯลฯ  ณ ห้องเรียน 

08.30-12.00 น. สอบแกต้ัว กลุ่มสาระฯ คณติศาสตร์, การงานอาชีพฯ,สขุศึกษาและพลศึกษา  

13.00-16.30 น. สอบแกต้ัว กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษาฯ  

08.30-16.30 น. บอกเลิก – บอกเพ่ิมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , 2 และ 1 วิชาการ (งานทะเบียน) 
อังคารที่ 15 ❖ นักเรียนทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เรียนรูปแบบ    Onsite  

❖ นักเรียนทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น      เรียนรูปแบบ   Online  
 08.00-08.30 น. นักเรียนทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบอาจารย์ที่ปรึกษา  

เพ่ือรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 ,ตรวจระเบียบ ฯลฯ  ณ ห้องเรียน 
-วิชาการ 

-อาจารย์ที่ปรึกษา ม.4-ม.6 

08.30-12.00น. สอบแกต้ัว กลุ่มสาระฯ คณติศาสตร์,การงานอาชพีฯ,สขุศึกษาและพลศึกษา  

13.00-16.30น. สอบแกต้ัว กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษาฯ,สาขาภาษาจีน 
กิจกรรมแนะแนว, กิจกรรมอิสระ 

 

08.30-16.30 น. บอกเลิก – บอกเพ่ิมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 , 5 และ 4 วิชาการ (งานทะเบียน) 
08.30-16.30น. นักเรียนชั้น ม.5 ที่แจ้งเปลี่ยนแผนการเรียนฯ ให้มาย่ืนความประสงค ์

ที่งานทะเบียน 
วิชาการ 

(งานทะเบียน) 
พุธที่ 16 08.30-16.30 น. ประกาศผลบอกเลิก – บอกเพ่ิมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , 2 และ 1 วิชาการ (งานทะเบียน) 

พฤหัสบดีที่ 17 07.20-10.00 น. งานแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

พัฒนาองค์กรฯ 
(งดการเรียนคาบที่ 1-2 
รูปแบบ Online- Onsite ) 

08.30-16.30 น. ประกาศผลบอกเลิก – บอกเพ่ิมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 , 5 และ 4 วิชาการ (งานทะเบียน) 
ศุกร์ที่ 18- 
อาทิตย์ที่ 20 

 นักเรียน ชั้น ม.6 (โครงการ วมว.มช.) น าเสนอผลงานทางด้านโครงงาน
วิทยาศาสตร์  (Forum) ด้วยระบบออนไลน์ 

โครงการ วมว.มช. 

เสาร์ที่ 19 09.00-11.00 น. การทดสอบวัดความรู้และทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.6 วิชาการ (คณิตศาสตร์) 
จันทร์ที่ 21  ส่งผลสอบแก้ 0, ร, มผ ของนักเรียนชัน้ ม.1, ม.2, ม.4, ม.5  

พุธที่ 23 16.30-18.00 น. ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่น  
ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบออนไลน์ 

วิชาการ (งานทะเบียน) 

จันทร์ที่ 28 ม.ิย– 
ศุกร์ที่ 2 ก.ค. 

08.30-16.30 น. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 3.25 ข้ึนไป                             
เพ่ือตรวจสอบและแจ้งการแก้ไข 

วิชาการ (งานทะเบียน) 

เลื่อนไม่มีก าหนด  กิจกรรมรับน้องข้ึนดอย 
 
 
 

กิจการนักเรียน 
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เดือนกรกฎาคม 2564 
วันที่  เวลา รายการ ผู้รับผิดชอบ(ฝ่าย) 

จันทร์ที่ 12    นักเรียนทุกระดับชั้น เข้าชั้นเรียนตามปกติ  
จันทร์ที่ 12 ก.ค – 
ศุกร์ที่ 10 ก.ย. 

16.30-18.00 น. กิจกรรมร้องเพลงเชียร ์ กิจการนักเรียน 

พุธที่ 14 16.30 น. ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.6  
ดูผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2564 (ออนไลน์) 

วิชาการ 

 
พฤหัสบดีที่ 15 
งดการเรียนการสอน 

คาบที่ 1-8 

07.30-09.00 น. งานท าบุญโรงเรียน  พัฒนาองค์กรฯ 
09.00-10.00 น. พิธีไหว้ครู  กิจการนักเรียน 
10.00-12.00 น. งานฮับขวัญน้องหล้า พัฒนาองค์กรฯ+สมาคมฯ 

13.00-16.30 กิจกรรมรับน้อง กิจการนักเรียน 
กิจกรรม Freshy กิจการนักเรียน 

พฤหัสบดีที่ 22 07.30-07.45 น. กิจกรรมวันถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วิชาการ (สังคม) 
07.45-10.00 น. 

 
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา  (ตัวแทนห้อง) 
ไม ่งดการเรียนการสอน  

กิจการนักเรียน 

09.00-12.00 น. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ส าหรับนักเรียนและบุคลากรที่สนใจ บริหารทั่วไป 
เสาร์ที่ 24  ❖ วันหยุดเน่ืองในวันอาสาฬหบูชา  
อาทิตย์ที่ 25  ❖ วันหยุดเน่ืองในวันเข้าพรรษา  
จันทร์ที่ 26 ❖ วันหยุดเน่ืองในวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา  
อังคารที่ 27 ❖ วันหยุดเน่ืองในวันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา  
พุธที่ 28  ❖ วันหยุดเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

เดือนสิงหาคม 2564 
วันที่  เวลา รายการ ผู้รับผิดชอบ(ฝ่าย) 

จันทร์ที่ 2-  
อังคารที่ 31 ส.ค. 

 รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.4 (วมว.) ปีการศึกษา 2565 
(รับสมัครทาง Internet) 

วิชาการ (วมว.) 

จันทร์ที่ 2 และพุธที่ 4   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2564 อาจารย์ทุกท่าน 
อังคารที่ 3 ,พฤหัสบดี 
ที่ 5,เสาร์ที่ 7 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2564 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 

อาจารย์ทุกท่าน 

พฤหัสบดีที่ 5 07.45 – 08.00 น. กิจกรรมวันแม่ วิชาการ (สังคม) 
จันทร์ที่ 9-ศุกร์ที่ 13 งดการเรียนการสอน การศึกษาดูงานของบุคลากร คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564 
พัฒนาองค์กรฯ 

  พฤหัสบดีที่ 12  ❖ วันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 

 

จันทร์ที่ 16-ศุกร์ที่ 20 
 
 

 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ วิชาการ (วิทยาศาสตร์) 
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หมายเหตุ : ปฏทิินกิจกรรมน้ี อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)    
                                                        
                                                    ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 

 

  

เดือนสิงหาคม 2564 
วันที่  เวลา รายการ ผู้รับผิดชอบ(ฝ่าย) 

 เสาร์ที่ 21  
 

ผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-5  
ดูผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2564 (ม.1-5) ผ่านระบบออนไลน์ 

       วิชาการ  
 

07.00-12.00 น. ค่ายเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสภานักเรียน รุ่นที่ 51 ครั้งที่ 1 
 ส าหรับนักเรียนชั้น ม.4 

กิจการนักเรียน 

จันทร์ที่ 23 14.50-16.35 น. โครงการเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพเพ่ือการสอบสมัภาษณ์ 
ของนักเรียนชั้น ม.6 

วิชาการ (งานแนะแนว) 

พุธที่ 25 13.00 – 16.35 น. โครงการมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ปีการศึกษา 2563 วิชาการ 
พุธที่ 25-ศุกร์ที่ 27  สัปดาห์ห้องสมุด วิชาการ 

ศุกร์ที่ 27 17.00-20.30 น. กิจกรรม Show Cheer  ส าหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4/6-ม.4/7 กิจการนักเรียน  

เดือนกันยายน 2564 
วันที่  เวลา รายการ ผู้รับผิดชอบ(ฝ่าย) 

ศุกร์ที่ 10 10.00-12.00 น. พิธีมอบทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 วิชาการ(แนะแนว) 
17.00-20.00น. งานปิดห้องเชียร์ Demon To Demon ส าหรับนักเรียน ม.1 และ ม.4/6-ม.4/7 กิจการนักเรียน 

จันทร์ที่ 20 09.00 น. ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 วิชาการ 
จันทร์ที่ 27 ,พุธที ่29 
ก.ย., ศุกร์ที่ 1 ต.ค. 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 อาจารย์ทุกท่าน 

อังคารที่ 28, พฤหัสบดี
ที่ 30ก.ย.,เสาร์ที่ 2 ต.ค. 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564 

อาจารย์ทุกท่าน 


