ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วัน/เดือน/ปี
จ.13 - พ.17 ก.ย. 2564
ส.25 ก.ย. 2564
พ.22 - จ.27 ก.ย. 2564
จ.4 ต.ค. 2564
จ.4 - ศ.29 ต.ค. 2564
พฤ.7 ต.ค. 2564
พฤ.7 - จ.25 ต.ค. 2564
พ.13 ต.ค. 2564
ศ.22 ต.ค. 2564
ส.23 ต.ค. 2564
จ.1 พ.ย. 2564
จ.1 พ.ย. 2564
อ.2 พ.ย. 2564
อ.2 – พฤ.4 พ.ย. 2564
อา.7 พ.ย. 2564
อ.9 – จ.15 พ.ย. 2564
พฤ.11 พ.ย. 2564
ส.13 พ.ย. 2564
จ.15 พ.ย. 2564
พฤ.18 พ.ย. 2564
ส.20 พ.ย. 2564
ส.20 พ.ย. – จ.6 ธ.ค. 2564
พฤ.25 พ.ย. 2564
ส.27 พ.ย. 2564
พ.1 ธ.ค. 2564
อา.5 ธ.ค. 2564
จ.6 ธ.ค. 2564
พฤ.9 ธ.ค. 2564
ศ.10 ธ.ค. 2564
จ.13 - ศ.17 ธ.ค. 2564

รายละเอียด
อาจารย์ประจาวิชา ม.3 บันทึกคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนม.3 ชี้แจงเรื่องการเรียนของนักเรียนที่จะศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 เวลา
08.30 น.
สอบแก้ตัวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาส่งรายชื่อและคะแนนสอบวิชาเอกให้สาขาจิตวิทยาฯ
รับสมัคร PSM Test รูปแบบการเรียนรู้ Trilingual Plus+
ประกาศรายชื่อนักเรียนม.3 ที่ได้สทิ ธิ์เข้าวิชาเอก เวลา 16.00 น. ทางเว็บไซต์
นักเรียนม.3 ยืนยันสิทธิ์วิชาเอกด้านวิชาการได้เพียง 1 วิชาเอกเท่านั้น (รอบที่ 1) ผ่าน MS. Teams วิชา
กิจกรรมแนะแนว
หยุดวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ
บพิตร
หยุดชดเชยวันปิยมหาราช
หยุดวันปิยมหาราช
เปิดภาคเรียนที่ 2/2564
สาขาจิตวิทยาฯ ส่งรายชื่อนักเรียนที่ได้วิชาเอกด้านวิชาการให้ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 เข้าวิชาเอกรอบที่ 1 เวลา 16.00 น. ทางเว็บไซต์
รับสมัครนักเรียน ม.3 สอบภาคปฏิบัติ (รอบที่ 2) ผ่าน MS Teams วิชากิจกรรมแนะแนว
สอบ PSM Test รูปแบบการเรียนรู้ Trilingual Plus+ ทาง online ผ่าน MS. Teams
สอบสัมภาษณ์นักเรียน ม.3 วิชาเอกทัศนศิลป์, แอนิเมชั่น, ออกแบบ, DMA, แฟชั่น, ฟิลม์, AS, IMT, อาหาร
การโรงแรม
สอบภาคปฏิบัติเข้าวิชาเอก ม.3 ขึน้ ชั้น ม.4 เอกอาหารและการโรงแรม
สอบภาคปฏิบัติเข้าวิชาเอก ม.3 ขึน้ ชั้น ม.4 เอกแอนิเมชั่น, ทัศนศิลป์, ออกแบบ
ประกาศผลการสอบ PSM Test รูปแบบการเรียนรู้ Trilingual Plus+
สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์เข้าวิชาเอก ม.3 ขึ้นชั้น ม.4 เอกดุริยางค์, เอกศิลปะการแสดง
สอบภาคปฏิบัติเข้าวิชาเอก ม.3 ขึน้ ชั้น ม.4 เอกดิจิทัลฟิลม์, DMA, จิวเวลรี
รับสมัคร PSM Test ม.1 รูปแบบการเรียนรู้แบบปกติ ปีการศึกษา 2565
สอบภาคปฏิบัติเข้าวิชาเอก ม.3 ขึน้ ชั้น ม.4 เอก AS, ออกแบบแฟชั่น
สอบภาคปฏิบัติเข้าวิชาเอก ม.3 ขึน้ ชั้น ม.4 เอกนันทนาการ, IMT, MT, พลศึกษา
สอบสัมภาษณ์นักเรียน ม.3 ขึ้นชั้น ม.4 เอกนันทนาการ, พลศึกษา
สาขาฯ ส่งคะแนนสอบภาคปฏิบตั วิ ิชาเอกที่ฝ่ายวิชาเอกที่ฝ่ายวิชาการและวิจยั
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ
หยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมกีฬาสี (งดการเรียนการสอน)
ประกาศผลการสอบภาคปฏิบตั ิเข้าวิชาเอกชั้นม.3 ทาง Online ผ่าน MS.Teams วิชากิจกรรมแนะแนว เวลา
15.30 น.
หยุดวันรัฐธรรมนูญ
นักเรียน ม.3 ยืนยันสิทธิ์วิชาเอกภาคปฏิบัติ (รอบที่ 2) ได้เพียง 1 วิชาเอกเท่านั้น ผ่าน MS Teams วิชา
กิจกรรมแนะแนว

อา.19 ธ.ค. 2564
จ.20 – ศ.24 ธ.ค. 2564
จ.20 - พฤ.30 ธ.ค. 2564
ศ.24 ธ.ค. 2564
จ.27 ธ.ค. 2564 – จ.3 ม.ค.
2565
พ.22 ธ.ค. 2564
ศ.31 ธ.ค. 2564
ส.1 ม.ค. 2565
ส.1 – จ.10 ม.ค. 2565
จ.3 ม.ค. 2565
จ.3 – 7 ม.ค. 2565
ส.8 ม.ค. 2565
จ.10 – อา.16 ม.ค. 2565
อ.11 – พฤ.20 ม.ค. 2565
จ.17 ม.ค. 2565
จ.31 ม.ค. 2565
จ.31 ม.ค. - ศ.4 ก.พ. 2565
จ.31 ม.ค. - อ.8 ก.พ. 2565
ศ.11 ก.พ. 2565
อา.13 ก.พ. 2565
อา.13 – อ.15 ก.พ. 2565
จ.14 ก.พ. 2565
อ.15 ก.พ. 2565
พ.16 ก.พ. 2565
พ.16 ก.พ. 2565
พฤ.17 ก.พ. 2565
ศ.18 ก.พ. 2565

ศ.18 ก.พ. – ศ.4 มี.ค. 2565
จ.21 ก.พ. 2565
จ.21 - ศ.25 ก.พ. 2565
จ.21 ก.พ. – ศ.4 มี.ค. 2565

สาขาจิตวิทยาฯ ส่งรายชื่อนักเรียนที่ได้วิชาเอกภาคปฏิบัติให้ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
สอบ PSM Test ม.1 รูปแบบการเรียนรูแ้ บบปกติ
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564
อาจารย์ประจาวิชาบันทึกคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564
ประกาศผลการสอบ PSM Test ม.1 รูปแบบการเรียนรู้แบบปกติ
งดการเรียนการสอน
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 เข้าวิชาเอกรอบที่ 2 เวลา 16.00 น. ทางเว็บไซต์
วันหยุดสิ้นปี
ปี 2565
วันขึ้นปีใหม่
นักเรียนที่เข้าสอบ PSM Test รูปแบบการเรียนรู้ Trilingual Plus+ ยื่นแฟ้มสะสมผลงานและคลิปวิดีโอ
วันหยุดชดเชยวันขึน้ ปีใหม่
สมัครเข้าวิชาเอกจากการขอสอบ (รอบที่ 3) ผ่าน MS Teams วิชากิจกรรมแนะแนว
กิจกรรม Open House เปิดบ้าน 28 วิชาเอก ผ่านระบบ Zoom
นักเรียนที่เข้าสอบ PSM Test ม.1 รูปแบบการเรียนรู้แบบปกติ ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน / สอบปฏิบตั ิ
สอบสัมภาษณ์เฉพาะวิชาเอกที่มสี อบสัมภาษณ์ของนักเรียนกลุ่มที่สมัครรอบที่ 3
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาเข้าเรียนในระดับชั้นม.1 รูปแบบการเรียนรู้ Trilingual Plus+
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาเข้าเรียนในระดับชั้นม.1 รูปแบบการเรียนรู้แบบปกติ
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 นักเรียนชัน้ ม.3 และ ม.6
หัวหน้าสาขาสาธิตและนิเทศการสอนตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
อาจารย์ประจาวิชาบันทึกคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 เวลา 18.00 น. นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
ประกาศตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564 เวลา 18.00 น. นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
สอบ O-NET นักเรียนชั้น ม.3
หัวหน้าสาขาและนิเทศการสอน พิจารณาคะแนนการสอบเข้าวิชาเอก
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
อาจารย์ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564 เวลา 12.00 น. นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
หยุดวันมาฆบูชา
ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564 เวลา 18.00 น. นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
ประกาศตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564 เวลา 18.00 น. นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
อาจารย์ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564 เวลา 12.00 น. นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 ขึ้นชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 ตามสาขาวิชาเอก เวลา 12.00 น. และประชุม
นักเรียนที่ไม่ได้วิชาเอกพร้อมผู้ปกครองกับฝ่ายวิชาการและวิจยั เวลา 16.00 น.
กิจกรรมเตรียมตัวนักเรียนม.3 ขึ้น ม.4 ก้าวย่างที่สาคัญของชีวิต “Milestone”
รับสมัครนักเรียน ม.4 ภายนอก ผ่านทาง www.spsm.ac.th
ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564 เวลา 18.00 น. นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 นักเรียนชัน้ ม.1 – ม.2 และ ม.4 – ม.5
หัวหน้าสาขาสาธิตและนิเทศการสอนตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
อาจารย์ประจาวิชาบันทึกคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 นักเรียนชั้น ม.1 – ม.2 และ ม.4 – ม.5

ส.26 – อา.27 ก.พ. 2565
พฤ.3 มี.ค. 2565
ศ.4 มี.ค. 2565
พ.9 มี.ค. 2565
พฤ.10 - ศ.11 มี.ค. 2565
ส.12 – อ.15 มี.ค. 2565
พ.16 มี.ค. 2565
ศ.18 มี.ค.2565
ส.19 – อา.20 มี.ค. 2565
จ.21 - อ.22 มี.ค. 2565
พ.23 มี.ค. 2565
พฤ.24 มี.ค. 2565
ศ.25 มี.ค.2565
พฤ.31 มี.ค. 2565
พ.6 เม.ย. 2565
พ.13 – ศ.15 เม.ย. 2565
ศ.29 เม.ย. 2565

สอบ O-NET นักเรียนชั้น ม.6
ประกาศผลสอบเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2565
ประชุมผู้ปกครอง พร้อมนักเรียน ม.6 ที่ยังไม่ผ่านทุกรายวิชา ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารวิทยวิโรฒ เวลา
15.00 น.
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 เวลา 18.00 น. นักเรียนชั้น ม.1 – ม.2 และ ม.4 – ม.5
ประกาศตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564 เวลา 18.00 น. นักเรียนชั้น ม.1 – ม.2 และ ม.4 – ม.5
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564 นักเรียนชั้น ม.1 – ม.2 และ ม.4 – ม.5
สอบ GAT/PAT
อาจารย์ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564 เวลา 12.00 น. นักเรียนชั้น ม.1 – ม.2 และ ม.4 – ม.5
ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564 เวลา 18.00 น. นักเรียนชั้น ม.1 – ม.2 และ ม.4 – ม.5
ประกาศตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564 เวลา 18.00 น. นักเรียนชั้น ม.1 – ม.2 และ ม.4 – ม.5
สอบวิชาสามัญ
สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564 นักเรียนชั้น ม.1 – ม.2 และ ม.4 – ม.5
อาจารย์ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564 เวลา 12.00 น. นักเรียนชั้น ม.1 – ม.2 และ ม.4 – ม.5
วันสุดท้ายของการแก้ทุกรายวิชาที่ยังไม่ผ่าน นักเรียนชั้น ม.6 รอบที่ 1
ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564 เวลา 18.00 น. นักเรียนชั้น ม.1 – ม.2 และ ม.4 – ม.5
วันสุดท้ายของการแก้ทุกรายวิชาที่ยังไม่ผ่าน นักเรียนชั้น ม.6 รอบที่ 2
อนุมัติจบหลักสูตร นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1
หยุดวันจักรี
หยุดวันสงกรานต์
อนุมัติจบหลักสูตร นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

หลักสูตรนานาชาติ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ปฏิทินวิชาการ ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วัน/เดือน/ปี
ส 20 พ.ย. – 16 ม.ค 65
จ 22 พ.ย. – 9 ธ.ค. 64
พ 1 - ศ 9 ธ.ค.64
จ 6 ธ.ค. 64
ศ 10 ธ.ค.64
ศ 17 ธค. 64
ศ 17 ธ.ค.64
จ 10 ม.ค.65
ศ 7 - 21 ม.ค. 65
จ 10 - ศ 14 ม.ค 65
จ 17 – 28 ม.ค. 65
จ 24 ม.ค – 4 ก.พ 65
ส 22 ม.ค. 65
พฤ 27 ม.ค 65
ศ 4 ก.พ. 65
จ 30 ม.ค. – ศ 4 ก.พ. 65
ศ 11 ก.พ. 65
จ 14 - ศ 18 ก.พ. 65
อา 16 ม.ค. – 6 มี.ค 65
พฤ 3 มี.ค 65
ศ 4 มี.ค 65
พฤ 10 มี.ค 65
ศ 11 มี.ค. 65
ส 12 มี.ค. 65
พฤ 17 มี.ค 65
พฤ 24 มี.ค. 65
21 – 23 มี.ค. 65
ศ 25 - อ 29 มี.ค. 65
ศ 1 เม.ย.65

รายละเอียด
รับสมัคร SPIP Pre-Test
ประเมินผล/สอบวัดความรู้เทอม 1
อาจารย์ประจาวิชาบันทึกคะแนนภาคเรียนที่ 1/2564
หยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ
หยุดวันรัฐธรรมนูญ
รายงานผลการเรียนเทอม 1 ผ่าน SchoolBase
วันสุดท้ายของภาคการเรียนที่ 1
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2
สอบ AS/A-Level วิชาวิทยาศาสตร์
รับสมัครสอบ Checkpoint Yr.9
สอบ Mock สาหรับนักเรียน Year 11 – 13
รับสมัครสอบ IGCSE/AS/A-Level รอบมิถุนายน 65
สอบ Pre-Test
ประกาศผลสอบ Pre-Test
กิจกรรม University Fair
อาจารย์ประจาวิชาบันทึกคะแนนกลางภาคเรียนที่ 2/2564
รายงานผลการเรียนกลางเทอม 2 ผ่าน SchoolBase
ปิดกลางภาคเรียนที่ 2
รับสมัครสอบ Admissions
รายงานผลสอบ AS/A-Level รอบมกราคม 65
แข่งกีฬาสี (Sport Day)
ประชุมนักเรียนและผู้ปกครองวิชาเลือกในระดับ IGCSE
ประกาศผลสอบ Mock
สอบ Admissions
ประกาศผลสอบ Admissions
แข่งว่ายน้า (Swimming Gala)
ประเมินผล/สอบวัดความรู้เทอม 2 Year 7 - 13
อาจารย์ประจาวิชาบันทึกคะแนนภาคเรียนที่ 2/2564
รายงานผลการเรียนเทอม 2 ผ่าน SchoolBase/วันสุดท้ายภาคเรียนที่ 2

