
 

 
 

ประกาศมหาวทิยาลัยศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

เร่ือง  ปฏิทนิการศึกษาระดับปริญญาโท ประจําปีการศึกษา 2564 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 เพื่อใหก้ารวางแผนการศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2564 ระดบัปริญญาโท มหาวทิยาลยัศรีปทุม

วทิยาเขตชลบุรี ดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อย มหาวทิยาลยัจึงไดก้าํหนดปฏิทินการศึกษาระดบัปริญญาโท

ประจาํปีการศึกษา 2564 ดงัน้ี 

 

ภาคการศึกษาที ่1/2564 

นกัศึกษายืน่คาํร้องขอรับทุนการศึกษา อา. 25 - ศ. 30 กรกฎาคม 2564 

วนัหยุดวนัอาสาฬหบูชา ส. 24 กรกฎาคม 2564 

วนัหยุดวนัเฉลมิพระชนมพรรษา พ. 28 กรกฎาคม 2564 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

วนัลงทะเบียนเรียนและชาํระเงินผา่นธนาคาร ส. 31 กรกฎาคม - ส. 21 สิงหาคม 2564 

วนัหยุดวนัเฉลมิพระชนมพรรษา  พฤ. 12 สิงหาคม 2564 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง และวนัแม่แห่งชาติ 

วนัประชุมบุคลากร ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 (เวลา 09.00-12.00 น.) ศ. 20 สิงหาคม 2564 

วนัเปิดเรียนภาคการศึกษาที ่1/2564 ส. 21 – อา. 22 สิงหาคม 2564 

วนัทดสอบมาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษระดบัปริญญาโท ส. 21 สิงหาคม 2564 

วนัปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ (เวลา 16.00-18.30 น.) อา. 22 สิงหาคม 2564  

วนัยืน่คาํร้องขอสาํเร็จการศึกษา ส. 21 สิงหาคม - อา. 19 กนัยายน 2564 

วนัลงทะเบียนสาย/เพิ่ม-ถอนวชิาเรียนไดรั้บเงินคืน 80% ส. 28 สิงหาคม - อา. 5 กนัยายน 2564 

วนัสุดทา้ยส่งเล่มวทิยานิพนธ์ (ปกอ่อน) อา. 12 กนัยายน 2564 

วนัสอบวทิยานิพนธ์ ส. 25 - อา. 26 กนัยายน 2564 

วนัสุดทา้ยของการส่งขอ้สอบโมดูล 1 อา. 26 กนัยายน 2564 

วนัสุดทา้ยของการเรียนโมดูล 1 อา. 26 กนัยายน 2564 

วนัสอบปลายภาคโมดูล 1 ส. 2 - อา. 3 ตุลาคม 2564 

วนัเปิดเรียนโมดูล 2 ส. 9 ตุลาคม 2564 

วนัหยุดวนัคล้ายวนัสวรรคตของ พ. 13 ตุลาคม 2564 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร  

วนัหยุดวนัปิยมหาราช ส. 23 ตุลาคม 2564 

วนัสุดทา้ยของการส่งผลการสอบโมดูล 1 ส. 30 ตุลาคม 2564 
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วนัประกาศผลการสอบโมดูล 1 อา. 7 พฤศจิกายน 2564 

วนัซ้อมรับปริญญาบัตร ส. 20 พฤศจิกายน 2564 

วนัประสาทปริญญาบัตร อา. 21 พฤศจิกายน 2564 

วนัสุดทา้ยของการส่งขอ้สอบโมดูล 2 อา. 21 พฤศจิกายน 2564 

วนัสุดทา้ยของการเรียนโมดูล 2 อา. 21 พฤศจิกายน 2564 

วนัสอบปลายภาคโมดูล 2 ส. 27 - อา. 28 พฤศจิกายน 2564 

วนักาํหนดส่งเล่มวทิยานิพนธ์ (ปกแขง็) อา. 28 พฤศจิกายน 2564 

วนัสุดทา้ยของการส่งผลการสอบโมดูล 2 อา. 19 ธนัวาคม 2564 

วนัประกาศผลการสอบโมดูล 2 อา. 26 ธนัวาคม 2564 

 

ภาคการศึกษาที ่2/2564 

นกัศึกษายืน่คาํร้องขอรับทุนการศึกษา ส. 13 - ศ. 19 พฤศจิกายน 2564 

วนัลงทะเบียนเรียนและชาํระเงินผา่นธนาคาร ส. 20 พฤศจิกายน - ส. 11 ธนัวาคม 2564 

วนัหยุดวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพของ อา. 5 ธันวาคม 2564 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วันชาติ และวนัพ่อแห่งชาต ิ

วนัเปิดเรียนภาคการศึกษาที ่2/2564  ส. 11 – อา. 12 ธันวาคม 2564 

วนัทดสอบมาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษระดบัปริญญาโท ส. 11 ธนัวาคม 2564 

วนัยืน่คาํร้องขอสาํเร็จการศึกษา ส. 11 ธนัวาคม 2564 - อา. 9 มกราคม 2565 

วนัปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ (เวลา 16.00-18.30 น.) อา. 12 ธนัวาคม 2564  

วนัลงทะเบียนสาย/เพิ่ม-ถอนวชิาเรียนไดรั้บเงินคืน 80% ส. 18 - อา. 26 ธนัวาคม 2564 

วนัหยุดวนัส้ินปี ศ. 31 ธันวาคม 2564 

วนัหยุดวนัขึน้ปีใหม่ ส. 1 มกราคม 2565 

วนัหยุดชดเชยวนัพกัร้อน (วันองัคารที ่4 มกราคม 2565) อา 2 มกราคม 2565 

วนัหยุดพกัร้อน ภาคการศึกษาที ่1/2564 พ. 5 - พฤ. 6 มกราคม 2565 

ประชุมบุคลากร ภาคการศึกษาท่ี 2/2564 (เวลา 13.00-16.30 น.) ศ. 7 มกราคม 2565 

วนัสุดทา้ยส่งเล่มวทิยานิพนธ์ (ปกอ่อน) อา. 9 มกราคม 2565 

วนัสอบวทิยานิพนธ์ ส. 22 - อา. 23 มกราคม 2565 

วนัสุดทา้ยของการส่งขอ้สอบโมดูล 1 อา. 23 มกราคม 2565 

วนัสุดทา้ยของการเรียนโมดูล 1 อา. 23 มกราคม 2565 

วนัสอบปลายภาคโมดูล 1 ส. 29 - อา. 30 มกราคม 2565 

วนัเปิดเรียนโมดูล 2 ส. 5 - อา. 6 กุมภาพนัธ์ 2565 

วนัสุดทา้ยของการส่งผลการสอบโมดูล 1 อา. 13 กุมภาพนัธ์ 2565 
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วนัหยุดวนัมาฆบูชา พ. 16 กุมภาพนัธ์ 2565 

วนัประกาศผลการสอบโมดูล 1 ส. 19 กุมภาพนัธ์ 2565 

วนัสุดทา้ยของการส่งขอ้สอบโมดูล 2 อา. 20 มีนาคม 2565 

วนัสุดทา้ยของการเรียนโมดูล 2 อา. 20 มีนาคม 2565 

วนัสอบปลายภาคโมดูล 2 ส. 26 - อา. 27 มีนาคม 2565 

วนักาํหนดส่งเล่มวทิยานิพนธ์ (ปกแขง็) อา. 27 มีนาคม 2565 

วนัสุดทา้ยของการส่งผลการสอบโมดูล 2 อา. 8 พฤษภาคม 2565 

วนัประกาศผลการสอบโมดูล 2 ส. 14 พฤษภาคม 2565 

 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 

นกัศึกษายืน่คาํร้องขอรับทุนการศึกษา ส. 12 มีนาคม - ศ. 25 มีนาคม 2565 

วนัลงทะเบียนเรียนและชาํระเงินผา่นธนาคาร ส. 26 มีนาคม - ส. 7 พฤษภาคม 2565 

วนัหยุดวนัจักรี พ. 6 เมษายน 2565 

งดการเรียน-การสอน พฤ. 7 - ศ. 22 เมษายน 2565 

วนัหยุดพกัร้อน ภาคการศึกษาที ่2/2564 พฤ. 7 - ส. 9 เมษายน 2565 

วนัหยุดชดเชยวนัคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ อา. 10 เมษายน 2565 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วันชาติ และวนัพ่อแห่งชาติ 

(วนัอาทติย์ที ่5 ธันวาคม 2564) 

วนัหยุดวนัสงกรานต์ พ. 13 - ศ. 15 เมษายน 2565 

วนัหยุดชดเชยวนัแรงงานแห่งชาติ (วนัอาทติย์ที ่1 พฤษภาคม 2565) ส. 16 เมษายน 2565 

วนัหยุดชดเชยวนัวสิาขบูชา (วนัอาทติย์ที ่15 พฤษภาคม 2565) อา. 17 เมษายน 2565 

วนัหยุดพกัร้อน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 พ. 20 - ศ. 22 เมษายน 2565 

วนัหยุดวนัแรงงานแห่งชาติ อา. 1 พฤษภาคม 2565 

วนัหยุดวนัฉัตรมงคล พ. 4 พฤษภาคม 2565 

วนัเปิดเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564  ส. 7 - อา. 8 พฤษภาคม 2565 

วนัทดสอบมาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษระดบัปริญญาโท ส. 7 พฤษภาคม 2565 

วนัยืน่คาํร้องขอสาํเร็จการศึกษา ส. 7 พฤษภาคม - อา. 5 มิถุนายน 2565 

วนัปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ (เวลา 16.00-18.30 น.) อา. 8 พฤษภาคม 2565  

วนัลงทะเบียนสาย/เพิ่ม-ถอนวชิาเรียนไดรั้บเงินคืน 80%  ส. 14 พฤษภาคม - อา. 22 พฤษภาคม 2565 

วนัหยุดวนัวสิาขบูชา อา. 15 พฤษภาคม 2565 

วนัหยุดวนัเฉลมิพระชนมพรรษา ศ. 3 มิถุนายน 2565 

สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชินี 
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วนัสุดทา้ยของการส่งเล่มวทิยานิพนธ์(ปกอ่อน) อา. 5 มิถุนายน 2565 

วนัประชุมบุคลากร ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 (เวลา 13.00-16.30 น.) พฤ. 9 มิถุนายน 2565 

วนัสอบวทิยานิพนธ์ ส. 18 - อา. 19 มิถุนายน 2565 

วนัสุดทา้ยของการเรียนโมดูล 1 อา. 19 มิถุนายน 2565 

วนัสุดทา้ยของการส่งขอ้สอบโมดูล 1 อา. 19 มิถุนายน 2565 

วนัสอบปลายภาคโมดูล 1 ส. 25 - อา. 26 มิถุนายน 2565 

วนัเปิดเรียนโมดูล 2 ส. 2 - อา. 3 กรกฎาคม 2565 

วนัสุดทา้ยของการส่งผลการสอบโมดูล 1 อา. 10 กรกฎาคม 2565 

วนัหยุดอาสาฬหบูชา พ. 13 กรกฎาคม 2565 

วนัประกาศผลการสอบโมดูล 1 ส. 16 กรกฎาคม 2565 

วนัหยุดวนัเฉลมิพระชนมพรรษา พฤ. 28 กรกฎาคม 2565 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

วนัสุดทา้ยของการเรียนโมดูล 2 อา. 7 สิงหาคม 2565 

วนัสุดทา้ยของการส่งขอ้สอบโมดูล 2 อา. 7 สิงหาคม 2565 

วนัหยุดวนัเฉลมิพระชนมพรรษา  ศ. 12 สิงหาคม 2565 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง และวนัแม่แห่งชาติ 

วนัสอบปลายภาคโมดูล 2 ส. 13 - อา. 14 สิงหาคม 2565 

วนักาํหนดส่งเล่มวทิยานิพนธ์ (ปกแขง็) อา. 14 สิงหาคม 2565 

วนัสุดทา้ยของการส่งผลการสอบโมดูล 2 อา. 28 สิงหาคม 2565 

วนัประกาศผลการสอบโมดูล 2 ส. 3 กนัยายน 2565 
  

 จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั  
 

            ประกาศ   ณ   วนัท่ี   14   กรกฎาคม  พ.ศ. 2564     
 

                                                                                
                                                                   (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ อุสาหะ) 

                                                                        ผูช้่วยอธิการบดี ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 

                                 รองอธิการบดี วทิยาเขตชลบุรี 

 


