ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
เรื่อง ปฏิทนิ การศึกษาระดับปริญญาโท ประจําปี การศึกษา 2564
---------------------------------------------------------------------------------

เพื่อให้การวางแผนการศึกษา ประจําปี การศึกษา 2564 ระดับปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
วิทยาเขตชลบุรี ดําเนิ นไปด้วยความเรี ยบร้อย มหาวิทยาลัยจึงได้กาํ หนดปฏิทินการศึกษาระดับปริ ญญาโท
ประจําปี การศึกษา 2564 ดังนี้
ภาคการศึกษาที่ 1/2564

นักศึกษายืน่ คําร้องขอรับทุนการศึกษา
อา. 25 - ศ. 30 กรกฎาคม 2564
วันหยุดวันอาสาฬหบูชา
ส. 24 กรกฎาคม 2564
วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พ. 28 กรกฎาคม 2564
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ ราลงกรณ พระวชิรเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
วันลงทะเบียนเรี ยนและชําระเงินผ่านธนาคาร
ส. 31 กรกฎาคม - ส. 21 สิ งหาคม 2564
วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พฤ. 12 สิ งหาคม 2564
สมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริกติ ์ิ พระบรมราชิ นีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง และวันแม่ แห่ งชาติ
วันประชุมบุคลากร ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (เวลา 09.00-12.00 น.) ศ. 20 สิ งหาคม 2564
วันเปิ ดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2564
ส. 21 – อา. 22 สิ งหาคม 2564
วันทดสอบมาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษระดับปริ ญญาโท
ส. 21 สิ งหาคม 2564
วันปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่ (เวลา 16.00-18.30 น.)
อา. 22 สิ งหาคม 2564
วันยืน่ คําร้องขอสําเร็ จการศึกษา
ส. 21 สิ งหาคม - อา. 19 กันยายน 2564
วันลงทะเบียนสาย/เพิ่ม-ถอนวิชาเรี ยนได้รับเงินคืน 80%
ส. 28 สิ งหาคม - อา. 5 กันยายน 2564
วันสุ ดท้ายส่ งเล่มวิทยานิพนธ์ (ปกอ่อน)
อา. 12 กันยายน 2564
วันสอบวิทยานิพนธ์
ส. 25 - อา. 26 กันยายน 2564
วันสุ ดท้ายของการส่ งข้อสอบโมดูล 1
อา. 26 กันยายน 2564
วันสุ ดท้ายของการเรี ยนโมดูล 1
อา. 26 กันยายน 2564
วันสอบปลายภาคโมดูล 1
ส. 2 - อา. 3 ตุลาคม 2564
วันเปิ ดเรี ยนโมดูล 2
ส. 9 ตุลาคม 2564
วันหยุดวันคล้ ายวันสวรรคตของ
พ. 13 ตุลาคม 2564
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันหยุดวันปิ ยมหาราช
ส. 23 ตุลาคม 2564
วันสุ ดท้ายของการส่ งผลการสอบโมดูล 1
ส. 30 ตุลาคม 2564

2
วันประกาศผลการสอบโมดูล 1
วันซ้ อมรับปริ ญญาบัตร
วันประสาทปริ ญญาบัตร
วันสุ ดท้ายของการส่ งข้อสอบโมดูล 2
วันสุ ดท้ายของการเรี ยนโมดูล 2
วันสอบปลายภาคโมดูล 2
วันกําหนดส่ งเล่มวิทยานิพนธ์ (ปกแข็ง)
วันสุ ดท้ายของการส่ งผลการสอบโมดูล 2
วันประกาศผลการสอบโมดูล 2
ภาคการศึกษาที่ 2/2564

อา. 7 พฤศจิกายน 2564
ส. 20 พฤศจิกายน 2564
อา. 21 พฤศจิกายน 2564
อา. 21 พฤศจิกายน 2564
อา. 21 พฤศจิกายน 2564
ส. 27 - อา. 28 พฤศจิกายน 2564
อา. 28 พฤศจิกายน 2564
อา. 19 ธันวาคม 2564
อา. 26 ธันวาคม 2564

นักศึกษายืน่ คําร้องขอรับทุนการศึกษา
ส. 13 - ศ. 19 พฤศจิกายน 2564
วันลงทะเบียนเรี ยนและชําระเงินผ่านธนาคาร
ส. 20 พฤศจิกายน - ส. 11 ธันวาคม 2564
วันหยุดวันคล้ ายวันพระบรมราชสมภพของ
อา. 5 ธันวาคม 2564
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่ อแห่ งชาติ
วันเปิ ดเรี ยนภาคการศึกษาที่ 2/2564
ส. 11 – อา. 12 ธันวาคม 2564
วันทดสอบมาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษระดับปริ ญญาโท
ส. 11 ธันวาคม 2564
วันยืน่ คําร้องขอสําเร็ จการศึกษา
ส. 11 ธันวาคม 2564 - อา. 9 มกราคม 2565
วันปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่ (เวลา 16.00-18.30 น.)
อา. 12 ธันวาคม 2564
วันลงทะเบียนสาย/เพิม่ -ถอนวิชาเรี ยนได้รับเงินคืน 80%
ส. 18 - อา. 26 ธันวาคม 2564
วันหยุดวันสิ้ นปี
ศ. 31 ธันวาคม 2564
วันหยุดวันขึน้ ปี ใหม่
ส. 1 มกราคม 2565
วันหยุดชดเชยวันพักร้ อน (วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565)
อา 2 มกราคม 2565
วันหยุดพักร้ อน ภาคการศึกษาที่ 1/2564
พ. 5 - พฤ. 6 มกราคม 2565
ประชุมบุคลากร ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (เวลา 13.00-16.30 น.)
ศ. 7 มกราคม 2565
วันสุ ดท้ายส่ งเล่มวิทยานิพนธ์ (ปกอ่อน)
อา. 9 มกราคม 2565
วันสอบวิทยานิพนธ์
ส. 22 - อา. 23 มกราคม 2565
วันสุ ดท้ายของการส่ งข้อสอบโมดูล 1
อา. 23 มกราคม 2565
วันสุ ดท้ายของการเรี ยนโมดูล 1
อา. 23 มกราคม 2565
วันสอบปลายภาคโมดูล 1
ส. 29 - อา. 30 มกราคม 2565
วันเปิ ดเรี ยนโมดูล 2
ส. 5 - อา. 6 กุมภาพันธ์ 2565
วันสุ ดท้ายของการส่ งผลการสอบโมดูล 1
อา. 13 กุมภาพันธ์ 2565

3
วันหยุดวันมาฆบูชา
วันประกาศผลการสอบโมดูล 1
วันสุ ดท้ายของการส่ งข้อสอบโมดูล 2
วันสุ ดท้ายของการเรี ยนโมดูล 2
วันสอบปลายภาคโมดูล 2
วันกําหนดส่ งเล่มวิทยานิพนธ์ (ปกแข็ง)
วันสุ ดท้ายของการส่ งผลการสอบโมดูล 2
วันประกาศผลการสอบโมดูล 2
ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564

พ. 16 กุมภาพันธ์ 2565
ส. 19 กุมภาพันธ์ 2565
อา. 20 มีนาคม 2565
อา. 20 มีนาคม 2565
ส. 26 - อา. 27 มีนาคม 2565
อา. 27 มีนาคม 2565
อา. 8 พฤษภาคม 2565
ส. 14 พฤษภาคม 2565

นักศึกษายืน่ คําร้องขอรับทุนการศึกษา
ส. 12 มีนาคม - ศ. 25 มีนาคม 2565
วันลงทะเบียนเรี ยนและชําระเงินผ่านธนาคาร
ส. 26 มีนาคม - ส. 7 พฤษภาคม 2565
วันหยุดวันจักรี
พ. 6 เมษายน 2565
งดการเรี ยน-การสอน
พฤ. 7 - ศ. 22 เมษายน 2565
วันหยุดพักร้ อน ภาคการศึกษาที่ 2/2564
พฤ. 7 - ส. 9 เมษายน 2565
วันหยุดชดเชยวันคล้ ายวันพระบรมราชสมภพของ
อา. 10 เมษายน 2565
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่ อแห่ งชาติ
(วันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม 2564)
วันหยุดวันสงกรานต์
พ. 13 - ศ. 15 เมษายน 2565
วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่ งชาติ (วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤษภาคม 2565) ส. 16 เมษายน 2565
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา (วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม 2565)
อา. 17 เมษายน 2565
วันหยุดพักร้ อน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564
พ. 20 - ศ. 22 เมษายน 2565
วันหยุดวันแรงงานแห่ งชาติ
อา. 1 พฤษภาคม 2565
วันหยุดวันฉัตรมงคล
พ. 4 พฤษภาคม 2565
วันเปิ ดเรี ยนภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564
ส. 7 - อา. 8 พฤษภาคม 2565
วันทดสอบมาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษระดับปริ ญญาโท
ส. 7 พฤษภาคม 2565
วันยืน่ คําร้องขอสําเร็ จการศึกษา
ส. 7 พฤษภาคม - อา. 5 มิถุนายน 2565
วันปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่ (เวลา 16.00-18.30 น.)
อา. 8 พฤษภาคม 2565
วันลงทะเบียนสาย/เพิ่ม-ถอนวิชาเรี ยนได้รับเงินคืน 80%
ส. 14 พฤษภาคม - อา. 22 พฤษภาคม 2565
วันหยุดวันวิสาขบูชา
อา. 15 พฤษภาคม 2565
วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ศ. 3 มิถุนายน 2565
สมเด็จพระนางเจ้ าสุ ทดิ า พัชรสุ ธาพิมลลักษณ พระบรมราชิ นี

4
วันสุ ดท้ายของการส่ งเล่มวิทยานิพนธ์(ปกอ่อน)
อา. 5 มิถุนายน 2565
วันประชุมบุคลากร ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 (เวลา 13.00-16.30 น.) พฤ. 9 มิถุนายน 2565
วันสอบวิทยานิพนธ์
ส. 18 - อา. 19 มิถุนายน 2565
วันสุ ดท้ายของการเรี ยนโมดูล 1
อา. 19 มิถุนายน 2565
วันสุ ดท้ายของการส่ งข้อสอบโมดูล 1
อา. 19 มิถุนายน 2565
วันสอบปลายภาคโมดูล 1
ส. 25 - อา. 26 มิถุนายน 2565
วันเปิ ดเรี ยนโมดูล 2
ส. 2 - อา. 3 กรกฎาคม 2565
วันสุ ดท้ายของการส่ งผลการสอบโมดูล 1
อา. 10 กรกฎาคม 2565
วันหยุดอาสาฬหบูชา
พ. 13 กรกฎาคม 2565
วันประกาศผลการสอบโมดูล 1
ส. 16 กรกฎาคม 2565
วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พฤ. 28 กรกฎาคม 2565
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ ราลงกรณ พระวชิ รเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
วันสุ ดท้ายของการเรี ยนโมดูล 2
อา. 7 สิ งหาคม 2565
วันสุ ดท้ายของการส่ งข้อสอบโมดูล 2
อา. 7 สิ งหาคม 2565
วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ศ. 12 สิ งหาคม 2565
สมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริกติ ์ิ พระบรมราชิ นีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง และวันแม่ แห่ งชาติ
วันสอบปลายภาคโมดูล 2
ส. 13 - อา. 14 สิ งหาคม 2565
วันกําหนดส่ งเล่มวิทยานิพนธ์ (ปกแข็ง)
อา. 14 สิ งหาคม 2565
วันสุ ดท้ายของการส่ งผลการสอบโมดูล 2
อา. 28 สิ งหาคม 2565
วันประกาศผลการสอบโมดูล 2
ส. 3 กันยายน 2565
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ เทพ อุสาหะ)
ผูช้ ่วยอธิ การบดี ปฏิบตั ิหน้าที่แทน
รองอธิ การบดี วิทยาเขตชลบุรี

