
 
 

ประกาศมหาวทิยาลัยศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

เร่ือง  ปฏิทนิการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจําปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไข คร้ังที ่1)  
--------------------------------------------------------------------------------- 

 เพื่อใหก้ารวางแผนการศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2563 ระดบัปริญญาเอก มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

วทิยาเขตชลบุรี ดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อย อาศยัอาํนาจตามคาํสั่งมหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี ลง

วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2543 เร่ือง การมอบอาํนาจให ้รองอธิการบดี วทิยาเขตชลบุรี และอาศยัอาํนาจตามคาํสั่ง

มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี ท่ี 183/2563 ลงวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2563 เร่ือง มอบหมายผูช่้วยอธิการบดี 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ อุสาหะ) ลงนามในประกาศมหาวิทยาลยั จึงใหย้กเลิกประกาศมหาวทิยาลยัศรีปทุม 

วทิยาเขตชลบุรี ลงวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 เร่ือง ปฏิทินการศึกษาระดบัปริญญาเอก ประจาํปีการศึกษา 2563 

และใหใ้ชป้ระกาศฉบบัน้ีแทน ดงัน้ี 
 

ภาคการศึกษาที ่1/2563 

วนัลงทะเบียนเรียนและชาํระเงินท่ีธนาคาร ส. 8 - ส. 22 สิงหาคม 2563 

วนัหยุดวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพนัปีหลวง พ. 12 สิงหาคม 2563 

และวนัแม่แห่งชาติ 

วนัเปิดเรียนภาคการศึกษาที ่1/2563 / วนัรับใบเสร็จค่าเล่าเรียน ส. 22 สิงหาคม 2563 

วนัปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ อา. 23 สิงหาคม 2563 

วนัยืน่คาํร้องขอสาํเร็จการศึกษา อา. 23 สิงหาคม - อา. 13 กนัยายน 2563  

วนัลงทะเบียนสาย / เพิ่มวชิาเรียน ส. 29 สิงหาคม - อา. 6 กนัยายน 2563 

วนัสุดทา้ยของการยืน่เร่ืองดุษฎีนิพนธ์ อา. 20 กนัยายน 2563 

วนัสอบดุษฎีนิพนธ์ ส. 26 - อา. 27 กนัยายน 2563 

วนัหยุดวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร อ. 13 ตุลาคม 2563 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร  

วนัหยุดชดเชยวนัคล้ายวันสวรรคตของ พ. 14 ตุลาคม 2563 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร   

วนัหยุดวนัปิยมหาราช ศ. 23 ตุลาคม 2563 

วนัสุดทา้ยของการส่งขอ้สอบ อา. 15 พฤศจิกายน 2563 

วนัสุดทา้ยของการเรียน อา. 15 พฤศจิกายน 2563 

วนัสอบวดัคุณสมบติัขอ้เขียน ส. 28 พฤศจิกายน 2563 

วนัสอบวดัคุณสมบติัปากเปล่า อา. 29 พฤศจิกายน 2563 

วนัสอบภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษาปริญญาเอก อา. 29 พฤศจิกายน 2563 

วนัสุดทา้ยของการส่งผลการสอบ อา. 13 ธนัวาคม 2563 

วนัประกาศผลการสอบ อา. 20 ธนัวาคม 2563 
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ภาคการศึกษาที ่2/2563 
 

วนัลงทะเบียนเรียนและชาํระเงินผา่นธนาคาร ส. 28 พฤศจิกายน - ส. 12 ธนัวาคม 2563 

วนัหยุดวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพของ ส. 5 ธันวาคม 2563 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วันชาติ และวนัพ่อแห่งชาต ิ

วนัเปิดเรียนภาคการศึกษาที ่2/2563 / วนัรับใบเสร็จค่าเล่าเรียน ส. 12 ธันวาคม 2563 

วนัยืน่คาํร้องขอสาํเร็จการศึกษา อา. 13 - อา. 27 ธนัวาคม 2563 

วนัลงทะเบียนสาย / เพิ่มวชิาเรียน ส. 19 - อา. 27 ธนัวาคม 2563 

วนัหยุดพกัร้อน ภาคการศึกษาที ่1/2563 พ. 30 ธันวาคม 2563,  

  ส. 2 - อา. 3 มกราคม 2564 

วนัหยุดวนัส้ินปี พฤ. 31 ธันวาคม 2563 

วนัหยุดวนัขึน้ปีใหม่ ศ. 1 มกราคม 2564 

วนัสุดทา้ยของการยืน่เร่ืองดุษฎีนิพนธ์ อา. 10 มกราคม 2564 

วนัสอบดุษฎีนิพนธ์ ส. 23 - อา. 24 มกราคม 2564 

วนัหยุดวนัมาฆบูชา ศ. 26 กุมภาพนัธ์ 2564 

วนัหยุดพกัร้อน ภาคการศึกษาที ่2/2563  ส. 6, อ. 9, พ. 10 มีนาคม 2564 

วนัหยุดพกัร้อน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563  พฤ. 11 - ส. 13 มีนาคม 2564 

วนัสุดทา้ยของการส่งขอ้สอบ อา. 28 มีนาคม 2564 

วนัสุดทา้ยของการเรียน อา. 28 มีนาคม 2564 

วนัสอบวดัคุณสมบติัขอ้เขียน ส. 3 เมษายน 2564 

วนัสอบวดัคุณสมบติัปากเปล่า อา. 4 เมษายน 2564 

วนัสอบภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษาปริญญาเอก อา. 4 เมษายน 2564 

วนัประชุมบุคลากร ภาคการศึกษาที ่2/2563 (เวลา 13.00-16.30 น.) พฤ. 8 เมษายน 2564 

วนัสุดทา้ยของการส่งผลการสอบ พฤ. 22 เมษายน 2564 

วนัประกาศผลการสอบ ศ. 23 เมษายน 2564 
 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 

วนัลงทะเบียนเรียนและชาํระเงินผา่นธนาคาร ส. 10 เมษายน - อา. 2 พฤษภาคม 2564 

วนัหยุดวนัจักรี อ. 6 เมษายน 2564 

วนัหยุดชดเชยวนัสงกราต์ (วันองัคารที ่13 เมษายน 2564) อา. 11 เมษายน 2564 

วนัหยุดวนัสงกรานต์ อ. 13 - พฤ. 15 เมษายน 2564 

วนัหยุดวนัแรงงานแห่งชาติ ส. 1 พฤษภาคม 2564 

วนัหยุดชดเชยวนัจักรี (วนัองัคารที ่6 เมษายน 2564) อา. 2 พฤษภาคม 2564 

วนัหยุดวนัฉัตรมงคล อ. 4 พฤษภาคม 2564 
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วนัเปิดเรียนภาคฤดูร้อน/2563 / โมดูล 1 / วนัรับใบเสร็จค่าเล่าเรียน ส. 8 พฤษภาคม 2564 

วนัลงทะเบียนสาย / เพิ่มวชิาเรียน ส. 8 - อา. 16 พฤษภาคม 2564 

วนัยืน่คาํร้องขอสาํเร็จการศึกษา ส. 8 พฤษภาคม - อา. 6 มิถุนายน 2564 

วนัหยุดวนัวสิาขบูชา พ. 26 พฤษภาคม 2564 

วนัสุดทา้ยของการยืน่เร่ืองดุษฎีนิพนธ์ อา. 30 พฤษภาคม 2564 

วนัประชุมบุคลากร ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 (เวลา 13.00-16.30 น.) พ. 2 มิถุนายน 2564 

วนัหยุดวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิา พฤ. 3 มิถุนายน 2564 

พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชินี 

วนัสอบดุษฎีนิพนธ์ ส. 12 - อา. 13 มิถุนายน 2564 

วนัหยุดวนัอาสาฬหบูชา ส. 24 กรกฎาคม 2564 

วนัหยุดวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี พ. 28 กรกฎาคม 2564 

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

วนัสุดทา้ยของการเรียน อา. 8 สิงหาคม 2564 

วนัสอบวดัคุณสมบติัขอ้เขียน ส. 14 สิงหาคม 2564 

วนัสอบวดัคุณสมบติัปากเปล่า อา. 15 สิงหาคม 2564 

วนัสอบภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษาปริญญาเอก อา. 15 สิงหาคม 2564 

วนัสุดทา้ยของการส่งผลการสอบ อา. 29 สิงหาคม 2564 

วนัประกาศผลการสอบ  พฤ. 2 กนัยายน 2564 
  

 จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั  
 

    ประกาศ   ณ   วนัท่ี   9   มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
 

                                                                                    
                                                                       (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ อุสาหะ) 

                                                                           ผูช้่วยอธิการบดี ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 

                         รองอธิการบดี วทิยาเขตชลบุรี 

 

  


