
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี  

ประจําปการศึกษา 2565 (สําหรับนักศึกษา) 
................................................................... 

 

               เพ่ือใหการวางแผนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2565 ของมหาวทิยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

ดําเนินไปดวยความเรียบรอย เพ่ือประโยชนในการวางแผนการศึกษา อาศัยอํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ท่ี 47/2543 ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2543 เรื่อง การมอบอํานาจให รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี และอาศัย

อํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ท่ี 183/2563 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 

มอบหมายผูชวยอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเทพ อุสาหะ) ลงนามในประกาศของมหาวิทยาลัย จึง

กําหนดปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2565 (สําหรับนักศึกษา) ดังนี ้
 

รายละเอียด 
ภาคการศึกษาท่ี 

1/2565 

ภาคการศึกษาท่ี 

2/2565 

ภาคการศึกษา 

ฤดูรอน/2565 

ยื่นคํารองขอยกเวนคาใชจายกรณเีปนนักศึกษาทุน

มหาวิทยาลยัทุกประเภท (ผานระบบ Online) 

อา. 14 – จ. 15 

สิงหาคม 2565 

ส. 24 – อา. 25 

ธันวาคม 2565 

ส. 20 – อา. 21 

พฤษภาคม 2566 

ยื่นคํารองขอแบงชําระคาลงทะเบียน  

(ผานระบบ Online) 

อา. 14 – ส. 20 

สิงหาคม 2565 

ส. 24 – พฤ. 29 

ธันวาคม 2565 

ส. 20 – พ. 24 

พฤษภาคม 2566 

ยื่นคํารองขอยายคณะ/สาขาวิชา/รอบ/วิทยาเขต  

(ผานระบบ Online) 

อา. 14 – ส. 20 

สิงหาคม 2565 

ส. 24 – พฤ. 29 

ธันวาคม 2565 
ส. 20 – พ. 24 

พฤษภาคม 2566 

ยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา (ผานระบบ Online) 
อา. 14 – ส. 20 

สิงหาคม 2565 

ส. 24 – พฤ. 29 

ธันวาคม 2565 
ส. 20 – พ. 24 

พฤษภาคม 2566 
ยื่นคํารองขอเปดรายวิชานอกแผนการเรยีน เฉพาะ

นักศึกษาขอสําเร็จการศึกษา (ผานระบบ Online) 

อา. 14 – ส. 20 

สิงหาคม 2565 

ส. 24 – พฤ. 29 

ธันวาคม 2565 
ส. 20 – พ. 24 

พฤษภาคม 2566 
ยื่นคํารองขอเรียนตางวิทยาเขต/ตางสถาบัน เฉพาะ

นักศึกษาขอสําเร็จการศึกษา (ผานระบบ Online) 

อา. 14 – ส. 20 

สิงหาคม 2565 

ส. 24 – พฤ. 29 

ธันวาคม 2565 
ส. 20 – พ. 24 

พฤษภาคม 2566 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  
อา. 14 สิงหาคม 

2565 
  

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน (ผานระบบ Online) 

     - สําหรับนักศึกษามีวิชาเรียนตามแผน 

 

     - สําหรับนักศึกษาไมมีวิชาเรียนตามแผน 

 

อ. 16 สิงหาคม 

2565 

พ. 17 – พฤ. 18 

สิงหาคม 2565 

 

อ. 27 ธันวาคม 

2565 

พ. 28 – พฤ. 29 

ธันวาคม 2565 

 

อ. 30 พฤษภาคม 

2566 

พ. 31 พฤษภาคม 

2566 

ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนผานธนาคาร 
อ. 16 – ศ. 19 

สิงหาคม 2565 

อ. 27 – ศ. 30 

ธันวาคม 2565 

อ. 30 พฤษภาคม – 

พฤ.1 มิถุนายน 

2566 
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รายละเอียด 
ภาคการศึกษาท่ี 

1/2565 

ภาคการศึกษาท่ี 

2/2565 

ภาคการศึกษา 

ฤดูรอน/2565 

วันเปดภาคการศึกษา 
อา. 21 สิงหาคม 

2565 

ศ. 6 มกราคม  

2566 

อ. 6 มิถุนายน 

2566 

ยื่นคํารองขอสอบซ้ําซอน ลงทะเบียนเกินหนวยกิต 

เฉพาะนักศึกษาขอสําเร็จการศึกษา(ผานระบบ Online) 

อา. 21 – พฤ. 25 

สิงหาคม 2565 

ส. 7 – พ. 11 

มกราคม 2566 

อ. 6 – ศ. 9 

มิถุนายน 2566 

พิมพใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสในระบบ e-student  
พ. 24 สิงหาคม  

2565 

อ. 10 มกราคม  

2566 

ศ. 9 มิถุนายน  

2566 

ประกาศผลรายวิชาขอเปดนอกแผนการเรยีน 
ส. 27 สิงหาคม  

2565 

พ. 11 มกราคม  

2566 

ศ. 9 มิถุนายน  

2566 

ลงทะเบียนเรียนสาย เพ่ิม-ถอน เปลี่ยนรายวิชา  

(ผานระบบ Online) 

ส. 27 สิงหาคม – 

ส. 3 กันยายน 2565 

พ. 11 – อ. 17 

มกราคม 2566 

ส. 10 – ศ. 16 

มิถุนายน 2566 

ถอนรายวิชาโดยไมไดรบัเงินคาหนวยกิตคืน และ 

วิชาท่ีถอนถูกบันทึก “W” 

อา. 4 กันยายน –  

ส. 12 พฤศจิกายน 

2565 

พ. 18 มกราคม –  

พฤ. 30 มีนาคม  

2566 

ส. 17 มิถุนายน –  

จ. 17 กรกฎาคม 

2566 

วันประกาศยุบกลุมเรียน 
พฤ. 8 กันยายน  

2565 

ศ. 20 มกราคม  

2566 

พ. 21 มิถุนายน 

2566 

วันสุดทายของการแกไขเกรด I  
ส. 10 กันยายน  

2565 

พฤ. 26 มกราคม 

2566 

จ. 26 มิถุนายน 

2566 

นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาสอบเทียบ  

เฉพาะนักศึกษาเทียบโอน ปวส. (ผานระบบ Online) 

อ. 11 – อา. 23 

ตุลาคม 2565 

อ. 7 – อา. 19 

มีนาคม 2566 

อ. 4 – อา. 16 

กรกฎาคม 2566 

นักศึกษาพบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือรับตารางเรียน 

ภาคการศึกษาถัดไป 

อา. 20,  

อ. 22 – อา. 27  

พฤศจิกายน 2565 

อ. 25 – อา. 30 

เมษายน 2566 

อ. 25 – อา. 30 

กรกฎาคม 2566 

วันสุดทายของการเรียน 
อา. 4 ธันวาคม  

2565 

พ. 3 พฤษภาคม 

2566 

อา. 30 กรกฎาคม 

2566 

วันสุดทายของการชําระเงินรายวิชาแบงชําระ 
อา. 4 ธันวาคม  

2565 

พ. 3 พฤษภาคม 

2566 

อา. 30 กรกฎาคม 

2566 

วันสอบปลายภาคการศึกษา 
ส. 10 – อา. 18 

ธันวาคม 2565 

ส. 6 – อา. 14 

พฤษภาคม 2566 

พฤ. 3 – อา. 6 

สิงหาคม 2566 

วันสิ้นภาคการศึกษา 
จ. 19 ธันวาคม  

2565 

จ. 15 พฤษภาคม 

2566 

จ. 7 สิงหาคม 

 2566 

วันสอบรายวิชาสอบเทียบโอน  

(เฉพาะนักศึกษาเทียบโอน ปวส.) 

อ. 20 – อา. 25 

ธันวาคม 2565 

อ. 16 – อา. 21 

พฤษภาคม 2566 

อ. 8 – อา. 13 

สิงหาคม 2566 

วันประกาศผลการสอบ 
ส. 24 ธันวาคม  

2565 

ส. 20 พฤษภาคม 

2566 

ศ. 11 สิงหาคม 

2566 
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วันหยุดนักขัตฤกษและวันหยุดชดเชย 
 

รายละเอียด 
ภาคการศึกษาท่ี 

1/2565 

ภาคการศึกษาท่ี 

2/2565 

ภาคการศึกษา 

ฤดูรอน/2565 

วันหยุดวันคลายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช        

บรมนาถบพิตร 

พฤ. 13 ตุลาคม 

2565 
  

วันหยุดวันปยมหาราช 
อา. 23 ตุลาคม 

2565 
  

วันหยุดวันคลายวันพระบรมราชสมภพของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ 

วันพอแหงชาติ 

จ. 5 ธันวาคม  

2565 
  

วันหยุดชดเชยวันปยมหาราช  

(วันอาทิตยท่ี 23 ตุลาคม 2565) 
 

ศ. 30 ธันวาคม  

2565 
 

วันหยุดวันสิ้นป  
ส. 31 ธันวาคม  

2565 
 

วันหยุดวันขึ้นปใหม  
อา. 1 มกราคม  

2566 
 

วันหยุดชดเชยวันคลายวันพระบรมราชสมภพของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ 

วันพอแหงชาติ (วันจันทรท่ี 5 ธันวาคม 2565) 

 
อ. 3 มกราคม  

2566 
 

วันหยุดชดเชยวันขึน้ปใหม  

(วันอาทิตยท่ี 1 มกราคม 2566) 
 

พ. 4 มกราคม  

2566 
 

วันหยุดวันมาฆบูชา  
จ. 6 มีนาคม  

2566 
 

วันหยุดวันจักรี   
พฤ. 6 เมษายน  

2566 
 

วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา  

(วันจนัทรท่ี 6 มีนาคม 2566) 
 

ศ. 7 เมษายน  

2566 
 

งดการเรียนการสอน  
ศ. 7 – พฤ. 20 

เมษายน 2566 
 

วันหยุดพักรอน  

ส. 8, อ. 11 – พ. 12,

อ. 18 – พฤ. 20 

เมษายน 2566 

 

วันหยุดวันสงกรานต  
พฤ. 13 – ส. 15 

เมษายน 2566 
 



4 
 
 

รายละเอียด 
ภาคการศึกษาท่ี 

1/2565 

ภาคการศึกษาท่ี 

2/2565 

ภาคการศึกษา 

ฤดูรอน/2565 

วันหยุดวันแรงงานแหงชาติ  
จ. 1 พฤษภาคม 

2566 
 

วันหยุดวันฉัตรมงคล  
พฤ. 4 พฤษภาคม 

2566 
 

วันหยุดชดเชยวันแรงงานแหงชาติ  

(วันจนัทรท่ี 1 พฤษภาคม 2566) 
  

ส. 27 พฤษภาคม 

2566 

วันหยุดวันวิสาขบูชา   
ส. 3 มิถุนายน  

2566 

วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา

สุทิดาพัชรสุธาพิมลลกัษณพระบรมราชิน ี
  

ส. 3 มิถุนายน  

2566 

วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

  
ศ. 28 กรกฎาคม 

2566 

วันหยุดวันอาสาฬหบูชา   
อ. 1 สิงหาคม  

2566 

วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรม 

ราชชนนพัีนปหลวง และวันแมแหงชาติ 
  

ส. 12 สิงหาคม 

2566 
 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

                               ประกาศ   ณ   วันท่ี   23   กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 
 

                                                                  
                                                        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเทพ  อุสาหะ) 

                                                           ผูชวยอธิการบดี ปฏิบัติหนาท่ีแทน 

                                                              รองอธิการบดี  วิทยาเขตชลบุรี 


	ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทน                                                               รองอธิการบดี  วิทยาเขตชลบุรี

