
 

ประกาศมหาวทิยาลัยศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

เร่ือง   ปฏิทนิการศึกษาระดับปริญญาตรี  

ประจําปีการศึกษา 2564  
................................................................... 

 

               เพื่อให้การวางแผนการศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2564 ของมหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

ดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อย เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการศึกษา  อาศยัอาํนาจตามคาํสั่งมหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ท่ี 47/2543 ลงวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2543 เร่ือง การมอบอาํนาจให ้รองอธิการบดี วทิยาเขตชลบุรี และอาศยั

อาํนาจตามคาํสั่งมหาวทิยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ท่ี 183/2563 ลงวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2563 เร่ือง มอบหมาย

ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ อุสาหะ) ลงนามในประกาศมหาวทิยาลยั จึงกาํหนดปฏิทิน

การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประจาํปีการศึกษา 2564 ดงัน้ี 
 

สําหรับนักศึกษา Early Birds รหัส 64 

ปฐมนิเทศนักศึกษา Early Birds (แบบออนไลน์) อา. 27 มิถุนายน 2564 

วนัเปิดภาคการศึกษา นักศึกษา Early Birds อ. 29 มิถุนายน 2564 

อาจารยผ์ูส้อนส่งขอ้สอบ Early Birds  ท่ีกรรมการใหแ้กไ้ขใหร้องคณบดี  อ. 20 กรกฎาคม 2564 

วนัสุดทา้ยท่ีรองคณบดีนาํขอ้สอบ Early Birds ส่งคืนใหส้าํนกังานวชิาการ  อ. 20 กรกฎาคม 2564 

วนัหยุดวนัอาสาฬหบูชา    ส. 24 กรกฎาคม 2564 

วนัหยุดวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดี พ. 28 กรกฎาคม 2564 

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

วนัสุดทา้ยของการเรียนนกัศึกษา Early Birds อา. 1 สิงหาคม 2564 

วนัหยุดวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพนัปีหลวง พฤ. 12 สิงหาคม 2564 

และวนัแม่แห่งชาติ 

วนัส่งผลการสอบนกัศึกษา Early Birds ศ. 13 สิงหาคม 2564 

กรรมการพิจารณาผลการสอบนกัศึกษา Early Birds (เวลา 09.00-12.00 น.) ส. 14 สิงหาคม 2564 

ประกาศผลการสอบนกัศึกษา Early Birds (เวลา 13.30-16.00 น.) ส. 14 สิงหาคม 2564 

 

ภาคการศึกษาที ่1/2564 

ยืน่คาํร้องขอยกเวน้ค่าใชจ่้ายกรณีเป็นนกัศึกษาทุนมหาวทิยาลยัทุกประเภท ส. 14 - อา. 15 สิงหาคม 2564 

ยืน่คาํร้องขอแบ่งชาํระค่าลงทะเบียน (ผา่นระบบ Online)  ส. 14 - พฤ. 19 สิงหาคม 2564 

ยืน่คาํร้องขอยา้ยคณะ / สาขาวชิา / รอบ / ยา้ยวทิยาเขต (ผา่นระบบ Online)  ส. 14 - พฤ. 19 สิงหาคม 2564 

ยืน่คาํร้องขอสาํเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 (ผา่นระบบ Online) ส. 14 - ศ. 20 สิงหาคม 2564  
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ยืน่คาํร้องขอเปิดรายวชิานอกแผนการเรียน (ผา่นระบบ Online)  ส. 14 - ศ. 20 สิงหาคม 2564 

(เฉพาะนกัศึกษาขอสาํเร็จการศึกษา) 

ยืน่คาํร้องขอเรียนต่างวทิยาเขต/ต่างสถาบนั (ผา่นระบบ Online) ส. 14 - ศ. 20 สิงหาคม 2564 

(เฉพาะนกัศึกษาขอสาํเร็จการศึกษา) 

ปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่  ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 (เวลา 08.30-12.00 น.) อา. 15 สิงหาคม 2564  

นกัศึกษาลงทะเบียนเรียน (ผา่นระบบ online) 

 -สาํหรับนกัศึกษามีวชิาเรียนตามแผน  อ. 17 สิงหาคม 2564 

 -สาํหรับนกัศึกษาไม่มีวชิาเรียนตามแผน พ. 18 - พฤ. 19 สิงหาคม 2564 

ชาํระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผา่นธนาคาร                                        อ. 17 - ศ. 20 สิงหาคม 2564 

วนัสุดทา้ยของการจดัทาํ ( มคอ.3,4) ข้ึนระบบ TQF ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 ศ. 20 สิงหาคม 2564 

ประชุมบุคลากร ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 (เวลา 09.00-12 .00 น.)  ศ. 20 สิงหาคม 2564 

วนัเปิดภาคการศึกษาที ่1/2564 ส. 21 สิงหาคม 2564 

คณะพิจารณาคาํร้องขอเปิดรายวชิานอกแผนการเรียน ส. 21 สิงหาคม 2564 

ยืน่คาํร้องขอสอบซํ้ าซอ้น ลงทะเบียนเกินหน่วยกิต (ผา่นระบบ Online) ส. 21 - พ. 25 สิงหาคม 2564 

(เฉพาะนกัศึกษาขอสาํเร็จการศึกษา) 

ฝ่ายวชิาการพิจารณาอนุมติัขอเปิดวชิานอกแผนการเรียน อ. 24 สิงหาคม 2564 

พิมพใ์บเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e-Student พ. 25 สิงหาคม 2564 

ประกาศผลรายวชิาขอเปิดนอกแผนการเรียน  พฤ. 26 สิงหาคม 2564 

ลงทะเบียนเรียนสาย / เพิ่ม-ถอน / เปล่ียนรายวชิา พฤ. 26 สิงหาคม - พ. 1 กนัยายน 2564 

ถอนรายวชิาโดยไม่ไดรั้บเงินค่าหน่วยกิตคืนและวชิาท่ีถอนถูกบนัทึก “W” พฤ. 2 กนัยายน - ศ. 12 พฤศจิกายน 2564 

ประชุมยบุกลุ่มเรียน  พฤ. 2 กนัยายน 2564 

วนัประกาศยบุกลุ่มเรียน ศ. 3 กนัยายน 2564 

วนัสุดทา้ยของการจดัทาํ (มคอ.5,6) ข้ึนระบบ TQF ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 อ. 7 กนัยายน 2564 

วนัสุดทา้ยของการแกไ้ขเกรด I ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 ศ. 10 กนัยายน 2564 

(หากไม่แจง้เกรดจะเปล่ียนเป็น F หรือ U โดยอตัโนมติั) 

วนัสุดทา้ยของการจดัทาํ (มคอ.7) ข้ึนระบบ TQF ปีการศึกษา 2563 พ. 29 กนัยายน 2564 

กาํหนดการชาํระเงินลงทะเบียนเรียนงวดสอง ภาคการศึกษาท่ี 1/2564  อ. 5 - อา. 10 ตุลาคม 2564  

นกัศึกษาลงทะเบียนรายวชิาเรียนผา่นระบบออนไลน์ท่ีสาํนกังานทะเบียน  อ. 12 - อา. 17 ตุลาคม 2564 

(เฉพาะนกัศึกษาเทียบโอน ปวส.) 

วนัหยุดวนัคล้ายวนัสวรรคตของ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร พ. 13 ตุลาคม 2564 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร (อาจารย์ผู้สอนหาวนัเรียนชดเชยเอง) 

วนัหยุดวนัปิยมหาราช ส. 23 ตุลาคม 2564 
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อาจารยผ์ูส้อนส่งขอ้สอบปลายภาคใหส้าํนกังานวชิาการ ส. 30 ตุลาคม 2564 

กรรมการพิจารณาขอ้สอบปลายภาค             พ. 3 - ศ. 5 พฤศจิกายน 2564    

กาํหนดการชาํระเงินลงทะเบียนเรียนงวดสุดทา้ย ภาคการศึกษาท่ี 1/2564  อ. 8 - อา. 14 พฤศจิกายน 2564                                   

อาจารยผ์ูส้อนส่งขอ้สอบท่ีกรรมการใหแ้กไ้ขใหร้องคณบดี  อ. 16 พฤศจิกายน 2564 

วนัสุดทา้ยท่ีรองคณบดีนาํขอ้สอบส่งคืนใหส้าํนกังานวชิาการ อ. 16 พฤศจิกายน 2564 

วนัซ้อมรับปริญญาบัตร  ส. 20 พฤศจิกายน 2564 

วนัประสาทปริญญา อา. 21 พฤศจิกายน 2564 

นกัศึกษาพบอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อรับตารางเรียนภาคการศึกษาท่ี 2/2564 อา. 21, อ. 23 - ส. 27 พฤศจิกายน 2564  

วนัสุดทา้ยของการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 ส. 4 ธนัวาคม 2564 

วนัหยุดวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ อา. 5 ธันวาคม 2564 

พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาติ และวนัพ่อแห่งชาติ 

สอบปลายภาคการศึกษาท่ี 1/2564 (หยดุวนัจนัทร์ท่ี 13 ธนัวาคม 2564) ส. 11 - อา. 19 ธนัวาคม 2564 

วนัส้ินภาคการศึกษาท่ี 1/2564  จ. 20 ธนัวาคม 2564 

วนัสอบรายวชิาเรียนผา่นระบบออนไลน์ (เฉพาะนกัศึกษาเทียบโอน ปวส.) อ. 21 - อา. 26 ธนัวาคม 2564 

วนัส่งผลการสอบท่ีคณะ พฤ. 23 ธนัวาคม 2564 

กรรมการพิจารณาผลการสอบ ศ. 24 ธนัวาคม 2564 

ประกาศผลการสอบ ส. 25 ธนัวาคม 2564 

 
 

ภาคการศึกษาที ่2 /2564 
ยืน่คาํร้องขอยกเวน้ค่าใชจ่้ายกรณีเป็นนกัศึกษาทุนมหาวทิยาลยัทุกประเภท ส. 25 - อา. 26 ธนัวาคม 2564 

ยืน่คาํร้องขอแบ่งชาํระค่าลงทะเบียน (ผา่นระบบ Online)                              ส. 25 - พ. 29 ธนัวาคม 2564 

ยืน่คาํร้องขอยา้ยคณะ / สาขาวชิา / รอบ / ยา้ยวทิยาเขต (ผา่นระบบ Online) ส. 25 - พ. 29 ธนัวาคม 2564 

ยืน่คาํร้องขอสาํเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2564 (ผา่นระบบ Online) ส. 25 - พฤ. 30 ธนัวาคม 2564 

ยืน่คาํร้องขอเปิดรายวชิานอกแผนการเรียน (ผา่นระบบ Online)     ส. 25 - พฤ. 30 ธนัวาคม 2564 

(เฉพาะนกัศึกษาขอสาํเร็จการศึกษา) 

ยืน่คาํร้องขอเรียนต่างวทิยาเขต/ต่างสถาบนั (ผา่นระบบ Online) ส. 25 - พฤ. 30 ธนัวาคม 2564 

 (เฉพาะนกัศึกษาขอสาํเร็จการศึกษา)  

นกัศึกษาลงทะเบียนเรียน (ผา่นระบบ online)  

 -  สาํหรับนกัศึกษามีวชิาเรียนตามแผน อ. 28 ธนัวาคม 2564 

 -  สาํหรับนกัศึกษาไม่มีวชิาเรียนตามแผน พ. 29 - พฤ. 30 ธนัวาคม 2564 

ชาํระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผา่นธนาคาร อ. 28 - ศ. 31 ธนัวาคม 2564 

วนัหยุดวนัส้ินปี   ศ. 31 ธันวาคม 2564 
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วนัหยุดวนัขึน้ปีใหม่    ส. 1 มกราคม 2565 

วนัหยุดพกัร้อนภาคการศึกษาที ่1/2564 อ. 4 - พฤ. 6 มกราคม 2565 

คณะพิจารณาคาํร้องขอเปิดวิชานอกแผนการเรียน ศ. 7 มกราคม 2565 

วนัสุดทา้ยของการจดัทาํ (มคอ.3,4)  ข้ึนระบบ TQF ภาคการศึกษาท่ี 2/2564 ศ. 7 มกราคม 2565 

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

วนัเปิดภาคการศึกษาที ่2/2564   ส. 8 มกราคม 2565 

ฝ่ายวชิาการพิจารณาอนุมติัขอเปิดวชิานอกแผนการเรียน ส. 8 มกราคม 2565 

ยืน่คาํร้องขอสอบซํ้ าซอ้น ลงทะเบียนเกินหน่วยกิต (ผา่นระบบ Online) ส. 8 - พ. 12 มกราคม 2565 

(เฉพาะนกัศึกษาขอสาํเร็จการศึกษา) 

พิมพใ์บเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e-Student อ. 11 มกราคม 2565 

ประกาศผลรายวชิาขอเปิดนอกแผนการเรียน พ. 12 มกราคม 2565 

ลงทะเบียนเรียนสาย / เพิ่ม-ถอน / เปล่ียนรายวชิา พ. 12 - อ. 18 มกราคม 2565 

วนัสุดทา้ยของการจดัทาํ (มคอ.5,6) ข้ึนระบบ TQF ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 อ. 18 มกราคม 2565 

ถอนรายวชิาโดยไม่ไดรั้บเงินค่าหน่วยกิตคืนและวชิาท่ีถอนถูกบนัทึกเป็น “W” พ. 19 มกราคม - ศ. 1 เมษายน 2565 

ประชุมยบุกลุ่มเรียน                                                                             พฤ. 20 มกราคม 2565 

วนัประกาศยบุกลุ่มเรียน                                                                            ศ. 21 มกราคม 2565 

วนัสุดทา้ยของการแกไ้ขเกรด I ภาคการศึกษาท่ี 1/2564                                      ศ. 28 มกราคม 2565 

(หากไม่แจง้เกรดจะเปล่ียนเป็น F หรือ U โดยอตัโนมติั) 

วนัหยุดวนัมาฆบูชา (อาจารย์ผู้สอนหาวนัเรียนชดเชยเอง) พ. 16 กุมภาพนัธ์ 2565 

กาํหนดการชาํระเงินลงทะเบียนเรียนงวดสอง ภาคการศึกษาท่ี 2/2564  อ. 22 - อา. 27 กุมภาพนัธ์ 2565                                 

นกัศึกษาลงทะเบียนรายวชิาเรียนผา่นระบบออนไลน์ท่ีสาํนกังานทะเบียน อ. 8 - อา. 13 มีนาคม 2565 

(เฉพาะนกัศึกษาเทียบโอน ปวส.) 

อาจารยผ์ูส้อนส่งขอ้สอบปลายภาคใหส้าํนกังานวชิาการ อ. 15 มีนาคม 2565 

กรรมการพิจารณาขอ้สอบปลายภาค พ. 16 - ศ. 18 มีนาคม 2565 

อาจารยผ์ูส้อนส่งขอ้สอบท่ีกรรมการใหแ้กไ้ขใหร้องคณบดี  พฤ. 24 มีนาคม 2565 

วนัสุดทา้ยท่ีรองคณบดีนาํขอ้สอบส่งคืนใหส้าํนกังานวชิาการ                           ศ. 25 มีนาคม 2565 

กาํหนดการชาํระเงินลงทะเบียนเรียนงวดสุดทา้ย ภาคการศึกษาท่ี 2/2564  อ. 29 มีนาคม - อา. 3 เมษายน 2565 

วนัหยุดวนัจักรี (อาจารย์ผู้สอนไม่ต้องหาวนัเรียนชดเชย) พ. 6 เมษายน 2565 

งดการเรียนการสอน พฤ. 7 - ศ. 22 เมษายน 2565 

วนัหยุดพกัร้อนภาคการศึกษาที ่2/2564  พฤ. 7 - ส. 9 เมษายน 2565 
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วนัหยุดชดเชยวนัคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ อ. 12 เมษายน 2565 

พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาติ 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)  อ. 19 เมษายน 2565 

วนัหยุดพกัร้อนภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564                                                       พ. 20 - ศ. 22 เมษายน 2565  

วนัหยุดวนัแรงงานแห่งชาติ                                                                                อา. 1 พฤษภาคม 2565 

นกัศึกษาพบอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อรับตารางเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564    อ. 3 - อา. 8 พฤษภาคม 2565 

วนัหยุดวนัฉัตรมงคล  (อาจารย์ผู้สอนหาวนัเรียนชดเชยเอง) พ. 4 พฤษภาคม 2565 

วนัสุดทา้ยของการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2/2564                                                ศ. 13 พฤษภาคม 2565 

วนัหยุดวนัวสิาขบูชา อา. 15 พฤษภาคม 2565 

สอบปลายภาคการศึกษาท่ี 2/2564 (หยดุวนัจนัทร์ท่ี 23 พฤษภาคม 2565) ส. 21 - อา. 29 พฤษภาคม 2565 

วนัส้ินภาคการศึกษาท่ี 2/2564  จ. 30 พฤษภาคม 2565 

วนัสอบรายวชิาเรียนผา่นระบบออนไลน์ (เฉพาะนกัศึกษาเทียบโอน ปวส.) อ. 31 พฤษภาคม - อา. 5 มิถุนายน 2565 

วนัส่งผลการสอบท่ีคณะ พฤ. 2 มิถุนายน 2565 

วนัหยุดวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิา ศ. 3 มิถุนายน 2565 

พชัรสุธาพมิลลกัษณพระบรมราชินี 

กรรมการพิจารณาผลการสอบ (เวลา 09.00-12.00 น.) ส. 4 มิถุนายน 2565 

ประกาศผลการสอบ (เวลา 13.30-16.30 น.) ส. 4 มิถุนายน 2565 

 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 

ยืน่คาํร้องขอยกเวน้ค่าใชจ่้ายกรณีเป็นนกัศึกษาทุนมหาวทิยาลยัทุกประเภท ส. 4 - อา. 5 มิถุนายน 2565 

ยืน่คาํร้องขอแบ่งชาํระค่าลงทะเบียน (ผา่นระบบ Online) ส. 4 - อ. 7 มิถุนายน 2565 

ยืน่คาํร้องขอยา้ยคณะ / สาขาวชิา / รอบ / ยา้ยวทิยาเขต (ผา่นระบบ Online) ส. 4 - พ. 8 มิถุนายน 2565 

ยืน่คาํร้องขอสาํเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 (ผา่นระบบ Online) ส. 4 - พ. 8 มิถุนายน 2565 

ยืน่คาํร้องขอเปิดรายวชิานอกแผนการเรียน (ผา่นระบบ Online) ส. 4 - พ. 8 มิถุนายน 2565 

(เฉพาะนกัศึกษาขอสาํเร็จการศึกษา) 

ยืน่คาํร้องขอเรียนต่างวทิยาเขต/ต่างสถาบนั (ผา่นระบบ Online)  ส. 4 - พ. 8 มิถุนายน 2565 

(เฉพาะนกัศึกษาขอสาํเร็จการศึกษา) 
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นกัศึกษาลงทะเบียนเรียน (ผา่นระบบ online)  

 -  สาํหรับนกัศึกษามีวชิาเรียนตามแผน อ. 7 มิถุนายน 2565 

 -  สาํหรับนกัศึกษาไม่มีวชิาเรียนตามแผน พ. 8 มิถุนายน 2565 

ชาํระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผา่นธนาคาร อ. 7 - พฤ. 9 มิถุนายน 2565 

คณะพิจารณาคาํร้องขอเปิดวิชานอกแผนการเรียน  พฤ. 9 มิถุนายน 2565 

วนัสุดทา้ยของการจดัทาํ (มคอ.3,4) ข้ึนระบบ TQF ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 พฤ. 9 มิถุนายน 2565 

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

วนัเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564  ศ. 10 มิถุนายน 2565 

ฝ่ายวชิาการพิจารณาอนุมติัวิชาเปิดนอกแผนการเรียน ศ. 10 มิถุนายน 2565 

ยืน่คาํร้องขอสอบซํ้ าซอ้น ลงทะเบียนเกินหน่วยกิต (ผา่นระบบ Online) ศ. 10 - อ. 14 มิถุนายน 2565 

(เฉพาะนกัศึกษาขอสาํเร็จการศึกษา)   

ประกาศผลรายวชิาขอเปิดนอกแผนการเรียน  อ. 14 มิถุนายน 2565 

พิมพใ์บเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e-Student  อ. 14 มิถุนายน 2565 

ลงทะเบียนเรียนสาย / เพิ่ม-ถอน / เปล่ียนรายวชิา  พ. 15 - อ. 21 มิถุนายน 2565 

ถอนรายวชิาโดยไม่ไดรั้บเงินค่าหน่วยกิตคืนและวชิาท่ีถอนถูกบนัทึกเป็น “W” พ. 22 มิถุนายน - พฤ. 21 กรกฎาคม 2565 

ประชุมยบุกลุ่มเรียน  พฤ. 23 มิถุนายน 2565 

วนัประกาศยบุกลุ่มเรียน  ศ. 24 มิถุนายน 2565 

กาํหนดการชาํระเงินลงทะเบียนเรียนงวดสุดทา้ย ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564  อ. 28 มิถุนายน - อา. 3 กรกฎาคม 2565 

วนัสุดทา้ยของการจดัทาํ (มคอ.5,6) ข้ึนระบบ TQF ภาคการศึกษาท่ี 2/2564 อ. 28 มิถุนายน 2565 

วนัสุดทา้ยของการแกไ้ขเกรด I ภาคการศึกษาท่ี 2/2564 พฤ. 30 มิถุนายน 2565 

(หากไม่แจง้เกรดจะเปล่ียนเป็น F หรือ U โดยอตัโนมติั) 

อาจารยผ์ูส้อนส่งขอ้สอบปลายภาคใหส้าํนกังานวชิาการ  อ. 5 กรกฎาคม 2565 

นกัศึกษาลงทะเบียนรายวชิาเรียนผา่นระบบออนไลน์ท่ีสาํนกังานทะเบียน อ. 5 – อา. 10 กรกฎาคม 2565 

(เฉพาะนกัศึกษาเทียบโอน ปวส.) 

กรรมการพิจารณาขอ้สอบปลายภาค   พ. 6 - ศ. 8 กรกฎาคม 2565 

อาจารยผ์ูส้อนส่งขอ้สอบท่ีกรรมการใหแ้กไ้ขใหร้องคณบดี พ. 20 กรกฎาคม 2565 

วนัสุดทา้ยท่ีรองคณบดีนาํขอ้สอบส่งคืนใหส้าํนกังานวชิาการ พ. 20 กรกฎาคม 2565 

วนัหยุดวนัอาสาฬหบูชา (อาจารย์ผู้สอนหาวนัเรียนชดเชยเอง) พ. 13 กรกฎาคม 2565 

นกัศึกษาพบอาจารยท่ี์ปรึกษา เพือ่รับตารางเรียนภาคการศึกษาท่ี 1/2565 อ. 19 - อา. 24 กรกฎาคม 2565  

วนัหยุดวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี พฤ. 28 กรกฎาคม 2565 

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (อาจารย์ผู้สอนหาวนัสอนชดเชยเอง) 
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วนัสุดทา้ยของการเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 พฤ. 4 สิงหาคม 2565 

สอบปลายภาค ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 (หยุดวนัจนัทร์ท่ี 8 สิงหาคม 2565) ศ. 5 - อ. 9 สิงหาคม 2565 

วนัส้ินภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564  พ. 10 สิงหาคม 2565 

วนัสอบรายวชิาผา่นระบบออนไลน์ (เฉพาะนกัศึกษาเทียบโอน ปวส.) พ. 10 - อา. 14 สิงหาคม 2565 

วนัหยุดวนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพนัปีหลวง ศ. 12 สิงหาคม 2564 

และวนัแม่แห่งชาติ 

วนัส่งผลการสอบท่ีคณะ (เวลา 09.00-12.00 น.) ส. 13 สิงหาคม 2565 

กรรมการพิจารณาผลการสอบ (เวลา 13.30-16.00 น.) ส. 13 สิงหาคม 2565 

ประกาศผลการสอบ อา. 14 สิงหาคม 2565 
 

  จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

                                      ประกาศ   ณ   วนัท่ี   9   มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
 

                                 
                                                                      (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ  อุสาหะ) 

                                                                            ผูช้่วยอธิการบดี ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 

                                                                               รองอธิการบดี  วทิยาเขตชลบุรี 
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