ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
เรื่อง ปฏิทนิ การศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจําปี การศึกษา 2564
...................................................................

เพื่อให้การวางแผนการศึกษา ประจําปี การศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ดําเนินไปด้วยความเรี ยบร้อย เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการศึกษา อาศัยอํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ที่ 47/2543 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2543 เรื่ อง การมอบอํานาจให้ รองอธิ การบดี วิทยาเขตชลบุรี และอาศัย
อํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตชลบุรี ที่ 183/2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่ อง มอบหมาย
ผูช้ ่วยอธิ การบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ เทพ อุสาหะ) ลงนามในประกาศมหาวิทยาลัย จึงกําหนดปฏิทิน
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประจําปี การศึกษา 2564 ดังนี้
สํ าหรับนักศึกษา Early Birds รหัส 64
ปฐมนิเทศนักศึกษา Early Birds (แบบออนไลน์ )
วันเปิ ดภาคการศึกษา นักศึกษา Early Birds
อาจารย์ผสู้ อนส่ งข้อสอบ Early Birds ที่กรรมการให้แก้ไขให้รองคณบดี
วันสุ ดท้ายที่รองคณบดีนาํ ข้อสอบ Early Birds ส่ งคืนให้สาํ นักงานวิชาการ
วันหยุดวันอาสาฬหบูชา
วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิ ราลงกรณ พระวชิ รเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
วันสุ ดท้ายของการเรี ยนนักศึกษา Early Birds
วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง
และวันแม่ แห่ งชาติ
วันส่ งผลการสอบนักศึกษา Early Birds
กรรมการพิจารณาผลการสอบนักศึกษา Early Birds (เวลา 09.00-12.00 น.)
ประกาศผลการสอบนักศึกษา Early Birds (เวลา 13.30-16.00 น.)
ภาคการศึกษาที่ 1/2564
ยืน่ คําร้องขอยกเว้นค่าใช้จ่ายกรณี เป็ นนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยทุกประเภท
ยืน่ คําร้องขอแบ่งชําระค่าลงทะเบียน (ผ่านระบบ Online)
ยืน่ คําร้องขอย้ายคณะ / สาขาวิชา / รอบ / ย้ายวิทยาเขต (ผ่านระบบ Online)
ยืน่ คําร้องขอสําเร็ จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ผ่านระบบ Online)

อา. 27 มิถุนายน 2564
อ. 29 มิถุนายน 2564
อ. 20 กรกฎาคม 2564
อ. 20 กรกฎาคม 2564
ส. 24 กรกฎาคม 2564
พ. 28 กรกฎาคม 2564
อา. 1 สิ งหาคม 2564
พฤ. 12 สิ งหาคม 2564
ศ. 13 สิ งหาคม 2564
ส. 14 สิ งหาคม 2564
ส. 14 สิ งหาคม 2564

ส. 14 - อา. 15 สิ งหาคม 2564
ส. 14 - พฤ. 19 สิ งหาคม 2564
ส. 14 - พฤ. 19 สิ งหาคม 2564
ส. 14 - ศ. 20 สิ งหาคม 2564
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ยืน่ คําร้องขอเปิ ดรายวิชานอกแผนการเรี ยน (ผ่านระบบ Online)
ส. 14 - ศ. 20 สิ งหาคม 2564
(เฉพาะนักศึกษาขอสําเร็ จการศึกษา)
ยืน่ คําร้องขอเรี ยนต่างวิทยาเขต/ต่างสถาบัน (ผ่านระบบ Online)
ส. 14 - ศ. 20 สิ งหาคม 2564
(เฉพาะนักศึกษาขอสําเร็ จการศึกษา)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (เวลา 08.30-12.00 น.)
อา. 15 สิ งหาคม 2564
นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยน (ผ่านระบบ online)
-สําหรับนักศึกษามีวชิ าเรี ยนตามแผน
อ. 17 สิ งหาคม 2564
-สําหรับนักศึกษาไม่มีวชิ าเรี ยนตามแผน
พ. 18 - พฤ. 19 สิ งหาคม 2564
ชําระเงินค่าลงทะเบียนเรี ยนผ่านธนาคาร
อ. 17 - ศ. 20 สิ งหาคม 2564
วันสุ ดท้ายของการจัดทํา ( มคอ.3,4) ขึ้นระบบ TQF ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ศ. 20 สิ งหาคม 2564
ประชุมบุคลากร ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (เวลา 09.00-12 .00 น.)
ศ. 20 สิ งหาคม 2564
วันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1/2564
ส. 21 สิ งหาคม 2564
คณะพิจารณาคําร้องขอเปิ ดรายวิชานอกแผนการเรี ยน
ส. 21 สิ งหาคม 2564
ยืน่ คําร้องขอสอบซํ้าซ้อน ลงทะเบียนเกินหน่วยกิต (ผ่านระบบ Online)
ส. 21 - พ. 25 สิ งหาคม 2564
(เฉพาะนักศึกษาขอสําเร็ จการศึกษา)
ฝ่ ายวิชาการพิจารณาอนุมตั ิขอเปิ ดวิชานอกแผนการเรี ยน
อ. 24 สิ งหาคม 2564
พิมพ์ใบเสร็ จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e-Student
พ. 25 สิ งหาคม 2564
ประกาศผลรายวิชาขอเปิ ดนอกแผนการเรี ยน
พฤ. 26 สิ งหาคม 2564
ลงทะเบียนเรี ยนสาย / เพิ่ม-ถอน / เปลี่ยนรายวิชา
พฤ. 26 สิ งหาคม - พ. 1 กันยายน 2564
ถอนรายวิชาโดยไม่ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืนและวิชาที่ถอนถูกบันทึก “W” พฤ. 2 กันยายน - ศ. 12 พฤศจิกายน 2564
ประชุมยุบกลุ่มเรี ยน
พฤ. 2 กันยายน 2564
วันประกาศยุบกลุ่มเรี ยน
ศ. 3 กันยายน 2564
วันสุ ดท้ายของการจัดทํา (มคอ.5,6) ขึ้นระบบ TQF ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 อ. 7 กันยายน 2564
วันสุ ดท้ายของการแก้ไขเกรด I ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563
ศ. 10 กันยายน 2564
(หากไม่แจ้งเกรดจะเปลี่ยนเป็ น F หรื อ U โดยอัตโนมัติ)
วันสุ ดท้ายของการจัดทํา (มคอ.7) ขึ้นระบบ TQF ปี การศึกษา 2563
พ. 29 กันยายน 2564
กําหนดการชําระเงินลงทะเบียนเรี ยนงวดสอง ภาคการศึกษาที่ 1/2564
อ. 5 - อา. 10 ตุลาคม 2564
นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาเรี ยนผ่านระบบออนไลน์ที่สาํ นักงานทะเบียน อ. 12 - อา. 17 ตุลาคม 2564
(เฉพาะนักศึกษาเทียบโอน ปวส.)
วันหยุดวันคล้ ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
พ. 13 ตุลาคม 2564
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (อาจารย์ ผู้สอนหาวันเรียนชดเชยเอง)
วันหยุดวันปิ ยมหาราช
ส. 23 ตุลาคม 2564
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อาจารย์ผสู ้ อนส่ งข้อสอบปลายภาคให้สาํ นักงานวิชาการ
ส. 30 ตุลาคม 2564
กรรมการพิจารณาข้อสอบปลายภาค
พ. 3 - ศ. 5 พฤศจิกายน 2564
กําหนดการชําระเงินลงทะเบียนเรี ยนงวดสุ ดท้าย ภาคการศึกษาที่ 1/2564 อ. 8 - อา. 14 พฤศจิกายน 2564
อาจารย์ผสู ้ อนส่ งข้อสอบที่กรรมการให้แก้ไขให้รองคณบดี
อ. 16 พฤศจิกายน 2564
วันสุ ดท้ายที่รองคณบดีนาํ ข้อสอบส่ งคืนให้สาํ นักงานวิชาการ
อ. 16 พฤศจิกายน 2564
วันซ้ อมรับปริ ญญาบัตร
ส. 20 พฤศจิกายน 2564
วันประสาทปริ ญญา
อา. 21 พฤศจิกายน 2564
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อรับตารางเรี ยนภาคการศึกษาที่ 2/2564
อา. 21, อ. 23 - ส. 27 พฤศจิกายน 2564
วันสุ ดท้ายของการเรี ยน ภาคการศึกษาที่ 1/2564
ส. 4 ธันวาคม 2564
วันหยุดวันคล้ ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
อา. 5 ธันวาคม 2564
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่ อแห่ งชาติ
สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2564 (หยุดวันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2564)
ส. 11 - อา. 19 ธันวาคม 2564
วันสิ้ นภาคการศึกษาที่ 1/2564
จ. 20 ธันวาคม 2564
วันสอบรายวิชาเรี ยนผ่านระบบออนไลน์ (เฉพาะนักศึกษาเทียบโอน ปวส.) อ. 21 - อา. 26 ธันวาคม 2564
วันส่ งผลการสอบที่คณะ
พฤ. 23 ธันวาคม 2564
กรรมการพิจารณาผลการสอบ
ศ. 24 ธันวาคม 2564
ประกาศผลการสอบ
ส. 25 ธันวาคม 2564
ภาคการศึกษาที่ 2 /2564
ยืน่ คําร้องขอยกเว้นค่าใช้จ่ายกรณี เป็ นนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยทุกประเภท
ยืน่ คําร้องขอแบ่งชําระค่าลงทะเบียน (ผ่านระบบ Online)
ยืน่ คําร้องขอย้ายคณะ / สาขาวิชา / รอบ / ย้ายวิทยาเขต (ผ่านระบบ Online)
ยืน่ คําร้องขอสําเร็ จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ผ่านระบบ Online)
ยืน่ คําร้องขอเปิ ดรายวิชานอกแผนการเรี ยน (ผ่านระบบ Online)
(เฉพาะนักศึกษาขอสําเร็ จการศึกษา)
ยืน่ คําร้องขอเรี ยนต่างวิทยาเขต/ต่างสถาบัน (ผ่านระบบ Online)
(เฉพาะนักศึกษาขอสําเร็ จการศึกษา)
นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยน (ผ่านระบบ online)
- สําหรับนักศึกษามีวชิ าเรี ยนตามแผน
- สําหรับนักศึกษาไม่มีวชิ าเรี ยนตามแผน
ชําระเงินค่าลงทะเบียนเรี ยนผ่านธนาคาร
วันหยุดวันสิ้ นปี

ส. 25 - อา. 26 ธันวาคม 2564
ส. 25 - พ. 29 ธันวาคม 2564
ส. 25 - พ. 29 ธันวาคม 2564
ส. 25 - พฤ. 30 ธันวาคม 2564
ส. 25 - พฤ. 30 ธันวาคม 2564
ส. 25 - พฤ. 30 ธันวาคม 2564

อ. 28 ธันวาคม 2564
พ. 29 - พฤ. 30 ธันวาคม 2564
อ. 28 - ศ. 31 ธันวาคม 2564
ศ. 31 ธันวาคม 2564
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วันหยุดวันขึน้ ปี ใหม่
วันหยุดพักร้ อนภาคการศึกษาที่ 1/2564
คณะพิจารณาคําร้องขอเปิ ดวิชานอกแผนการเรี ยน
วันสุ ดท้ายของการจัดทํา (มคอ.3,4) ขึ้นระบบ TQF ภาคการศึกษาที่ 2/2564
ประชุมบุคลากร ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (เวลา 13.00-16.30 น.)
วันเปิ ดภาคการศึกษาที่ 2/2564
ฝ่ ายวิชาการพิจารณาอนุมตั ิขอเปิ ดวิชานอกแผนการเรี ยน
ยืน่ คําร้องขอสอบซํ้าซ้อน ลงทะเบียนเกินหน่วยกิต (ผ่านระบบ Online)
(เฉพาะนักศึกษาขอสําเร็ จการศึกษา)
พิมพ์ใบเสร็ จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e-Student
ประกาศผลรายวิชาขอเปิ ดนอกแผนการเรี ยน
ลงทะเบียนเรี ยนสาย / เพิ่ม-ถอน / เปลี่ยนรายวิชา
วันสุ ดท้ายของการจัดทํา (มคอ.5,6) ขึ้นระบบ TQF ภาคการศึกษาที่ 1/2564
ถอนรายวิชาโดยไม่ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืนและวิชาที่ถอนถูกบันทึกเป็ น “W”
ประชุมยุบกลุ่มเรี ยน
วันประกาศยุบกลุ่มเรี ยน
วันสุ ดท้ายของการแก้ไขเกรด I ภาคการศึกษาที่ 1/2564
(หากไม่แจ้งเกรดจะเปลี่ยนเป็ น F หรื อ U โดยอัตโนมัติ)
วันหยุดวันมาฆบูชา (อาจารย์ ผู้สอนหาวันเรี ยนชดเชยเอง)
กําหนดการชําระเงินลงทะเบียนเรี ยนงวดสอง ภาคการศึกษาที่ 2/2564
นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาเรี ยนผ่านระบบออนไลน์ที่สาํ นักงานทะเบียน
(เฉพาะนักศึกษาเทียบโอน ปวส.)
อาจารย์ผสู ้ อนส่ งข้อสอบปลายภาคให้สาํ นักงานวิชาการ
กรรมการพิจารณาข้อสอบปลายภาค
อาจารย์ผสู ้ อนส่ งข้อสอบที่กรรมการให้แก้ไขให้รองคณบดี
วันสุ ดท้ายที่รองคณบดีนาํ ข้อสอบส่ งคืนให้สาํ นักงานวิชาการ
กําหนดการชําระเงินลงทะเบียนเรี ยนงวดสุ ดท้าย ภาคการศึกษาที่ 2/2564
วันหยุดวันจักรี (อาจารย์ ผ้ ูสอนไม่ ต้องหาวันเรียนชดเชย)
งดการเรี ยนการสอน
วันหยุดพักร้ อนภาคการศึกษาที่ 2/2564

ส. 1 มกราคม 2565
อ. 4 - พฤ. 6 มกราคม 2565
ศ. 7 มกราคม 2565
ศ. 7 มกราคม 2565
ศ. 7 มกราคม 2565
ส. 8 มกราคม 2565
ส. 8 มกราคม 2565
ส. 8 - พ. 12 มกราคม 2565
อ. 11 มกราคม 2565
พ. 12 มกราคม 2565
พ. 12 - อ. 18 มกราคม 2565
อ. 18 มกราคม 2565
พ. 19 มกราคม - ศ. 1 เมษายน 2565
พฤ. 20 มกราคม 2565
ศ. 21 มกราคม 2565
ศ. 28 มกราคม 2565
พ. 16 กุมภาพันธ์ 2565
อ. 22 - อา. 27 กุมภาพันธ์ 2565
อ. 8 - อา. 13 มีนาคม 2565
อ. 15 มีนาคม 2565
พ. 16 - ศ. 18 มีนาคม 2565
พฤ. 24 มีนาคม 2565
ศ. 25 มีนาคม 2565
อ. 29 มีนาคม - อา. 3 เมษายน 2565
พ. 6 เมษายน 2565
พฤ. 7 - ศ. 22 เมษายน 2565
พฤ. 7 - ส. 9 เมษายน 2565
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วันหยุดชดเชยวันคล้ ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
อ. 12 เมษายน 2565
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่ อแห่ งชาติ
(วันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม 2564)
วันหยุดวันสงกรานต์
พ. 13 - ศ. 15 เมษายน 2565
วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่ งชาติ (วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565)
ส. 16 เมษายน 2565
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา (วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม 2565)
อ. 19 เมษายน 2565
วันหยุดพักร้ อนภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564
พ. 20 - ศ. 22 เมษายน 2565
วันหยุดวันแรงงานแห่ งชาติ
อา. 1 พฤษภาคม 2565
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อรับตารางเรี ยนภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 อ. 3 - อา. 8 พฤษภาคม 2565
วันหยุดวันฉัตรมงคล (อาจารย์ ผู้สอนหาวันเรียนชดเชยเอง)
พ. 4 พฤษภาคม 2565
วันสุ ดท้ายของการเรี ยน ภาคการศึกษาที่ 2/2564
ศ. 13 พฤษภาคม 2565
วันหยุดวันวิสาขบูชา
อา. 15 พฤษภาคม 2565
สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2564 (หยุดวันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565)
ส. 21 - อา. 29 พฤษภาคม 2565
วันสิ้ นภาคการศึกษาที่ 2/2564
จ. 30 พฤษภาคม 2565
วันสอบรายวิชาเรี ยนผ่านระบบออนไลน์ (เฉพาะนักศึกษาเทียบโอน ปวส.) อ. 31 พฤษภาคม - อา. 5 มิถุนายน 2565
วันส่ งผลการสอบที่คณะ
พฤ. 2 มิถุนายน 2565
วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้ าสุ ทดิ า
ศ. 3 มิถุนายน 2565
พัชรสุ ธาพิมลลักษณพระบรมราชิ นี
กรรมการพิจารณาผลการสอบ (เวลา 09.00-12.00 น.)
ส. 4 มิถุนายน 2565
ประกาศผลการสอบ (เวลา 13.30-16.30 น.)
ส. 4 มิถุนายน 2565
ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564
ยืน่ คําร้องขอยกเว้นค่าใช้จ่ายกรณี เป็ นนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยทุกประเภท ส. 4 - อา. 5 มิถุนายน 2565
ยืน่ คําร้องขอแบ่งชําระค่าลงทะเบียน (ผ่านระบบ Online)
ส. 4 - อ. 7 มิถุนายน 2565
ยืน่ คําร้องขอย้ายคณะ / สาขาวิชา / รอบ / ย้ายวิทยาเขต (ผ่านระบบ Online) ส. 4 - พ. 8 มิถุนายน 2565
ยืน่ คําร้องขอสําเร็ จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 (ผ่านระบบ Online) ส. 4 - พ. 8 มิถุนายน 2565
ยืน่ คําร้องขอเปิ ดรายวิชานอกแผนการเรี ยน (ผ่านระบบ Online)
ส. 4 - พ. 8 มิถุนายน 2565
(เฉพาะนักศึกษาขอสําเร็ จการศึกษา)
ยืน่ คําร้องขอเรี ยนต่างวิทยาเขต/ต่างสถาบัน (ผ่านระบบ Online)
ส. 4 - พ. 8 มิถุนายน 2565
(เฉพาะนักศึกษาขอสําเร็ จการศึกษา)
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นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยน (ผ่านระบบ online)
- สําหรับนักศึกษามีวชิ าเรี ยนตามแผน
อ. 7 มิถุนายน 2565
- สําหรับนักศึกษาไม่มีวชิ าเรี ยนตามแผน
พ. 8 มิถุนายน 2565
ชําระเงินค่าลงทะเบียนเรี ยนผ่านธนาคาร
อ. 7 - พฤ. 9 มิถุนายน 2565
คณะพิจารณาคําร้องขอเปิ ดวิชานอกแผนการเรี ยน
พฤ. 9 มิถุนายน 2565
วันสุ ดท้ายของการจัดทํา (มคอ.3,4) ขึ้นระบบ TQF ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 พฤ. 9 มิถุนายน 2565
ประชุมบุคลากร ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 (เวลา 13.00-16.30 น.)
พฤ. 9 มิถุนายน 2565
วันเปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564
ศ. 10 มิถุนายน 2565
ฝ่ ายวิชาการพิจารณาอนุมตั ิวิชาเปิ ดนอกแผนการเรี ยน
ศ. 10 มิถุนายน 2565
ยืน่ คําร้องขอสอบซํ้าซ้อน ลงทะเบียนเกินหน่วยกิต (ผ่านระบบ Online)
ศ. 10 - อ. 14 มิถุนายน 2565
(เฉพาะนักศึกษาขอสําเร็ จการศึกษา)
ประกาศผลรายวิชาขอเปิ ดนอกแผนการเรี ยน
อ. 14 มิถุนายน 2565
พิมพ์ใบเสร็ จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e-Student
อ. 14 มิถุนายน 2565
ลงทะเบียนเรี ยนสาย / เพิ่ม-ถอน / เปลี่ยนรายวิชา
พ. 15 - อ. 21 มิถุนายน 2565
ถอนรายวิชาโดยไม่ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืนและวิชาที่ถอนถูกบันทึกเป็ น “W” พ. 22 มิถุนายน - พฤ. 21 กรกฎาคม 2565
ประชุมยุบกลุ่มเรี ยน
พฤ. 23 มิถุนายน 2565
วันประกาศยุบกลุ่มเรี ยน
ศ. 24 มิถุนายน 2565
กําหนดการชําระเงินลงทะเบียนเรี ยนงวดสุ ดท้าย ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 อ. 28 มิถุนายน - อา. 3 กรกฎาคม 2565
วันสุ ดท้ายของการจัดทํา (มคอ.5,6) ขึ้นระบบ TQF ภาคการศึกษาที่ 2/2564 อ. 28 มิถุนายน 2565
วันสุ ดท้ายของการแก้ไขเกรด I ภาคการศึกษาที่ 2/2564
พฤ. 30 มิถุนายน 2565
(หากไม่แจ้งเกรดจะเปลี่ยนเป็ น F หรื อ U โดยอัตโนมัติ)
อาจารย์ผสู ้ อนส่ งข้อสอบปลายภาคให้สาํ นักงานวิชาการ
อ. 5 กรกฎาคม 2565
นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาเรี ยนผ่านระบบออนไลน์ที่สาํ นักงานทะเบียน อ. 5 – อา. 10 กรกฎาคม 2565
(เฉพาะนักศึกษาเทียบโอน ปวส.)
กรรมการพิจารณาข้อสอบปลายภาค
พ. 6 - ศ. 8 กรกฎาคม 2565
อาจารย์ผสู ้ อนส่ งข้อสอบที่กรรมการให้แก้ไขให้รองคณบดี
พ. 20 กรกฎาคม 2565
วันสุ ดท้ายที่รองคณบดีนาํ ข้อสอบส่ งคืนให้สาํ นักงานวิชาการ
พ. 20 กรกฎาคม 2565
วันหยุดวันอาสาฬหบูชา (อาจารย์ ผ้ ูสอนหาวันเรียนชดเชยเอง)
พ. 13 กรกฎาคม 2565
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึ กษา เพือ่ รับตารางเรี ยนภาคการศึกษาที่ 1/2565
อ. 19 - อา. 24 กรกฎาคม 2565
วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี พฤ. 28 กรกฎาคม 2565
ศรีสินทรมหาวชิ ราลงกรณ พระวชิ รเกล้ าเจ้ าอยู่หัว (อาจารย์ ผู้สอนหาวันสอนชดเชยเอง)
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วันสุ ดท้ายของการเรี ยน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564
สอบปลายภาค ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 (หยุดวันจันทร์ ที่ 8 สิ งหาคม 2565)
วันสิ้ นภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564
วันสอบรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ (เฉพาะนักศึกษาเทียบโอน ปวส.)
วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง
และวันแม่ แห่ งชาติ
วันส่ งผลการสอบที่คณะ (เวลา 09.00-12.00 น.)
กรรมการพิจารณาผลการสอบ (เวลา 13.30-16.00 น.)
ประกาศผลการสอบ

พฤ. 4 สิ งหาคม 2565
ศ. 5 - อ. 9 สิ งหาคม 2565
พ. 10 สิ งหาคม 2565
พ. 10 - อา. 14 สิ งหาคม 2565
ศ. 12 สิ งหาคม 2564
ส. 13 สิ งหาคม 2565
ส. 13 สิ งหาคม 2565
อา. 14 สิ งหาคม 2565

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564

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

