
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาโท 

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

 เพ่ือใหการวางแผนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2565 ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วิทยาเขตชลบุรี ดําเนินไปดวยความเรียบรอย เพ่ือประโยชนในการวางแผนการศึกษา อาศัยอํานาจตามคําสั่ง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ท่ี 47/2543 ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2543 เรื่อง การมอบอํานาจให รองอธิการบดี วิทยาเขต

ชลบุรี และอาศัยอํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ท่ี 183/2563 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 

เรื่อง มอบหมายผูชวยอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย   ดร.สุเทพ อุสาหะ) ลงนามในประกาศของมหาวิทยาลัย 

จึงกําหนดปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาโท ประจําปการศึกษา 2565 ดังนี้ 
 

รายละเอียด 
ภาคการศึกษาท่ี 

1/2565 

ภาคการศึกษาท่ี 

2/2565 

ภาคการศึกษา 

ฤดูรอน/2565 

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน (ผานระบบ Online) 

และชําระเงินผานธนาคาร 

ส. 6 – อา. 28 

สิงหาคม 2565 

ส. 19 พฤศจิกายน –  

อา. 18 ธันวาคม 2565 

ส. 25 มีนาคม –  

อา. 7 พฤษภาคม 2566 

วันทดสอบมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ 

ระดับปริญญาโท  

ส. 27 สิงหาคม 

2565 

ส. 17 ธันวาคม  

2565 

ส. 6 พฤษภาคม  

2566 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

(เวลา 16.00 – 18.00 น.) 

อา. 28 สิงหาคม 

2565 

อา. 18 ธันวาคม  

2565 

อา. 7 พฤษภาคม  

2566 

วันเปดภาคการศึกษา 

(เปดเรียนโมดูล 1) 

ส. 27 – อา. 28 

สิงหาคม 2565 

ส. 17 – อา. 18 

ธันวาคม 2565 

ส. 6 - อา. 7 

พฤษภาคม 2566 

วันยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา  

(ผานระบบ Online) 

ส. 27 สิงหาคม –  

อา. 25 กันยายน 2565 

ส. 17 ธันวาคม 2565 – 

อา. 15 มกราคม 2566 

ส. 6 พฤษภาคม –  

อา. 4 มิถุนายน 2566 

วันลงทะเบียนสาย/เพ่ิม-ถอนวิชาเรียน 

ไดรับเงินคืน 80% 

ส. 3 – อา. 11 กันยายน 

2565 

ส. 24 ธันวาคม -    

อา. 8 มกราคม  2566 

ส. 13 - อา. 21 

พฤษภาคม 2566 

วันสุดทายสงเลมวิทยานิพนธ (ปกออน) 
อา. 18 กันยายน 

2565 

อา. 15 มกราคม  

2566 

อา. 4 มิถุนายน  

2566 

วันสอบวิทยานิพนธ 
ส. 1 - อา. 2  

ตุลาคม 2565 

ส. 28 - อา. 29  

มกราคม 2566 

ส. 17 - อา. 18  

มิถุนายน 2566 

วันสุดทายของการสงขอสอบโมดลู 1 อา. 2 ตุลาคม 2565 
อา. 29 มกราคม 

2566 

อา. 18 มิถุนายน  

2566 

วันสุดทายของการเรียนโมดลู 1 อา. 2 ตุลาคม 2565 
อา. 29 มกราคม  

2566 

อา. 18 มิถุนายน  

2566 

วันสอบปลายภาคโมดลู 1 
ส. 8 - อา. 9 

ตุลาคม 2565 

ส. 4 - อา. 5    

กุมภาพันธ 2566 

ส. 24 - อา. 25  

มิถุนายน 2566 
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รายละเอียด 
ภาคการศึกษาท่ี 

1/2565 

ภาคการศึกษาท่ี 

2/2565 

ภาคการศึกษา 

ฤดูรอน/2565 

วันเปดเรียน (โมดูล 2) 
ส. 15 – อา. 16  

ตุลาคม 2565 

ส. 11 – อา. 12  

กุมภาพันธ 2566 

ส. 1 -  อา. 2  

กรกฎาคม 2566 

วันสุดทายของการสงผลการสอบโมดูล 1 
ส. 5 พฤศจิกายน  

2565 

อา. 19 กุมภาพันธ 

2566 

อา. 9 กรกฎาคม  

2566 

วันประกาศผลการสอบโมดลู 1 
อา. 13 พฤศจิกายน  

2565 

ส. 25 กุมภาพันธ 

2566 

ส. 15 กรกฎาคม  

2566 

วันสุดทายของการสงขอสอบโมดลู 2 
อา. 27 พฤศจิกายน 

2565 

อา. 19 มนีาคม  

2566 

อา. 6 สิงหาคม  

2566 

วันสุดทายของการเรียนโมดลู 2 
อา. 27 พฤศจิกายน 

2565 

อา. 19 มีนาคม  

2566 

อา. 6 สิงหาคม  

2566 

วันสอบปลายภาคโมดลู 2 
ส. 3 - อา. 4 ธันวาคม 

2565 

ส. 25 - อา. 26  

มีนาคม 2566 

ส. 19 - อา. 20 

สิงหาคม 2566 

วันกําหนดสงเลมวิทยานิพนธ (ปกแข็ง) อา. 4 ธันวาคม 2565 
อา. 26 มีนาคม  

2566 

อา. 20  สิงหาคม  

2566 

งดการเรยีนการสอน  
ศ. 7 – พฤ. 20  

เมษายน 2566 
 

วันสุดทายของการสงผลการสอบโมดูล 2 
อา. 25 ธันวาคม  

2565 

อา. 7 พฤษภาคม 

2566 

อา. 3 กันยายน  

2566 

วันประกาศผลการสอบโมดลู 2 
อา. 8 มกราคม  

2566 

ส. 13 พฤษภาคม 

2566 

ส. 9 กันยายน  

2566 
 

วันหยุดนักขัตฤกษและวันหยุดชดเชย 

รายละเอียด 
ภาคการศึกษาท่ี 

1/2565 

ภาคการศึกษาท่ี 

2/2565 

ภาคการศึกษา 

ฤดูรอน/2565 

วันหยุดวันคลายวันสวรรคตของ  

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

พฤ. 13 ตุลาคม  

2565 
  

วันหยุดวันปยมหาราช 
อา. 23 ตุลาคม  

2565 
  

วันหยุดวันคลายวันพระบรมราชสมภพของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

วันชาติ และวันพอแหงชาติ 

จ. 5 ธันวาคม   

2565 
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รายละเอียด 
ภาคการศึกษาท่ี 

1/2565 

ภาคการศึกษาท่ี 

2/2565 

ภาคการศึกษา 

ฤดูรอน/2565 

วันหยุดชดเชยวันคลายวันพระบรมราชสมภพ 

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

วันชาติ และวันพอแหงชาติ  

(วันจนัทรท่ี 5 ธันวาคม 2565) 

 
ศ. 30 ธันวาคม  

2565 

 

วันหยุดวันสิ้นป   ส. 31 ธันวาคม 2565  

วันหยุดวันขึ้นปใหม   อา. 1 มกราคม 2566  

วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา  

(วันจนัทรท่ี 6 มีนาคม 2566) 
 

พ. 4 มกราคม  

2566 

 

วันหยุดวันมาฆบูชา   จ. 6 มีนาคม 2566  

วันหยุดวันจักรี   
พฤ. 6 เมษายน  

2566 
 

งดการเรียนการสอน  
ศ. 7 – พฤ. 20  

เมษายน 2566 
 

วันหยุดพักรอน  
ศ. 7 - อา. 9, พ. 12 

เมษายน 2566 
 

วันหยุดวันสงกรานต  
พฤ. 13 – ส. 15 เมษายน 

2566 
 

วันหยุดพักรอน  
อา. 16, พ 19  

เมษายน 2566 
 

วันหยุดชดเชยวันแรงงานแหงชาติ  

(วันจนัทรท่ี 1 พฤษภาคม 2566) 
 

พฤ. 20 เมษายน  

2566 
 

วันหยุดวันแรงงานแหงชาติ  
จ. 1 พฤษภาคม  

2566 
 

วันหยุดวันฉัตรมงคล  พฤ. 4 พฤษภาคม 2566  

วันหยุดวันวิสาขบูชา     ส. 3 มิถุนายน 2566 

วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจาสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ 

พระบรมราชิน ี

  
ส. 3 มิถุนายน  

2566 

วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท 

สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

  
ศ. 28 กรกฎาคม  

2566 

วันหยุดวันอาสาฬหบูชา      อ. 1 สิงหาคม 2566 

วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง และวันแม

แหงชาติ 

  
ส. 12 สิงหาคม  

2566 
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รายละเอียด 
ภาคการศึกษาท่ี 

1/2565 

ภาคการศึกษาท่ี 

2/2565 

ภาคการศึกษา 

ฤดูรอน/2565 

วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา 

(วันอังคารท่ี 1 สิงหาคม 2566) 
  

อา. 13 สิงหาคม  

2566 
 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

                             ประกาศ   ณ   วันท่ี   30   กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 
 

                                                              
                                                     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเทพ อุสาหะ)  

                                                        ผูชวยอธิการบดี ปฏิบัติหนาท่ีแทน 

                                                          รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี 

 
 


