ปฏิทินการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2565
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
21 มิถุนายน 2565

วันเปิดระบบ Online ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดเรียน

5 - 19 กรกฎาคม 2565

วันจองสิทธิ์ลงทะเบียนทุกคณะ/สาขาวิชา
(ยกเว้นนักศึกษาที่ยื่นคาร้องขอโอนย้ายคณะ/สาขาวิชาไว้)

6 สิงหาคม 2565

วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

6 - 23 สิงหาคม 2565

วันตรวจสอบและแก้ไขผลการจองสิทธิ์การลงทะเบียน
วันลงทะเบียนสาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้จองสิทธิ์

9 สิงหาคม 2565

วันเปิดเรียน

9 - 23 สิงหาคม 2565

วันเพิ่มรายวิชา

9 สิงหาคม - 20 กันยายน 2565

วันถอนรายวิชา

6 - 23 สิงหาคม 2565

วันชาระเงิน ไม่เสียค่าปรับ (อาจารย์อนุมัติแล้ว)

24 - 30 สิงหาคม 2565

วันชาระเงินเสียค่าปรับ ป.ตรี 600 บาท ป.โท และ ป.เอก 1,500 บาท

31 สิงหาคม - 6 กันยายน 2565

วันชาระเงิน เสียค่าปรับ ป.ตรี 1,000 บาท ป.โท และ ป.เอก 2,500 บาท

11 สิงหาคม - 25 พฤศจิกายน 2565

วันผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รอบที่ 1)

12 สิงหาคม 2565

วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (สอนชดเชย)

18 สิงหาคม 2565

วันไหว้ครู/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมฯ
(งดการเรียนเฉพาะปี 1 ภาคปกติ เวลา 9.00-12.00 น.)

20 สิงหาคม 2565

วันรับขวัญหลานย่า (งดการเรียนการสอน)

17 กันยายน 2565

โครงการเปิดโลกกิจกรรม

21 กันยายน - 3 พฤศจิกายน 2565

วันถอนรายวิชา (ติด W)

27 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565

วันสอบกลางภาค (ยกเว้น นักศึกษาโปรแกรมวันอาทิตย์)

12 ตุลาคม 2565

วันสถาปนามหาวิทยาลัย 49 ปี (สอนชดเชย)

13 ตุลาคม 2565

วันหยุด วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร (สอนชดเชย)

23 ตุลาคม 2565

วันหยุด วันปิยมหาราช (สอนชดเชย)

25 ตุลาคม 2565

วันหยุดชดเชย วันปิยมหาราช

29 ตุลาคม 2565

กิจกรรมบูรณาการความรู้ด้านศิลปะฯ

เดือน ตุลาคม 2565

กีฬามหาวิทยาลัยรอบคัดเลือก
(มีตอ)

25 ตุลาคม - 22 พฤศจิกายน 2565

วันยื่นเรื่องขอจบการศึกษา (Online)

4 - 18 ตุลาคม 2565

วันยื่นเรื่องโอนย้ายคณะ/สาขาวิชา

เดือน พฤศจิกายน 2565

วันปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนฯ

24 - 27 พฤศจิกายน 2565

นิทรรศการวันพ่อแห่งชาติ

27 พฤศจิกายน 2565

วันสุดท้ายของการเรียน

29 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2565

วันสอบปลายภาค (ยกเว้น นักศึกษาโปรแกรมวันอาทิตย์)

1 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566

วันผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รอบที่ 2)

5 ธันวาคม 2565

วันหยุด วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
(ไม่จัดสอบ)

6 ธันวาคม 2565

วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
(ไม่จัดสอบ)

10 ธันวาคม 2565

วันหยุด วันรัฐธรรมนูญ (ไม่จัดสอบ)

13 ธันวาคม 2565 - 1 มกราคม 2566

วันปิดภาคเรียน

20 ธันวาคม 2565

วันประกาศผลการสอบ

25 - 30 ธันวาคม 2565

วันหยุด เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่

31 ธันวาคม 2565

วันหยุดสิ้นปี

1 มกราคม 2566

วันหยุด วันขึ้นปีใหม่

3 มกราคม 2566

วันหยุดชดเชย วันขึ้นปีใหม่

ปฏิทินการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2565
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
1 พฤศจิกายน 2565

วันเปิดระบบ Online ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดเรียน

8 - 22 พฤศจิกายน 2565

วันจองสิทธิ์ลงทะเบียนทุกคณะ/สาขาวิชา
(ยกเว้นนักศึกษาที่ยื่นคาร้องขอโอนย้ายคณะ/สาขาวิชาไว้)

2 - 18 มกราคม 2566

วันตรวจสอบและแก้ไขผลการจองสิทธิ์การลงทะเบียน
วันลงทะเบียนสาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้จองสิทธิ์

4 มกราคม 2566

วันเปิดเรียน

4 - 18 มกราคม 2566

วันเพิ่มรายวิชา

4 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2566

วันถอนรายวิชา

2 - 18 มกราคม 2566

วันชาระเงิน ไม่เสียค่าปรับ (อาจารย์อนุมัติแล้ว)

19 - 25 มกราคม 2566

วันชาระเงิน เสียค่าปรับ ป.ตรี 600 บาท ป.โท และ ป.เอก 1,500 บาท

26 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2566

วันชาระเงิน เสียค่าปรับ ป.ตรี 1,000 บาท ป.โท และ ป.เอก 2,500 บาท

16 กุมภาพันธ์ - 4 เมษายน 2566

วันถอนรายวิชา (ติด W)

21 - 26 กุมภาพันธ์ 2566

วันสอบกลางภาค (ยกเว้น นักศึกษาโปรแกรมวันอาทิตย์)

21 มีนาคม - 25 เมษายน 2566

วันยื่นเรื่องขอจบการศึกษา (Online)

1 - 15 มีนาคม 2566

วันยื่นเรื่องโอนย้ายคณะ/สาขาวิชา

6 มีนาคม 2566

วันหยุด วันมาฆบูชา (สอนชดเชย)

7 มีนาคม 2566

วันหยุด วันชดเชย วันมาฆบูชา

14 - 24 มีนาคม 2566

กีฬาภายใน

25 มีนาคม 2566

ปิดกีฬาภายใน (งดการเรียนการสอน 09.00 - 12.00 น.)

1 เมษายน 2566

อนุรักษ์มรดกไทยและประเพณีสงกรานต์

6 เมษายน 2566

วันหยุด วันจักรี (สอนชดเชย)

4 - 9 เมษายน 2566

วันหยุด เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ (สอนชดเชย)

11 - 16 เมษายน 2566

วันหยุด วันสงกรานต์

เดือน เมษายน 2566

วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

เดือน เมษายน 2566

วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุน

29 เมษายน 2566

วันสุดท้ายของการเรียน

1 พฤษภาคม 2566

วันหยุด วันแรงงานแห่งชาติ (สอนชดเชย)

2 พฤษภาคม 2566

วันหยุด วันชดเชย วันแรงงานแห่งชาติ

4 พฤษภาคม 2566

วันหยุด วันฉัตรมงคล (ไม่จัดสอบ)
(มีตอ)

3 - 14 พฤษภาคม 2566

วันสอบปลายภาค (ยกเว้น นักศึกษาโปรแกรมวันอาทิตย์)

16 - 28 พฤษภาคม 2566

วันปิดภาคเรียน

23 พฤษภาคม 2566

วันประกาศผลการสอบ

แจ้งให้ทราบภายหลัง

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2564 (สอนชดเชย)

ปฏิทินการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2565
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
1 มีนาคม 2566

วันเปิดระบบ Online ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดเรียน

7- 21 มีนาคม 2566

วันจองสิทธิ์ลงทะเบียนทุกคณะ/สาขาวิชา

27 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2566

วันตรวจสอบและแก้ไขผลการจองสิทธิ์การลงทะเบียน
วันลงทะเบียนสาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้จองสิทธิ์

30 พฤษภาคม 2566

วันเปิดเรียน

3 มิถุนายน 2566

วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
และวันวิสาขบูชา (สอนชดเชย)

30 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2566

วันเพิ่มรายวิชา

30 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2566

วันถอนรายวิชา

27 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2566

วันชาระเงิน ไม่เสียค่าปรับ (อาจารย์อนุมัติแล้ว)

7 - 13 มิถุนายน 2566

วันชาระเงิน เสียค่าปรับ ป.ตรี 1,000 บาท ป.โท และ ป.เอก 2,500 บาท

21 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2566

วันถอนรายวิชา (ติด W)

27 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2566

วันสอบกลางภาค (ยกเว้น นักศึกษาโปรแกรมวันอาทิตย์)

8 - 18 กรกฎาคม 2566

วันยื่นเรื่องขอจบการศึกษา (Online)

23 กรกฎาคม 2566

วันสุดท้ายของการเรียน

28 กรกฎาคม 2566

วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ
(ไม่จัดสอบ)

25 - 30 กรกฎาคม 2566

วันสอบปลายภาค (ยกเว้น นักศึกษาโปรแกรมวันอาทิตย์)

3 - 6 สิงหาคม 2566

วันปิดภาคเรียน

5 สิงหาคม 2566

วันประกาศผลการสอบ
กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2565

