
 ปฏิทินกิจกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566  

ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

กจิกรรม ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาพิเศษ 
วันเปิดภาคการศึกษา จ. 3 ก.ค. 66 จ. 27 พ.ย. 66 จ. 29 เม.ย. 67 

ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า (เฉพาะระดับปริญญาตรี) อ. 13 มิ.ย. - ศ. 16 มิ.ย. 66 อ. 7 พ.ย. - ศ. 10 พ.ย. 66 - 
- ประกาศผลลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พฤ. 22 มิ.ย. 66 พฤ. 16 พ.ย. 66 - 
ลงทะเบียนเรียนปกติ [*1] อ. 27 มิ.ย. – ศ. 30 มิ.ย. 66 อ. 21 พ.ย. - ศ. 24 พ.ย. 66 อ. 23 เม.ย. - ศ. 26 เม.ย. 67 

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (กรณีลงทะเบียนปกติ) [*2] 
- ไม่มีค่าปรับ [*3] 

 
อ. 27 มิ.ย. - ศ. 21 ก.ค. 66 

 
อ. 21 พ.ย. - ศ. 15 ธ.ค. 66 

 
อ. 23 เม.ย. - ศ. 3 พ.ค. 67 

- ปิดการชำระเงิน เพื่อให้สำนกังานคลังตรวจสอบยอด ส. 22 ก.ค. - จ. 24 ก.ค. 66 ส. 16 ธ.ค. - จ. 18 ธ.ค. 66 ส. 4 พ.ค. - จ. 6 พ.ค. 67 
- มีค่าปรับชำระเงินล่าช้า คิดค่าปรับเปน็รายวัน  
  (ป.ตรีวันละ 50 บาท บัณฑิตศึกษาวันละ 100 บาท) [*4] 

อ. 25 ก.ค. - ศ. 18 ส.ค. 66  อ. 19 ธ.ค. 66 - ศ. 12 ม.ค. 67 อ. 7 พ.ค. - ศ. 17 พ.ค. 67 

ลงทะเบียนเรียนล่าช้า [*1] อ. 4 ก.ค. - ศ. 21 ก.ค. 66 อ. 28 พ.ย. - ศ. 15 ธ.ค. 66 อ. 30 เม.ย. - ศ. 3 พ.ค. 67 

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (กรณีลงทะเบียนล่าช้า) [*2] 
- มีค่าปรับลงทะเบียนลา่ช้ากว่ากำหนด 300 บาท [*5] 

 
อ. 4 ก.ค. - ศ. 21 ก.ค. 66 

 
อ. 28 พ.ย. - ศ. 15 ธ.ค. 66 

 
อ. 30 เม.ย. - ศ. 3 พ.ค. 67 

- ปิดการชำระเงิน เพื่อให้สำนกังานคลังตรวจสอบยอด ส. 22 ก.ค. - จ. 24 ก.ค. 66 ส. 16 ธ.ค. – จ. 18 ธ.ค. 66 ส. 4 พ.ค. - จ. 6 พ.ค. 67 
- มีค่าปรับชำระเงินล่าช้า 300 บาท และค่าปรับชำระเงินล่าช้า 
  (ป.ตรีวันละ 50 บาท บัณฑิตศึกษาวันละ 100 บาท) [*6] 

อ. 25 ก.ค. - ศ. 18 ส.ค. 66 อ. 19 ธ.ค. 66 - ศ. 12 ม.ค. 67  อ. 7 พ.ค. - ศ. 17 พ.ค. 67 

วันสุดท้ายของการชำระเงิน  ศ. 18 ส.ค. 66 ศ. 12 ม.ค. 67 ศ. 17 พ.ค. 67 

การเพิ่มหรือเปลีย่นรายวิชาเรียน [*7] อ. 4 ก.ค. - ศ. 21 ก.ค. 66 อ. 28 พ.ย. - ศ. 15 ธ.ค. 66 อ. 30 เม.ย. - ศ. 3 พ.ค. 67 

ขอถอนรายวิชาเรียน [*7] อ. 4 ก.ค. - พฤ. 12 ต.ค. 66 อ. 28 พ.ย. 66 - ศ. 8 มี.ค. 67 อ. 30 เม.ย. - ศ. 24 พ.ค. 67 

การสอบกลางภาค 
(ไม่เว้นวันเสาร์และวันอาทิตย ์แต่เว้นวนัหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุด
ชดเชย) 

จ. 28 ส.ค. - อา. 3 ก.ย. 66 จ. 22 ม.ค. - อา. 28 ม.ค. 67 - 

ช่วงเวลาการประเมินการสอนของอาจารย์ จ. 2 ต.ค. - ศ. 27 ต.ค. 66 อ. 27 ก.พ. - ศ. 22 มี.ค. 67 จ. 20 พ.ค. - ศ. 31 พ.ค. 67 
วันสุดท้ายของการลาพกัการศึกษา หรือการขอรักษาสภาพนักศึกษา และ
วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมลาพักการศึกษาหรือ
ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา  

ศ. 27 ต.ค. 66 ศ. 22 มี.ค. 67 - 

วันสุดท้ายของการเรียนการสอน อา. 29 ต.ค. 66 อา. 24 มี.ค. 67 อา. 2 มิ.ย. 67 
การสอบปลายภาค 
(เว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย) จ. 30 ต.ค. - ศ. 10 พ.ย. 66 จ. 25 มี.ค. - ศ. 5 เม.ย. 67 อ. 4 มิ.ย. - จ. 10 มิ.ย. 67 

วันปิดภาคการศึกษา ส. 11 พ.ย. 66 ส. 6 เม.ย. 67 อ. 11 มิ.ย. 67 

วันส่งคะแนนและเกรด จ. 20 พ.ย. 66 จ. 22 เม.ย. 67 พ. 19 มิ.ย. 67 

ขอเปิดรายวิชาภาคการศึกษาพิเศษ [*8] - - จ. 29 ม.ค.- ศ. 23 ก.พ. 67 
- ประกาศผลขอเปิดรายวิชา - - ศ. 15 มี.ค. 67 

 

หมายเหต ุ

[1] การลงทะเบียนเรียนปกติหรือล่าช้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เปิดระบบตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันแรกของการลงทะเบียน และปิดระบบหลังจากเวลา 16.30 น. ของวันสุดทา้ย
ของการลงทะเบียน 

[2] ชำระโดยการสแกนบาร์โค้ดบนใบแจ้งชำระเงินด้วยแอปพลิเคชันของธนาคารใดก็ได้ หรือนำใบแจ้งชำระเงินไปยื่นชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร 
[3] ชำระเต็มจำนวนตามยอดที่ต้องชำระที่แสดงบนใบแจ้งชำระเงินโดยไม่มีค่าปรับใดๆ ภายในช่วงเวลาที่กำหนด 
[4] ใบแจ้งชำระเงินระบุยอดที่ต้องชำระ ได้แก่ 1) ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย และ 2) ค่าปรับชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนด (ระดับปริญญาตรี ปรับวันละ 50 บาท  

ระดับบัณฑิตศึกษา ปรับวันละ 100 บาท) ซ่ึงจะต้องชำระให้ครบถ้วนภายในวันที่ปรากฎบนใบแจ้งชำระเงินเท่านั้น 
[5] ใบแจ้งชำระเงินระบุยอดที่ต้องชำระ ได้แก่ 1) ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย และ 2) ค่าปรับลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนด (อัตรา 300 บาท ทั้งระดับปริญญาตรีและ

ระดับบัณฑิตศึกษา) โดยให้ชำระเงินภายในช่วงเวลาที่กำหนด 
[6] ใบแจ้งชำระเงินระบุยอดที่ต้องชำระ ได้แก่ 1) ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 2) ค่าปรับลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนด (อัตรา 300 บาท ทั้งระดับปริญญาตรีและ 

ระดับบัณฑิตศึกษา) และ 3) ค่าปรับชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนด (ระดับปริญญาตรี ปรับวันละ 50 บาท ระดับบัณฑิตศึกษา ปรับวันละ 100 บาท) ซึ่งจะต้องชำระให้ครบถ้วน
ภายในวันที่ปรากฎบนใบแจ้งชำระเงินเท่านั้น 

[7] ปิดระบบสำหรับการเพิ่ม เปลี่ยน หรือถอนรายวิชาเรียน หลังจากเวลา 16.30 น. ของวันสุดท้ายของกิจกรรมนั้น ๆ 
[8] การขอเปิดรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษ ให้นักศึกษายื่นคำร้องที่คณะ/วิทยาลัยต้นสังกัดของนักศึกษาภายใน 16.30 น. ของแต่ละวันภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 

ข้อมูลวันที่ 31 มกราคม 2566 


