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ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  0118  /2565 

เรื่อง ก าหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕65 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (ยกเว้นวิทยาลัยนานาชาติ) และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

                                        - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
   เพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยบูรพา จึงขอแจ้งก าหนดการเปิด-ปิด                  

ภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕65 ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือถือปฏิบัติโดยทั่วกัน  
 

ภำคต้น ปีกำรศึกษำ ๒๕65 
เปิดภำคเรียน  วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕65 
สอบกลำงภำค (9 วัน) 
          - วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕65 - วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕65 
วันสุดท้ำยของกำรเรียนกำรสอน  

- วันอาทิตยท์ี่ 16 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕65 
สอบปลำยภำค  (9 วัน) 

- วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕65 - วันอาทิตยท์ี่ 30 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕65 
ปิดภำคเรียน      

- วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕65 
วันหยุด  
 - วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (เฉพาะบางแสน)  

- วันอาสาฬหบูชา วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 - วันเข้าพรรษา วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 - วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีมหาวชิราลงกรณ  

  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
  - วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
    พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. 2๕65 
  - วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
    บรมนาถบพิตร วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565  
 

หมำยเหตุ  วันสอนชดเชยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ/วิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-2- 
 

ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2565 
 

เปิดภำคเรียน      วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
สอบกลำงภำค (9 วัน) 

- วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. ๒๕66 - วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
วันสุดท้ำยของกำรเรียนกำรสอน  
          - วันอาทิตยท์ี่ 5 มีนาคม พ.ศ. ๒๕66 
สอบปลำยภำค (9 วัน) 

- วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. ๒๕66 - วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2566 
ปิดภำคเรียน      

- วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 
วันหยุด  

     - วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
       มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕65 
     - วันหยุดชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2๕65 
    - วันสิ้นปี วันเสาร์ที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
    - วันขึ้นปีใหม่ วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 
    - วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2๕66 

หมำยเหตุ  วันสอนชดเชยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ/วิทยาลัย 
 

ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ ๒๕65 (มี.ค.-มิ.ย.66) 
เปิดภาคเรียน    

- วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 
สอบกลางภาค (7 วัน)    

- วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. ๒๕66 - วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕66 
สอบปลายภาค (7 วัน)    

- วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕66 - วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕66 
ปิดภาคเรียน     

- วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕66 
หมำยเหตุ  วันสอนชดเชยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ/วิทยาลัย 

 

- วันหยุดประเพณีสงกรานต์  (3 วัน) 
- วันฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ปีการศึกษา ๒๕63  (1 วัน) 

          - วันฝึกซ้อมรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ปีการศึกษา ๒๕63 (3 วัน) 
          - วันฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ปีการศึกษา ๒๕63 (2 วัน)             
          - วันพระราชทานปริญญาบัตร  ปีการศึกษา ๒๕63 (2 วัน)      
         

                  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

          ประกาศ  ณ  วันที่   31  มกราคม  พ.ศ. 2565 
    
                           (ลงชื่อ)                    สมถวิล  จรติควร 

                                                   (รองศาสตราจารย์สมถวิล  จริตควร) 
               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
                                                                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา           
 

           
            ส าเนาถูกต้อง 

 
    (นางสาวพรจันทร์  โพธินาค) 
      นักวิชาการศึกษาช านาญ 
                   


