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วันแรกที่นักศึกษาทกุชั้นป ีทกุคณะ/สาขาวิชา ตรวจสอบตารางเรียน      

ตารางสอน ตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2563                 

ระบบทะเบยีน Online

(กรณีที่นักศึกษามีปัญหา/ข้อสงสยัขอให้พบอาจารยท์ี่ปรึกษาก่อนวนัลงทะเบียน)

วันลงทะเบยีน

วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันเสาร์ที่ 1 สงิหาคม 2563

•    วันตรวจสอบผลการลงทะเบยีนและแก้ไขการลงทะเบยีน

•    วันลงทะเบยีนลา่ชา้กว่าก าหนด

•    วันเพ่ิมรายวิชา

วันช าระเงิน

•    ไมเ่สยีค่าปรับ วันเสาร์ที่ 8 - วันพุธที่ 19 สงิหาคม 2563

•    เสียค่าปรับ ปริญญาตรี   600 บาท ปริญญาโทและปริญญาเอก  1,500 บาท วันพฤหสับดทีี่ 20 - วันพฤหสับดทีี่ 27 สงิหาคม 2563

•    เสียค่าปรับ ปริญญาตรี 1,000 บาท ปริญญาโทและปริญญาเอก  2,500 บาท วันศุกร์ที่ 28 สงิหาคม - วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563

วันเปดิภาคเรียน วันอังคารที่ 11 สงิหาคม 2563

วันเพกิถอนรายวิชาเรียน  (ใช้ใบ ท.ม.อ.อ.10)

คืนเงินค่าหนว่ยกติ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซ่ึงดูประกาศที่แผนกการเงิน

(ยกเว้นนกัศึกษาใหม ่ภาค 1 ปกีารศึกษา 2563)

วันผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รอบที่ 1) วันองัคารที่ 11 สิงหาคม - วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563

วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถฯ       

(ท าการสอนชดเชย)
วันพธุที่ 12 สิงหาคม 2563

วันไหว้ครู/กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                                     

(เล่ือนการเรียนการสอน ท าการสอนชดเชย)
วันพฤหสับดีที่ 20 สิงหาคม 2563

รับขวัญหลานย่า (เล่ือนการเรียนการสอน ท าการสอนชดเชย) วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563

โครงการเปดิโลกกจิกรรม วันศุกร์ที่ 11 กนัยายน 2563

วันเพกิถอนรายวิชาเรียนหลังก าหนด  (บนัทกึ W)

(ใช้ใบ ท.ม.อ.อ. 10 และใบค าร้องถอนทะเบยีนหลังก าหนดและไมไ่ด้รับคืนเงิน วันเสาร์ที่ 26 กนัยายน – วันพฤหสับดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563

ค่าหนว่ยกติ)

วันสอบกลางภาค (ยกเว้นโปรแกรมวันเสาร์ – อาทติย ์และวันอาทติย ์) วันอังคารที่ 29 กันยายน – วันอาทติยท์ี่ 4 ตลุาคม 2563

วันองัคารที่ 11 สิงหาคม – วันพธุที่ 23 กนัยายน 2563

•    จองสทิธิ์การลงทะเบยีนออนไลน์ส าหรับนักศึกษาทกุชั้นป ี                  

ทกุคณะ/สาขาวิชา (ยกเว้นนักศึกษาใหม่)

วันพฤหสับดทีี่ 18 มถุินายน 2563

ปฏทิินการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2563

   **************************************

ภาคการศึกษาที ่1 ปกีารศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 8 – วันพุธที่ 19 สงิหาคม 2563

วันพุธที่ 1 – วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
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วันคล้ายวันสถาปนา ม.อ.อ. ครบรอบ 47 ปี วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563

วันหยดุ วันปยิมหาราช (ท าการสอนชดเชย) วันศุกร์ที่ 23 ตลุาคม 2563

กจิกรรมบรูณาการความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง       

กบัการเรียนการสอน
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

กจิกรรมกฬีามหาวิทยาลัยรอบคัดเลือก เดือนพฤศจิกายน 2563

วันปฐมนเิทศนกัศึกษากองทนุใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา วันอาทติย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563

วันยื่นเรื่องขอจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2563 วันอังคารที่ 3 – วันอังคารที่ 17 พฤศจกิายน 2563

วันยื่นเรื่องขอยา้ยคณะ/สาขา                                                           

(มผีลภาคการศึกษาที่ 2 ปกีารศึกษา 2563)
วันอังคารที่ 10 – วันอังคารที่ 24 พฤศจกิายน 2563

สัปดาหน์ทิรรศการ วันพอ่แหง่ชาติ วันพฤหสับดีที่ 26 - วันอาทติย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563

วันสุดทา้ยของการเรียน วันอาทติย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563

วันผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รอบที่ 2) วันองัคารที่ 1 ธันวาคม 2563 - วันพธุที่ 10 กมุภาพนัธ์ 2564

วันสอบปลายภาค วันอังคารที่ 1 – วันอาทติยท์ี่ 13 ธันวาคม 2563

วนัหยดุ วนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเดจ็ พระบรมชนกาธเิบศร        

มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิ(ไม่จดัสอบ)
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

วันหยดุ วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (ไมจ่ดัสอบ) วันพฤหสับดทีี่ 10 ธันวาคม 2563

วันปดิภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2563 วันองัคารที่ 15 ธันวาคม 2563 – วันอาทติย์ที่ 3 มกราคม 2564

วันประกาศผลสอบปลายภาค วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563

วันหยดุ เน่ืองในโอกาสเทศกาลปใีหม่ วันอังคารที่ 22 – วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563

วันหยดุ วันสิ้นปี วันพฤหสับดทีี่ 31 ธันวาคม 2563

วันหยดุ วันขึ้นปใีหม่ วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564

วันหยดุ วันขึ้นปใีหม่ วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564

วันแรกที่นักศึกษาทกุชั้นป ีทกุคณะ/สาขาวิชา  ตรวจสอบตารางเรียน

ตารางสอน ตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปกีารศึกษา 2563

ระบบทะเบยีน Online

(กรณีที่นักศึกษามีปัญหา/ข้อสงสยัขอให้พบอาจารยท์ี่ปรึกษาก่อนวนัลงทะเบียน)

วันลงทะเบยีน

•   จองสิทธิก์ารลงทะเบยีนออนไลนส์ าหรับนกัศึกษาทกุชั้นปทีกุคณะ/สาขาวิชา

•   วันตรวจสอบผลการลงทะเบยีนและแก้ไขการลงทะเบยีน

•   วันลงทะเบยีนลา่ชา้กว่าก าหนด

•   วันเพ่ิมรายวิชา

วันอังคารที่ 3 พฤศจกิายน 2563

วันหยดุ วันคลา้ยวันสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศรมหาภมูพิล 

อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ท าการสอนชดเชย)

ภาคการศึกษาที ่2 ปกีารศึกษา 2563

วันอังคารที่ 13 ตลุาคม 2563

วันอังคารที่ 10 – วันอังคารที่ 24 พฤศจกิายน 2563

วันเสาร์ที่ 2 - วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564



หนา้ที ่: 3

วันช าระเงิน

•   ไมเ่สยีค่าปรับ วันเสาร์ที่   2 - วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564

•    เสียค่าปรับ ปริญญาตรี   600 บาท ปริญญาโทและปริญญาเอก  1,500 บาท วันเสาร์ที่ 16 - วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

•    เสียค่าปรับ ปริญญาตรี 1,000 บาท ปริญญาโทและปริญญาเอก  2,500 บาท วันเสาร์ที่ 23 - วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564

วันเปดิภาคเรียน วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564

วันเพกิถอนรายวิชาเรียน (ใช้ใบ ท.ม.อ.อ.10)

คืนเงินค่าหนว่ยกติ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซ่ึงดูประกาศที่แผนกการเงิน วันองัคารที่ 5 มกราคม – วันพธุที่ 17 กมุภาพนัธ์ 2564

(ยกเว้นนกัศึกษาใหม ่ภาค 2 ปกีารศึกษา 2563)

พิธีประสาทปริญญาบตัร

(งดการเรียนการสอน ท าการสอนชดเชย)

วันเพกิถอนรายวิชาเรียนหลังก าหนด (บนัทกึ W)

(ใชใ้บ ท.ม.อ.อ. 10 และใบค าร้องถอนทะเบียนหลังก าหนดและไมไ่ด้รับคืนเงินค่หน่วยกติ)

วันสอบกลางภาค (ยกเว้นโปรแกรมวันเสาร์ – อาทติย ์และวันอาทติย์) วันอังคารที่ 23 - วันอาทติยท์ี่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

วันหยดุ วันมาฆบชูา (ไมจ่ดัสอบ) วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

กจิกรรมกฬีาภายใน วันองัคารที่ 16 – วันเสาร์ที่ 27 มนีาคม 2564

วันปดิกฬีาภายใน (งดการเรียนการสอน ต้ังแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.) วันเสาร์ที่ 27 มนีาคม 2564

โครงการปจัฉิมนเิทศนกัศึกษา เดือนเมษายน 2564

วันยื่นเรื่องขอจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปกีารศึกษา 2563 วันพฤหสับดทีี่ 1 – วันพฤหสับดทีี่ 22 เมษายน 2564

กจิกรรมวันอนรัุกษม์รดกไทยและประเพณีวันสงกรานต์ วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564

วันหยดุ วันที่ระลกึมหาจกัรีบรมราชวงศ์ (ท าการสอนชดเชย) วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564

วันหยดุ เน่ืองในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์

(งดการเรียนการสอน เลื่อนไปสอนในสปัดาหถั์ดไป)

วันหยดุ เทศกาลวันสงกรานต์ วันอังคารที่ 13 – วันพฤหสับดทีี่ 15 เมษายน 2564

วันยื่นเรื่องขอยา้ยคณะ/สาขา                                                          

(มผีลภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2564)
วันศุกร์ที่ 16 – วันพุธที่ 28 เมษายน 2564

กจิกรรมปจัฉิมนเิทศนกัศึกษากองทนุใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา วันอาทติย์ที่ 18 เมษายน 2564

วันหยุด วันแรงงานแหง่ชาติ (ท าการสอนชดเชย) วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564

วันสุดทา้ยของการเรียน วันอาทติย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564

วันหยดุ วันฉตัรมงคล วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564

วันสอบปลายภาค วันพุธที่ 5 – วันอาทติยท์ี่ 16 พฤษภาคม 2564

วันปดิภาคการศึกษาที่ 2 ปกีารศึกษา 2563 วันองัคารที่ 18 – วันอาทติย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564

วันหยดุ วันวิสาขบชูา วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564

วันประกาศผลสอบปลายภาค วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564

วันพฤหสับดีที่ 18 กมุภาพนัธ์ – วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564

วันพุธที่ 7 – วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
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นักศึกษาตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ ภาคฤดรู้อน               

             ปกีารศึกษา2563 ระบบทะเบยีน Online วันอังคารที่ 2 มนีาคม 2564

วันลงทะเบยีน

•   จองสทิธิ์การลงทะเบยีนออนไลน์ส าหรับนักศึกษาเทยีบโอน ปริญญาที่สอง 

นักศึกษาเกินหลกัสตูรและนักศึกษาที่มแีผนการเรียนภาคฤดรู้อน

(กรณีที่มีนักศึกษามีปัญหา/ข้อสงสยัขอให้พบอาจารยท์ี่ปรึกษาก่อนวนัลงทะเบียน)

•   วันตรวจสอบผลการลงทะเบยีนและแก้ไขการลงทะเบยีน

•   วันลงทะเบยีนลา่ชา้กว่าก าหนด

•   วันเพ่ิมรายวิชา

วันช าระเงิน

•   ไมเ่สยีค่าปรับ วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ 11 มถุินายน 2564

•    เสียค่าปรับ ปริญญาตรี 1,000 บาท ปริญญาโทและปริญญาเอก  2,500 บาท วันเสาร์ที่ 12 - วันศุกร์ที่ 18 มถุินายน 2564

วันเปดิภาคเรียน วันอังคารที่ 1 มถุินายน 2564

วันเพกิถอนรายวิชาเรียน (ใช้ใบ ท.ม.อ.อ.10)                                           

(ไมม่กีารคืนเงินส าหรับการเพิกถอนรายวิชา)
วันอังคารที่ 1 - วันพุธที่ 30 มถุินายน 2564

วันหยดุ วันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิาฯ วันพฤหสับดทีี่ 3 มถุินายน 2564

สอบกลางภาค (ยกเว้นโปรแกรมวันเสาร์ – อาทติย ์และวันอาทติย์) วันอังคารที่ 29 มถุินายน - วันอาทติยท์ี่ 4 กรกฎาคม 2564

วันเพกิถอนรายวิชาเรียนหลังก าหนด (บนัทกึ W)

(ใช้ใบ ท.ม.อ.อ. 10 และใบค าร้องถอนทะเบยีนหลังก าหนด)

วันยื่นเรื่องขอจบการศึกษา ภาคฤดรู้อน ปกีารศึกษา 2563 วันเสาร์ที่ 10 – วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564

วันหยดุ วันอาสาฬหบชูา (ท าการสอนชดเชย) วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564

วันสุดทา้ยของการเรียน วันอาทติย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564

วันหยดุชดเชย วันเขา้พรรษา วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

วันหยดุ วันเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบด ี    

ศรีสนิทรมหาวชริาลงกรณ ฯ
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

วันสอบปลายภาค วันพฤหสับดทีี่ 29 กรกฎาคม – วันอาทติยท์ี่ 1 สงิหาคม 2564

วันปดิภาคฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563 วันองัคารที่ 3 – วันอาทติย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันประกาศผลสอบปลายภาค วันเสาร์ที่ 7 สงิหาคม 2564

17 ธันวาคม 2563

วันอังคารที่ 9 – วันอังคารที่ 23 มนีาคม 2564

ก าหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลง ซ่ึงมหาวิทยาลยัจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั

ภาคการศึกษาฤดูรอ้น ปกีารศึกษา 2563

วันพฤหสับดีที่ 1 – วันพธุที่ 21 กรกฎาคม 2564

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ 11 มถุินายน 2564


