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วันแรกท่ีนักศึกษาทุกช้ันปี ทุกคณะ/สาขาวิชา ตรวจสอบตารางเรียน วันพฤหัสบดีท่ี 20 มิถุนายน 2562

ตารางสอน ตารางสอบ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ระบบทะเบียน ONELINE

(กรณีท่ีนักศึกษามีปัญหา/ข้อสงสัยขอให้พบอาจารย์ท่ีปรึกษาก่อนวันลงทะเบียน)

วันลงทะเบียน วันอังคารท่ี 2 – วันอังคารท่ี 16 กรกฎาคม 2562

ลงทะเบียนออนไลน์ส าหรับนักศึกษาทุกช้ันปีทุกคณะ/สาขาวิชา

                              (ยกเว้นนักศึกษาใหม่)

วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันเสาร์ท่ี 3 สิงหาคม 2562

วันตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแก้ไขการลงทะเบียน

วันลงทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนด

วันเพ่ิมรายวิชา

วันช าระเงิน

     ไม่เสียค่าปรับ วันเสาร์ท่ี 10 - วันพุธท่ี 21 สิงหาคม 2562

     เสียค่าปรับ ป.ตรี    600  บาท, ป.โท  1,500 บาท วันพฤหัสบดีท่ี 22 - วันพฤหัสบดีท่ี 29 สิงหาคม 2562

     เสียค่าปรับ ป.ตรี  1,000 บาท, ป.โท  2,500 บาท วันศุกร์ท่ี 30 สิงหาคม - วันศุกร์ท่ี 6 กันยายน 2562

วันเปิดภาคเรียน วันพุธท่ี 14 สิงหาคม 2562

วันเพิกถอนรายวิชาเรียน  (ใช้ใบ ท.ม.อ.อ.10) วันพุธท่ี 14 สิงหาคม – วันพุธท่ี 25 กันยายน 2562
คืนเงินค่าหน่วยกิต ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซ่ึงดูประกาศท่ีแผนกการเงิน

(ยกเว้นนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2562)

วันผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รอบท่ี 1) วันพุธท่ี 14 สิงหาคม - วันศุกร์ท่ี 29 พฤศจิกายน 2562

วันไหว้ครู/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วันพฤหัสบดีท่ี 22 สิงหาคม 2562

(เล่ือนการเรียนการสอน ท าการสอนชดเชย)

รับขวัญหลานย่า (เล่ือนการเรียนการสอน ท าการสอนชดเชย) วันเสาร์ท่ี 24 สิงหาคม 2562

โครงการเปิดโลกกิจกรรม วันศุกร์ท่ี 13 กันยายน 2562

วันเพิกถอนรายวิชาเรียนหลังก าหนด  (บันทึก W) วันเสาร์ท่ี 28 กันยายน – วันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤศจิกายน 2562

(ใช้ใบ ท.ม.อ.อ. 10 และใบค าร้องถอนทะเบียนหลังก าหนดและไม่ได้รับคืนเงิน

ค่าหน่วยกิต)

วันสอบกลางภาค (ยกเว้นโปรแกรมวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันอาทิตย์ ) วันอังคารท่ี 1 – วันอาทิตย์ท่ี 6 ตุลาคม 2562

วันคล้ายวันสถาปนา ม.อ.อ. ครบรอบ 46 ปี วันเสาร์ท่ี 12 ตุลาคม 2562

ปฏิทินการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2562

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

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ท่ี 10 – วันพุธท่ี 21 สิงหาคม 2562
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วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร             

มหาภูมิพลอดุลยเดช

วันอังคารท่ี 15 ตุลาคม 2562

วันหยุด วันปิยมหาราช (ท าการสอนชดเชย) วันพุธท่ี 23 ตุลาคม 2562

กิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัยรอบคัดเลือก เดือนพฤศจิกายน 2562

วันปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา วันอาทิตย์ท่ี 3 พฤศจิกายน 2562

วันย่ืนเร่ืองขอจบการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 วันอังคารท่ี 5 – วันอังคารท่ี 19 พฤศจิกายน 2562

วันย่ืนเร่ืองขอย้ายคณะ/สาขา (มีผลภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562) วันอังคารท่ี 12 – วันอังคารท่ี 26 พฤศจิกายน 2562

สัปดาห์นิทรรศการ วันพ่อแห่งชาติ วันพฤหัสบดีท่ี 28 พฤศจิกายน - วันอาทิตย์ท่ี 1 ธันวาคม 2562

วันสุดท้ายของการเรียน วันอาทิตย์ท่ี 1 ธันวาคม 2562

วันสอบปลายภาค วันอังคารท่ี 3 – วันอาทิตย์ท่ี 15 ธันวาคม 2562

วันผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รอบท่ี 2) วันอังคารท่ี 3 ธันวาคม 2562 - วันพุธท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2563

วันหยุด วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9,วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ      

(ไม่จัดสอบ)
วันพฤหัสบดีท่ี 5 ธันวาคม  2562

วันหยุด วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (ไม่จัดสอบ) วันอังคารท่ี 10 ธันวาคม 2562

วันปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 วันอังคารท่ี 17 ธันวาคม 2562 – วันอาทิตย์ท่ี 5 มกราคม 2563

วันหยุด เน่ืองในโอกาสเทศกาลปีใหม่ วันอังคารท่ี 24 – วันจันทร์ท่ี 30 ธันวาคม 2562

วันหยุด วันส้ินปี วันอังคารท่ี 31 ธันวาคม 2562

วันหยุด วันข้ึนปีใหม่ วันพุธท่ี 1 มกราคม 2563

วันประกาศผลสอบปลายภาค วันเสาร์ท่ี 4 มกราคม 2563

วันแรกท่ีนักศึกษาทุกช้ันปี ทุกคณะ/สาขาวิชา  ตรวจสอบตารางเรียน 

ตารางสอน ตารางสอบ ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ท่ี 1 พฤศจิกายน 2562

ระบบทะเบียน Online

(กรณีท่ีนักศึกษามีปัญหา/ข้อสงสัยขอให้พบอาจารย์ท่ีปรึกษาก่อนวันลงทะเบียน)
วันลงทะเบียน วันอังคารท่ี 12 – วันอังคารท่ี 26 พฤศจิกายน 2562

การจองสิทธ์ิการลงทะเบียนออนไลน์ส าหรับนักศึกษาทุกช้ันปี ทุกคณะ/สาขาวิชา

วันตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแก้ไขการลงทะเบียน

วันลงทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนด
วันเพ่ิมรายวิชา
วันช าระเงิน

    ไม่เสียค่าปรับ วันเสาร์ท่ี 4 - วันอังคารท่ี 14 มกราคม 2563
    เสียค่าปรับ ป.ตรี    600  บาท,  ป.โท 1,500 บาท วันพุธท่ี 15 - วันพุธท่ี 22 มกราคม 2563
    เสียค่าปรับ ป.ตรี  1,000 บาท,  ป.โท 2,500 บาท วันพฤหัสบดีท่ี 23 - วันพฤหัสบดีท่ี 30 มกราคม 2563

วันเปิดภาคเรียน วันอังคารท่ี 7 มกราคม 2563

วันเพิกถอนรายวิชาเรียน (ใช้ใบ ท.ม.อ.อ.10) วันอังคารท่ี 7 มกราคม – วันพุธท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2563

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ท่ี 4 - วันอังคารท่ี 14 มกราคม 2563
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คืนเงินค่าหน่วยกิต ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซ่ึงดูประกาศท่ีแผนกการเงิน 

(ยกเว้นนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2562)

วันหยุด วันมาฆบูชา (ท าการสอนชดเชย) วันเสาร์ท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2563

พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร

(งดการเรียนการสอน ต้ังแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ท าการสอนชดเชย)
วันศุกร์ท่ี 31 มกราคม 2563

พิธีประสาทปริญญาบัตร วันเสาร์ท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2563
(งดการเรียนการสอน ท าการสอนชดเชย)

วันเพิกถอนรายวิชาเรียนหลังก าหนด (บันทึก W) วันพุธท่ี 19 กุมภาพันธ์ – วันเสาร์ท่ี 4 เมษายน 2563

(ใช้ใบ ท.ม.อ.อ. 10 และใบค าร้องถอนทะเบียนหลังก าหนดและไม่ได้รับคืนเงิน

ค่าหน่วยกิต)

วันสอบกลางภาค (ยกเว้นโปรแกรมวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันอาทิตย์ ) วันอังคารท่ี 25 กุมภาพันธ์ – วันอาทิตย์ท่ี 1 มีนาคม 2563

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เดือนมีนาคม 2563

กิจกรรมกีฬาภายใน วันอังคารท่ี 17 – วันเสาร์ท่ี 28 มีนาคม 2563

พิธีเปิด – ปิดกีฬาภายใน วันเสาร์ท่ี 28 มีนาคม 2563

วันย่ืนเร่ืองขอจบการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 วันพุธท่ี 1 – วันพุธท่ี 22 เมษายน 2563

กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทยและประเพณีวันสงกรานต์ วันพฤหัสบดีท่ี 2 เมษายน 2563

วันหยุดชดเชย วันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันอังคารท่ี 7 เมษายน 2563

มีการเรียนการสอน ตามปกติ

(ตามประกาศรัฐบาล ให้เล่ือนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ประจ าปี 2563)

วันพุธท่ี 8 – วันพฤหัสบดีท่ี 16 เมษายน 2563

วันย่ืนเร่ืองขอย้ายคณะ/สาขา

 (มีผลภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563)
วันศุกร์ท่ี 17 – วันอังคารท่ี 28 เมษายน 2563

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา วันอาทิตย์ท่ี 19 เมษายน 2563

วันหยุด วันแรงงานแห่งชาติ (ท าการสอนชดเชย) วันศุกร์ท่ี 1 พฤษภาคม 2563

วันสุดท้ายของการเรียน วันอาทิตย์ท่ี 3 พฤษภาคม 2563

วันหยุดชดเชย วันฉัตรมงคล (ไม่จัดสอบ) วันอังคารท่ี 5 พฤษภาคม 2563

วันหยุด วันวิสาขบูชา (ไม่จัดสอบ) วันพุธท่ี 6 พฤษภาคม 2563

วันสอบปลายภาค วันพฤหัสบดีท่ี 7 – วันอาทิตย์ท่ี 17 พฤษภาคม 2563

วันปิดภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 วันอังคารท่ี 19 – วันอาทิตย์ท่ี 31 พฤษภาคม 2563

วันประกาศผลสอบปลายภาค วันเสาร์ท่ี 30 พฤษภาคม 2563

นักศึกษาตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ ภาคฤดูร้อน              

ปีการศึกษา 2562 ระบบทะเบียน Online

วันอังคารท่ี 3 มีนาคม 2563

วันลงทะเบียน วันอังคารท่ี 10 – วันอังคารท่ี 24 มีนาคม 2563
จองสิทธ์ิการลงทะเบียนออนไลน์ส าหรับนักศึกษาเทียบโอน ปริญญาท่ีสอง

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
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 นักศึกษาเกินหลักสูตรและนักศึกษาตามหลักสูตรท่ีมีแผนการเรียนภาคฤดูร้อน (กรณี

ท่ีมีนักศึกษามีปัญหา/ข้อสงสัยขอให้พบอาจารย์ท่ีปรึกษาก่อนวันลงทะเบียน)

วันตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแก้ไขการลงทะเบียน

วันลงทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนด

วันเพ่ิมรายวิชา
วันช าระเงิน

       ส าหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนออนไลน์ตามก าหนด     ไม่เสียค่าปรับ วันเสาร์ท่ี 30 พฤษภาคม - วันศุกร์ท่ี 12 มิถุนายน 2563

     เสียค่าปรับ ป.ตรี  1,000 บาท, ป.โท  2,500  บาท วันเสาร์ท่ี 13 - วันศุกร์ท่ี 19 มิถุนายน 2563

วันเปิดภาคเรียน วันอังคารท่ี 2 มิถุนายน 2563

วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ  

(ท าการสอนชดเชย)
วันพุธท่ี 3 มิถุนายน 2563

วันเพิกถอนรายวิชาเรียน (ใช้ใบ ท.ม.อ.อ.10)                                     (ไม่

มีการคืนเงินส าหรับการเพิกถอนรายวิชา)

วันอังคารท่ี 2 - วันอังคารท่ี 30 มิถุนายน 2563

กิจกรรมหล่อเทียนจ าน าพรรษา วันศุกร์ท่ี 26 – วันอาทิตย์ท่ี 28 มิถุนายน 2563

สอบกลางภาค (ยกเว้นโปรแกรมวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันอาทิตย์) วันอังคารท่ี 30 มิถุนายน - วันอาทิตย์ท่ี 5 กรกฎาคม 2563

วันเพิกถอนรายวิชาเรียนหลังก าหนด (บันทึก W) วันพุธท่ี 1 – วันอังคารท่ี 21 กรกฎาคม 2563
(ใช้ใบ ท.ม.อ.อ. 10 และใบค าร้องถอนทะเบียนหลังก าหนด)

วันหยุดชดเชย วันอาสาฬหบูชา วันอังคารท่ี 7 กรกฎาคม 2563

วันหยุดชดเชย วันเข้าพรรษา วันพุธท่ี 8 กรกฎาคม 2563

วันย่ืนเร่ืองขอจบการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 วันเสาร์ท่ี 11 – วันอังคารท่ี 21  กรกฎาคม 2563

วันสุดท้ายของการเรียน วันอาทิตย์ท่ี 26 กรกฎาคม 2563

วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันสอบปลายภาค วันพุธท่ี 29 กรกฎาคม – วันอาทิตย์ท่ี 2 สิงหาคม 2563

วันปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 วันอังคารท่ี 4 – วันอาทิตย์ท่ี 9 สิงหาคม 2563

วันประกาศผลสอบปลายภาค วันเสาร์ท่ี 8 สิงหาคม 2563

13 กุมภาพันธ์ 2563

วันเสาร์ท่ี 30 พฤษภาคม – วันศุกร์ท่ี 12 มิถุนายน 2563

วันอังคารท่ี 28 กรกฎาคม 2563

ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


