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วันแรกที่นักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ/สาขาวิชา ตรวจสอบตารางเรียน วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถนุายน 2562

ตารางสอน ตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ระบบทะเบียน ONELINE

(กรณีที่นักศึกษามีปัญหา/ขอ้สงสัยขอให้พบอาจารย์ที่ปรึกษากอ่นวัน

ลงทะเบียน)

วนัลงทะเบียน วนัอังคารที่ 2 – วนัอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562

ลงทะเบียนออนไลน์ส าหรบันักศึกษาทุกช้ันปีทุกคณะ/สาขาวชิา

                              (ยกเวน้นักศึกษาใหม่)

วนัปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วนัเสารท์ี่ 3 สงิหาคม 2562

วันตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแกไ้ขการลงทะเบียน

วันลงทะเบียนล่าชา้กว่าก าหนด

วันเพิ่มรายวิชา

วนัช าระเงิน

     ไมเ่สยีค่าปรบั วนัเสารท์ี่ 10 - วนัพุธที่ 21 สงิหาคม 2562

     เสยีค่าปรบั ป.ตร ี   600  บาท, ป.โท  1,500 บาท วนัพฤหัสบดีที่ 22 - วนัพฤหัสบดีที่ 29 สงิหาคม 2562

     เสยีค่าปรบั ป.ตร ี 1,000 บาท, ป.โท  2,500 บาท วนัศุกรท์ี่ 30 สงิหาคม - วนัศุกรท์ี่ 6 กันยายน 2562

วนัเปิดภาคเรยีน วนัพุธที่ 14 สงิหาคม 2562

วันเพิกถอนรายวิชาเรียน  (ใชใ้บ ท.ม.อ.อ.10) วันพุธที่ 14 สิงหาคม – วันพุธที่ 25 กนัยายน 2562
คืนเงินค่าหน่วยกติ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซ่ึงดูประกาศที่แผนกการเงิน

(ยกเว้นนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2562)

วันผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รอบที่ 1) วันพุธที่ 14 สิงหาคม - วันศุกร์ที่ 29 พฤศจกิายน 2562

วันไหว้ครู/กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

(เล่ือนการเรียนการสอน ท าการสอนชดเชย)

รับขวัญหลานย่า (เล่ือนการเรียนการสอน ท าการสอนชดเชย) วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

โครงการเปิดโลกกจิกรรม วันศุกร์ที่ 13 กนัยายน 2562

วันเพิกถอนรายวิชาเรียนหลังก าหนด  (บันทึก W) วันเสาร์ที่ 28 กนัยายน – วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจกิายน 2562

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

ค่าหน่วยกติ)

วนัสอบกลางภาค (ยกเวน้โปรแกรมวนัเสาร ์– อาทิตย ์และวนัอาทิตย ์) วนัอังคารที่ 1 – วนัอาทิตยท์ี่ 6 ตุลาคม 2562

วันเสาร์ที่ 10 – วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562

ปฏิทินการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2562

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

ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2562
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วันคล้ายวันสถาปนา ม.อ.อ. ครบรอบ 46 ปี วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562

วนัหยดุชดเชย วนัคลา้ยวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร            

 มหาภูมพิลอดุลยเดช

วนัอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562

วนัหยดุ วนัปิยมหาราช (ท าการสอนชดเชย) วนัพุธที่ 23 ตุลาคม 2562

กจิกรรมกฬีามหาวิทยาลัยรอบคัดเลือก เดือนพฤศจกิายน 2562

วันปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจกิายน 2562

วนัยื่นเรื่องขอจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วนัอังคารที่ 5 – วนัอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562

วนัยื่นเรื่องขอยา้ยคณะ/สาขา (มผีลภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562) วนัอังคารที่ 12 – วนัอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562

สัปดาห์นิทรรศการ วันพ่อแห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจกิายน - วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562

วันสุดท้ายของการเรียน วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562

วนัสอบปลายภาค วนัอังคารที่ 3 – วนัอาทิตยท์ี่ 15 ธนัวาคม 2562

วันผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รอบที่ 2) วันองัคารที่ 3 ธันวาคม 2562 - วันพุธที่ 12 กมุภาพันธ์ 2563

วนัหยดุ วนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ ร.9,วนัชาติและวนัพ่อแห่งชาติ     

 (ไมจั่ดสอบ)
วนัพฤหัสบดีที่ 5 ธนัวาคม  2562

วนัหยดุ วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ (ไมจั่ดสอบ) วนัอังคารที่ 10 ธนัวาคม 2562

วันปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันองัคารที่ 17 ธันวาคม 2562 – วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563

วนัหยดุ เน่ืองในโอกาสเทศกาลปีใหม่ วนัอังคารที่ 24 – วนัจันทรท์ี่ 30 ธนัวาคม 2562

วนัหยดุ วนัสิ้นปี วนัอังคารที่ 31 ธนัวาคม 2562

วนัหยดุ วนัข้ึนปีใหม่ วนัพุธที่ 1 มกราคม 2563

วนัประกาศผลสอบปลายภาค วนัเสารท์ี่ 4 มกราคม 2563

วันแรกที่นักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ/สาขาวิชา  ตรวจสอบตารางเรียน 

ตารางสอน ตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจกิายน 2562

ระบบทะเบียน Online

(กรณีที่นักศึกษามีปัญหา/ขอ้สงสัยขอให้พบอาจารย์ที่ปรึกษากอ่นวัน
วนัลงทะเบียน วนัอังคารที่ 12 – วนัอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562

การจองสิทธ์ิการลงทะเบียนออนไลน์ส าหรับนักศึกษาทุกช้ันปี ทุกคณะ/สาขาวิชา

วันตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแกไ้ขการลงทะเบียน

วันลงทะเบียนล่าชา้กว่าก าหนด
วันเพิ่มรายวิชา
วนัช าระเงิน

    ไมเ่สยีค่าปรบั วนัเสารท์ี่ 4 - วนัอังคารที่ 14 มกราคม 2563
    เสยีค่าปรบั ป.ตร ี   600  บาท,  ป.โท 1,500 บาท วนัพุธที่ 15 - วนัพุธที่ 22 มกราคม 2563
    เสยีค่าปรบั ป.ตร ี 1,000 บาท,  ป.โท 2,500 บาท วนัพฤหัสบดีที่ 23 - วนัพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563

ภาคการศึกษาที ่2 ปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 4 - วันองัคารที่ 14 มกราคม 2563
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วนัเปิดภาคเรยีน วนัอังคารที่ 7 มกราคม 2563

วันเพิกถอนรายวิชาเรียน (ใชใ้บ ท.ม.อ.อ.10) วันองัคารที่ 7 มกราคม – วันพุธที่ 19 กมุภาพันธ์ 2563

คืนเงินค่าหน่วยกติ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซ่ึงดูประกาศที่แผนกการเงิน

 (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2562)

วนัหยดุ วนัมาฆบูชา (ท าการสอนชดเชย) วนัเสารท์ี่ 8 กุมภาพันธ ์2563

พิธซ้ีอมรบัปรญิญาบัตร

(งดการเรยีนการสอน ต้ังแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ท าการสอนชดเชย)
วนัศุกรท์ี่ 31 มกราคม 2563

พิธปีระสาทปรญิญาบัตร วนัเสารท์ี่ 1 กุมภาพันธ ์2563
(งดการเรยีนการสอน ท าการสอนชดเชย)

วันเพิกถอนรายวิชาเรียนหลังก าหนด (บันทึก W) วันพุธที่ 19 กมุภาพันธ์ – วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563

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

ค่าหน่วยกติ)

วนัสอบกลางภาค (ยกเวน้โปรแกรมวนัเสาร ์– อาทิตย ์และวนัอาทิตย ์) วนัอังคารที่ 25 กุมภาพันธ ์– วนัอาทิตยท์ี่ 1 มนีาคม 2563

โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา เดือนมีนาคม 2563

กจิกรรมกฬีาภายใน วันองัคารที่ 17 – วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563

พิธีเปิด – ปิดกฬีาภายใน วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563

วนัยื่นเรื่องขอจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วนัพุธที่ 1 – วนัพุธที่ 22 เมษายน 2563

กจิกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทยและประเพณีวันสงกรานต์ วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563

วนัหยดุชดเชย วนัที่ระลกึมหาจักรบีรมราชวงศ์ วนัอังคารที่ 7 เมษายน 2563

วนัหยดุ เน่ืองในโอกาสเทศกาลวนัสงกรานต์ วนัพุธที่ 8 – วนัเสารท์ี่ 11 เมษายน 2563

(งดการเรยีนการสอน เลื่อนไปสอนในสปัดาห์ถัดไป)

วนัหยดุ เทศกาลวนัสงกรานต์ (ท าการสอนชดเชย) วนัอังคารที่ 14 – วนัพุธที่ 15 เมษายน 2563

วนัหยดุชดเชย วนัสงกรานต์ (ท าการสอนชดเชย) วนัพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563

วนัยื่นเรื่องขอยา้ยคณะ/สาขา (มผีลภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563) วนัศุกรท์ี่ 17 – วนัอังคารที่ 28 เมษายน 2563

กจิกรรมปัจฉมินิเทศนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563

วนัหยดุ วนัแรงงานแห่งชาติ (ท าการสอนชดเชย) วนัศุกรท์ี่ 1 พฤษภาคม 2563

วันสุดท้ายของการเรียน วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563

วนัหยดุชดเชย วนัฉัตรมงคล (ไมจั่ดสอบ) วนัอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563

วนัหยดุ วนัวสิาขบูชา (ไมจั่ดสอบ) วนัพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563

วนัสอบปลายภาค วนัพฤหัสบดีที่ 7 – วนัอาทิตยท์ี่ 17 พฤษภาคม 2563

วันปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันองัคารที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

วนัประกาศผลสอบปลายภาค วนัเสารท์ี่ 30 พฤษภาคม 2563
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นักศึกษาตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ ภาคฤดูร้อน             

 ปีการศึกษา 2562 ระบบทะเบียน Online

วันองัคารที่ 3 มีนาคม 2563

วนัลงทะเบียน วนัอังคารที่ 10 – วนัอังคารที่ 24 มนีาคม 2563
จองสิทธ์ิการลงทะเบียนออนไลน์ส าหรับนักศึกษาเทียบโอน ปริญญาท่ีสอง

 นักศึกษาเกินหลักสูตรและนักศึกษาตามหลักสูตรท่ีมีแผนการเรียนภาคฤดูร้อน 

(กรณีท่ีมีนักศึกษามีปัญหา/ข้อสงสัยขอให้พบอาจารย์ท่ีปรึกษาก่อนวันลงทะเบียน)

วันตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแกไ้ขการลงทะเบียน

วันลงทะเบียนล่าชา้กว่าก าหนด

วันเพิ่มรายวิชา
วนัช าระเงิน

       ส าหรบันักศึกษาที่ลงทะเบียนออนไลน์ตามก าหนด     ไมเ่สยีค่าปรบั วนัเสารท์ี่ 30 พฤษภาคม - วนัศุกรท์ี่ 12 มถุินายน 2563

     เสยีค่าปรบั ป.ตร ี 1,000 บาท, ป.โท  2,500  บาท วนัเสารท์ี่ 13 - วนัศุกรท์ี่ 19 มถุินายน 2563

วนัเปิดภาคเรยีน วนัอังคารที่ 2 มถุินายน 2563

วนัหยดุ วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสทุิดาฯ  

(ท าการสอนชดเชย)
วนัพุธที่ 3 มถุินายน 2563

วันเพิกถอนรายวิชาเรียน (ใชใ้บ ท.ม.อ.อ.10)                                     

(ไม่มีการคืนเงินส าหรับการเพิกถอนรายวิชา)

วนัอังคารที่ 2 - วนัอังคารที่ 30 มถุินายน 2563

กจิกรรมหล่อเทียนจ าน าพรรษา วันศุกร์ที่ 26 – วันอาทิตย์ที่ 28 มิถนุายน 2563

สอบกลางภาค (ยกเวน้โปรแกรมวนัเสาร ์– อาทิตย ์และวนัอาทิตย์) วนัอังคารที่ 30 มถุินายน - วนัอาทิตยท์ี่ 5 กรกฎาคม 2563

วันเพิกถอนรายวิชาเรียนหลังก าหนด (บันทึก W) วันพุธที่ 1 – วันองัคารที่ 21 กรกฎาคม 2563
(ใชใ้บ ท.ม.อ.อ. 10 และใบค าร้องถอนทะเบียนหลังก าหนด)

วนัหยดุชดเชย วนัอาสาฬหบูชา วนัอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

วนัหยดุชดเชย วนัเข้าพรรษา วนัพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563

วนัยื่นเรื่องขอจบการศึกษา ภาคฤดูรอ้น ปีการศึกษา 2561 วนัเสารท์ี่ 11 – วนัอังคารที่ 21  กรกฎาคม 2563

วันสุดท้ายของการเรียน วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563

วนัหยดุ วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วนัสอบปลายภาค วนัพุธที่ 29 กรกฎาคม – วนัอาทิตยท์ี่ 2 สงิหาคม 2563

วันปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 วันองัคารที่ 4 – วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563

วนัประกาศผลสอบปลายภาค วนัเสารท์ี่ 8 สงิหาคม 2563

13 กมุภาพันธ์ 2563

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ 12 มิถนุายน 2563

วนัอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563

ก าหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลง ซ่ึงมหาวทิยาลยัจะแจ้งให้ทราบภายหลงั

ภาคการศึกษาฤดูรอ้น ปีการศึกษา 2562


