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ปฏิทินการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2562
**************************************
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วันแรกที่นักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ/สาขาวิชา ตรวจสอบตารางเรียน
ตารางสอน ตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ระบบทะเบียน ONELINE
(กรณีที่นักศึกษามีปัญหา/ข้อสงสัยขอให้พบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนวัน
ลงทะเบียน)

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถนุ ายน 2562

วันลงทะเบียน
ลงทะเบียนออนไลน์สาหรับนักศึกษาทุกชั้นปีทุกคณะ/สาขาวิชา
(ยกเว้นนักศึกษาใหม่)

วันอังคารที่ 2 – วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562

วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562

วันตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแก้ไขการลงทะเบียน
วันลงทะเบียนล่าช้ากว่ากาหนด
วันเพิ่มรายวิชา

วันเสาร์ที่ 10 – วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562

วันชาระเงิน
 ไม่เสียค่าปรับ
 เสียค่าปรับ ป.ตรี 600 บาท, ป.โท 1,500 บาท
 เสียค่าปรับ ป.ตรี 1,000 บาท, ป.โท 2,500 บาท

วันเสาร์ที่ 10 - วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562
วันพฤหัสบดีที่ 22 - วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม - วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562

วันเปิดภาคเรียน

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562

วันเพิกถอนรายวิชาเรียน (ใช้ใบ ท.ม.อ.อ.10)
วันพุธที่ 14 สิงหาคม – วันพุธที่ 25 กันยายน 2562
คืนเงินค่าหน่วยกิต ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งดูประกาศที่แผนกการเงิน
(ยกเว้นนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2562)
วันผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รอบที่ 1)

วันพุธที่ 14 สิงหาคม - วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

วันไหว้ครู/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
(เลื่อนการเรียนการสอน ทาการสอนชดเชย)

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

รับขวัญหลานย่า (เลื่อนการเรียนการสอน ทาการสอนชดเชย)

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

โครงการเปิดโลกกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562

วันเพิกถอนรายวิชาเรียนหลังกาหนด (บันทึก W)

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน – วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562

(ใช้ใบ ท.ม.อ.อ. 10 และใบคาร้องถอนทะเบียนหลังกาหนดและไม่ได้รับคืนเงิน
ค่าหน่วยกิต)
วันสอบกลางภาค (ยกเว้นโปรแกรมวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันอาทิตย์ )

วันอังคารที่ 1 – วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562
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วันคล้ายวันสถาปนา ม.อ.อ. ครบรอบ 46 ปี

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562

วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562

วันหยุด วันปิยมหาราช (ทาการสอนชดเชย)

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562

กิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัยรอบคัดเลือก

เดือนพฤศจิกายน 2562

วันปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562

วันยื่นเรื่องขอจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 5 – วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562

วันยื่นเรื่องขอย้ายคณะ/สาขา (มีผลภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562) วันอังคารที่ 12 – วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562
สัปดาห์นิทรรศการ วันพ่อแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน - วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562

วันสุดท้ายของการเรียน

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562

วันสอบปลายภาค

วันอังคารที่ 3 – วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562

วันผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รอบที่ 2)

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 - วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

วันหยุด วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9,วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
(ไม่จัดสอบ)

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562

วันหยุด วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (ไม่จัดสอบ)

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562

วันปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 – วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563

วันหยุด เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่

วันอังคารที่ 24 – วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562

วันหยุด วันสิ้นปี

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562

วันหยุด วันขึ้นปีใหม่

วันพุธที่ 1 มกราคม 2563

วันประกาศผลสอบปลายภาค

วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันแรกที่นักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ/สาขาวิชา ตรวจสอบตารางเรียน
ตารางสอน ตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระบบทะเบียน Online
(กรณีที่นักศึกษามีปัญหา/ข้อสงสัยขอให้พบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนวัน
วันลงทะเบียน
การจองสิทธิ์การลงทะเบียนออนไลน์สาหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ/สาขาวิชา
วันตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแก้ไขการลงทะเบียน
วันลงทะเบียนล่าช้ากว่ากาหนด
วันเพิ่มรายวิชา
วันชาระเงิน
 ไม่เสียค่าปรับ
 เสียค่าปรับ ป.ตรี 600 บาท, ป.โท 1,500 บาท
 เสียค่าปรับ ป.ตรี 1,000 บาท, ป.โท 2,500 บาท

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562

วันอังคารที่ 12 – วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562

วันเสาร์ที่ 4 - วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563

วันเสาร์ที่ 4 - วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563
วันพุธที่ 15 - วันพุธที่ 22 มกราคม 2563
วันพฤหัสบดีที่ 23 - วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563
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วันเปิดภาคเรียน

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563

วันเพิกถอนรายวิชาเรียน (ใช้ใบ ท.ม.อ.อ.10)
วันอังคารที่ 7 มกราคม – วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
คืนเงินค่าหน่วยกิต ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งดูประกาศที่แผนกการเงิน
(ยกเว้นนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2562)
วันหยุด วันมาฆบูชา (ทาการสอนชดเชย)

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

พิธซี ้อมรับปริญญาบัตร
(งดการเรียนการสอน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ทาการสอนชดเชย)

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563

พิธปี ระสาทปริญญาบัตร
(งดการเรียนการสอน ทาการสอนชดเชย)

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

วันเพิกถอนรายวิชาเรียนหลังกาหนด (บันทึก W)

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ – วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563

(ใช้ใบ ท.ม.อ.อ. 10 และใบคาร้องถอนทะเบียนหลังกาหนดและไม่ได้รับคืนเงิน
ค่าหน่วยกิต)
วันสอบกลางภาค (ยกเว้นโปรแกรมวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันอาทิตย์ )

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ – วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

เดือนมีนาคม 2563

กิจกรรมกีฬาภายใน

วันอังคารที่ 17 – วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563

พิธีเปิด – ปิดกีฬาภายใน

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563

วันยื่นเรื่องขอจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 1 – วันพุธที่ 22 เมษายน 2563

กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทยและประเพณีวันสงกรานต์

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563

วันหยุดชดเชย วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563

วันหยุด เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์

วันพุธที่ 8 – วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563

(งดการเรียนการสอน เลื่อนไปสอนในสัปดาห์ถัดไป)
วันหยุด เทศกาลวันสงกรานต์ (ทาการสอนชดเชย)

วันอังคารที่ 14 – วันพุธที่ 15 เมษายน 2563

วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์ (ทาการสอนชดเชย)

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563

วันยื่นเรื่องขอย้ายคณะ/สาขา (มีผลภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563) วันศุกร์ที่ 17 – วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563

วันหยุด วันแรงงานแห่งชาติ (ทาการสอนชดเชย)

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563

วันสุดท้ายของการเรียน

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563

วันหยุดชดเชย วันฉัตรมงคล (ไม่จัดสอบ)

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563

วันหยุด วันวิสาขบูชา (ไม่จัดสอบ)

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563

วันสอบปลายภาค

วันพฤหัสบดีที่ 7 – วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563

วันปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

วันประกาศผลสอบปลายภาค

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563
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ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น ปีการศึกษา 2562
นักศึกษาตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ ภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2562 ระบบทะเบียน Online

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563

วันลงทะเบียน

วันอังคารที่ 10 – วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563

จองสิทธิ์การลงทะเบียนออนไลน์สาหรับนักศึกษาเทียบโอน ปริญญาที่สอง
นักศึกษาเกินหลักสูตรและนักศึกษาตามหลักสูตรที่มีแผนการเรียนภาคฤดูร้อน
(กรณีที่มีนักศึกษามีปัญหา/ข้อสงสัยขอให้พบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนวันลงทะเบียน)

วันตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแก้ไขการลงทะเบียน
วันลงทะเบียนล่าช้ากว่ากาหนด
วันเพิ่มรายวิชา
วันชาระเงิน
าหรั
ศึกบษาที่ลงทะเบียนออนไลน์ตามกาหนด
 สไม่
เสีบยค่นัากปรั


เสียค่าปรับ ป.ตรี 1,000 บาท, ป.โท 2,500 บาท

วันเปิดภาคเรียน

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ 12 มิถนุ ายน 2563

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563
วันเสาร์ที่ 13 - วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563
วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
(ทาการสอนชดเชย)
วันเพิกถอนรายวิชาเรียน (ใช้ใบ ท.ม.อ.อ.10)
(ไม่มีการคืนเงินสาหรับการเพิกถอนรายวิชา)

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563
วันอังคารที่ 2 - วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

กิจกรรมหล่อเทียนจานาพรรษา

วันศุกร์ที่ 26 – วันอาทิตย์ที่ 28 มิถนุ ายน 2563

สอบกลางภาค (ยกเว้นโปรแกรมวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันอาทิตย์)

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน - วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563

วันเพิกถอนรายวิชาเรียนหลังกาหนด (บันทึก W)
(ใช้ใบ ท.ม.อ.อ. 10 และใบคาร้องถอนทะเบียนหลังกาหนด)

วันพุธที่ 1 – วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563

วันหยุดชดเชย วันอาสาฬหบูชา

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

วันหยุดชดเชย วันเข้าพรรษา

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563

วันยื่นเรื่องขอจบการศึกษา ภาคฤดูรอ้ น ปีการศึกษา 2561

วันเสาร์ที่ 11 – วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563

วันสุดท้ายของการเรียน

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563

วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563

วันสอบปลายภาค

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม – วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563

วันปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 4 – วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563

วันประกาศผลสอบปลายภาค

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563
กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
13 กุมภาพันธ์ 2563

