ปฏิทนิ การศึกษา ประจําปี การศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 1/2559
11 ส.ค. 2559
14 ส.ค. 2559
15 ส.ค. 2559
14 – 20 ส.ค. 2559
14 ส.ค. –3 ก.ย. 2559
2 –11 ต.ค. 2559
16 พ.ย. 2559
13 – 26 พ.ย. 2559
13 – 28 พ.ย. 2559
13 –30 พ.ย. 2559
28 พ.ย. – 23 ธ.ค. 2559
11, 13 - 21 ธ.ค. 2559
28 ธ.ค. 2559

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปี การศึกษา 2559
เปิ ดการศึกษาที่ 1/2559 (ภาคสมทบ)
เปิ ดการศึกษาที่ 1/2559 (ภาคปกติ)
นักศึกษาเปลี่ยน Section และอาจารย์ที่ปรึ กษายืนยันการเปลี่ยนSection ผ่านระบบ eService
ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2559
นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนสายและเพิ่มรายวิชา ผ่านระบบ eServiceประจําภาคการศึกษาที่ 1/2559
สอบกลางภาค ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2559
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหมดสิ ทธิ์ สอบ ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2559 ผ่านระบบ eService
นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยน ผ่านระบบ eService ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2559
อาจารย์ที่ปรึ กษายืนยันการลงทะเบียนเรี ยน ผ่านระบบ eService ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2559
นักศึกษาชําระเงินค่าลงทะเบียนเรี ยน ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2559
นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผสู้ อน อาจารย์ที่ปรึ กษา ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2559
ผ่านระบบ eService
สอบปลายภาค ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2559
ประกาศผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2559 ผ่านระบบ eService

ภาคการศึกษาที่ 2/2559
7 ม.ค. 2560
9 ม.ค. 2560
7 –13 ม.ค. 2560
7 –30 ม.ค. 2560
7 ม.ค. – 1 ก.พ. 2560
7 ม.ค.–14 ก.พ. 2560

เปิ ดภาคการศึกษาที่ 2/2559 (ภาคสมทบ)
เปิ ดภาคการศึกษาที่ 2/2559 (ภาคปกติ)
นักศึกษาเปลี่ยน Section และอาจารย์ที่ปรึ กษายืนยันการเปลี่ยน Section
ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2559 ผ่านระบบ eService
อาจารย์ที่ปรึ กษายืนยันการลงทะเบียนเรี ยนสาย และเพิ่มรายวิชา
ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2559 ผ่านระบบ eService
นักศึกษาชําระค่าลงทะเบียนเรี ยนสาย ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2559 ผ่านธนาคารที่กาํ หนด
อาจารย์ที่ปรึ กษายืนยันการถอนรายวิชา กรณี มีสิทธิ์ ขอคืนค่าหน่วยกิต
และนักศึกษาตรวจสอบผลการถอนรายวิชา ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2559 ผ่านระบบ eService

28 ม.ค. –7 เม.ย 2560
28 ม.ค. –8 เม.ย. 2560

นักศึกษาถอนรายวิชาบันทึก W ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2559
อาจารย์ที่ปรึ กษายืนยันการถอนรายวิชา บันทึก Wและนักศึกษาตรวจสอบการถอนรายวิชา
บันทึก Wประจําภาคการศึกษาที่ 2/2559 ผ่านระบบ eService

22 –27 ก.พ.,1–4 มี.ค. 2560 สอบกลางภาค ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2559
10 เม.ย. 2560
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหมดสิ ทธิ์ สอบปลายภาค ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2559
1 –21 พ.ค. 2560
นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผสู ้ อนและอาจารย์ที่ปรึ กษา ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2559
ผ่านระบบ eService
30 เม.ย.–13 พ.ค. 2560
นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยน ประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559 ผ่านระบบ eService
30 เม.ย. –15 พ.ค.2560
อาจารย์ที่ปรึ กษายืนยันการลงทะเบียนเรี ยน ประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559
ผ่านระบบ eService
30 เม.ย.–17 พ.ค. 2560
นักศึกษาชําระเงินค่าลงทะเบียนเรี ยน ประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559
13 –22 พ.ค. 2560
สอบปลายภาค ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2559
27 พ.ค.2560
ประกาศผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2559 ผ่านระบบ eService

ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559
3 มิ.ย.2560
5 มิ.ย.2560
3 – 10 มิ.ย. 2560
3 – 12 มิ.ย. 2560
3 –14 มิ.ย. 2560
11 มิ.ย.–15 ก.ค. 2560
1 –4 ก.ค. 2560
2 –15 ก.ค. 2560
2 –17 ก.ค. 2560
2 –19 ก.ค. 2560
11 ก.ค. 2560

เปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559 (ภาคสมทบ)
เปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559 (ภาคปกติ)
นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนสายและเพิม่ รายวิชา เปลี่ยน Section
ประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559ผ่านระบบ eService
อาจารย์ที่ปรึ กษายืนยันการลงทะเบียนเรี ยนสาย เพิ่มรายวิชา เปลี่ยน Section
และถอนรายวิชา ประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559
นักศึกษาชําระเงินค่าลงทะเบียนเรี ยนสาย ประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559
ผ่านธนาคารที่กาํ หนด
นักศึกษาถอนรายวิชาบันทึก W ประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559 ผ่านระบบ eService
สอบกลางภาค ประจําภาคการศึกษฤดูร้อน/2559
นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยน ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2560 ผ่านระบบ eService
อาจารย์ที่ปรึ กษายืนยันการลงทะเบียนเรี ยน ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2560
ผ่านระบบ eService
นักศึกษาชําระค่าลงทะเบียนเรี ยน ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2560 ผ่านธนาคารที่กาํ หนด
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาบันทึก W และไม่มีสิทธิ์ ขอคืนค่าหน่วยกิต
ประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559 ผ่านระบบ eService

26 –27, 29 –30 ก.ค. 2560
3 ส.ค. 2560

สอบปลายภาค ประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559
ประกาศผลการศึกษา (เกรด) ประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559

11 ส.ค. 2559
11 ส.ค. 2559
13 ส.ค.2559
20 –21 ส.ค. 2559
22 ส.ค. – 11 ก.ย. 2559
24 ส.ค. 2559
25 ส.ค. 2559
31 ส.ค. 2559
1 –2 ก.ย. 2559
18 ก.ย. 2559
21 ก.ย. 2559
19 - 30 ก.ย. 2559
2 พ.ย. 2559
12 พ.ย. 2559
14 พ.ย. 2559
30 พ.ย. 2559
2 ธ.ค. 2559
7 ธ.ค. 2559
22 ธ.ค. 2559
6 ม.ค. 2560
9 –20 ม.ค. 2560
4 ก.พ. 2560
6 –17 ก.พ. 2560
15 ก.พ. 2560
20 มี.ค. –19 เม.ย. 2560
9 เม.ย. 2560
26 เม.ย. 2560
29 เม.ย. 2560
3 พ.ค. 2560
28 มิ.ย. 2560

กิจกรรม/โครงการ ประจําปี การศึกษา 2559
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปี การศึกษา 2559
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
โครงการ Check in University
โครงการสายสัมพันธ์ทุนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 8
โครงการกีฬา Freshy & สายใยสายสัมพันธ์ (มะหาดรวมใจ)
พิธีเปิ ด โครงการกีฬา Freshy & สายใยสายสัมพันธ์ (มะหาดรวมใจ)
วันไหว้ครู ประจําปี การศึกษา 2559
พิธีเปิ ดโครงการโลกกิจกรรม
Open House & Hatyai Fair 2016
โครงการเดิน–วิง่ ม.หาดใหญ่ เพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 4
ปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนฯ (กยศ. และ กรอ.)
โครงการนิเทศการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา รุ่ นที่ 25
มัชฌิมนิเทศนักศึกษา ประจําปี การศึกษา 2559
วันนักการตลาดสัญจรภาคใต้ ครั้งที่ 12
โครงการลอยกระทง ประจําปี การศึกษา 2559
โครงการสัมมนาสหกิจศึกษาระดับสาขาวิชา รุ่ นที่ 25 (ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2559)
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ปฐมนิเทศสหกิจศึกษารุ่ นที่ 26 ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2559
โครงการ HU Big Cleaning plus Health and Heart Day ครั้งที่ 23
โครงการนิเทศการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา รุ่ นที่ 26
โครงการชําระหนี้คืนกองทุนฯ เพื่อสานฝันแด่รุ่นน้อง ครั้งที่ 9
โครงการนิเทศการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา รุ่ นที่ 26
โครงการผูบ้ ริ หารพบนักศึกษา ครั้งที่ 15
มหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ ครั้งที่ 17
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครบ 20 ปี
โครงการ Mock Job Fair ครั้งที่ 7
ปั จฉิ มนิเทศนักศึกษา ประจําปี การศึกษา 2559
โครงการสัมมนาสหกิจศึกษาระดับสาขาวิชา รุ่ นที่ 26
โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจําปี การศึกษา 2559

19 ก.ค. 2560
11 ส.ค. 2560
11 ส.ค. 2560

ปฐมนิเทศสหกิจศึกษารุ่ นที่ 27 ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2560
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปี การศึกษา 2560

วันหยุดประจําปี การศึกษา 2559
12 ส.ค. 2559

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

1 ต.ค. 2559

วันสารทไทย

23 ต.ค. 2559

วันปิ ยมหาราช และเข้าร่ วมโครงการ (เฉพาะบุคลากรที่เกี่ยวข้อง)

24 ต.ค. 2559

วันหยุดชดเชยวันปิ ยมหาราช

5 ธ.ค. 2559

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั

12 ธ.ค. 2559

วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

29 –30 ธ.ค. 2559

วันหยุดปิ ดภาคการศึกษาที่ 1/2559

31 ธ.ค. 2559

วันสิ้ นปี

1 ม.ค. 2560

วันขึ้นปี ใหม่

2 ม.ค. 2560

วันหยุดชดเชยวันขึ้นปี ใหม่

3 –5 ม.ค. 2560

วันหยุดปิ ดภาคการศึกษาที่ 1/2559

6 เม.ย. 2560

วันจักรี

10 –12 เม.ย. 2560

วันหยุดพิเศษเทศกาลสงกรานต์

13 –15 เม.ย. 2560

เทศกาลสงกรานต์

5 พ.ค. 2560

วันฉัตรมงคล

10 พ.ค. 2560

วันวิสาขบูชา

12 พ.ค. 2560

วันพืชมงคล

12 ส.ค. 2560

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

14 ส.ค. 2560

วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

