
ปฏทินิการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2562 
ภาคการศึกษาที ่1/2562 

วนัองัคารท่ี 13 สิงหาคม 2562 โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ ระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 

วนัองัคารท่ี 13 สิงหาคม 2562 เปิดภาคการศึกษาท่ี 1/2562 (ระดบัปริญญาตรี) 

วนัอาทิตยท่ี์ 11 สิงหาคม 2562 เปิดภาคการศึกษาท่ี 1/2562 (ภาคสมทบ) 

(ระดบัปริญญาตรี และระดบับณัฑิตศึกษา) 

วนัอาทิตยท่ี์ 11 – วนัเสาร์ท่ี 17 

สิงหาคม 2562 

นกัศึกษาเปล่ียน Section ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2562 

ผา่นระบบ iStudent 

วนัอาทิตยท่ี์ 11 – วนัเสาร์ท่ี 31 

สิงหาคม 2562 

นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม-ถอนรายวชิา 

ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2562 ผา่นระบบ iStudent 

วนัอาทิตยท่ี์ 29 กนัยายน – 
วนัจนัทร์ท่ี 21 ตุลาคม 2562 

สอบกลางภาค ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2562 

วนัองัคารท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรายช่ือนกัศึกษาไม่มีสิทธ์ิสอบ ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2562 
ผา่นระบบ iStudent 
หนา้หอ้งส านกัวชิาการและทะเบียนการศึกษาและทางเวบ็ไซตส์ านกัวชิาการ 
และทะเบียนการศึกษา  
 http://academic.hu.ac.th/aca news/name.jpg 

วนัจนัทร์ท่ี 11 – วนัเสาร์ท่ี 23 

พฤศจิกายน 2562 

นกัศึกษาลงทะเบียนเรียน ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2562 

ผา่นระบบ iStudent 

วนัจนัทร์ท่ี 11 – วนัจนัทร์ท่ี 25 

พฤศจิกายน 2562 

อาจารยท่ี์ปรึกษายนืยนัการลงทะเบียนเรียน ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2562 

ผา่นระบบ iService 

วนัจนัทร์ท่ี 11 – วนัพุธท่ี 27 

พฤศจิกายน 2562 

นกัศึกษาช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2562 

ผา่นธนาคารท่ีก าหนด 

วนัจนัทร์ท่ี 25 พฤศจิกายน – 

วนัเสาร์ท่ี 21 ธนัวาคม 2562 

นกัศึกษาประเมินอาจารยผ์ูส้อน อาจารยท่ี์ปรึกษา 

ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2562 ผา่นระบบ iStudent 

(ระดบัปริญญาตรี และระดบับณัฑิตศึกษา) รอบท่ี 1 

วนัเสาร์ท่ี 7 – วนัจนัทร์ท่ี 9 , วนั
พุธท่ี 11 – วนัจนัทร์ท่ี 16 
ธนัวาคม 2562 

สอบปลายภาค ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2562 



วนัพฤหสับดีท่ี 26 ธนัวาคม 

2562 

ประกาศผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2562 ผา่นระบบ iStudent 

ภาคการศึกษาที ่2/2562 
วนัพุธท่ี 8 มกราคม 2563 เปิดภาคการศึกษาท่ี 2/2562 (ภาคปกติ) 
วนัเสาร์ท่ี 11 มกราคม 2563 เปิดภาคการศึกษาท่ี 2/2562 (ภาคสมทบ) 
วนัพุธท่ี 8 – วนัองัคารท่ี 14 

มกราคม 2563 

นกัศึกษาเปล่ียน Section ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2562 

ผา่นระบบ iStudent 

วนัพุธท่ี 8 – วนัอาทิตยท่ี์ 28 

มกราคม 2563 

อาจารยท่ี์ปรึกษายนืยนัการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม-ถอนรายวชิา 

ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2562 ผา่นระบบ iService 

วนัพุธท่ี 8 – วนัอาทิตยท่ี์ 31 

มกราคม 2563 

นกัศึกษาช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนสาย ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2562 

ผา่นธนาคารท่ีก าหนด 

วนัพุธท่ี 8 – วนัอาทิตยท่ี์ 26 

มกราคม 2563 

นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม-ถอนรายวชิา 

ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2562 ผา่นระบบ iStudent 

วนัอาทิตยท่ี์ 23 กุมภาพนัธ์ – 
วนัอาทิตยท่ี์ 1 มีนาคม 2563 

สอบกลางภาค ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 

วนัศุกร์ท่ี 17 เมษายน 2563 ประกาศรายช่ือนกัศึกษาไม่มีสิทธ์ิสอบ ประจ าภาการศึกษาท่ี 2/2562 
ผา่นระบบ iStudent หนา้ห้องส านกัวชิาการและทะเบียนการศึกศึกษา 
และทางเวบ็ไซตส์ านกัวชิาการและทะเบียนการศึกษา  
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วนัพุธท่ี 29 เมษายน – 

วนัเสาร์ท่ี 16 พฤษภาคม 2563 

นกัศึกษาประเมินอาจารยผ์ูส้อน อาจารยท่ี์ปรึกษา 

ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2562 ผา่นระบบ iStudent 

(ระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษา) รอบท่ี 1 

วนัอาทิตยท่ี์ 26 เมษายน – 

วนัเสาร์ท่ี 9 พฤษภาคม 2563 

นกัศึกษาลงทะเบียนเรียน ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 

ผา่นระบบ iStudent 

วนัอาทิตยท่ี์ 26 เมษายน – 

วนัจนัทร์ท่ี 11 พฤษภาคม 2563 

อาจารยท่ี์ปรึกษายนืยนัลงทะเบียนเรียน ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 

ผา่นระบบ iService 

วนัอาทิตยท่ี์ 26 เมษายน – 

วนัพุธท่ี 13 พฤษภาคม 2563 

นกัศึกษาช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 

ผา่นธนาคารท่ีก าหนด 

 



วนัศุกร์ท่ี 8 พฤษภาคม – วนั
องัคารท่ี 12, 
วนัพฤหสับดีท่ี 14 - วนัเสาร์ท่ี 
16 พฤษภาคม 2563 

สอบปลายภาค ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2562 

วนัศุกร์ท่ี 22 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2562 ผา่นระบบ iStudent 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 
วนัเสาร์ท่ี 30 พฤษภาคม 2563 เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 (ภาคสมทบ) 
วนัจนัทร์ท่ี 1 มิถุนายน 2563 เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 (ภาคปกติ) 
วนัเสาร์ท่ี 30 พฤษภาคม – 

วนัเสาร์ท่ี 6 มิถุนายน 2563 

นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนสาย และเพิ่มรายวชิา เปล่ียน Section 

ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 ผา่นระบบ iStudent 

วนัเสาร์ท่ี 30 พฤษภาคม – 

วนัจนัทร์ท่ี 8 มิถุนายน 2563 

อาจารยท่ี์ปรึกษายนืยนัการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่มรายวชิา 

เปล่ียน Section และถอนรายวชิา ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 

ผา่นระบบ iService 

วนัเสาร์ท่ี 30 พฤษภาคม – 

วนัพุธท่ี 10 มิถุนายน 2563 

นกัศึกษาช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนสาย 

ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 ผา่นธนาคารท่ีก าหนด 

วนัเสาร์ท่ี 27 – วนัองัคารท่ี 30 
มิถุนายน 2563 

สอบกลางภาค ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 

วนัอาทิตยท่ี์ 28 มิถุนายน – 

วนัเสาร์ท่ี 11 กรกฎาคม 2563 

นกัศึกษาลงทะเบียนเรียน ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2563 

ผา่นระบบ iStudent 

วนัอาทิตยท่ี์ 28 มิถุนายน – 

วนัจนัทร์ท่ี 13 กรกฎาคม 2563 

อาจารยท่ี์ปรึกษายนืยนัการลงทะเบียนเรียน 

ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2563 ผา่นระบบ iService 

วนัอาทิตยท่ี์ 28 มิถุนายน – 

วนัพุธท่ี 15 กรกฎาคม 2563 

นกัศึกษาช าระเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน 

ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2563 ผา่นธนาคารท่ีก าหนด 

วนัศุกร์ท่ี  17  กรกฎาคม  2563 ประกาศรายช่ือนกัศึกษาหมดสิทธ์ิสอบ  ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 
หนา้หอ้งส านกัวชิาการและทางเวบ็ไซตส์ านกัวชิาการ  
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วนัเสาร์ท่ี 25 - วนัจนัทร์ 27, 
วนัพุธท่ี 29 กรกฎาคม 2563 

สอบปลายภาคประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 

วนัศุกร์ท่ี 31 กรกฎาคม 2563 ประกาศผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 



ผา่นระบบ iStudent 

กจิกรรม/โครงการ ประจ าปีการศึกษา 2562 
วนัอาทิตยท่ี์ 29 กนัยายน – 
วนัอาทิตยท่ี์ 6 ตุลาคม 2562 

โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นท่ี 30 

วนัศุกร์ท่ี 26 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

วนัจนัทร์ท่ี 12 สิงหาคม 2562 วนัหยุดวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง(ระดบัปริญญาตรี) 

วนัพุธท่ี 28 สิงหาคม 2562 พีธิเปิด โครงการสายใยสายสัมพนัธ์ คร้ังท่ี 15 
วนัพฤหสับดีท่ี 5 กนัยายน 2562 โครงการวนัไหวค้รู ประจ าปีการศึกษา 2562 

วนัพุธท่ี 11 กนัยายน 2562 โครงการเปิดโลกกิจกรรม 

วนัพุธท่ี 18 กนัยายน 2562 โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษากองทุนฯ ผูกู้ร้ายใหม่ (กยศ. และ กรอ.) 

ส าหรับนกัศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 

วนัพุธท่ี 25 กนัยายน 2562 พีธีปิด โครงการสายใยสายสมัพนัธ์ คร้ังท่ี 15 

วนัอาทิตยท่ี์ 13 ตุลาคม 2562 โครงการวนัคลา้ยวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

วนัพุธท่ี 23 ตุลาคม 2562 โครงการวนัปิยมหาราช 

…ตุลาคม 2562 โครงการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 47 

รอบคดัเลือกภาคใต ้

วนัพุธท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 โครงการมชัฌิมนิเทศนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

วนัจนัทร์ท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 โครงการลอยกระทง ประจ าปีการศึกษา 2562 

วนัพุธท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาสหกิจศึกษา รุ่น 31 ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 

วนัพุธท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 โครงการสัมมนานกัศึกษาสหกิจศึกษารุุ่นท่ี 31 ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 

วนัพุธท่ี 4 ธนัวาคม 2562 โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา รุ่นท่ี 32 ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 

…มกราคม 2563 โครงการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 47 

รอบมหกรรม 

วนัพุธท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2563 โครงการประกวดนกัศึกษาสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

 พิธีเปิดโครงการมหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ คร้ังท่ี 20 



วนัศุกร์ท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2563 กิจกรรม “วนั ม.หาดใหญ่ รักษโ์ลก” (HU Green Day) 

กจิกรรม/โครงการ ประจ าปีการศึกษา 2562  (ต่อ) 

วนัพุธท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2563 โครงการน าเสนอผลงานนกัศึกษาสหกิจศึกษาระดบัมหาวทิยาลยั 

วนัอาทิตยท่ี์ 23 กุมภาพนัธ์ – 

วนัอาทิตยท่ี์ 1 มีนาคม 2563 

โครงการนิเทศนกัศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นท่ี 32 ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 

วนัศุกร์ท่ี 13 - วนัเสาร์ท่ี 14 มีนาคม 2563 โครงการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมแนวพุทธ (รอบท่ี 1) 

วนัศุกร์ท่ี 20 - วนัเสาร์ท่ี 21 มีนาคม 2563 โครงการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมแนวอิสลาม 

วนัพุธท่ี 25 มีนาคม 2563 พิธีปิดโครงการมหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ คร้ังท่ี 20 

วนัพฤหสับดีท่ี 9 เมษายน 2563 โครงการวนัสถาปนามหาวทิยาลยัหาดใหญ่  

วนัศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2563 กิจกรรม Focus Group โครงการผูบ้ริหารพบนกัศึกษา คร้ังท่ี 18 

ระดบัสถาบนั (ระดบัปริญญาตรี) 

วนัเสาร์ท่ี 25 - วนัอาทิตยท่ี์ 26 เมษายน 2563 กิจกรรม Focus Group โครงการผูบ้ริหารพบนกัศึกษา คร้ังท่ี 18 

ระดบัสถาบนั (ระดบับณัฑิตศึกษา และภาคสมทบ) 

วนัพุธท่ี 29 เมษายน 2563 โครงการสัมมนานกัศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นท่ี 32 ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 

 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยนกัศึกษา ม.หาดใหญ่ ประจ าปี 2562 

(เลือกผา่นระบบออนไลน์) 

วนัพฤหสับดีท่ี 30 เมษายน 2563 โครงการ Mock Job Fair ประจ าปีการศึกษา 2562 

วนัเสาร์ท่ี 2 พฤษภาคม 2563 โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

วนัศุกร์ท่ี 22 - วนัเสาร์ท่ี 23 พฤษภาคม 2563 โครงการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมแนวพุทธ (รอบท่ี 2) 

วนัพุธท่ี 1 กรกฎาคม 2563 โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา 

วนัพุธท่ี 15 กรกฎาคม 2563 โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาสหกิจศึกษา รุ่น 33 ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 

   
 
 
 
 
 
 



 
   

วนัหยุดประจ าปีการศึกษา 2562 

วนัจนัทร์ท่ี 12 สิงหาคม 2562 วนัหยดุวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 

...สิงหาคม 2562 วนัหยดุวนัตรุษอีฏ้ิลอฎัฮา (ตามประกาศจากส านกัจุฬาราชมนตรี) 

วนัเสาร์ท่ี 28 กนัยายน 2562 วนัหยดุวนัสารทไทย 

วนัจนัทร์ท่ี 14 ตุลาคม 2562 วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

วนัพุธท่ี 23 ตุลาคม 2562 วนัหยดุวนัปิยมหาราช 

วนัพฤหสับดีท่ี 5 ธนัวาคม 2562 วนัหยดุวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

วนัองัคารท่ี 10 ธนัวาคม 2562 วนัหยดุวนัพระราชทานรัฐธรรมนูญ 

วนัจนัทร์ท่ี 30 ธนัวาคม 2562 –  

วนัพฤหสับดีท่ี 2 มกราคม 2563  

วนัหยดุปิดหอพกันกัศึกษา (ด าเนินการซ่อมบ ารุงหอพกั) 

วนัองัคารท่ี 31 ธนัวาคม 2562 วนัหยดุวนัส้ินปี 

วนัพุธท่ี 1 มกราคม 2563 วนัหยดุวนัข้ึนปีใหม่ 

วนัจนัทร์ท่ี 27 มกราคม 2563 วนัหยดุชดเชยวนัตรุษจีน 

วนัจนัทร์ท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2563 วนัหยดุชดเชยวนัมาฆบูชา 

วนัจนัทร์ท่ี 9 มีนาคม 2563 วนัหยดุชดเชยพิธีประทานปริญญาบตัร รุ่นท่ี 20 ประจ าปีการศึกษา 2561 

วนัจนัทร์ท่ี 6 เมษายน 2563 หยดุวนัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

และวนัท่ีระลึกมหาจกัรีบรมวงศ ์

วนัจนัทร์ท่ี 13 - วนัพฤหสับดีท่ี 16  

เมษายน 2563 

วนัหยดุวนัสงกรานต์ 

วนัศุกร์ท่ี 17 เมษายน 2563 วนัหยดุชดเชยวนัพืชมงคล 

วนัพุธท่ี 6 พฤษภาคม 2563 วนัหยดุวนัวสิาขบูชา 

...พฤษภาคม 2563 วนัตรุษอิฏ้ิลฟิตรี (ตามประกาศจากส านกัจุฬาราชมนตรี) 

วนัพุธท่ี 3 มิถุนายน 2563 วนัหยดุวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สุทิดา พระบรมราชินี 



วนัจนัทร์ท่ี 6 กรกฎาคม 2563 วนัหยดุชดเชยวนัอาสาฬหบูชา 

วนัหยุดประจ าปีการศึกษา 2562 

วนัองัคารท่ี 7 กรกฎาคม 2563 วนัหยดุชดเชยวนัเขา้พรรษา 

วนัองัคารท่ี 28 กรกฎาคม 2563 วนัหยดุวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั 

...กรกฎาคม 2563 วนัตรุษอีฏ้ิลอฎัฮา (ตามประกาศจากส านกัจุฬาราชมนตรี) 

    


