
ปฏิทินการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2564 
ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 

วนัศุกร์ท่ี 30 กรกฎาคม 2564 โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี (ภาคปกติและภาคสมทบ) ภาค

การศึกษาท่ี 1/2564 

วนัเสาร์ท่ี 31 กรกฎาคม 2564 เปิดภาคการศึกษาท่ี 1/2564 (ภาคสมทบ) ระดบัปริญญาตรี 

วนัจนัทร์ท่ี 2 สิงหาคม 2564 เปิดภาคการศึกษาท่ี 1/2564 (ภาคปกติ) ระดบัปริญญาตรี 

วนัเสาร์ท่ี 31 กรกฎาคม  
- วนัเสาร์ท่ี 7 สิงหาคม 2564 

นกัศึกษาเปล่ียน Section ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2564  
ผา่นระบบ iStudent 

วนัเสาร์ท่ี 31 กรกฎาคม  
- วนัเสาร์ท่ี 21 สิงหาคม 2564 

นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม ถอนรายวิชา  
ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2564 ผา่นระบบ iStudent 

วนัอาทิตยท่ี์ 19 กนัยายน  
- วนัอาทิตยท่ี์ 26 กนัยายน 2564 

สอบกลางภาค ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2564  
(ระดบัปริญญาตรี/ระดบับณัฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคสมทบ) 

วนัศุกร์ท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 ประกาศรายช่ือนกัศึกษาไม่มีสิทธ์ิสอบ ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2564  
ผา่นระบบ iStudent 

วนัองัคารท่ี 26 ตุลาคม  
- วนัจนัทร์ท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 

นกัศึกษาลงทะเบียนเรียน ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2564  
ผา่นระบบ iStudent 

วนัองัคารท่ี 26 ตุลาคม  
- วนัพุธท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 

อาจารยท่ี์ปรึกษายนืยนัการลงทะเบียนเรียน ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2564 ผา่น

ระบบ iService 

วนัองัคารท่ี 26 ตุลาคม  
- วนัศุกร์ท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 

นกัศึกษาช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2564  
ผา่นธนาคารท่ีก าหนด 

วนัพฤหสับดีท่ี 28 ตุลาคม  
- วนัศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

นกัศึกษาประเมินอาจารยผ์ูส้อน อาจารยท่ี์ปรึกษา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2564 

ผา่นระบบ iStudent (ระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษา) รอบท่ี 1 

วนัอาทิตยท่ี์ 14 - วนัอาทิตยท่ี์ 21 
พฤศจิกายน 2564 

สอบปลายภาค ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2564  
(ระดบัปริญญาตรี/ระดบับณัฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคสมทบ) 

วนัจนัทร์ท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผลการสอบ ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2564 

  



ภาคการศึกษาท่ี 2/2564 
วนัพุธท่ี 15 ธนัวาคม 2564 เปิดภาคการศึกษาท่ี 2/2564 (ภาคปกติ) ระดบัปริญญาตรี 
วนัเสาร์ท่ี 18 ธนัวาคม 2564 เปิดภาคการศึกษาท่ี 2/2564 (ภาคสมทบ)  

ระดบัปริญญาตรี และระดบับณัฑิตศึกษา 
วนัพุธท่ี 15 - วนัองัคารท่ี 21 

ธนัวาคม 2564 

นกัศึกษาเปล่ียน Section ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2564  
ผา่นระบบ iStudent 

วนัพุธท่ี 15 - วนัพฤหสับดีท่ี 23 

ธนัวาคม 2564 

อาจารยท่ี์ปรึกษายนืยนัการถอนรายวิชา คืนเงิน 100%  
(นกัศึกษารหสัก่อน 58) ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2564 ผา่นระบบ iService 

วนัพุธท่ี 15 ธนัวาคม 2564  
- วนัจนัทร์ท่ี 10 มกราคม 2565 

นกัศึกษาช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนสาย ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2564 ผา่นธนาคารท่ี

ก าหนด 

วนัพฤหสับดีท่ี 6 มกราคม 

2565 

นกัศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม ถอนรายวิชา  
ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2564 ผา่นระบบ iStudent 

วนัอาทิตยท่ี์ 13 - วนัองัคารท่ี 15,  
วนัพฤหสัท่ี 17 - วนัจนัทร์ท่ี 21 
กุมภาพนัธ์ 2565 

สอบกลางภาค ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2564  
(ระดบัปริญญาตรี/ระดบับณัฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคสมทบ) 

วนัจนัทร์ท่ี 11 เมษายน 2565 ประกาศรายช่ือนกัศึกษาไม่มีสิทธ์ิสอบ ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2564  
ผา่นระบบ iStudent 

วนัจนัทร์ท่ี 28 มีนาคม  
- วนัศุกร์ท่ี 15 เมษายน 2565 

นกัศึกษาประเมินอาจารยผ์ูส้อน อาจารยท่ี์ปรึกษา  
(ระดบัปริญญาตรี และระดบับณัฑิตศึกษา) รอบท่ี 1 

วนัอาทิตยท่ี์ 20 มีนาคม  
- วนัจนัทร์ท่ี 4 เมษายน 2565 

นกัศึกษาลงทะเบียนเรียน ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564  
ผา่นระบบ iStudent 

วนัอาทิตยท่ี์ 20 มีนาคม  
- วนัพุธท่ี 6 เมษายน 2565 

อาจารยท่ี์ปรึกษายนืยนัการลงทะเบียนเรียน  
ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 ผา่นระบบ iService 

วนัอาทิตยท่ี์ 20 มีนาคม  
- วนัศุกร์ท่ี 8 เมษายน 2565 

นกัศึกษาช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 ผา่นธนาคารท่ี

ก าหนด 

วนัอาทิตยท่ี์ 17 - วนัอาทิตยท่ี์ 
24 เมษายน 2565 

สอบปลายภาค ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2564  
(ระดบัปริญญาตรี/ระดบับณัฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคสมทบ) 

วนัศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2565 ประกาศผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2564 ผา่นระบบ iStudent 

  



ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 
วนัเสาร์ท่ี 7 พฤษภาคม 2565 เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 (ภาคสมทบ)  

ระดบัปริญญาตรี และระดบับณัฑิตศึกษา 
วนัจนัทร์ท่ี 9 พฤษภาคม 2565 เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 (ภาคปกติ) ระดบัปริญญาตรี 
วนัเสาร์ท่ี 7 - วนัเสาร์ท่ี 14 

พฤษภาคม 2565 

นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม ถอนรายวิชา  
ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 ผา่นระบบ iStudent 

วนัเสาร์ท่ี 7 - วนัจนัทร์ท่ี 16 

พฤษภาคม 2565 

อาจารยท่ี์ปรึกษายนืยนัการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม ถอนรายวิชา  
ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 ผา่นระบบ iService 

วนัเสาร์ท่ี 7 - วนัพุธท่ี 18 

พฤษภาคม 2565 

นกัศึกษาช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนสาย  
ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 ผา่นธนาคารท่ีก าหนด 

  
วนัจนัทร์ท่ี 13 มิถุนายน 2565 ประกาศรายช่ือนกัศึกษาไม่มีสิทธ์ิสอบ ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 ผา่นระบบ    

iStudent 

วนัพุธท่ี 22, วนัพฤหสับดีท่ี 23 
และวนัเสาร์ท่ี 25  
- วนัอาทิตยท่ี์ 26 มิถุนายน 
2565 

สอบปลายภาค ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564  
(ระดบัปริญญาตรี และระดบับณัฑิตศึกษา) 

วนัพุธท่ี 29 มิถุนายน 2565 ประกาศผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564  
ผา่นระบบ iStudent 

  



กจิกรรม/โครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
วนัศุกร์ท่ี 30 กรกฎาคม 2564 โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี (ภาคปกติและภาคสมทบ) ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 
วนัพุธท่ี 11 สิงหาคม 2564 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรม

ราชชนนีพนัปีหลวง 
วนัพฤหสับดีท่ี 19 สิงหาคม 2564 โครงการวนัไหวค้รู ประจ าปีการศึกษา 2564 (ระดบัปริญญาตรี) 
วนัเสาร์ท่ี 28 สิงหาคม 2564 พิธีเปิดโครงการสายใยสายสมัพนัธ์ คร้ังท่ี 17 
วนัจนัทร์ท่ี 30 สิงหาคม  
- วนัพฤหสับดีท่ี 4 พฤศจิกายน 

2564 

โครงการมอบทุนวนัไหวค้รู ประจ าปีการศึกษา 2564 

วนัพุธท่ี 1 กนัยายน 2564 โครงการเปิดโลกกิจกรรม 

วนัศุกร์ ท่ี 10 กนัยายน 2564 พิธีปิดโครงการสายใยสายสมัพนัธ์ คร้ังท่ี 17 

วนัเสาร์ท่ี 18 กนัยายน 2564 โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษากองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2564 

วนัจนัทร์ท่ี 20 กนัยายน  
- วนัเสาร์ท่ี 25 กนัยายน 2564 

โครงการนิเทศการปฏิบติังานสหกิจศึกษา นกัศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นท่ี 35 (ประจ าภาค

การศึกษาท่ี 1/2564) 

วนัเสาร์ท่ี 23 ตุลาคม 2564 โครงการวนัปิยมหาราช ประจ าปี 2564 

วนัพุธท่ี 27 ตุลาคม 2564 โครงการมชัฌิมนิเทศนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

...ตุลาคม 2564 โครงการสานสัมพนัธ์ครูแนะแนว 

วนัพุธท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาสหกิจศึกษา นกัศึกษาสหกิจศึกษารุ่นท่ี 36  
(ภาคการศึกษาท่ี 1/2564) 

วนัพฤหสับดีท่ี 25 พฤศจิกายน 

2564 

โครงการสัมมนาสหกิจศึกษาระดบัสาขาวิชา นกัศึกษาสหกิจศึกษารุ่นท่ี 35 (ภาค

การศึกษาท่ี 1/2564) 

...พฤศจิกายน 2564 โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา คร้ังท่ี 46 

วนัพุธท่ี 1 ธนัวาคม 2564 โครงการวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินท

ราธิราช บรมนาถบพิตร 

วนัพุธท่ี 12 มกราคม 2565 พิธีเปิดโครงการมหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ คร้ังท่ี 22 

  



กจิกรรม/โครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564  (ต่อ) 

...มกราคม - ...กุมภาพนัธ์ 2565 โครงการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 49  
รอบมหกรรม 

วนัพุธท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2565 พิธีปิดโครงการมหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ คร้ังท่ี 22 

วนัจนัทร์ท่ี 14 - วนัเสาร์ท่ี 19 

กุมภาพนัธ์ 2565 

โครงการนิเทศการปฏิบติัสหกิจศึกษา นกัศึกษาสหกิจศึกษารุ่นท่ี 36  
(ภาคการศึกษาท่ี 2/2564) 

วนัพุธท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565 โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ระดบัมหาวิทยาลยั 

...กุมภาพนัธ์ 2565 โครงการคีตะลีลานาฏยกรรม 

วนัศุกร์ท่ี 11- วนัเสาร์ 12 

มีนาคม 2565 

โครงการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมแนวพุทธ (รอบท่ี 1) 

วนัศุกร์ท่ี 25 - วนัเสาร์ 26 

มีนาคม 2565 

โครงการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมแนวพุทธ (รอบท่ี 2) 
โครงการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมแนวอิสลาม 

... มีนาคม 2565 โครงการ Mock Job Fair 

วนัเสาร์ท่ี 2 เมษายน 2565 โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

วนัจนัทร์ท่ี 4 เมษายน 2565 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยนกัศึกษา ม.หาดใหญ่ ประจ าปี 2564 

วนัศุกร์ท่ี 8 เมษายน 2565 โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาสหกิจศึกษา นกัศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นท่ี 37  
(ภาคการศึกษาท่ี 1/2565) 

วนัเสาร์ท่ี 9 เมษายน 2565 โครงการวนัสถาปนามหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

วนัจนัทร์ท่ี 11 เมษายน 2565 โครงการสัมมนาสหกิจศึกษา ระดบัสาขาวิชา นกัศึกษาสหกิจ รุ่นท่ี 36  
(ภาคการศึกษาท่ี 2/2564) 

วนัเสาร์ที่ี 7 พฤษภาคม 2565 โครงการประชุมผูป้กครองนกัศึกษาหอพกั ประจ าปี 2565  
เพื่อท าสัญญาหอพกันกัศึกษาประจ าปี 2565 

วนัพฤหสับดีท่ี 2 มิถุนายน 

2565 

โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระนางเจา้สุทิดาพชัรสุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี 

วนัเสาร์ท่ี 11 มิถุนายน 2565 โครงการช าระหน้ีกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

วนัศุกร์ท่ี 8 กรกฎาคม 2565 โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ระดบัปริญญาตรี (ภาคปกติและภาคสมทบ) ปีการศึกษา 
2565 

วนัเสาร์ท่ี 9 กรกฎาคม 2565 โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 

   
 



 

วันหยุดประจ าปีการศึกษา 2563 

… กรกฎาคม 2564 วนัหยดุวนัตรุษอีฎ้ิลอดัฮา (ตามประกาศจากส านกัจุฬาราชมนตรี) 

วนัพฤหสับดีท่ี 12 สิงหาคม 2564 วนัหยดุวนัแม่แห่งชาติ 

วนัศุกร์ท่ี 24 กนัยายน 2564 วนัหยดุประจ าปีพุทธศกัราช 2564 (เพิ่มเติม) 

วนัพุธท่ี 13 ตุลาคม 2564 วนัหยดุวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

วนัศุกร์ท่ี 22 ตุลาคม 2564 วนัหยดุวนัปิยมหาราช 

...ตุลาคม 2564 วนัหยดุวนัสารทไทย 

วนัอาทิตยท่ี์ 5 ธนัวาคม 2564 วนัหยดุวนัพระราชสมภพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

วนัจนัทร์ท่ี 6 ธนัวาคม 2564 วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ  

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร 

วนัศุกร์ท่ี 10 ธนัวาคม 2564 วนัหยดุวนัรัฐธรรมนูญ 

- วนัอาทิตยท่ี์ 2 มกราคม 2565 วนัหยดุปิดหอพกันกัศึกษา (ด าเนินการซ่อมบ ารุงหอพกั) 

วนัศุกร์ท่ี 31 ธนัวาคม 2564 วนัหยดุวนัส้ินปี 

วนัจนัทร์ท่ี 3 มกราคม 2565 วนัหยดุชดเชยวนัปีใหม่ 

วนัพุธท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2565 วนัหยดุวนัมาฆบูชา 

วนัจนัทร์ท่ี 21 มีนาคม 2565 วนัหยดุชดเชยพิธีประทานปริญญาบตัร รุ่นท่ี 21 ประจ าปีการศึกษา 2562 
และรุ่นท่ี 22 ประจ าปีการศึกษา 2563 

วนัพุธท่ี 6 เมษายน 2565 วนัหยดุวนัจกัรี 

วนัพุธท่ี 13 - วนัศุกร์ท่ี 15 เมษายน 2565 วนัหยดุวนัสงกรานต์ 

วนัจนัทร์ท่ี 2 - วนัศุกร์ท่ี 6 พฤษภาคม 2565 วนัหยดุปิดภาคการศึกษาท่ี ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2564  
วนัจนัทร์ท่ี 16 พฤษภาคม 2565 วนัหยดุชดเชยวนัวิสาขบูชา 

วนัศุกร์ท่ี 3 มิถุนายน 2565 วนัหยดุวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้สุทิดา  
พชัรสุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี 

วนัองัคารท่ี 12 กรกฎาคม 2565 วนัหยดุวนัอาสาฬหบูชา 

วนัพุธท่ี 13 กรกฎาคม 2565 วนัหยดุวนัเขา้พรรษา 
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