
 
ปฏิทินการจัดการศึกษาและกิจกรรม ประจําปการศึกษา 2563   

มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี 
ภาคการศึกษาท่ี 1/ 2563  

วัน / เดือน / ป การจัดการศึกษา กิจกรรม หนวยงานรับผิดชอบ 
เมษายน 2563    
1 - 30 เม.ย. 63 

 
ผูกูยืมช้ันปที่ 2-5 ย่ืนแบบคําขอกู  
ยืนยันคาลงทะเบียนที่จายจรงิและลงนาม
แบบลงทะเบียนเรียน 

 กองพฒันานักศึกษา 

พฤษภาคม 2563    
11-16 พ.ค. 63 ผูที่ประสงคกูยืม กยศ. ช้ันปที่ 1  

ย่ืนแบบคําขอกู 
 กองพฒันานักศึกษา 

มิถุนายน 2563    
3 มิ.ย.  63  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  

สมเด็จพระนางเจาสุทิดา  
พัชรสุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

24 ม.ิย.63 นักศึกษาตรวจสอบตารางเรียน   สํานักสงเสริมวิชาการฯ 
24 ม.ิย.-14 ก.ค.63 นักศึกษาเพิ่มรายวิชาเรียน   สํานักสงเสริมวิชาการฯ 
24 ม.ิย.-30 ก.ค.63 นักศึกษาถอนรายวิชาเรียน   สํานักสงเสริมวิชาการฯ 

26 ม.ิย. 63   ประชุมผูนํานักศึกษาตัวแทนหอง  
ปการศึกษา 2563 

กองพฒันานักศึกษา 

27 ม.ิย. 63  รายงานตัวเขาหอพัก ม.ราชภัฏอุดรธานี  
(คณะครุศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ) 

กองพฒันานักศึกษา 

28 ม.ิย. 63  รายงานตัวเขาหอพัก ม.ราชภัฏอุดรธานี 
สามพราว  (คณะวิทยาศาสตร   
คณะเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร คณะพยาบาลศาสตร) 

กองพฒันานักศึกษา 

29 ม.ิย. 63  ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะครุศาสตร และ
คณะวิทยาการจัดการ  

กองพฒันานักศึกษา 

30 ม.ิย. 63  ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร  
คณะเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรฯ 
และคณะพยาบาลศาสตร  

กองพฒันานักศึกษา 

กรกฎาคม 2563    

1 ก.ค.63 เปดภาคการศกึษาที่ 1/2563   

5 ก.ค. 63  วันอาสาฬหบูชา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
6 ก.ค. 63  วันเขาพรรษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
16 ก.ค. 63  กิจกรรมไหวครู และพิธีอญัเชิญ 

ตราพระราชลญัจกร  
กองพฒันานักศึกษา 

1 – 30 ก.ค.63 นักศึกษาที่คาดวาจะสําเรจ็การศึกษาย่ืน 
คํารองขอสําเรจ็การศึกษา 

 สํานักสงเสริมวิชาการฯ 



 
1 – 30 ก.ค.63 กําหนดการชําระเงิน โดยไมเสียคาปรบั  งานคลัง 
10-30 ก.ค. 63  ทําสัญญาผูขอกูยืม กยศ. ช้ันปที่ 1  

ภาคการศึกษาที่ 1/2563 
กองพฒันานักศึกษา 

18 ก.ค.63   ตรวจรางกายนักศึกษาใหม  
คณะครุศาสตร คณะวิทยาการจัดการ  

กองพฒันานักศึกษา 

19 ก.ค.63  ตรวจรางกายนักศึกษาใหม  
คณะวิทยาศาสตร คณะมนุษยศาสตรฯ 
คณะเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร     

กองพฒันานักศึกษา 

22 ก.ค. 63  เปดโลกกจิกรรม (ม.ในเมือง) กองพฒันานักศึกษา 
28 ก.ค.63  วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

29 ก.ค. 63  เปดโลกกจิกรรม (ม.สามพราว) กองพฒันานักศึกษา 
31 ก.ค.–15 ต.ค.63 นักศึกษาถอนรายวิชาเรียนทีป่รากฏ W  

ในใบรายงานผลการศึกษา 
 สํานักสงเสริมวิชาการฯ 

31 ก.ค.-15 ต.ค.63 กําหนดการชําระเงิน โดยเสียคาปรบั  งานคลัง 
สิงหาคม 2563    

1 ส.ค. 63  ประกวดขวัญใจนองใหม  กองพฒันานักศึกษา 
12 ส.ค.63  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง

เจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปหลวง  
และวันแมแหงชาติ 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

18-20 ส.ค.63  วันวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร 

ตุลาคม 2563    
1-30 ต.ค. 63 ผูกูยืม ช้ันปที ่1-5 ย่ืนแบบยืนยันขอกูยืม/

คาลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2563  
กองพฒันานักศึกษา 

13 ต.ค. 63  วันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ  
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

15 ต.ค.63 วันสุดทายของการชําระเงินเพื่อรกัษา
สภาพการเปนนักศึกษา  

สํานักสงเสริมวิชาการฯ 

15 ต.ค.63 ตรวจสอบตารางสอบปลายภาคตรงกัน   สํานักสงเสริมวิชาการฯ 
21 ต.ค. – 4 พ.ย.63 สอบปลายภาคการศึกษา   

23 ต.ค. 63  วันปยมหาราช สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
31 ต.ค. 63  กิจกรรมสบืสานประเพณีลอยกระทง  กองพฒันานักศึกษา 

 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2/2563 



 
วัน / เดือน / ป การจัดการศึกษา กิจกรรม หนวยงานรับผิดชอบ 

พฤศจิกายน 2563    
1 พ.ย. 63  วันสถาปนามหาวิทยาลัย กองพฒันานักศึกษา 

2-6 พ.ย.63 
  

ย่ืนคํารองขอผอนผันการเกณฑทหาร 
ที่กองพฒันานักศึกษา 

กองพฒันานักศึกษา 

2 พ.ย.63 นักศึกษาตรวจสอบตารางเรียน  สํานักสงเสริมวิชาการฯ 
2 พ.ย.-23 พ.ย.63 นักศึกษาเพิ่มรายวิชาเรียน  สํานักสงเสริมวิชาการฯ 
2 พ.ย.-2 ธ.ค.63 นักศึกษาถอนรายวิชาเรียน  สํานักสงเสริมวิชาการฯ 

9 พ.ย. 63 เปดภาคการศกึษา 2/2563   

9 พ.ย.- 8 ธ.ค.63 นักศึกษาที่คาดวาจะสําเรจ็การศึกษา 
ย่ืนคํารองขอสําเรจ็การศึกษา 

 สํานักสงเสรมิวิชาการฯ 

9 พ.ย.- 8 ธ.ค.63 กําหนดการชําระเงิน โดยไมเสียคาปรบั  งานคลัง 
12 พ.ย.63 วันสุดทายของการสงผลการเรียน (เกรด)  สํานักสงเสริมวิชาการฯ 

ธันวาคม 2563    
5 ธ.ค. 63  วันพอแหงชาติ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
10 ธ.ค. 63  วันรัฐธรรมนูญ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

9 ธ.ค.63 – 25 ก.พ.64 นักศึกษาถอนรายวิชาเรียนทีป่รากฏ W   
ในใบรายงานผลการศึกษา 

 สํานักสงเสรมิวิชาการฯ 

9 ธ.ค.63 – 25 ก.พ.64 กําหนดการชําระเงิน โดยเสียคาปรบั  งานคลัง 
14-19 ธ.ค.63  กีฬาวังแดงเกมส ครั้งที่ 30 กองพฒันานักศึกษา 

กุมภาพันธ 2564    
9 ก.พ. 64  วันมาฆบูชา    สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
14 ก.พ. 64  วันสถาปนาสถาบันราชภัฏ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
17 ก.พ.64  เลือกต้ังนายกองคการนักศึกษา และ

คณะกรรมการสภานักศึกษา  
ปการศึกษา 2564 

กองพฒันานักศึกษา 

25 ก.พ.64 วันสุดทายของการชําระเงินเพื่อรกัษา
สภาพการเปนนักศึกษา 

 สํานักสงเสรมิวิชาการฯ 

25 ก.พ.64 ตรวจสอบตารางสอบปลายภาคตรงกัน   สํานักสงเสรมิวิชาการฯ 
มีนาคม 2564    

11 มี.ค.-24 ม.ีค.64 สอบปลายภาคการศึกษา   
29 มี.ค.64 วันสุดทายของการสงผลการเรียน (เกรด)  สํานักสงเสรมิวิชาการฯ 

 
 

 
ภาคฤดูรอน /2563 

วัน / เดือน / ป การจัดการศึกษา กิจกรรม หนวยงานรับผิดชอบ 
มีนาคม 2564    

29 ม.ีค.64 นักศึกษาตรวจสอบตารางเรียน   สํานักสงเสรมิวิชาการฯ 



 
29 มี.ค.-12 เม.ย.64 นักศึกษาเพิ่มรายวิชาเรียน   สํานักสงเสรมิวิชาการฯ 
29 ม.ีค.-18 เม.ย.64 นักศึกษาถอนรายวิชาเรยีน   สํานักสงเสรมิวิชาการฯ 

เมษายน 2564    
1 เม.ย. 64  วันขาราชการพลเรือน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

4 เม.ย.64 เปดภาคฤดูรอน /2563  สํานักสงเสรมิวิชาการฯ 

6 เม.ย.64  วันจักร ี สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
13-17 เม.ย.64  วันสงกรานต  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

4 – 20 เม.ย.64 
นักศึกษาที่คาดวาจะสําเรจ็การศึกษา 
ย่ืนคํารองขอสําเรจ็การศึกษา 

 สํานักสงเสรมิวิชาการฯ 

4 – 20 เม.ย.64 กําหนดการชําระเงิน โดยไมเสียคาปรบั  งานคลัง 

21 เม.ย.-20 พ.ค.64 
นักศึกษาถอนรายวิชาที่ปรากฏ W  
ในใบรายงานผลการศึกษา  

 สํานักสงเสรมิวิชาการฯ 

21 เม.ย.-20 พ.ค.64 กําหนดการชําระเงิน โดยเสียคาปรบั  งานคลัง 
พฤษภาคม 2564    

20 พ.ค.64 วันสุดทายของการชําระเงินเพื่อรกัษา
สภาพการเปนนักศึกษา 

 สํานักสงเสรมิวิชาการฯ 

20 พ.ค.64 ตรวจสอบตารางสอบปลายภาคตรงกัน   สํานักสงเสรมิวิชาการฯ 
17-19 พ.ค.64  วัดตัวตัดชุดครุย กองพฒันานักศึกษา 

19 พ.ค.64   ปจฉิมนิเทศนักศึกษา  
ปการศึกษา 2563 

กองพฒันานักศึกษา 

31 พ.ค.-6 มิ.ย.64 สอบปลายภาคการศึกษา   

13 ม.ิย.64 
วันสุดทายของการสงผลการเรียน 
(เกรด)  

 สํานักสงเสรมิวิชาการฯ 

 
ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 

วัน / เดือน / ป การจัดการศึกษา กิจกรรม หนวยงานรับผิดชอบ 
มิถุนายน 2564    

15  มิ.ย. 64 เปดภาคการศกึษาที่ 1/2564  สํานักสงเสรมิวิชาการฯ 

 
หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับสถานการณและลักษณะการระบาดวิทยาของเชื้อไวรัสโคโรนา -19 


