
 

 
ปฏิทินการศึกษา  

ประจําปการศึกษา 2555 
************************************** 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555 

วันแรกท่ีนักศึกษาทุกชั้นป ทุกคณะ/สาขาวิชา  ตรวจสอบตารางเรียน 

ตารางสอน ตารางสอบ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2555 

ผาน Web มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย  (กรณีท่ีนักศึกษามีปญหา/ 

ขอสงสัยขอใหพบอาจารยท่ีปรึกษากอนวันลงทะเบียน) 

วันพุธท่ี 2 พฤษภาคม 2555 

วันลงทะเบียน  

• วันลงทะเบียนออนไลนสําหรับนักศึกษาทุกชั้นป ทุกคณะ/

สาขาวิชา  (ยกเวนนักศึกษาใหม) 

วันอังคารท่ี 8  – วันอาทิตยท่ี 20 พฤษภาคม 2555 

 

รายละเอียดสามารถตรวจสอบผาน Web มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย  

ต้ังแตวันพุธท่ี 2 พฤษภาคม 2555 
 
 
 

วันตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแกไขการลงทะเบียน  
และชําระเงินคาลงทะเบียนโดยไมเสียคาปรับ  
ตามชองทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   

วันพุธที่ 6 – วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555  • สําหรับนักศึกษาท่ีไมไดลงทะเบียนภาคฤดูรอน/2554 
• สําหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนภาคฤดูรอน/2554 วันอังคารที่ 19 – วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555  

วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม วันอาทิตยที่ 17 มิถุนายน 2555 

วันเปดภาคเรียน วันอังคารท่ี 19 มิถุนายน 2555 

วันลงทะเบียนลาชากวากําหนด  

(สําหรับนักศึกษาท่ีย่ืนขอยายคณะ/สาขา ไวเรียบรอยแลวเม่ือภาค 

2/2554) โดยไมเสียคาปรับ ตามชองทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

วันอังคารที่ 19  มิถุนายน  – วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2555 

วันลงทะเบียนลาชากวากําหนด  วันอังคารท่ี 19 มิถุนายน - วันอังคารท่ี 3 กรกฎาคม 2555 

วันชําระเงินคาลงทะเบียนโดยเสียคาปรับ ตามชองทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

(สําหรับนักศึกษาท่ีไมไดลงทะเบียนออนไลนตามชวงวันท่ีกําหนด) 

• ระหวางวันอังคารที่ 19 – วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555 

                เสียคาปรับ ป.ตรี  300 บาท ,  ป.โท  750 บาท  

• ระหวางวันพุธที่ 27 มิถุนายน – วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555 

                เสียคาปรับ ป.ตรี   600 บาท ,  ป.โท  1,500 บาท   

• ระหวางวันพฤหัสบดีที ่5  – วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555   

               เสียคาปรับ ป.ตรี  1,000 บาท ,  ป.โท 2,200  บาท 

วันอังคารที่ 19  มิถุนายน - วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555 

10 มีนาคม 2555 
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วันเพ่ิมรายวิชาเรียน   วันอังคารที่ 19 มิถุนายน – วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2555 

วันเพิกถอนรายวิชาเรียน  (ใชใบ ท.ม.อ.อ.10) 

คืนเงินคาหนวยกิต  ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

(ยกเวนนักศึกษาใหม) 

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน – วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555 

วันชําระเงินคาลงทะเบียนโดยเสียคาปรับ ตามชองทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
(สําหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนออนไลนและไมไดชําระเงนิตามชวงวันท่ีกําหนด) 

• ระหวางวันพุธที่ 27 มิถุนายน – วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555 

                เสียคาปรับ ป.ตรี  600 บาท , ป.โท 1,500 บาท   

• ระหวางวันพฤหัสบดีที ่5  – วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555   

                เสียคาปรับ ป.ตรี  1,000 บาท ,  ป.โท  2,200 บาท 

วันพุธที่ 27 มิถุนายน – วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555 

วันไหวครูและรับขวัญหลานยา  
(เล่ือนการเรียนการสอน ทําการสอนชดเชย) 

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555 

กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม วันพฤหัสบดีที่ 19  – วันเสารที่ 21 กรกฎาคม 2555 
กิจกรรมหลอเทียนจํานําพรรษา วันอังคารที่ 24 –วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม  2555 
วันเพิกถอนรายวิชาเรียนหลังกําหนด (บันทึก W) 
(ใชใบ ท.ม.อ.อ. 10 และใบคํารองถอนทะเบียนหลังกําหนด  
และไมไดรับคืนเงินคาหนวยกิต) 

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม  – วันอังคารที่ 11 กันยายน 2555 

กิจกรรมแหเทียนพรรษา วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555 
วันหยุด วันอาสาฬหบูชา  (ทําการสอนชดเชย) วันพฤหัสบดีท่ี 2 สิงหาคม 2555 
วันหยุด วันเขาพรรษา  (ทําการสอนชดเชย) วันศุกรท่ี 3 สิงหาคม 2555 
กิจกรรมวันแมแหงชาติ วันเสารที่ 4 สิงหาคม 2555 
วันสอบกลางภาค (ยกเวนโปรแกรมวันเสาร – อาทิตย และ วันอาทิตย ) วันอังคารท่ี 7  - วันเสารท่ี 11 และ วันจันทรท่ี 13 สิงหาคม 2555   
วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ  (ทําการสอนชดเชย) 

วันอังคารท่ี 14 สิงหาคม 2555 

วันปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนฯ วันอาทิตยที่ 9 กันยายน 2555 
วันยื่นเรื่องขอจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2555 วันอังคารที่ 11 – วันอังคารที่ 25 กันยายน 2555 

วันยื่นเรื่องขอยายคณะ/สาขา  (มีผลภาคการศึกษาที่ 2/2555) วันอังคารที่ 18 กันยายน – วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2555 
วันสุดทายของการเรียน วันอาทิตยที่ 7 ตุลาคม 2555 
วันสอบปลายภาค วันอังคารท่ี 9 – วันอาทิตยท่ี 21 ตุลาคม 2555 
วันคลายวันสถาปนา ม.อ.อ. ครบรอบ 39 ป  (ไมจัดสอบ) วันศุกรท่ี 12 ตุลาคม 2555 
วันหยุด วันปยมหาราช วันอังคารท่ี 23 ตุลาคม 2555 
วันปดภาคเรียนที่ 1/2555 วันพุธที่ 24  – วันเสารที่ 27 ตุลาคม 2555 
วันประกาศผลสอบปลายภาค วันพุธท่ี 31 ตุลาคม 2555 
   

10 มีนาคม 2555 
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 ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2555 
วันแรกท่ีนักศึกษาทุกชั้นป ทุกคณะ/สาขาวิชา  ตรวจสอบตารางเรียน 

ตารางสอน ตารางสอบ ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2555  

ผาน Web มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย   

(กรณีท่ีนักศึกษามีปญหา/ขอสงสัยขอใหพบอาจารยท่ีปรึกษากอนวัน

ลงทะเบียน) 

วันอังคารท่ี 4  กันยายน 2555 

วันลงทะเบียน  

• วันลงทะเบียนออนไลนสําหรับนักศึกษาทุกชั้นป ทุกคณะ/

สาขาวิชา 

วันอังคารท่ี 18 กันยายน – วันอาทิตยท่ี 30 กันยายน 2555 

 

รายละเอียดสามารถตรวจสอบผาน Web มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย  

ต้ังแตวันอังคารที่ 4 กันยายน 2555 

วันตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแกไขการลงทะเบียน  

และชําระเงินคาลงทะเบียนโดยไมเสียคาปรับ   

ตามชองทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

(สําหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนออนไลนตามชวงวันท่ีกําหนด) 

วันศุกรที่ 2  – วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2555 

วันเปดภาคเรียน วันอังคารท่ี 6 พฤศจิกายน 2555 

วันลงทะเบียนลาชากวากําหนด  

 (สําหรับนักศึกษาที่ย่ืนขอยายคณะ/สาขาไวเรียบรอยแลว เม่ือภาค

การศึกษาท่ี 1/2555)  และชําระเงินคาลงทะเบียนโดยไมเสียคาปรับ   

ตามชองทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

วันอังคารที่ 6 – วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555 

วันลงทะเบียนลาชากวากําหนด  วันอังคารท่ี 6 – วันอังคารท่ี 20 พฤศจิกายน 2555 

วันชําระเงินคาลงทะเบียนโดยเสียคาปรับ ตามชองทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   

(สําหรับนักศึกษาท่ีไมไดลงทะเบียนออนไลนตามชวงวันท่ีกําหนด) 

• ระหวางวันอังคารที่ 6 – วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2555 

                เสียคาปรับ ป.ตรี  300 บาท ,  ป.โท  750  บาท 

• ระหวางวันพุธที่ 14 – วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555  

เสียคาปรับ ป. ตรี  600 บาท , ป.โท  1,500  บาท  

• ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 22 – วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2555  

เสียคาปรับ ป.ตรี  1,000 บาท,  ป.โท  2,200  บาท 

วันอังคารที่ 6 – วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2555 

วันเพ่ิมรายวิชาเรียน  วันอังคารที่ 6 – วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555 

วันเพิกถอนรายวิชาเรียน  (ใชใบ ท.ม.อ.อ.10) 

คืนเงินคาหนวยกิต ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

    (ยกเวนนักศึกษาใหม) 

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน – วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2555 

   

10 มีนาคม 2555 
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วันชําระเงินคาลงทะเบียนโดยเสียคาปรับ ตามชองทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

(สําหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนออนไลนและไมไดชําระเงนิตามชวงวันท่ีกําหนด) 

• ระหวางวันพุธที่ 14 – วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555 

                เสียคาปรับ ป.ตรี 600 บาท ,  ป.โท 1,500 บาท   

• ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 22 – วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2555 

               เสียคาปรับ ป.ตรี  1,000 บาท ,  ป.โท  2,200  บาท 

วันพุธที่ 14 – วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2555 

กิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัยรอบคัดเลือก เดือนพฤศจิกายน 2555 

กิจกรรมวันพอแหงชาติ วันเสารที่ 1 ธันวาคม 2555 

วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   

(ทําการสอนชดเชย) 

วันพุธท่ี 5 ธันวาคม 2555 

พิธีประสาทปริญญาบัตร (งดการเรียนการสอน ทําการสอนชดเชย) 

(อาจมีการเปล่ียนแปลงวันตามความเหมาะสม) 

วันอาทิตยที่ 9 ธันวาคม 2555 

วันหยุดชดเชย วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ    (ทําการสอนชดเชย)   วันอังคารท่ี 11 ธันวาคม 2555 

วันเพิกถอนรายวิชาเรียนหลังกําหนด  (บันทึก W) 

(ใชใบ ท.ม.อ.อ. 10 และใบคํารองถอนทะเบียนหลังกําหนด  

และไมไดรับเงินคาหนวยกิต) 

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2555 – วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ 2556 

วันสอบกลางภาค  (ยกเวนโปรแกรมวันเสาร – อาทิตย และ วันอาทิตย ) วันอังคารท่ี 25 – วันอาทิตยท่ี 30 ธันวาคม 2555   

วันหยุด วันขึ้นปใหม วันอังคารท่ี 1 มกราคม 2556 

วันหยุดชดเชย วันสิ้นป วันพุธท่ี 2 มกราคม 2556 

วันหยุด เน่ืองในโอกาสเทศกาลปใหม 

(งดการเรียนการสอน เล่ือนไปสอนในสัปดาหถัดไป) 

วันพฤหัสบดีท่ี 3 – วันจันทรท่ี 7 มกราคม 2556 

กิจกรรมกีฬาภายใน วันอังคารที่ 22 มกราคม – วันเสารที่ 2 กุมภาพันธ 2556 

วันยื่นเรื่องขอจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2555 วันอังคารที่ 29 มกราคม – วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ 2556 

พิธีเปด – ปดกีฬาภายใน วันเสารที่ 2 กุมภาพันธ  2556 

วันยื่นเรื่องขอยายคณะ/สาขา (มีผลภาคการศึกษาที่ 1/2556) วันพุธที่ 6 – วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ 2556 

โครงการนัดพบแรงงาน วันเสารที่ 9 กุมภาพันธ 2556 

กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนฯ วันอาทิตยที่ 17 กุมภาพันธ 2556 

วันหยุดชดเชย วันมาฆบูชา (ทําการสอนชดเชย) วันอังคารท่ี 26 กุมภาพันธ 2556 

วันสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหารทุกช้ันป (สําหรับนักศึกษาท่ีสมัครเรียนป 2556) วันศุกรที่ 1 มีนาคม – วันศุกรที่ 31 พฤษภาคม 2556 

วันสุดทายของการเรียน วันอาทิตยที่ 3 มีนาคม 2556 

วันสอบปลายภาค วันอังคารท่ี 5  – วันอาทิตยท่ี 17 มีนาคม 2556 

วันปดภาคเรียนที่ 2/2555 วันอังคารที่ 19  – วันอาทิตยที่ 24 มีนาคม 2556 
วันประกาศผลสอบปลายภาค วันอังคารท่ี 26 มีนาคม 2556 

10 มีนาคม 2555 
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ภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศกึษา 2555 

นักศึกษาดูแผนการเรียนออนไลน วันอังคารท่ี 22 มกราคม 2556 

วันลงทะเบียน  

• วันลงทะเบียนออนไลนสําหรับนักศึกษาเทียบโอน   

ปริญญาตรีท่ีสอง  นักศึกษาเกินหลักสูตร  และ 

นักศึกษาตามหลักสูตรท่ีมีแผนการเรียนภาคฤดูรอน 

รายละเอียดสามารถตรวจสอบผาน Web มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย  

ต้ังแตวันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 

วันอังคารท่ี 5 – วันอาทิตยท่ี 17 กุมภาพันธ 2556 

วันตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแกไขการลงทะเบียน  

และชําระเงินคาลงทะเบียนโดยไมเสียคาปรับ   

ตามชองทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   

(สําหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนออนไลนตามชวงวันท่ีกําหนด) 

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม – วันอังคารที่ 16 เมษายน 2556 

วันเปดภาคเรียน วันอังคารท่ี 2 เมษายน 2556 

วันลงทะเบียนลาชากวากําหนด  วันอังคารท่ี 2  – วันอังคารท่ี 23 เมษายน 2556 

วันชําระเงินคาลงทะเบียนโดยเสียคาปรับตามชองทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

(สําหรับนักศึกษาท่ีไมไดลงทะเบียนออนไลนตามชวงวันท่ีกําหนด) 

• ระหวางวันอังคารที่ 2  – วันอังคารที่ 16  เมษายน 2556 

                เสียคาปรับ ป.ตรี  500 บาท , ป.โท  1,100  บาท   

• ระหวางวันพุธที่ 17 – วันอังคารที่ 30 เมษายน 2556  

                เสียคาปรับ ป.ตรี  1,000 บาท , ป.โท  2,200  บาท  

วันอังคารที่ 2  – วันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 

วันเพ่ิมรายวิชาเรียน  วันอังคารที่ 2 – วันอังคารที่ 16 เมษายน 2556 

วันเพิกถอนรายวิชาเรียน (ใชใบ ท.ม.อ.อ.10)  

(ไมมีการคืนเงินสําหรับการเพิกถอนรายวิชา) 

วันอังคารที่ 2 – วันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 

กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556    

วันหยุด วันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ    วันเสารท่ี 6 เมษายน 2556 

วันหยุด เน่ืองในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต   วันอังคารท่ี 9 – วันศุกรท่ี 12 เมษายน 2556 

 (งดการเรียนการสอน เล่ือนไปสอนในสัปดาหถัดไป) 

วันหยุด เทศกาลสงกรานต วันเสารท่ี 13  - วันจันทรท่ี 15 เมษายน 2556 

วันชําระเงินคาลงทะเบียนโดยเสียคาปรับ ตามชองทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

(สําหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนออนไลนและไมไดชําระเงนิตามชวงวันท่ีกําหนด) 

• ต้ังแตวันพุธที่ 17 – วันอังคารที่ 30 เมษายน 2556   

                เสียคาปรับ ป.ตรี  1,000 บาท , ป.โท  2,200 บาท 

วันพุธที่ 17 – วันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 

10 มีนาคม 2555 
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10 มีนาคม 2555 

 
 

วันเพิกถอนรายวิชาเรียนหลังกําหนด  (บันทึก W) 

(ใชใบ ท.ม.อ.อ. 10 และใบคํารองถอนทะเบียนหลังกําหนด) 

วันอังคารที่ 30 เมษายน –วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556 

วันหยุด วันแรงงานแหงชาติ (มีการเรียนการสอน) วันพุธท่ี 1 พฤษภาคม 2556 

วันหยุด วันฉัตรมงคล  (มีการเรียนการสอน) วันอาทิตยท่ี 5 พฤษภาคม 2556 

วันหยุดชดเชย วันฉัตรมงคล  (มีการเรียนการสอน) วันอังคารท่ี 7 พฤษภาคม 2556 

สอบกลางภาค (ยกเวนโปรแกรมวันเสาร – อาทิตย และ วันอาทิตย) วันพุธท่ี 8 – วันอาทิตยท่ี 12 พฤษภาคม 2556 

วันยื่นเรื่องขอจบการศึกษา ภาคฤดูรอน/2555 วันเสารที่ 18 – วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556   

วันหยุด วันวิสาขบูชา วันศุกรท่ี 24 พฤษภาคม 2556 

วันสุดทายของการเรียน วันอาทิตยที่ 2 มิถุนายน 2556 

วันสอบปลายภาค วันอังคารท่ี 4 – วันอาทิตยท่ี 9 มิถุนายน 2556 

วันปดภาคเรียนฤดูรอน/2555 วันอังคารที่ 11 – วันอาทิตยที่ 16 มิถุนายน 2556 

วันประกาศผลสอบปลายภาค วันศ ุกรท่ี 14 มิถุนายน  2556 

หมายเหตุ 

                  1. วันสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นป  ระหวางวันพฤหัสบดีท่ี 1 มีนาคม 2555 – วันพฤหัสบดีท่ี 31 พฤษภาคม 2555 

                      (สําหรับนักศึกษาท่ีสมัครเรียนป 2555) 

                  2. การผอนผันการเกณฑทหาร   ระหวางวันอังคารที่  19  มิถุนายน 2555 – วันพฤหัสบดีท่ี 31 มกราคม 2556 

กําหนดวันลงทะเบียนและเปดภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556 
ระหวางสัปดาหท่ี 3 และ 4 ของเดือนมิถุนายน 2556 

กําหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะแจงใหทราบภายหลัง 

 


