
             7 กมุภาพนัธ์ 2556 

 
 
 

ปฏิทินการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2556 

************************************** 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
วนัแรกทีนั่กศึกษาทุกช้ันปี ทุกคณะ/สาขาวชิา  ตรวจสอบตารางเรียน 

ตารางสอน ตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556  

ผ่าน Web มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์   

(กรณีทีนั่กศึกษามีปัญหา/ข้อสงสัยขอให้พบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนวนั

ลงทะเบียน) 

วนัพฤหัสบดทีี ่2 พฤษภาคม 2556 

วนัลงทะเบียน 
 วนัลงทะเบียนออนไลน์ส าหรับนักศึกษาทุกช้ันปี ทุกคณะ/

สาขาวชิา  (ยกเว้นนักศึกษาใหม่) 

รายละเอยีดสามารถตรวจสอบผ่าน Web มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย์  

ตั้งแต่วนัพฤหัสบดทีี ่2 พฤษภาคม 2556 

 

วนัพุธที่ 8  – วนัพุธที ่22 พฤษภาคม 2556 

 

วนัตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแก้ไขการลงทะเบียน  
และช าระเงนิค่าลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าปรับ  
ตามช่องทางท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด   

 ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน/2555 
 ส าหรับนักศึกษาทีล่งทะเบียนภาคฤดูร้อน/2555 

 
 
 
วนัองัคารท่ี 4 – วนัองัคารท่ี 25 มิถุนายน 2556  
วนัองัคารท่ี 18 – วนัองัคารท่ี 25 มิถุนายน 2556  

วนัปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ วนัอาทิตยท่ี์ 16 มิถุนายน 2556 

วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารที ่18 มถุินายน 2556 

วนัลงทะเบียนล่าชา้กวา่ก าหนด  
(ส าหรับนักศึกษาที่ยืน่ขอย้ายคณะ/สาขา ไว้เรียบร้อยแล้วเมือ่ภาค 

2/2555) โดยไม่เสียค่าปรับ ตามช่องทางท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 

วนัองัคารท่ี 18  – วนัองัคารท่ี 25 มิถุนายน 2556 

วนัลงทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนด  วนัองัคารที ่18 มถุินายน - วนัองัคารที ่2 กรกฎาคม 2556 

(ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนออนไลน์ตามวนัทีก่ าหนด) 

วนัช าระเงนิเสียค่าปรับ ตามช่องทางท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด   
 ระหวา่งวนัองัคารท่ี 18 – วนัองัคารท่ี 25 มิถุนายน 2556 

                เสียค่าปรับ ป.ตรี  300 บาท ,  ป.โท  750 บาท  
 ระหวา่งวนัพธุท่ี 26 มิถุนายน – วนัพธุท่ี 3 กรกฎาคม 2556 

                เสียค่าปรับ ป.ตรี   600 บาท ,  ป.โท  1,500 บาท   
 ระหวา่งวนัพฤหสับดีท่ี 4  – วนัพฤหสับดีท่ี 11 กรกฎาคม 2556   

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

 
วนัองัคารที ่18  มถุินายน - วนัพฤหัสบดทีี ่11 กรกฎาคม 2556 
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วนัเพ่ิมรายวิชาเรียน   วนัองัคารท่ี 18 มิถุนายน – วนัองัคารท่ี 2 กรกฎาคม 2556 

วนัเพิกถอนรายวชิาเรียน  (ใช้ใบ ท.ม.อ.อ.10) 
คนืเงินค่าหน่วยกติ  ตามประกาศของมหาวิทยาลยั 

(ยกเว้นนักศึกษาใหม่) 

วนัองัคารท่ี 18 มิถุนายน – วนัองัคารท่ี 30 กรกฎาคม 2556 

(ส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนออนไลน์และไม่ได้ช าระเงนิตามวันที่
ก าหนด) 
วนัช าระเงนิเสียค่าปรับ ตามช่องทางท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด   

 ระหวา่งวนัพธุท่ี 26 มิถุนายน – วนัพธุท่ี 3 กรกฎาคม 2556 
                เสียค่าปรับ ป.ตรี  600 บาท , ป.โท 1,500 บาท   

 ระหวา่งวนัพฤหสับดีท่ี 4  – วนัพฤหสับดีท่ี 11 กรกฎาคม 2556   

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

 
 
วนัพุธที่ 26 มถุินายน – วนัพฤหัสบดทีี ่11 กรกฎาคม 2556 

วนัไหวค้รูและรับขวญัหลานยา่/ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
(เลือ่นการเรียนการสอน ท าการสอนชดเชย) 

วนัพฤหสับดีท่ี 27 มิถุนายน 2556 

กิจกรรมหล่อเทียนจ าน าพรรษา วนัพฤหสับดีท่ี 11 –วนัเสาร์ท่ี 13 กรกฎาคม  2556 
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา วนัพฤหสับดีท่ี 18 กรกฎาคม  2556 
วนัหยุด วนัเข้าพรรษา  (ท าการสอนชดเชย) วนัองัคารที่ 23 กรกฏาคม 2556 
วนัหยุด ชดเชยวันอาสาฬหบูชา  (ท าการสอนชดเชย) วนัพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556 
วนัเพิกถอนรายวชิาเรียนหลงัก าหนด  (บันทึก W) 
(ใช้ใบ ท.ม.อ.อ. 10 และใบค าร้องถอนทะเบียนหลงัก าหนด  
และไม่ได้รับคนืเงินค่าหน่วยกติ) 

วนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม  – วนัองัคารท่ี 10 กนัยายน 2556 

กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ วนัศุกร์ท่ี 2 สิงหาคม 2556 
วนัสอบกลางภาค  (ยกเว้นโปรแกรมวนัเสาร์ – อาทติย์ และ วนัอาทติย์ ) วนัองัคารที ่6 - วนัอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2556 
วนัหยุดชดเชย วันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ  (ท าการสอนชดเชย) 

วนัองัคารที ่13 สิงหาคม 2556 

วนัปฐมนิเทศนกัศึกษากองทุนฯ วนัอาทิตยท่ี์ 8 กนัยายน 2556 
วนัยืน่เร่ืองขอจบการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2556 วนัองัคารท่ี 10 – วนัองัคารท่ี 24 กนัยายน 2556 

วนัยืน่เร่ืองขอยา้ยคณะ/สาขา  (มีผลภาคการศึกษาที่ 2/2556) วนัองัคารท่ี 17 กนัยายน – วนัองัคารท่ี 1 ตุลาคม 2556 
วนัสุดทา้ยของการเรียน วนัอาทิตยท่ี์ 6 ตุลาคม 2556 
วนัสอบปลายภาค วนัองัคารที ่8 – วนัอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556 
วนัคล้ายวนัสถาปนา ม.อ.อ. ครบรอบ 40 ปี  (ไม่จัดสอบ) วนัเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556 
วนัปิดภาคเรียนท่ี 1/2556 วนัองัคารท่ี 22  ตุลาคม – วนัเสาร์ท่ี 2 พฤศจิกายน 2556 
วนัหยุด วนัปิยมหาราช วนัพุธที่ 23 ตุลาคม 2556 

วนัประกาศผลสอบปลายภาค วนัศุกร์ที ่1 พฤศจิกายน 2556 
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ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
วนัแรกทีนั่กศึกษาทุกช้ันปี ทุกคณะ/สาขาวชิา  ตรวจสอบตารางเรียน 

ตารางสอน ตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 

ผ่าน Web มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์   

(กรณีทีนั่กศึกษามีปัญหา/ข้อสงสัยขอให้พบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนวนั

ลงทะเบียน) 

วนัองัคารที ่3  กนัยายน 2556 

วนัลงทะเบียน 

 วนัลงทะเบียนออนไลน์ส าหรับนักศึกษาทุกช้ันปี ทุกคณะ/

สาขาวชิา 

รายละเอยีดสามารถตรวจสอบผ่าน Web มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย์  

ตั้งแต่วนัองัคารที ่3 กนัยายน 2556 

 

วนัองัคารที ่17 กนัยายน – วนัพุธที ่2 ตุลาคม 2556 

 

วนัตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแกไ้ขการลงทะเบียน และ 
ช าระเงนิค่าลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าปรับ ตามช่องทางที่มหาวทิยาลยัก าหนด 

(ส าหรับนักศึกษาทีล่งทะเบียนออนไลน์ตามวนัที่ก าหนด) 

วนัเสาร์ท่ี 2  – วนัองัคารท่ี 12 พฤศจิกายน 2556 

วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารที ่5 พฤศจิกายน 2556 

วนัลงทะเบียนล่าชา้กวา่ก าหนด  
(ส าหรับนักศึกษาที่ยืน่ขอย้ายคณะ/สาขาไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อภาค

การศึกษาที่ 1/2556)  และช าระเงินค่าลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าปรับ  
ตามช่องทางท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

วนัองัคารท่ี 5 – วนัองัคารท่ี 12 พฤศจิกายน 2556 

วนัลงทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนด  วนัองัคารที ่5 – วนัองัคารที ่19 พฤศจิกายน 2556 

(ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนออนไลน์ตามวนัทีก่ าหนด) 
วนัช าระเงนิเสียค่าปรับ ตามช่องทางท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด    

 ระหวา่งวนัองัคารท่ี 5 – วนัองัคารท่ี 12 พฤศจิกายน 2556 
                เสียค่าปรับ ป.ตรี  300 บาท ,  ป.โท  750  บาท 

 ระหวา่งวนัพธุท่ี 13 – วนัพธุท่ี 20 พฤศจิกายน 2556  
เสียค่าปรับ ป. ตรี  600 บาท , ป.โท  1,500  บาท  

 ระหวา่งวนัพฤหสับดีท่ี 21 – วนัพฤหสับดีท่ี 28 พฤศจิกายน 
2556  
เสียค่าปรับ ป.ตรี  1,000 บาท,  ป.โท  2,200  บาท 

 
วนัองัคารที ่5 – วนัพฤหัสบดทีี ่28 พฤศจิกายน 2556 

วนัเพ่ิมรายวิชาเรียน  วนัองัคารท่ี 5 – วนัองัคารท่ี 19 พฤศจิกายน 2556 

วนัเพิกถอนรายวชิาเรียน  (ใช้ใบ ท.ม.อ.อ.10) 
คนืเงนิค่าหน่วยกติ ตามประกาศของมหาวิทยาลยั   

    (ยกเว้นนักศึกษาใหม่) 

วนัองัคารท่ี 5 พฤศจิกายน – วนัองัคารท่ี 17 ธนัวาคม 2556 
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(ส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนออนไลน์และไม่ได้ช าระเงนิตามวันที่

ก าหนด) 

วนัช าระเงนิเสียค่าปรับ ตามช่องทางท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด   
 ระหวา่งวนัพธุท่ี 13 – วนัพธุท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 

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

 ระหวา่งวนัพฤหสับดีท่ี 21 – วนัพฤหสับดีท่ี 28 พฤศจิกายน 2556 

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

 
 
วนัพุธที่ 13 – วันพฤหัสบดทีี ่28 พฤศจิกายน 2556 

กิจกรรมกีฬามหาวทิยาลยัรอบคดัเลือก เดือนพฤศจิกายน 2556 

กิจกรรมวนัพอ่แห่งชาติ วนัพธุท่ี 4 ธนัวาคม 2556 

วนัหยุด วนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว   

(ท าการสอนชดเชย) 

วนัพฤหัสบดทีี ่5 ธันวาคม 2556 

พิธีประสาทปริญญาบตัร (งดการเรียนการสอน ท าการสอนชดเชย) 
(อาจมีการเปล่ียนแปลงวนัตามความเหมาะสม) 

วนัอาทิตยท่ี์ 8 ธนัวาคม 2556 

วนัหยุด วนัพระราชทานรัฐธรรมนูญ    (ท าการสอนชดเชย)   วนัองัคารที ่10 ธันวาคม 2556 

วนัเพิกถอนรายวชิาเรียนหลงัก าหนด  (บันทึก W) 
(ใช้ใบ ท.ม.อ.อ. 10 และใบค าร้องถอนทะเบียนหลงัก าหนด  

และไม่ได้รับเงนิค่าหน่วยกติ) 

วนัพธุท่ี 18 ธนัวาคม 2556 – วนัองัคารท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2557 

วนัสอบกลางภาค  (ยกเว้นโปรแกรมวนัเสาร์ – อาทติย์ และ วนัอาทติย์ ) วนัองัคารที ่24 – วนัอาทติย์ที ่29 ธันวาคม 2556  

วนัหยุด วนัส้ินปี วนัองัคารที ่31 ธันวาคม 2556 

วนัหยุด วนัขึน้ปีใหม่ วนัพุธที่ 1 มกราคม 2557 

วนัหยุด เน่ืองในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 

(งดการเรียนการสอน เลือ่นไปสอนในสัปดาห์ถัดไป) 

วนัพฤหัสบดทีี ่2 – วนัอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2557 

กิจกรรมกีฬาภายใน วนัองัคารท่ี 21 มกราคม – วนัเสาร์ท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2557 

วนัยืน่เร่ืองขอจบการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2556 วนัองัคารท่ี 28 มกราคม – วนัองัคารท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2557 

พิธีเปิด – ปิดกีฬาภายใน วนัเสาร์ท่ี 1 กมุภาพนัธ์  2557 

วนัยืน่เร่ืองขอยา้ยคณะ/สาขา (มีผลภาคการศึกษาที่ 1/2557) วนัพธุท่ี 5 – วนัพธุท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2557 

วนัเลือกตั้งสโมสรนกัศึกษา วนัองัคารท่ี 4  - วนัเสาร์ท่ี 8 กมุภาพนัธ์  2557 

โครงการนดัพบแรงงาน วนัพธุท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2557 

วนัหยุดชดเชย วันมาฆบูชา  (ท าการสอนชดเชย) วนัศุกร์ที ่14 กุมภาพนัธ์ 2557 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนกัศึกษากองทุนฯ วนัอาทิตยท่ี์ 16 กมุภาพนัธ์ 2557 

วนัสมคัรเรียนนกัศึกษาวชิาทหารทุกชั้นปี (ส าหรับนักศึกษาทีส่มคัรเรียนปี 2557) วนัเสาร์ท่ี 1 มีนาคม – วนัเสาร์ท่ี 31 พฤษภาคม 2557 

วนัสุดทา้ยของการเรียน วนัอาทิตยท่ี์ 2 มีนาคม 2557 

วนัสอบปลายภาค วนัองัคารที ่4  – วนัอาทิตย์ที่ 16 มนีาคม 2557 
วนัปิดภาคเรียนท่ี 2/2556 วนัองัคารท่ี 18  – วนัอาทิตยท่ี์ 30 มีนาคม 2557 
วนัประกาศผลสอบปลายภาค วนัศุกร์ที ่28 มีนาคม 2557 
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ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 
นักศึกษาดูแผนการเรียนออนไลน์ วนัองัคารที ่21 มกราคม 2557 

วนัลงทะเบียน 

 วนัลงทะเบียนออนไลน์ส าหรับนักศึกษาเทยีบโอน   

ปริญญาตรีทีส่อง  นักศึกษาเกนิหลกัสูตร  และ 

นักศึกษาตามหลกัสูตรทีม่แีผนการเรียนภาคฤดูร้อน 

รายละเอยีดสามารถตรวจสอบผ่าน Web มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย์  

ตั้งแต่วนัองัคารที ่21 มกราคม 2557 

 

วนัองัคารที ่4 – วนัพุธที่ 19 กมุภาพนัธ์ 2557 

วนัตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแกไ้ขการลงทะเบียน  
และช าระเงินค่าลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าปรับ   
ตามช่องทางท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด   
(ส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนออนไลน์ตามวนัที่ก าหนด) 

วนัเสาร์ท่ี 29 มีนาคม – วนัองัคารท่ี 15 เมษายน 2557 

วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารที ่1 เมษายน 2557 

วนัลงทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนด  วนัองัคารที ่1  – วนัองัคารที ่22 เมษายน 2557 

(ส าหรับนักศึกษาทีไ่ม่ได้ลงทะเบียนออนไลน์ตามวนัทีก่ าหนด) 
วนัช าระเงนิเสียค่าปรับ ตามช่องทางท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

 ระหวา่งวนัองัคารท่ี 1  – วนัองัคารท่ี 15  เมษายน 2557 
                เสียค่าปรับ ป.ตรี  500 บาท , ป.โท  1,100  บาท   

 ระหวา่งวนัพธุท่ี 16 – วนัองัคารท่ี 29 เมษายน 2557  
                เสียค่าปรับ ป.ตรี  1,000 บาท , ป.โท  2,200  บาท  

 
วนัองัคารที ่1  – วนัองัคารที ่29 เมษายน 2557 

วนัเพ่ิมรายวิชาเรียน  วนัองัคารท่ี 1 – วนัองัคารท่ี 15 เมษายน 2557 

วนัเพิกถอนรายวชิาเรียน (ใช้ใบ ท.ม.อ.อ.10)  
(ไม่มีการคืนเงินส าหรับการเพกิถอนรายวิชา) 

วนัองัคารท่ี 1 – วนัองัคารท่ี 29 เมษายน 2557 

กิจกรรมประเพณีวนัสงกรานต ์ วนัเสาร์ท่ี 5 เมษายน 2557    

วนัหยุด ชดเชยวันที่ระลกึมหาจักรีบรมราชวงศ์    วนัองัคารที ่8 เมษายน 2557 

วนัหยุด เทศกาลสงกรานต์ วนัอาทติย์ที ่13  - วนัองัคารที ่15 เมษายน 2557 

วนัหยุด เน่ืองในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์   

(งดการเรียนการสอน เลือ่นไปสอนในสัปดาห์ถัดไป) 

วนัพุธที่ 16 – วนัเสาร์ที ่19 เมษายน 2557 

 

(ส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนออนไลน์และไม่ได้ช าระเงนิตามวันที่

ก าหนด) 

วนัช าระเงนิเสียค่าปรับ ตามช่องทางท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด   
 ตั้งแต่วนัพธุท่ี 16 – วนัพธุท่ี 30 เมษายน 2557   

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

 
 
วนัพุธที่ 16 – วันพุธที่ 30 เมษายน 2557 
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ก าหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลง ซ่ึงมหาวทิยาลยัจะแจ้งให้ทราบภายหลงั 

วนัเพิกถอนรายวชิาเรียนหลงัก าหนด  (บันทึก W) 
(ใช้ใบ ท.ม.อ.อ. 10 และใบค าร้องถอนทะเบียนหลงัก าหนด) 

วนัพธุท่ี 30 เมษายน –วนัองัคารท่ี 20 พฤษภาคม 2557 

วนัหยุด วนัแรงงานแห่งชาติ (มีการเรียนการสอน) วนัพฤหัสบดทีี่ 1 พฤษภาคม 2557 

วนัหยุดชดเชย วันฉัตรมงคล  (มีการเรียนการสอน) วนัองัคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 

สอบกลางภาค  (ยกเว้นโปรแกรมวนัเสาร์ – อาทิตย์ และ วนัอาทติย์) วนัพุธที่ 7 – วนัอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2557 

วนัหยุด วนัวสิาขบูชา  (มีการเรียนการสอน) วนัองัคารที ่13 พฤษภาคม 2557 

วนัยืน่เร่ืองขอจบการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2556 วนัเสาร์ท่ี 17 – วนัองัคารท่ี 27 พฤษภาคม 2557   

วนัสุดทา้ยของการเรียน วนัอาทิตยท่ี์ 1 มิถุนายน 2557 

วนัสอบปลายภาค วนัองัคารที ่3 – วนัอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2557 

วนัปิดภาคเรียนฤดูร้อน/2556 วนัองัคารท่ี 10 – วนัอาทิตยท่ี์ 15 มิถุนายน 2557 

วนัประกาศผลสอบปลายภาค วนัศุุกร์ที ่13 มิถุนายน  2557 

หมายเหตุ 

                  1. วนัสมคัรเรียนนักศึกษาวชิาทหารทุกช้ันปี  ระหว่างวนัศุกร์ที่ 1 มนีาคม 2556 – วนัศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 

                      (ส าหรับนักศึกษาที่สมคัรเรียนปี 2556) 

                  2. การผ่อนผนัการเกณฑ์ทหาร   ระหว่างวนัองัคารที่  18  มถุินายน 2556 – วนัเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557 

 


