ปฏิทินการศึกษา
ประจาปี การศึกษา 2556
**************************************

ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556
วันแรกทีน่ ักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ/สาขาวิชา ตรวจสอบตารางเรียน
ตารางสอน ตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556
ผ่าน Web มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
(กรณีทนี่ ักศึกษามีปัญหา/ข้ อสงสั ยขอให้ พบอาจารย์ที่ปรึกษาก่ อนวัน
ลงทะเบียน)
วันลงทะเบียน
 วันลงทะเบียนออนไลน์ สาหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ/
สาขาวิชา (ยกเว้ นนักศึกษาใหม่ )
รายละเอียดสามารถตรวจสอบผ่ าน Web มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ตั้งแต่ วนั พฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2556
วันตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแก้ไขการลงทะเบียน
และชาระเงินค่ าลงทะเบียนโดยไม่ เสี ยค่ าปรับ
ตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยกาหนด
 สาหรับนักศึกษาที่ไม่ ได้ ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน/2555
 สาหรับนักศึกษาทีล่ งทะเบียนภาคฤดูร้อน/2555
วันปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่
วันเปิ ดภาคเรียน
วันลงทะเบียนล่าช้ากว่ากาหนด
(สาหรับนักศึกษาที่ยนื่ ขอย้ายคณะ/สาขา ไว้ เรียบร้ อยแล้วเมือ่ ภาค
2/2555) โดยไม่ เสี ยค่ าปรับ ตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยกาหนด
วันลงทะเบียนล่ าช้ ากว่ ากาหนด
(สาหรับนักศึกษาที่ไม่ ได้ ลงทะเบียนออนไลน์ ตามวันทีก่ าหนด)
วันชาระเงินเสี ยค่ าปรับ ตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยกาหนด
 ระหว่างวันอังคารที่ 18 – วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556
เสี ยค่ าปรับ ป.ตรี 300 บาท , ป.โท 750 บาท
 ระหว่างวันพุธที่ 26 มิถุนายน – วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2556
เสี ยค่ าปรับ ป.ตรี 600 บาท , ป.โท 1,500 บาท

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2556

วันพุธที่ 8 – วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556

วันอังคารที่ 4 – วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556
วันอังคารที่ 18 – วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2556
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556
วันอังคารที่ 18 – วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน - วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน - วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556

 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 4 – วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556

เสี ยค่ าปรับ ป.ตรี 1,000 บาท , ป.โท 2,200 บาท

7 กุมภาพันธ์ 2556

-2วันเพิ่มรายวิชาเรี ยน
วันเพิกถอนรายวิชาเรี ยน (ใช้ ใบ ท.ม.อ.อ.10)
คืนเงินค่ าหน่ วยกิต ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(ยกเว้ นนักศึกษาใหม่ )
(สาหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนออนไลน์ และไม่ ได้ ชาระเงินตามวันที่
กาหนด)
วันชาระเงินเสี ยค่ าปรับ ตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยกาหนด
 ระหว่างวันพุธที่ 26 มิถุนายน – วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2556
เสี ยค่ าปรับ ป.ตรี 600 บาท , ป.โท 1,500 บาท

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน – วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน – วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556

วันพุธที่ 26 มิถุนายน – วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556

 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 4 – วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556

เสี ยค่ าปรับ ป.ตรี 1,000 บาท , ป.โท 2,200 บาท
วันไหว้ครู และรับขวัญหลานย่า/ กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
(เลือ่ นการเรียนการสอน ทาการสอนชดเชย)
กิจกรรมหล่อเทียนจานาพรรษา
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
วันหยุด วันเข้ าพรรษา (ทาการสอนชดเชย)
วันหยุด ชดเชยวันอาสาฬหบูชา (ทาการสอนชดเชย)
วันเพิกถอนรายวิชาเรี ยนหลังกาหนด (บันทึก W)
(ใช้ ใบ ท.ม.อ.อ. 10 และใบคาร้ องถอนทะเบียนหลังกาหนด
และไม่ ได้ รับคืนเงินค่ าหน่ วยกิต)

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556
วันพฤหัสบดีที่ 11 –วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556
วันอังคารที่ 23 กรกฏาคม 2556
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม – วันอังคารที่ 10 กันยายน 2556

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันศุกร์ ที่ 2 สิ งหาคม 2556
วันสอบกลางภาค (ยกเว้ นโปรแกรมวันเสาร์ – อาทิตย์ และ วันอาทิตย์ ) วันอังคารที่ 6 - วันอาทิตย์ที่ 11 สิ งหาคม 2556
วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้ าฯ
วันอังคารที่ 13 สิ งหาคม 2556
พระบรมราชินีนาถ (ทาการสอนชดเชย)
วันปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนฯ
วันยืน่ เรื่ องขอจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2556

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2556
วันอังคารที่ 10 – วันอังคารที่ 24 กันยายน 2556

วันยืน่ เรื่ องขอย้ายคณะ/สาขา (มีผลภาคการศึกษาที่ 2/2556)
วันสุ ดท้ายของการเรี ยน
วันสอบปลายภาค
วันคล้ายวันสถาปนา ม.อ.อ. ครบรอบ 40 ปี (ไม่ จัดสอบ)
วันปิ ดภาคเรี ยนที่ 1/2556
วันหยุด วันปิ ยมหาราช

วันอังคารที่ 17 กันยายน – วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2556
วันอังคารที่ 8 – วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556
วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 2556
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม – วันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2556
วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2556

วันประกาศผลสอบปลายภาค

วันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2556

7 กุมภาพันธ์ 2556
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ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2556
วันแรกทีน่ ักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ/สาขาวิชา ตรวจสอบตารางเรียน
ตารางสอน ตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2556
ผ่าน Web มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
(กรณีทนี่ ักศึกษามีปัญหา/ข้ อสงสั ยขอให้ พบอาจารย์ที่ปรึกษาก่ อนวัน
ลงทะเบียน)
วันลงทะเบียน
 วันลงทะเบียนออนไลน์ สาหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ/
สาขาวิชา
รายละเอียดสามารถตรวจสอบผ่ าน Web มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ตั้งแต่ วนั อังคารที่ 3 กันยายน 2556
วันตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแก้ไขการลงทะเบียน และ
ชาระเงินค่ าลงทะเบียนโดยไม่ เสี ยค่ าปรับ ตามช่ องทางที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(สาหรับนักศึกษาทีล่ งทะเบียนออนไลน์ ตามวันที่กาหนด)
วันเปิ ดภาคเรียน
วันลงทะเบียนล่าช้ากว่ากาหนด
(สาหรับนักศึกษาที่ยนื่ ขอย้ายคณะ/สาขาไว้ เรียบร้ อยแล้ว เมื่อภาค
การศึกษาที่ 1/2556) และชาระเงินค่ าลงทะเบียนโดยไม่ เสี ยค่ าปรับ
ตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยกาหนด

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2556

วันลงทะเบียนล่ าช้ ากว่ ากาหนด
(สาหรับนักศึกษาที่ไม่ ได้ ลงทะเบียนออนไลน์ ตามวันทีก่ าหนด)
วันชาระเงินเสี ยค่ าปรับ ตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยกาหนด
 ระหว่างวันอังคารที่ 5 – วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556
เสี ยค่ าปรับ ป.ตรี 300 บาท , ป.โท 750 บาท
 ระหว่างวันพุธที่ 13 – วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556
เสี ยค่ าปรับ ป. ตรี 600 บาท , ป.โท 1,500 บาท
 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 21 – วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน
2556
เสี ยค่ าปรับ ป.ตรี 1,000 บาท, ป.โท 2,200 บาท
วันเพิ่มรายวิชาเรี ยน
วันเพิกถอนรายวิชาเรี ยน (ใช้ ใบ ท.ม.อ.อ.10)
คืนเงินค่ าหน่ วยกิต ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(ยกเว้ นนักศึกษาใหม่ )

วันอังคารที่ 5 – วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2556

วันอังคารที่ 17 กันยายน – วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2556

วันเสาร์ ที่ 2 – วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556
วันอังคารที่ 5 – วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556

วันอังคารที่ 5 – วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556

วันอังคารที่ 5 – วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2556
วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน – วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556

7 กุมภาพันธ์ 2556

-4(สาหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนออนไลน์ และไม่ ได้ ชาระเงินตามวันที่
กาหนด)
วันชาระเงินเสี ยค่ าปรับ ตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยกาหนด
 ระหว่างวันพุธที่ 13 – วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556
เสี ยค่ าปรับ ป.ตรี 600 บาท , ป.โท 1,500 บาท


วันพุธที่ 13 – วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 21 – วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556

เสี ยค่ าปรับ ป.ตรี 1,000 บาท , ป.โท 2,200 บาท
กิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัยรอบคัดเลือก
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
(ทาการสอนชดเชย)
พิธีประสาทปริ ญญาบัตร (งดการเรียนการสอน ทาการสอนชดเชย)
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันตามความเหมาะสม)
วันหยุด วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (ทาการสอนชดเชย)
วันเพิกถอนรายวิชาเรี ยนหลังกาหนด (บันทึก W)
(ใช้ ใบ ท.ม.อ.อ. 10 และใบคาร้ องถอนทะเบียนหลังกาหนด
และไม่ ได้ รับเงินค่ าหน่ วยกิต)
วันสอบกลางภาค (ยกเว้ นโปรแกรมวันเสาร์ – อาทิตย์ และ วันอาทิตย์ )
วันหยุด วันสิ้นปี
วันหยุด วันขึน้ ปี ใหม่
วันหยุด เนื่องในโอกาสเทศกาลปี ใหม่
(งดการเรียนการสอน เลือ่ นไปสอนในสั ปดาห์ ถัดไป)
กิจกรรมกีฬาภายใน
วันยืน่ เรื่ องขอจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2556
พิธีเปิ ด – ปิ ดกีฬาภายใน
วันยืน่ เรื่ องขอย้ายคณะ/สาขา (มีผลภาคการศึกษาที่ 1/2557)
วันเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา
โครงการนัดพบแรงงาน
วันหยุดชดเชย วันมาฆบูชา (ทาการสอนชดเชย)
กิจกรรมปั จฉิ มนิเทศนักศึกษากองทุนฯ
วันสมัครเรี ยนนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี (สาหรับนักศึกษาทีส่ มัครเรียนปี 2557)
วันสุ ดท้ายของการเรี ยน
วันสอบปลายภาค
วันปิ ดภาคเรี ยนที่ 2/2556
วันประกาศผลสอบปลายภาค

เดือนพฤศจิกายน 2556
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556
วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2556
วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2556
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556 – วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557

วันอังคารที่ 24 – วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2556
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2556
วันพุธที่ 1 มกราคม 2557
วันพฤหัสบดีที่ 2 – วันอาทิตย์ ที่ 5 มกราคม 2557
วันอังคารที่ 21 มกราคม – วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557
วันอังคารที่ 28 มกราคม – วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557
วันพุธที่ 5 – วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
วันอังคารที่ 4 - วันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557
วันเสาร์ ที่ 1 มีนาคม – วันเสาร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2557
วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2557
วันอังคารที่ 4 – วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557
วันอังคารที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557
วันศุกร์ ที่ 28 มีนาคม 2557
7 กุมภาพันธ์ 2556
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ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี การศึกษา 2556
นักศึกษาดูแผนการเรียนออนไลน์

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2557

วันลงทะเบียน
 วันลงทะเบียนออนไลน์ สาหรับนักศึกษาเทียบโอน
วันอังคารที่ 4 – วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
ปริญญาตรีทสี่ อง นักศึกษาเกินหลักสู ตร และ
นักศึกษาตามหลักสู ตรทีม่ แี ผนการเรียนภาคฤดูร้อน
รายละเอียดสามารถตรวจสอบผ่ าน Web มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ตั้งแต่ วนั อังคารที่ 21 มกราคม 2557
วันตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแก้ไขการลงทะเบียน
และชาระเงินค่ าลงทะเบียนโดยไม่ เสี ยค่ าปรับ
ตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(สาหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนออนไลน์ ตามวันที่กาหนด)

วันเสาร์ ที่ 29 มีนาคม – วันอังคารที่ 15 เมษายน 2557

วันเปิ ดภาคเรียน
วันลงทะเบียนล่ าช้ ากว่ ากาหนด
(สาหรับนักศึกษาทีไ่ ม่ ได้ ลงทะเบียนออนไลน์ ตามวันทีก่ าหนด)
วันชาระเงินเสี ยค่ าปรับ ตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยกาหนด
 ระหว่างวันอังคารที่ 1 – วันอังคารที่ 15 เมษายน 2557
เสี ยค่ าปรับ ป.ตรี 500 บาท , ป.โท 1,100 บาท
 ระหว่างวันพุธที่ 16 – วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557
เสี ยค่ าปรับ ป.ตรี 1,000 บาท , ป.โท 2,200 บาท

วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557
วันอังคารที่ 1 – วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557

วันเพิ่มรายวิชาเรี ยน
วันเพิกถอนรายวิชาเรี ยน (ใช้ ใบ ท.ม.อ.อ.10)
(ไม่ มีการคืนเงินสาหรับการเพิกถอนรายวิชา)
กิจกรรมประเพณี วนั สงกรานต์
วันหยุด ชดเชยวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันหยุด เทศกาลสงกรานต์
วันหยุด เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์
(งดการเรียนการสอน เลือ่ นไปสอนในสั ปดาห์ ถัดไป)
(สาหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนออนไลน์ และไม่ ได้ ชาระเงินตามวันที่
กาหนด)
วันชาระเงินเสี ยค่ าปรับ ตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยกาหนด
 ตั้งแต่วนั พุธที่ 16 – วันพุธที่ 30 เมษายน 2557
เสี ยค่ าปรับ ป.ตรี 1,000 บาท , ป.โท 2,200 บาท

วันอังคารที่ 1 – วันอังคารที่ 15 เมษายน 2557
วันอังคารที่ 1 – วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557

วันอังคารที่ 1 – วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557

วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557
วันอังคารที่ 8 เมษายน 2557
วันอาทิตย์ที่ 13 - วันอังคารที่ 15 เมษายน 2557
วันพุธที่ 16 – วันเสาร์ ที่ 19 เมษายน 2557

วันพุธที่ 16 – วันพุธที่ 30 เมษายน 2557
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-6วันเพิกถอนรายวิชาเรี ยนหลังกาหนด (บันทึก W)
(ใช้ ใบ ท.ม.อ.อ. 10 และใบคาร้ องถอนทะเบียนหลังกาหนด)
วันหยุด วันแรงงานแห่ งชาติ (มีการเรียนการสอน)
วันหยุดชดเชย วันฉัตรมงคล (มีการเรียนการสอน)
สอบกลางภาค (ยกเว้ นโปรแกรมวันเสาร์ – อาทิตย์ และ วันอาทิตย์ )
วันหยุด วันวิสาขบูชา (มีการเรียนการสอน)
วันยืน่ เรื่ องขอจบการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2556
วันสุ ดท้ายของการเรี ยน
วันสอบปลายภาค
วันปิ ดภาคเรี ยนฤดูร้อน/2556
วันประกาศผลสอบปลายภาค

วันพุธที่ 30 เมษายน –วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2557
วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557
วันพุธที่ 7 – วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2557
วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2557
วันเสาร์ที่ 17 – วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557
วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2557
วันอังคารที่ 3 – วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2557
วันอังคารที่ 10 – วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557
วันศุุ กร์ ที่ 13 มิถุนายน 2557

หมายเหตุ
1. วันสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี ระหว่ างวันศุ กร์ ที่ 1 มีนาคม 2556 – วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2556
(สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนปี 2556)
2. การผ่อนผันการเกณฑ์ ทหาร ระหว่ างวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 – วันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2557

กาหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลง ซึ่งมหาวิทยาลัยจะแจ้ งให้ ทราบภายหลัง
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