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ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2557 

วันลงทะเบียน 

• วันลงทะเบียนออนไลนสําหรับนกัศึกษาทุกช้ันป ทุกคณะ/

สาขาวิชา  (ยกเวนนักศึกษาใหม) 

รายละเอียดสามารถตรวจสอบผาน Web มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย  

ตั้งแตวันอังคารท่ี 6 พฤษภาคม 2557 

 

วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม  – วันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557 

 วันตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแกไขการลงทะเบียน  

 วันลงทะเบียนลาชากวากําหนด โดยเสียคาปรับ   ยกเวน 

นักศึกษาที่ย่ืนขอยายคณะ/สาขา ไวเรียบรอยแลวเม่ือภาค 2/2556 

 วันเพิ่มรายวิชาเรียน   

วันอังคารที่ 17 มิถุนายน  – วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 

วันชําระเงินโดยไมเสียคาปรับ  สําหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียน

ออนไลนตามชวงวันท่ีกําหนด และนักศึกษาท่ีย่ืนขอยายคณะ/สาขา 

ไวเรียบรอยแลวเมือ่ภาค 2/2556 

วันอังคารที่ 17 มิถุนายน  – วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 

วันเปดภาคเรียน วันอังคารท่ี 19 สิงหาคม 2557 

วันชําระเงินเสียคาปรับ สําหรับนกัศึกษาท่ีไมไดลงทะเบียนออนไลน

ตามชวงวันท่ีกําหนด   
วันอังคารที่ 19 สิงหาคม – วันพฤหัสบดทีี่ 11 กันยายน 2557 

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

คืนเงินคาหนวยกิต  ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

(ยกเวนนักศึกษาใหม) 

วันอังคารที่ 19 สิงหาคม – วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 

วันชําระเงินเสียคาปรับ สําหรับนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนออนไลนและ

ไมไดชําระเงินตามชวงวันท่ีกําหนด  
วันพุธที่ 27 สิงหาคม – วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 

วันเพิกถอนรายวิชาเรียนหลังกําหนด  (บันทึก W) 

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

และไมไดรับคืนเงินคาหนวยกิต) 

วันพุธที่ 1 ตุลาคม – วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 

วันสอบกลางภาค (ยกเวนโปรแกรมวันเสาร-อาทิตย และ วันอาทิตย วันอังคารท่ี 14 –วันอาทิตยท่ี 19 ตุลาคม 2557 

วันย่ืนเรื่องขอจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557 วันอังคารที่ 11 – วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 

วันย่ืนเรื่องขอยายคณะ/สาขา  (มีผลภาคการศึกษาที่ 2/2557) วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน – วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 

วันสอบปลายภาค วันอังคารท่ี 9 – วันอาทิตยท่ี 21 ธนัวาคม 2557 

วันประกาศผลสอบปลายภาค วันอังคารท่ี 6 มกราคม 2558 
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 ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2557 

วันลงทะเบียน 

• วันลงทะเบียนออนไลนสําหรับนกัศึกษาทุกช้ันป ทุกคณะ/

สาขาวิชา 

รายละเอียดสามารถตรวจสอบผาน Web มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย  

ตั้งแตวันอังคารท่ี 4 พฤศจิกายน 2557 

 

วันอังคารท่ี 18 พฤศจิกายน – วันอังคารท่ี 2 ธันวาคม 2557 

วันตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแกไขการลงทะเบียน  

และชําระเงินโดยไมเสียคาปรับ  สําหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียน

ออนไลนตามชวงวันท่ีกําหนด 

วันพฤหัสบดีที่ 8 –วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 

วันเปดภาคเรียน วันอังคารท่ี 13 มกราคม 2558 

วันลงทะเบียนลาชากวากําหนดและชําระเงินโดยไมเสียคาปรับ 

สําหรับนักศึกษาท่ีย่ืนขอยายคณะ/สาขาไวเรียบรอยแลว   

เมื่อภาคการศกึษาท่ี 1/2556 

วันอังคารที่ 13– วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 

 วันลงทะเบียนลาชากวากําหนด โดยเสียคาปรับ    

 วันเพิ่มรายวิชาเรียน   

วันอังคารที่ 13– วันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 

วันชําระเงินเสียคาปรับ  สําหรับนักศึกษาท่ีไมไดลงทะเบียนออนไลน

ตามชวงวันท่ีกําหนด  

วันอังคารที่ 13 มกราคม – วันพฤหัสบดทีี่ 5 กุมภาพันธ 2558 

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

คืนเงินคาหนวยกิต ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

(ยกเวนนักศึกษาใหม) 

วันอังคารที่ 13 มกราคม – วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ  2558 

วันชําระเงินเสียคาปรับ  สําหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนออนไลนและ

ไมไดชําระเงินตามชวงวันท่ีกําหนด  

วันพุธที่ 21 มกราคม – วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ 2558 

วันเพิกถอนรายวิชาเรียนหลังกําหนด  (บันทึก W) 

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

และไมไดรับเงินคาหนวยกิต) 

วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ – วันอังคารที่ 7 เมษายน 2558 

วันสอบกลางภาค  (ยกเวนโปรแกรมวันเสาร – อาทิตย และ วันอาทิตย ) วันอังคารท่ี 3 – วันอาทิตยท่ี 8 มีนาคม 2558 

วันย่ืนเรื่องขอจบการศึกษา ภาคการศึกษาที ่2/2557 วันพุธที่ 8 – วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 

วันย่ืนเรื่องขอยายคณะ/สาขา (มีผลภาคการศึกษาที่ 1/2558) วันอังคารที่ 21 – วันพฤหัสบดีที่ 30  เมษายน 2558 

วันสอบปลายภาค วันอังคารท่ี 12  – วันอาทิตยท่ี 24 พฤษภาคม 2558 

วันประกาศผลสอบปลายภาค วันพุธท่ี 3 มถิุนายน 2558 
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กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมหาวิทยาลัยจะแจงใหทราบภายหลัง 

 
ภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2557 

วันลงทะเบียน 

• วันลงทะเบียนออนไลนสําหรับนกัศึกษาเทียบโอน   

ปริญญาตรีท่ีสอง  นักศกึษาเกินหลักสูตร  และ 

นักศึกษาตามหลกัสูตรท่ีมแีผนการเรียนภาคฤดูรอน 

รายละเอียดสามารถตรวจสอบผาน Web มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย  

ตั้งแตวันอังคารท่ี 3 มีนาคม 2558 

วันอังคารท่ี 17 – วันอังคารท่ี 31 มีนาคม 2558 

 

วันตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแกไขการลงทะเบียน  

และชําระเงินโดยไมเสียคาปรับ  สําหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียน

ออนไลนตามชวงวันท่ีกําหนด 

วันพฤหัสบดีท่ี 4 – วันอังคารท่ี 16 มิถุนายน 2558 

วันเปดภาคเรียน วันอังคารท่ี 9 มิถนุายน 2558 

 วันลงทะเบียนลาชากวากําหนด โดยเสียคาปรับ    

 วันเพิ่มรายวิชาเรียน   

วันอังคารที่ 9 – วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 

วันชําระเงินเสียคาปรับ สําหรับนกัศึกษาท่ีไมไดลงทะเบียนออนไลน

ตามชวงวันท่ีกําหนด  

วันอังคารที่ 9 – วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 

 

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

(ไมมีการคืนเงินสําหรับการเพิกถอนรายวิชา) 

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน - วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 

วันชําระเงินเสียคาปรับ สําหรับนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนออนไลนและ

ไมไดชําระเงินตามชวงวันท่ีกําหนด  

วันพุธที่ 17 – วันอังคารที่ 23 มิถุนายน  2558 

สอบกลางภาค (ยกเวนโปรแกรมวันเสาร – อาทิตย และ วันอาทิตย) วันอังคารท่ี 7 – วันอาทิตยท่ี 12 กรกฎาคม  2558 

วันเพิกถอนรายวิชาเรียนหลังกําหนด  (บันทึก W) 

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

วันพุธที่ 8 – วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 

วันย่ืนเรื่องขอจบการศึกษา ภาคฤดูรอน/2557 วันศุกรที่ 17 – วันอังคารที่ 28  กรกฎาคม 2558 

วันสอบปลายภาค วันอังคารท่ี 4 – วันอาทิตยท่ี 9 สิงหาคม 2558 

วันประกาศผลสอบปลายภาค วันศุกรท่ี 14 สิงหาคม 2558 


