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ปฏิทินการศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา 2557 
************************************** 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

วันแรกทีน่ักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ/สาขาวิชา  ตรวจสอบตารางเรียน 

ตารางสอน ตารางสอบ ภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2557 

ผ่าน Web มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  (กรณีที่นักศึกษามปีัญหา/ 

ข้อสงสัยขอให้พบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนวนัลงทะเบียน) 

วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 

วันลงทะเบียน 

 วันลงทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษาทุกชัน้ปี ทุกคณะ/

สาขาวิชา  (ยกเว้นนักศึกษาใหม่) 

รายละเอียดสามารถตรวจสอบผ่าน Web มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ์ 

ตั้งแต่วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 

 
วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม  – วันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557 

 วันตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแก้ไขการลงทะเบียน  
 วันลงทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนด โดยเสียค่าปรับ   ยกเว้น 
นักศึกษาที่ยืน่ขอย้ายคณะ/สาขา ไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อภาค 2/2556 

 วันเพิ่มรายวิชาเรียน   

วันอังคารที่ 17 มิถุนายน  – วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 

วันช าระเงินโดยไม่เสียค่าปรับ  ส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียน
ออนไลน์ตามช่วงวันทีก่ าหนด และนักศึกษาที่ย่ืนขอย้ายคณะ/สาขา 
ไว้เรียบร้อยแล้วเมือ่ภาค 2/2556 

วันอังคารที่ 17 มิถุนายน  – วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 

วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 

วันเปิดภาคเรียน วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 

วันช าระเงินเสียค่าปรับ ส าหรับนกัศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนออนไลน์
ตามช่วงวันท่ีก าหนด   

 ระหว่างวันอังคารที่ 19 – วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 
                เสียค่าปรับ ป.ตรี  300 บาท ,  ป.โท  750 บาท  

 ระหว่างวันพุธที่ 27 สิงหาคม – วันพุธที่ 3 กันยายน 2557 
                เสียค่าปรับ ป.ตรี   600 บาท ,  ป.โท  1,500 บาท   

 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 4  – วันพฤหัสบดีที่ 11  กันยายน 2557  

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

 

 

 

วันอังคารที่ 19 สิงหาคม – วันพฤหัสบดทีี่ 11 กันยายน 2557 
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วันเพิกถอนรายวิชาเรียน  (ใช้ใบ ท.ม.อ.อ.10) 
คืนเงินค่าหน่วยกิต  ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

(ยกเว้นนักศึกษาใหม่) 

วันอังคารที่ 19 สิงหาคม – วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 

วันแรกของการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 
วันช าระเงินเสียค่าปรับ ส าหรับนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนออนไลน์และ
ไม่ได้ช าระเงินตามช่วงวนัที่ก าหนด  

 ระหว่างวันพุธที่ 27 สิงหาคม – วันพุธที่ 3 กันยายน 2557 
                เสียค่าปรับ ป.ตรี  600 บาท , ป.โท 1,500 บาท   

 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 4  – วันพฤหัสบดีที่ 11กันยายน 2557   

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

วันพุธที่ 27 สิงหาคม – วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 

วันไหว้ครูและรบัขวัญหลานย่า /กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
(เลื่อนการเรียนการสอน ท าการสอนชดเชย) 

วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 
 

โครงการเปิดโลกกิจกรรม วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 
วันเพิกถอนรายวิชาเรียนหลังก าหนด  (บันทึก W) 
(ใช้ใบ ท.ม.อ.อ. 10 และใบค าร้องถอนทะเบียนหลังก าหนด  
และไม่ไดร้ับคืนเงินค่าหน่วยกิต) 

วันพุธที่ 1 ตุลาคม – วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 

วันคล้ายวันสถาปนา ม.อ.อ. ครบรอบ 41 ปี   วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 
วันสอบกลางภาค (ยกเว้นโปรแกรมวันเสาร์ – อาทิตย์ และ วันอาทิตย์ ) วันอังคารที่ 14 – วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557 
วันหยุด วันปิยมหาราช  (ท าการสอนชดเชย) วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557 
วันปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนฯ วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2557 
วันยื่นเรื่องขอจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557 วันอังคารที่ 11 – วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 

วันยื่นเรื่องขอย้ายคณะ/สาขา  (มีผลภาคการศึกษาที่ 2/2557) วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน – วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาต ิ วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 
วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
(ท าการสอนชดเชย) 

วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 

วันสุดท้ายของการเรียน วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557 
พิธีประสาทปรญิญาบัตร (งดการเรียนการสอน ท าการสอนชดเชย) 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันตามความเหมาะสม) 

วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557 

วันสอบปลายภาค วันอังคารที่ 9 – วันอาทิตย์ที่ 21 ธนัวาคม 2557 
วันหยุด วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ  (ไม่จัดสอบ) วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2557 
วันปิดภาคเรียนที่ 1/2557 วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 – วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558 
วันหยุด เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ วันอังคารที่ 30 ธนัวาคม 2557  และวันศุกร์ที่ 2 – วันจันทร์ที่ 5 

มกราคม 2558 
วันหยุด วันสิ้นป ี วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2557 
วันหยุด วันขึ้นปีใหม ่ วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2558 
วันประกาศผลสอบปลายภาค วันอังคารที่ 6 มกราคม 2558 



- 3 - 

12 กุมภาพันธ ์2557 
 

 

  
 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

วันแรกทีน่ักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ/สาขาวิชา  ตรวจสอบตารางเรียน 

ตารางสอน ตารางสอบ ภาคการศกึษาท่ี 2 ปีการศกึษา 2557  

ผ่าน Web มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ์  

(กรณีที่นักศกึษามีปญัหา/ข้อสงสยัขอให้พบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนวัน

ลงทะเบียน) 

วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 

วันลงทะเบียน 

 วันลงทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษาทุกชัน้ปี ทุกคณะ/

สาขาวิชา 

รายละเอียดสามารถตรวจสอบผ่าน Web มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ์ 

ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 

 

วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน – วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 

วันตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแก้ไขการลงทะเบียน  

และช าระเงินโดยไม่เสียค่าปรับ  ส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียน

ออนไลน์ตามช่วงวันทีก่ าหนด 

วันพฤหัสบดีที่ 8 –วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 

วันเปิดภาคเรียน วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 

กิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัยรอบคัดเลือก เดือนมกราคม 2558 
วันลงทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนดและช าระเงินโดยไม่เสียค่าปรับ 
ส าหรับนักศึกษาที่ย่ืนขอย้ายคณะ/สาขาไว้เรียบร้อยแล้ว   
เมื่อภาคการศกึษาท่ี 1/2557 

วันอังคารที่ 13– วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 

 วันลงทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนด โดยเสียค่าปรับ    
 วันเพิ่มรายวิชาเรียน   

วันอังคารที่ 13– วันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 

วันช าระเงินเสียค่าปรับ  ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ไดล้งทะเบียนออนไลน์
ตามช่วงวันที่ก าหนด  

 ระหว่างวันอังคารที ่13 – วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 
                เสียค่าปรับ ป.ตรี  300 บาท ,  ป.โท  750  บาท 

 ระหว่างวันพุธที่ 21 – วันพุธที่ 28 มกราคม 2558  
เสียค่าปรับ ป. ตรี  600 บาท , ป.โท  1,500  บาท  

 ระหว่างวันพฤหัสบดทีี่ 29 มกราคม – วันพฤหัสบดีที่ 5 
กุมภาพันธ์  2558  
เสียค่าปรับ ป.ตรี  1,000 บาท,  ป.โท  2,200  บาท 

วันอังคารที่ 13 มกราคม – วันพฤหัสบดทีี่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 

วันเพิกถอนรายวิชาเรียน  (ใช้ใบ ท.ม.อ.อ.10) 
คืนเงินค่าหน่วยกิต ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(ยกเว้นนักศึกษาใหม่) 

วันอังคารที่ 13 มกราคม – วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์  2558 

วันสุดท้ายของการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558 
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วันช าระเงินเสียค่าปรับ  ส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนออนไลน์และ
ไม่ได้ช าระเงินตามช่วงวนัที่ก าหนด  

 ระหว่างวันพุธที่ 21 – วันพุธที่ 28 มกราคม 2558  
เสียค่าปรับ ป. ตรี  600 บาท , ป.โท  1,500  บาท  

 ระหว่างวันพฤหัสบดทีี่ 29 มกราคม – วันพฤหัสบดีที่ 5 
กุมภาพันธ์  2558  

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

วันพุธที่ 21 มกราคม – วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ ์2558 

วันเพิกถอนรายวิชาเรียนหลังก าหนด  (บันทึก W) 
(ใช้ใบ ท.ม.อ.อ. 10 และใบค าร้องถอนทะเบียนหลังก าหนด  

และไม่ไดร้ับเงินค่าหน่วยกิต) 

วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ – วันอังคารที่ 7 เมษายน 2558 

วันสอบกลางภาค  (ยกเว้นโปรแกรมวันเสาร์ – อาทิตย์ และ วันอาทิตย์ ) วันอังคารที่ 3 – วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 

วันหยุด วันมาฆบูชา  (ท าการสอนชดเชย) วันพุธที่ 4 มีนาคม 2558 

กิจกรรมกีฬาภายใน วันอังคารที่ 24 มีนาคม – วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 

กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ วันศุกรท์ี่ 3 เมษายน 2558  

พิธีเปิด – ปิดกีฬาภายใน วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 

วันหยุดชดเชย วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์   (ท าการสอนชดเชย) วันอังคารที่ 7 เมษายน 2558 

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

วันหยุด เนื่องในโอกาสเทศกาลวนัสงกรานต์   

(งดการเรียนการสอน เลื่อนไปสอนในสัปดาห์ถัดไป) 
วันอาทิตย์ที่ 12 และวันศกุร์ที่ 17 – วันเสาร์ท่ี 18 เมษายน 2558 

วันหยุด เทศกาลวันสงกรานต ์ วันจันทร์ที่ 13 – วันพุธที่ 15 เมษายน 2558 

วันหยุดชดเชย เทศกาลวันสงกรานต ์ วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2558 

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

โครงการนัดพบแรงงาน วันศุกรท์ี่ 24 เมษายน 2558   

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนฯ วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558 

วันหยุด วันแรงงานแห่งชาติ  (ท าการสอนชดเชย) วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 

วันหยุด วันฉัตรมงคล  (ท าการสอนชดเชย) วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2558 

วันสุดท้ายของการเรียน   วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558 

วันสอบปลายภาค วันอังคารที่ 12  – วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558 

วันปิดภาคเรียนที่ 2/2557 วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม – วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 
วันหยุดชดเชย วันวิสาขบูชา วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 

วันประกาศผลสอบปลายภาค วันพุธที่ 3 มถิุนายน 2558 
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ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 

นักศึกษาดูแผนการเรียนออนไลน ์ วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 

วันลงทะเบียน 

 วันลงทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษาเทียบโอน   

ปริญญาตรีที่สอง  นักศกึษาเกินหลักสูตร  และ 

นักศึกษาตามหลกัสูตรที่มแีผนการเรียนภาคฤดูร้อน 

รายละเอียดสามารถตรวจสอบผ่าน Web มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ์ 

ตั้งแต่วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 

วันอังคารที่ 17 – วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 

 

วันตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแก้ไขการลงทะเบียน  

และช าระเงินโดยไม่เสียค่าปรับ  ส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียน

ออนไลน์ตามช่วงวันทีก่ าหนด 

วันพฤหัสบดีที่ 4 – วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 

วันเปิดภาคเรียน วันอังคารที่ 9 มิถนุายน 2558 

 วันลงทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนด โดยเสียค่าปรับ    
 วันเพิ่มรายวิชาเรียน   

วันอังคารที่ 9 – วันอังคารที่ 23 มถิุนายน 2558 

วันช าระเงินเสียค่าปรับ ส าหรับนกัศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนออนไลน์

ตามช่วงวันที่ก าหนด  
 ระหว่างวันอังคารที่ 9 – วันอังคารที่ 16 มิถุนายน  2558 

                เสียค่าปรับ ป.ตรี  500 บาท , ป.โท  1,100  บาท   
 ระหว่างวันพุธที่ 17 – วันอังคารที ่23 มิถุนายน  2558  

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

วันอังคารที่ 9 – วันอังคารที่ 23 มถิุนายน 2558 
 

วันเพิกถอนรายวิชาเรียน (ใช้ใบ ท.ม.อ.อ.10)  
(ไม่มีการคืนเงินส าหรับการเพิกถอนรายวิชา) 

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน - วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 

วันช าระเงินเสียค่าปรับ ส าหรับนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนออนไลน์และ

ไม่ได้ช าระเงินตามช่วงวนัที่ก าหนด  
 ระหว่างวันพุธที่ 17 – วันอังคารที ่23 มิถุนายน  2558 

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

วันพุธที่ 17 – วันอังคารที่ 23 มิถุนายน  2558 

กิจกรรมหล่อเทียนจ าน าพรรษา วันพุธที่ 1 – วันอาทิตยท์ี่ 5  กรกฎาคม  2558 

สอบกลางภาค (ยกเว้นโปรแกรมวันเสาร์ – อาทิตย์ และ วันอาทิตย์) วันอังคารที่ 7 – วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม  2558 

วันเพิกถอนรายวิชาเรียนหลังก าหนด  (บันทึก W) 

(ใช้ใบ ท.ม.อ.อ. 10 และใบค าร้องถอนทะเบียนหลังก าหนด) 
วันพุธที่ 8 – วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 

วันยื่นเรื่องขอจบการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2557 วันศุกร์ที่ 17 – วันอังคารที่ 28  กรกฎาคม 2558 

วันหยุด วันอาสาฬหบูชา  วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 

วันหยุด วันเข้าพรรษา   วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 
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ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งมหำวิทยำลัยจะแจ้งให้ทรำบภำยหลัง 

วันสุดท้ายของการเรียน วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 

วันสอบปลายภาค วันอังคารที่ 4 – วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 

วันปิดภาคเรียนฤดูร้อน/2557 วันอังคารที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 
วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินนีาถ  

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 

วันประกาศผลสอบปลายภาค วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 


