
 

20 กมุภาพนัธ์ 2559 
 

 

 

 

ปฏิทนิการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2559 

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

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

วนัแรกทีน่ักศึกษาทุกช้ันปี ทุกคณะ/สาขาวชิา  ตรวจสอบตารางเรียน 

ตารางสอน ตารางสอบ ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2559 

ผ่าน Web มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย์   

(กรณทีี่นักศึกษามีปัญหา/ข้อสงสัยขอให้พบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนวนัลงทะเบียน) 

วนัพฤหัสบดทีี ่23 มถุินายน 2559 

วนัลงทะเบียน 
 วนัลงทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษาทุกช้ันปี ทุกคณะ/

สาขาวชิา  (ยกเว้นนักศึกษาใหม่) 

รายละเอยีดสามารถตรวจสอบผ่าน Web มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย์  

ตั้งแต่วนัพฤหัสบดทีี ่23 มถุินายน 2559 

 
วนัองัคารที ่ 5   – วนัองัคารที ่19 กรกฎาคม 2559 

วนัตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแก้ไขการลงทะเบียน วนัองัคารที ่2 - วนัองัคารที ่23 สิงหาคม 2559  

วนัปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ วนัเสาร์ท่ี 6 สิงหาคม 2559 

วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารที ่16 สิงหาคม 2559 
วนัช าระเงินโดยไม่เสียค่าปรับ   
ส าหรับนักศึกษาทีล่งทะเบียนออนไลน์ตามช่วงวนัทีก่ าหนด 
และนกัศึกษาทีย่ื่นขอย้ายคณะ/สาขา ไว้เรียบร้อยแล้วเม่ือภาค 2/2558 

วนัองัคารที ่16 – วนัองัคารที ่23 สิงหาคม  2559 

 วนัลงทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนด โดยเสียค่าปรับ   
 วนัเพิม่รายวชิาเรียน   

วนัองัคารที ่16 –วนัองัคารที ่23 สิงหาคม 2559 

วนัช าระเงินเสียค่าปรับ  
ส าหรับนักศึกษาทีล่งทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนด   

 ระหวา่งวนัองัคารท่ี 16 – วนัองัคารท่ี 23 สิงหาคม 2559 
                เสียค่าปรับ ป.ตรี  300 บาท ,  ป.โท  750 บาท  

 ระหวา่งวนัพธุท่ี 24 สิงหาคม – วนัพธุท่ี 31 สิงหาคม 2559 
                เสียค่าปรับ ป.ตรี   600 บาท ,  ป.โท  1,500 บาท   

 ระหวา่งวนัพฤหสับดีท่ี 1  – วนัพฤหสับดีท่ี 8  กนัยายน 2559  

               เสียค่าปรับ ป.ตรี  1,000 บาท ,  ป.โท 2,500  บาท 

วนัองัคารที่ 16 สิงหาคม – วนัพฤหัสบดทีี่ 8 กนัยายน 2559 

วนัเพิกถอนรายวชิาเรียน  (ใช้ใบ ท.ม.อ.อ.10) 
คืนเงินค่าหน่วยกิต  ตามประกาศของมหาวทิยาลยั  
ซ่ึงดูประกาศท่ีแผนกการเงิน (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2559) 

วนัองัคารท่ี 16 สิงหาคม – วนัองัคารท่ี 27 กนัยายน 2559 
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วนัช าระเงินเสียค่าปรับ  
ส าหรับนักศึกษาทีล่งทะเบียนออนไลน์ไว้แล้วและไม่ได้ช าระเงนิ 
ตามช่วงวนัทีก่ าหนด  

 ระหวา่งวนัพธุท่ี 24  – วนัพธุท่ี 31 สิงหาคม 2559 
                เสียค่าปรับ ป.ตรี  600 บาท , ป.โท 1,500 บาท   

 ระหวา่งวนัพฤหสับดีท่ี 1  – วนัพฤหสับดีท่ี 8 กนัยายน 2559  

                เสียค่าปรับ ป.ตรี  1,000 บาท ,  ป.โท  2,500 บาท 

วนัพุธที ่24 สิงหาคม – วนัพฤหัสบดีที ่8 กนัยายน 2559 

วนัไหวค้รู/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 (เล่ือนการเรียนการสอน ท าการสอนชดเชย) 

วนัพฤหสับดีท่ี 25 สิงหาคม 2559 

รับขวญัหลานยา่  วนัเสาร์ท่ี 27 สิงหาคม 2559 
โครงการเปิดโลกกิจกรรม วนัศุกร์ท่ี 16 กนัยายน 2559 
วนัเพิกถอนรายวชิาเรียนหลงัก าหนด  (บันทกึ W) 
(ใช้ใบ ท.ม.อ.อ. 10 และใบค าร้องถอนทะเบียนหลงัก าหนด  
และไม่ได้รับคืนเงนิค่าหน่วยกติ) 

วนัเสาร์ท่ี 1 ตุลาคม – วนัพฤหสับดีท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 

วนัสอบกลางภาค  
(ยกเว้นโปรแกรมวนัเสาร์ – อาทติย์ และ วนัอาทติย์ )  

วนัองัคารที ่4 – วนัอาทติย์ที ่9 ตุลาคม 2559 

วนัคล้ายวนัสถาปนา ม.อ.อ. ครบรอบ 43 ปี วนัพุธที ่12 ตุลาคม 2559 

วนัหยุด วนัปิยมหาราช (ท าการสอนชดเชย) วนัอาทติย์ที ่23 ตุลาคม 2559 

วนัหยุดชดเชย วนัปิยมหาราช  (ท าการสอนชดเชย) วนัองัคารที ่25 ตุลาคม 2559 

กิจกรรมกีฬามหาวทิยาลยัรอบคดัเลือก เดือนพฤศจิกายน 2559 

วนัผอ่นผนัการเกณฑท์หาร วนัองัคารท่ี 1 – วนัพธุท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 
วนัปฐมนิเทศนกัศึกษากองทุนฯ วนัอาทิตยท่ี์ 6 พฤศจิกายน 2559 
วนัยืน่เร่ืองขอจบการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 วนัองัคารท่ี 8  – วนัองัคารท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 

วนัยืน่เร่ืองขอยา้ยคณะ/สาขา  (มีผลภาคการศึกษาท่ี 2/2559) วนัองัคารท่ี 15 – วนัองัคารท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 
กิจกรรมวนัพอ่แห่งชาติ วนัพธุท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 
วนัสุดทา้ยของการเรียน วนัเสาร์ท่ี 3 ธนัวาคม 2559 
วันหยุดชดเชย วันเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว   วนัองัคารที ่6 ธันวาคม 2559 

วนัสอบปลายภาค วนัพุธที ่7 – วนัอาทติย์ที ่18 ธันวาคม 2559 
วนัหยุด วนัพระราชทานรัฐธรรมนูญ  (ไม่จดัสอบ) วนัเสาร์ที ่10 ธันวาคม 2559 
วนัปิดภาคเรียนท่ี 1/2559 วนัองัคารท่ี 20 ธนัวาคม 2559 – วนัอาทิตยท่ี์ 8 มกราคม 2560 
วนัหยุด เน่ืองในโอกาสเทศกาลปีใหม่ วนัองัคารที ่27 – วนัศุกร์ที ่30 ธันวาคม 2559 และวนัจนัทร์ที ่2 

มกราคม 2560 

วนัหยุด วนัส้ินปี วนัเสาร์ที ่31 ธันวาคม 2559 
วนัหยุด วนัขึน้ปีใหม่ วนัอาทติย์ที ่1 มกราคม 2560 
วนัหยุดชดเชย วนัขึน้ปีใหม่ วนัองัคารที ่3 มกราคม 2560 
วนัประกาศผลสอบปลายภาค วนัศุกร์ที ่6 มกราคม 2560 
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 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

วนัแรกทีน่ักศึกษาทุกช้ันปี ทุกคณะ/สาขาวชิา  ตรวจสอบตารางเรียน 

ตารางสอน ตารางสอบ ภาคการศึกษาที ่2 ปีการศึกษา 2559 

ผ่าน Web มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย์   

(กรณทีี่นักศึกษามีปัญหา/ข้อสงสัยขอให้พบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนวนัลงทะเบียน) 

วนัองัคารที ่1 พฤศจกิายน 2559 

วนัลงทะเบียน 
 วนัลงทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษาทุกช้ันปี ทุกคณะ/

สาขาวชิา 

รายละเอยีดสามารถตรวจสอบผ่าน Web มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย์  

ตั้งแต่วนัองัคารที ่1 พฤศจกิายน 2559 

 

วนัองัคารที ่15 พฤศจกิายน – วนัองัคารที ่29 พฤศจกิายน 2559 

วนัตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแก้ไขการลงทะเบียน  

และช าระเงนิโดยไม่เสียค่าปรับ   

ส าหรับนักศึกษาทีล่งทะเบียนออนไลน์ตามช่วงวนัทีก่ าหนด 

วนัเสาร์ที ่7 – วนัองัคารที ่17 มกราคม 2560 

วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารที ่10 มกราคม 2560 
วนัลงทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนดและช าระเงนิโดยไม่เสียค่าปรับ 
ส าหรับนักศึกษาทีย่ื่นขอย้ายคณะ/สาขาไว้เรียบร้อยแล้ว   
เม่ือภาคการศึกษาที ่1/2559 

วนัองัคารที ่10 – วนัองัคารที ่17 มกราคม 2560 

 วนัลงทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนด โดยเสียค่าปรับ    
 วนัเพิม่รายวชิาเรียน   

วนัองัคารที ่10 – วนัองัคารที ่24 มกราคม 2560 

วนัช าระเงินเสียค่าปรับ   
ส าหรับนักศึกษาทีล่งทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนด 

 ระหวา่งวนัองัคารท่ี 10 – วนัองัคารท่ี 17 มกราคม 2560 
                เสียค่าปรับ ป.ตรี  300 บาท ,  ป.โท  750  บาท 

 ระหวา่งวนัพธุท่ี 18– วนัพธุท่ี 25 มกราคม 2560  
เสียค่าปรับ ป. ตรี  600 บาท , ป.โท  1,500  บาท  

 ระหวา่งวนัพฤหสับดีท่ี 26 มกราคม – วนัพฤหสับดีท่ี 2
กมุภาพนัธ์  2560 
เสียค่าปรับ ป.ตรี  1,000 บาท,  ป.โท  2,500  บาท 

วนัองัคารที่ 10 มกราคม – วนัพฤหัสบดทีี่ 2 กมุภาพันธ์ 2560 

วนัเพิกถอนรายวชิาเรียน  (ใช้ใบ ท.ม.อ.อ.10) 
คืนเงินค่าหน่วยกิต ตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
ซ่ึงดูประกาศท่ีแผนกการเงิน (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2559) 

วนัองัคารท่ี 10 มกราคม – วนัพธุท่ี 22 กมุภาพนัธ์  2560 
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วนัช าระเงินเสียค่าปรับ 
ส าหรับนักศึกษาทีล่งทะเบียนออนไลน์ไว้แล้วและไม่ได้ช าระเงนิ 

ตามช่วงวนัทีก่ าหนด  
 ระหวา่งวนัพธุท่ี 18  – วนัพธุท่ี 25 มกราคม 2560

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

 ระหวา่งวนัพฤหสับดีท่ี 26 มกราคม – วนัพฤหสับดีท่ี 2
กมุภาพนัธ์  2560
เสียค่าปรับ ป.ตรี  1,000 บาท ,  ป.โท  2,500  บาท

วนัพุธที่ 18 มกราคม – วนัพฤหัสบดทีี่ 2 กมุภาพนัธ์ 2560 

พธีิประสาทปริญญาบัตร  

(งดการเรียนการสอน ท าการสอนชดเชย) 
มหาวทิยาลยัจะประกาศให้ทราบภายหลงั 

วนัหยุด วนัมาฆบูชา  (ท าการสอนชดเชย) วนัเสาร์ที ่11 กมุภาพนัธ์ 2560 

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

และไม่ได้รับเงนิค่าหน่วยกติ) 

วนัพธุท่ี 22 กมุภาพนัธ์ – วนัศุกร์ท่ี 7 เมษายน 2560 

วนัสอบกลางภาค   
(ยกเว้นโปรแกรมวนัเสาร์ – อาทติย์ และ วนัอาทติย์ ) 

วนัองัคารที ่28 กุมภาพนัธ์ – วนัอาทติย์ที ่5 มีนาคม 2560 

กิจกรรมกีฬาภายใน วนัองัคารท่ี 21 มีนาคม – วนัเสาร์ท่ี 1 เมษายน 2560 

พิธีเปิด – ปิดกีฬาภายใน วนัเสาร์ท่ี 1 เมษายน 2560 

กิจกรรมประเพณีวนัสงกรานต ์ วนัพธุท่ี 5 เมษายน 2560 

วนัยืน่เร่ืองขอจบการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2559 วนัองัคารท่ี 4  – วนัองัคารท่ี 25 เมษายน 2560 

วนัทีร่ะลกึมหาจกัรีบรมราชวงศ์   (ท าการสอนชดเชย) วนัพฤหัสบดทีี ่6 เมษายน 2560 

วนัหยุด เน่ืองในโอกาสเทศกาลวนัสงกรานต์   

(งดการเรียนการสอน เล่ือนไปสอนในสัปดาห์ถัดไป) 
วนัองัคารที่ 11 – วนัพุธที่ 12 และวนัอาทิตย์ที่ 16 - วนัจนัทร์
ที่ 17 เมษายน 2560 

วนัหยุด เทศกาลวนัสงกรานต์ วนัพฤหัสบดทีี ่13 – วนัเสาร์ที ่15 เมษายน 2560 

วนัยืน่เร่ืองขอยา้ยคณะ/สาขา (มีผลภาคการศึกษาท่ี 1/2560) วนัองัคารท่ี 18  – วนัพฤหสับดีท่ี 27  เมษายน 2560 

โครงการนดัพบแรงงาน วนัศุกร์ท่ี 21 เมษายน 2560  

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนกัศึกษากองทุนฯ วนัอาทิตยท่ี์ 23 เมษายน 2560 

วนัหยุดชดเชย วนัแรงงานแห่งชาต ิ (ท าการสอนชดเชย) วนัองัคารที ่2 พฤษภาคม 2560 

วนัสุดทา้ยของการเรียน  วนัอาทิตยท่ี์ 7  พฤษภาคม 2560 

วนัสอบปลายภาค วนัองัคารที ่9  – วนัอาทติย์ที ่21 พฤษภาคม 2560 
วนัหยุด วนัวสิาขบูชา   (ไม่จดัสอบ) วนัพุธที ่10 พฤษภาคม 2560 

วนัปิดภาคเรียนท่ี 2/2559 วนัองัคารท่ี 23 พฤษภาคม – วนัอาทิตยท่ี์ 4 มิถุนายน 2560 
วนัประกาศผลสอบปลายภาค วนัพฤหัสบดทีี ่1 มถุินายน 2560 
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ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 

นักศึกษาดูแผนการเรียนออนไลน์ วนัพุธที ่1 มนีาคม 2560 

วนัลงทะเบียน 
 วนัลงทะเบียนออนไลน์ส าหรับนกัศึกษาเทยีบโอน   

ปริญญาตรีทีส่อง  นักศึกษาเกนิหลกัสูตร  และ 

นักศึกษาตามหลกัสูตรทีม่แีผนการเรียนภาคฤดูร้อน 

รายละเอยีดสามารถตรวจสอบผ่าน Web มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย์  

ตั้งแต่วนัพุธที ่1 มนีาคม 2560 

 
วนัองัคารที ่14 – วนัองัคารที ่28 มนีาคม 2560 

 

วนัตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแก้ไขการลงทะเบียน  

และช าระเงนิโดยไม่เสียค่าปรับ   

ส าหรับนักศึกษาทีล่งทะเบียนออนไลน์ตามช่วงวนัทีก่ าหนด 

วนัศุกร์ที ่2 – วนัพุธที ่14 มิถุนายน 2560 

วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารที ่6 มิถุนายน 2560 

 วนัลงทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนด โดยเสียค่าปรับ    
 วนัเพิม่รายวชิาเรียน   

วนัองัคารที ่6 – วนัพุธที ่21 มถุินายน 2560 

วนัช าระเงินเสียค่าปรับ  
ส าหรับนักศึกษาทีล่งทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนด  

 ระหวา่งวนัองัคารท่ี 6  – วนัพธุท่ี 14 มิถุนายน  2560 
                เสียค่าปรับ ป.ตรี  500 บาท , ป.โท  1,100  บาท   

 ระหวา่งวนัพฤหสับดีท่ี 15  – วนัพธุท่ี 21 มิถุนายน  2560 
                เสียค่าปรับ ป.ตรี  1,000 บาท , ป.โท  2,500  บาท  

วนัองัคารที ่6 – วนัพุธที ่21 มิถุนายน 2560 
 

วนัเพิกถอนรายวชิาเรียน (ใช้ใบ ท.ม.อ.อ.10)  
(ไม่มกีารคืนเงนิส าหรับการเพกิถอนรายวชิา) 

วนัองัคารท่ี 6 มิถุนายน – วนัองัคารท่ี 4 กรกฎาคม 2560 

วนัช าระเงินเสียค่าปรับ  
ส าหรับนักศึกษาทีล่งทะเบียนออนไลน์ไว้แล้วและไม่ได้ช าระเงนิ 

ตามช่วงวนัทีก่ าหนด  
 ระหวา่งวนัพฤหสับดีท่ี 15  – วนัพธุท่ี 21 มิถุนายน  2560 

                เสียค่าปรับ ป.ตรี  1,000 บาท , ป.โท  2,500 บาท 

วนัพฤหัสบดีที ่15 – วนัพุธที่ 21 มิถุนายน  2560 

กิจกรรมหล่อเทียนจ าน าพรรษา วนัพธุท่ี 28 มิถุนายน  – วนัอาทิตยท่ี์ 2 กรกฎาคม 2560 

สอบกลางภาค  
(ยกเว้นโปรแกรมวนัเสาร์ – อาทติย์ และ วนัอาทติย์) 

วนัองัคารที ่4   – วนัศุกร์ที ่7 กรกฎาคม  2560  

วนัเพิกถอนรายวชิาเรียนหลงัก าหนด  (บันทกึ W) 

(ใชใ้บ ท.ม.อ.อ. 10 และใบค าร้องถอนทะเบียนหลงัก าหนด) 
วนัพธุท่ี 5  – วนัองัคารท่ี 25 กรกฎาคม 2560 

วนัหยุด วนัอาสาฬหบูชา  วนัเสาร์ที ่8 กรกฎาคม 2560 

วนัหยุด วนัเข้าพรรษา  วนัอาทติย์ที ่9 กรกฎาคม 2560 
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20 กมุภาพนัธ์  2559 

 

ก าหนดการอาจมกีารเปลีย่นแปลง ซ่ึงมหาวทิยาลยัจะแจ้งให้ทราบภายหลงั 

วนัหยุดชดเชย วนัเข้าพรรษา   วนัองัคารที ่11 กรกฎาคม 2560 

วนัยืน่เร่ืองขอจบการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2559 วนัศุกร์ท่ี 14 – วนัองัคารท่ี 25  กรกฎาคม 2560 

วนัสุดทา้ยของการเรียน วนัอาทิตยท่ี์ 30 กรกฎาคม 2560 

วนัสอบปลายภาค วนัองัคารที ่1 – วนัอาทติย์ที ่6 สิงหาคม 2560 
วนัปิดภาคเรียนฤดูร้อน/2559 วนัองัคารท่ี 8  – วนัอาทิตยท่ี์ 13 สิงหาคม 2560 
วนัประกาศผลสอบปลายภาค วนัศุกร์ที ่11 สิงหาคม 2560 




