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ปฏิทินการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2560

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

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันแรกที่นักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ/สาขาวิชา ตรวจสอบตารางเรียน
ตารางสอน ตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผ่าน Web มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560

(กรณีที่นักศึกษามีปญ
ั หา/ข้อสงสัยขอให้พบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนวันลงทะเบียน)

วันลงทะเบียน

วันอังคารที่ 4 – วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560

วันลงทะเบียนออนไลน์สาหรับนักศึกษาทุกชั้นปี
ทุกคณะ/สาขาวิชา (ยกเว้นนักศึกษาใหม่)
รายละเอียดสามารถตรวจสอบผ่าน Web มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560

วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วันตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแก้ไขการลงทะเบียน
วันลงทะเบียนล่าช้ากว่ากาหนด
วันเพิ่มรายวิชา

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560
วันศุกร์ที่ 11 – วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560

วันชาระเงิน
สาหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนออนไลน์ไว้ตามกาหนด ,
นักศึกษาที่ยื่นขอย้ายคณะ/สาขา ไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อภาค 2/2559
และนักศึกษาที่ยื่นคาร้องขอจบการศึกษาไว้ในภาคฤดูรอ้ น/2559 แต่ยังไม่จบการศึกษา

·
·
·

ไม่เสียค่าปรับ
เสียค่าปรับ ป.ตรี 600 บาท , ป.โท 1,500 บาท
เสียค่าปรับ ป.ตรี 1,000 บาท , ป.โท 2,500 บาท

วันศุกร์ที่ 11 - วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560
วันพุธที่ 23 - วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม - วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560

สาหรับนักศึกษาทีไ่ ม่ได้ลงทะเบียนออนไลน์ไว้ตามกาหนด
·
·
·

เสียค่าปรับ ป.ตรี 300 บาท , ป.โท 750 บาท
เสียค่าปรับ ป.ตรี 600 บาท , ป.โท 1,500 บาท
เสียค่าปรับ ป.ตรี 1,000 บาท , ป.โท 2,500 บาท

วันศุกร์ที่ 11 - วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560
วันพุธที่ 23 - วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม - วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560

วันเปิดภาคเรียน

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560

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

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม – วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560

คืนเงินค่าหน่วยกิต ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งดูประกาศที่แผนกการเงิน
(ยกเว้นนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2560)

16 มีนาคม 2560
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วันผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รอบที่ 1)
วันไหว้ครู/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
(เลื่อนการเรียนการสอน ทาการสอนชดเชย)

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม - วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560

รับขวัญหลานย่า

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560

โครงการเปิดโลกกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560

วันเพิกถอนรายวิชาเรียนหลังกาหนด (บันทึก W)

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน – วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560

(ใช้ใบ ท.ม.อ.อ. 10 และใบคาร้องถอนทะเบียนหลังกาหนดและไม่ได้รบั คืนเงินค่าหน่วยกิต)

วันสอบกลางภาค (ยกเว้นโปรแกรมวันเสาร์ – อาทิตย์ และ วันอาทิตย์ )

วันอังคารที่ 3 – วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560

วันคล้ายวันสถาปนา ม.อ.อ. ครบรอบ 44 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560

วันหยุดชดเชย วันปิยมหาราช (ทาการสอนชดเชย)

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560

กิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัยรอบคัดเลือก

เดือนพฤศจิกายน 2560

วันปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนให้กู้ยมื เพื่อการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560

วันยื่นเรื่องขอจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560

วันอังคารที่ 7 – วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560

วันยื่นเรื่องขอย้ายคณะ/สาขา (มีผลภาคการศึกษาที่ 2/2560)
สัปดาห์นิทรรศการ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, วันชาติ, วันพ่อแห่งชาติ

วันอังคารที่ 14 – วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 - วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560

วันผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รอบที่ 2)

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 – วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

วันสุดท้ายของการเรียน

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560

วันหยุด วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ
วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, วันชาติ, วันพ่อแห่งชาติ

วันสอบปลายภาค

วันพุธที่ 6 – วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560

วันหยุด วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (ไม่จัดสอบ)

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560

วันหยุดชดเชย วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560

วันปิดภาคเรียนที่ 1/2560

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 – วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

วันหยุด เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่

วันอังคารที่ 26 – วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2560

วันหยุด วันสิ้นปี

วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560

วันหยุด วันขึ้นปีใหม่

วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561

วันหยุดชดเชย วันสิ้นปี

วันอังคารที่ 2 มกราคม 2561

วันหยุดชดเชย วันขึ้นปีใหม่

วันพุธที่ 3 มกราคม 2561

วันประกาศผลสอบปลายภาค

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561
16 มีนาคม 2560

3

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
วันแรกที่นักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ/สาขาวิชา ตรวจสอบตารางเรียน
ตารางสอน ตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560

ผ่าน Web มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
(กรณีที่นักศึกษามีปญ
ั หา/ข้อสงสัยขอให้พบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนวันลงทะเบียน)

วันอังคารที่ 14 – วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560

วันลงทะเบียน
วันลงทะเบียนออนไลน์สาหรับนักศึกษาทุกชั้นปี
ทุกคณะ/สาขาวิชา
รายละเอียดสามารถตรวจสอบผ่าน Web มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ตั้งแต่วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560

วันตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแก้ไขการลงทะเบียน
วันลงทะเบียนล่าช้ากว่ากาหนด
วันเพิ่มรายวิชา

วันเสาร์ที่ 6 - วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

วันชาระเงิน
สาหรับนักศึกษาทีล่ งทะเบียนออนไลน์ตามกาหนด
นักศึกษาที่ยื่นขอย้ายคณะ/สาขา ไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อภาค 1/2560 ,
และนักศึกษาที่ยื่นคาร้องขอจบการศึกษาไว้ในภาค 1/2560 แต่ยงั ไม่จบการศึกษา

-

ไม่เสียค่าปรับ
เสียค่าปรับ ป.ตรี 600 บาท , ป.โท 1,500 บาท
เสียค่าปรับ ป.ตรี 1,000 บาท , ป.โท 2,500 บาท

วันเสาร์ที่ 6 - วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561
วันพุธที่ 17 - วันพุธที่ 24 มกราคม 2561
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม - วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

สาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนออนไลน์ไว้ตามกาหนด
-

-

เสียค่าปรับ ป.ตรี 300 บาท , ป.โท 750 บาท
เสียค่าปรับ ป.ตรี 600 บาท , ป.โท 1,500 บาท
เสียค่าปรับ ป.ตรี 1,000 บาท , ป.โท 2,500 บาท

วันเสาร์ที่ 6 - วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561
วันพุธที่ 17 - วันพุธที่ 24 มกราคม 2561
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม - วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

วันเปิดภาคเรียน

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561

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

วันอังคารที่ 9 มกราคม – วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

คืนเงินค่าหน่วยกิต ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งดูประกาศที่แผนกการเงิน
(ยกเว้นนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2560)

พิธีประสาทปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบภายหลัง

(งดการเรียนการสอน ทาการสอนชดเชย)
วันเพิกถอนรายวิชาเรียนหลังกาหนด (บันทึก W)

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ – วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561

(ใช้ใบ ท.ม.อ.อ. 10 และใบคาร้องถอนทะเบียนหลังกาหนดและไม่ได้รบั คืนเงินค่าหน่วยกิต)

16 มีนาคม 2560
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วันสอบกลางภาค (ยกเว้นโปรแกรมวันเสาร์ – อาทิตย์ และ วันอาทิตย์ )

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ – วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561

วันหยุด วันมาฆบูชา (ไม่จัดสอบ)

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561

โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพและปัจฉิมนิเทศ

เดือน มีนาคม 2561

กิจกรรมกีฬาภายใน

วันอังคารที่ 20 – วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561

พิธเี ปิด – ปิดกีฬาภายใน

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561

วันยื่นเรื่องขอจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560

วันอังคารที่ 3 – วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561

กิจกรรมวันอนุรกั ษ์มรดกไทยและประเพณีวนั สงกรานต์

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561

วันหยุด วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (ทาการสอนชดเชย)

วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561

วันหยุด เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์
(งดการเรียนการสอน เลื่อนไปสอนในสัปดาห์ถัดไป)

วันอังคารที่ 10 – วันพฤหัสบดีที่ 12 และวันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561

วันหยุด เทศกาลวันสงกรานต์

วันศุกร์ที่ 13 – วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561

วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์

วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561

วันยื่นเรื่องขอย้ายคณะ/สาขา (มีผลภาคการศึกษาที่ 1/2561)

วันพุธที่ 18 – วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนให้กู้ยมื เพื่อการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561

วันหยุด วันแรงงานแห่งชาติ (ทาการสอนชดเชย)

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561

วันสุดท้ายของการเรียน

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561

วันสอบปลายภาค

วันอังคารที่ 8 – วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561

วันปิดภาคเรียนที่ 2/2560

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม – วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561

วันหยุด วันวิสาขบูชา

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561

วันประกาศผลสอบปลายภาค

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561

16 มีนาคม 2560
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ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
นักศึกษาดูแผนการเรียนออนไลน์
วันลงทะเบียน

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561
วันอังคารที่ 13 – วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561

วันลงทะเบียนออนไลน์สาหรับนักศึกษาเทียบโอน
ปริญญาที่สอง นักศึกษาเกินหลักสูตร และ
นักศึกษาตามหลักสูตรที่มีแผนการเรียนภาคฤดูรอ้ น
รายละเอียดสามารถตรวจสอบผ่าน Web มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
(กรณีที่นักศึกษามีปญ
ั หา/ข้อสงสัยขอให้พบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนวันลงทะเบียน)

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561

วันตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแก้ไขการลงทะเบียน
วันลงทะเบียนล่าช้ากว่ากาหนด
วันเพิ่มรายวิชา
วันชาระเงิน
สาหรับนักศึกษาทีล่ งทะเบียนออนไลน์ตามกาหนด

วันศุกร์ที่ 1 – วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561

นักศึกษาที่ยื่นขอย้ายคณะ/สาขา ไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อภาค 2/2560
และนักศึกษาที่ยื่นคาร้องขอจบการศึกษาไว้ในภาค 2/2560 แต่ยงั ไม่จบการศึกษา

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

วันศุกร์ที่ 1 - วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561
วันพฤหัสบดีที่ 14 - วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561

สาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนออนไลน์ไว้ตามกาหนด
· เสียค่าปรับ ป.ตรี 500 บาท , ป.โท 1,100 บาท
· เสียค่าปรับ ป.ตรี 1,000 บาท , ป.โท 2,500 บาท

วันเปิดภาคเรียน
วันเพิกถอนรายวิชาเรียน (ใช้ใบ ท.ม.อ.อ.10)
(ไม่มีการคืนเงินสาหรับการเพิกถอนรายวิชา)

วันศุกร์ที่ 1 - วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561
วันพฤหัสบดีที่ 14 - วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน - วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561

สอบกลางภาค (ยกเว้นโปรแกรมวันเสาร์ – อาทิตย์ และ วันอาทิตย์ )

วันอังคารที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561

วันเพิกถอนรายวิชาเรียนหลังกาหนด (บันทึก W)
(ใช้ใบ ท.ม.อ.อ. 10 และใบคาร้องถอนทะเบียนหลังกาหนด)
วันยื่นเรื่องขอจบการศึกษา ภาคฤดูรอ้ น/2560

วันพุธที่ 4 – วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมหล่อเทียนจานาพรรษา
วันหยุด วันอาสาฬหบูชา

วันพุธที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561
วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561

วันหยุด วันเข้าพรรษา

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561

วันสุดท้ายของการเรียน

วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561

วันสอบปลายภาค

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม – วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561

วันปิดภาคฤดูรอ้ น/2560

วันอังคารที่ 7 – วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561

วันประกาศผลสอบปลายภาค

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561

วันศุกร์ที่ 13 – วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561

กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
16 มีนาคม 2560

