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วนัลงทะเบยีน วนัอังคารที ่4 – วนัอังคารที ่18 กรกฎาคม 2560
             วันลงทะเบียนออนไลน์ส าหรบันักศึกษาทุกชั้นปี

             ทุกคณะ/สาขาวิชา  (ยกเว้นนักศึกษาใหม)่

    รายละเอียดสามารถตรวจสอบผ่าน Web มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

                  ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560

       วันตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแก้ไขการลงทะเบียน วันศุกรท์ี่ 11 – วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560

       วันลงทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนด

       วันเพ่ิมรายวิชา

วนัช าระเงิน
       ส าหรบันักศึกษาที่ลงทะเบียนออนไลน์ไว้ตามก าหนด ,

       นักศึกษาที่ยื่นขอยา้ยคณะ/สาขา ไว้เรยีบรอ้ยแล้วเมื่อภาค 2/2559
         และนักศึกษาที่ยื่นค ารอ้งขอจบการศึกษาไว้ในภาคฤดูรอ้น/2559 แต่ยังไม่จบการศึกษา

       ·        ไม่เสียค่าปรบั วันศุกรท์ี่ 11 - วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560

       ·        เสียค่าปรบั ป.ตร ี   600 บาท ,  ป.โท  1,500 บาท วันพุธที่ 23  - วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560

       ·        เสียค่าปรบั ป.ตร ี 1,000 บาท ,  ป.โท  2,500 บาท วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม - วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560

       ส าหรบันักศึกษาทีไ่ม่ได้ลงทะเบียนออนไลน์ไว้ตามก าหนด

       ·        เสียค่าปรบั ป.ตร ี   300 บาท ,  ป.โท     750 บาท วันศุกรท์ี่ 11 - วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560

       ·        เสียค่าปรบั ป.ตร ี   600 บาท ,  ป.โท  1,500 บาท วันพุธที่ 23  - วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560

       ·        เสียค่าปรบั ป.ตร ี 1,000 บาท ,  ป.โท  2,500 บาท วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม - วันพฤหัสบดีที่ 7  กันยายน 2560

วันเปิดภาคเรยีน วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
วนัเพิกถอนรายวชิาเรียน  (ใช้ใบ ท.ม.อ.อ.10) วนัอังคารที่ 15 สิงหาคม – วนัอังคารที่ 26 กนัยายน 2560
คืนเงินค่าหน่วยกิต  ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซ่ึงดปูระกาศที่แผนกการเงิน           
(ยกเว้นนักศึกษาใหม ่ภาค 1/2560)

วนัเพิกถอนรายวชิาเรียนหลังก าหนด  (บันทึก W) วนัเสาร์ที่ 30 กนัยายน – วนัพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจกิายน 2560

(ใช้ใบ ท.ม.อ.อ. 10 และใบค ารอ้งถอนทะเบยีนหลังก าหนดและไม่ได้รบัคืนเงนิค่าหน่วยกิต)

วนัสอบกลางภาค (ยกเว้นโปรแกรมวันเสาร์ – อาทติย ์และ วันอาทติย ์) วนัอังคารที ่3 – วนัอาทิตยท์ี ่8 ตุลาคม 2560
วนัยื่นเร่ืองขอจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560 วนัอังคารที่ 7  – วนัอังคารที่ 21 พฤศจกิายน 2560

วนัยื่นเร่ืองขอยา้ยคณะ/สาขา  (มีผลภาคการศึกษาที่ 2/2560) วนัอังคารที่ 14 – วนัอังคารที่ 28 พฤศจกิายน 2560

วนัสอบปลายภาค วนัพุธที ่6 – วนัอาทิตยท์ี ่17 ธันวาคม 2560

วนัประกาศผลสอบปลายภาค วนัเสาร์ที ่6 มกราคม 2561

ปฏทิินการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2560

**************************************
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

(ฉบับยอ่)

16 มนีาคม 2560
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วนัลงทะเบยีน วันอังคารที่ 14 – วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560

         วันลงทะเบียนออนไลน์ส าหรบันักศึกษาทุกชั้นปี

         ทุกคณะ/สาขาวิชา
       รายละเอียดสามารถตรวจสอบผ่าน Web มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

                    ตั้งแต่วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560

       วนัตรวจสอบผลการลงทะเบยีนและแก้ไขการลงทะเบยีน วนัเสาร์ที ่6 - วนัอังคารที ่23 มกราคม 2561
       วนัลงทะเบยีนล่าช้ากวา่ก าหนด
       วนัเพ่ิมรายวชิา

วนัช าระเงิน
      ส าหรับนักศึกษาทีล่งทะเบยีนออนไลน์ตามก าหนด
       นักศึกษาที่ยื่นขอยา้ยคณะ/สาขา ไว้เรยีบรอ้ยแล้วเมื่อภาค 1/2560 ,
        และนักศึกษาที่ยื่นค าร้องขอจบการศึกษาไว้ในภาค 1/2560 แตย่งัไมจ่บการศึกษา

       -       ไม่เสียค่าปรบั วันเสารท์ี่ 6 - วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561

       -       เสียค่าปรบั ป.ตร ี   600 บาท ,  ป.โท  1,500 บาท วันพุธที่ 17 - วันพุธที่ 24 มกราคม 2561

       -       เสียค่าปรบั ป.ตร ี 1,000 บาท ,  ป.โท  2,500 บาท วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม - วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ ์2561

       ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ไดล้งทะเบยีนออนไลน์ไวต้ามก าหนด
              -                เสียค่าปรบั ป.ตร ี   300 บาท ,  ป.โท     750 บาท วันเสารท์ี่ 6 - วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561

              -                เสียค่าปรบั ป.ตร ี   600 บาท ,  ป.โท  1,500 บาท วันพุธที่ 17 - วันพุธที่ 24 มกราคม 2561

       -       เสียค่าปรบั ป.ตร ี 1,000 บาท ,  ป.โท  2,500 บาท วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม - วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ ์2561

วนัเปดิภาคเรียน วนัอังคารที ่9 มกราคม 2561
วนัเพิกถอนรายวชิาเรียน  (ใช้ใบ ท.ม.อ.อ.10) วนัอังคารที่ 9 มกราคม – วนัพุธที่ 21 กมุภาพันธ ์ 2561

คืนเงินค่าหน่วยกิต ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซ่ึงดปูระกาศที่แผนกการเงิน           
(ยกเว้นนักศึกษาใหม ่ภาค 2/2560)

วนัเพิกถอนรายวชิาเรียนหลังก าหนด  (บันทึก W) วนัพฤหัสบดีที่ 22 กมุภาพันธ ์– วนัเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561
(ใช้ใบ ท.ม.อ.อ. 10 และใบค ารอ้งถอนทะเบยีนหลังก าหนดและไม่ได้รบัคืนเงนิค่าหน่วยกิต)

วนัสอบกลางภาค  (ยกเว้นโปรแกรมวันเสาร์ – อาทิตย์ และ วันอาทิตย์ ) วนัอังคารที ่27 กุมภาพันธ์ – วนัอาทิตยท์ี ่4 มีนาคม 2561

วนัยื่นเร่ืองขอจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 วนัอังคารที่ 3  – วนัอังคารที่ 24 เมษายน 2561

วนัยื่นเร่ืองขอยา้ยคณะ/สาขา (มีผลภาคการศึกษาที่ 1/2561) วนัพุธที่ 18  – วนัศุกร์ที่ 27  เมษายน 2561

วนัสอบปลายภาค วนัอังคารที ่8  – วนัอาทิตยท์ี ่20 พฤษภาคม 2561

วนัประกาศผลสอบปลายภาค วนัศุกร์ที ่1 มิถุนายน 2561

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

16 มนีาคม 2560
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วนัลงทะเบยีน วนัอังคารที ่13 – วนัอังคารที ่27 มีนาคม 2561
                 วันลงทะเบียนออนไลน์ส าหรบันักศึกษาเทียบโอน

         ปรญิญาที่สอง  นักศึกษาเกินหลักสูตร  และ
         นักศึกษาตามหลักสูตรที่มีแผนการเรยีนภาคฤดูรอ้น
     รายละเอียดสามารถตรวจสอบผ่าน Web มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

   (กรณีที่นักศึกษามปีญัหา/ขอ้สงสัยขอใหพ้บอาจารยท์ี่ปรึกษาก่อนวันลงทะเบยีน)

                    ตั้งแต่วันศุกรท์ี่ 2 มีนาคม 2561

       วนัตรวจสอบผลการลงทะเบยีนและแก้ไขการลงทะเบยีน วนัศุกร์ที ่1 – วนัพุธที ่20  มิถุนายน 2561
       วนัลงทะเบยีนล่าช้ากวา่ก าหนด
       วนัเพ่ิมรายวชิา
วนัช าระเงิน
       ส าหรับนักศึกษาทีล่งทะเบยีนออนไลน์ตามก าหนด
         นักศึกษาที่ยื่นขอยา้ยคณะ/สาขา ไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อภาค 2/2560

         และนักศึกษาที่ยื่นค าร้องขอจบการศึกษาไว้ในภาค 2/2560 แตย่งัไมจ่บการศึกษา

        ·        ไม่เสียค่าปรบั วันศุกรท์ี่ 1 - วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561

        ·        เสียค่าปรบั ป.ตร ี 1,000 บาท , ป.โท  2,500  บาท วันพฤหัสบดีที่ 14 - วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561

       ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ไดล้งทะเบยีนออนไลน์ไวต้ามก าหนด
         ·        เสียค่าปรบั ป.ตร ี   500 บาท ,  ป.โท  1,100  บาท วันศุกรท์ี่ 1 - วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561

        ·        เสียค่าปรบั ป.ตร ี 1,000 บาท ,  ป.โท  2,500  บาท วันพฤหัสบดีที่ 14 - วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561

วนัเปดิภาคเรียน วนัอังคารที ่5 มิถุนายน 2561
วนัเพิกถอนรายวชิาเรียน  (ใช้ใบ ท.ม.อ.อ.10)                                    
(ไม่มีการคืนเงนิส าหรบัการเพิกถอนรายวิชา)

วนัอังคารที ่5 มิถุนายน - วนัอังคารที ่3 กรกฎาคม 2561

สอบกลางภาค (ยกเว้นโปรแกรมวันเสาร์ – อาทติย ์และ วันอาทติย์) วนัอังคารที ่3 - วนัอาทิตยท์ี ่8 กรกฎาคม 2561
วนัเพิกถอนรายวชิาเรียนหลังก าหนด  (บันทึก W) วนัพุธที่ 4  – วนัอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561

(ใช้ใบ ท.ม.อ.อ. 10 และใบค ารอ้งถอนทะเบียนหลังก าหนด)

วนัยื่นเร่ืองขอจบการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2560 วนัศุกร์ที่ 13 - วนัอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561

วนัสอบปลายภาค วันอังคารที ่31 กรกฎาคม – วันอาทิตยท์ี ่5 สงิหาคม 2561

วนัประกาศผลสอบปลายภาค วนัเสาร์ที ่11 สิงหาคม 2561

ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ภาคการศึกษาฤดูรอ้น ปีการศึกษา 2560

16 มนีาคม 2560


