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วันแรกที่นักศึกษาทุกชั้นป ทุกคณะ/สาขาวิชา  ตรวจสอบตารางเรียน วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561

ตารางสอน ตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561

ผาน Web มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

     (กรณีที่นักศึกษามีปญหา/ขอสงสัยขอใหพบอาจารยที่ปรึกษากอนวันลงทะเบียน)

วันลงทะเบียน วันอังคารที่ 3 – วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561
         วันลงทะเบียนออนไลนสําหรับนักศึกษาทุกชั้นป  ทุกคณะ/สาขาวิชา

         (ยกเวนนักศึกษาใหม)

         รายละเอียดสามารถตรวจสอบผาน Web มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561

วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม วันเสารที่ 4 สิงหาคม 2561

       วันตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแกไขการลงทะเบียน วันศุกรที่ 10 – วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561

       วันลงทะเบียนลาชากวากําหนด

       วันเพิ่มรายวิชา

วันชําระเงิน
        สําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนออนไลนไวตามกําหนด ,

        นักศึกษาที่ยื่นขอยายคณะ/สาขา ไวเรียบรอยแลวเมื่อภาค 2/2560

           และนักศึกษาที่ยื่นคํารองขอจบการศึกษาไวในภาคฤดูรอน/2560 แตยังไมจบการศึกษา

        ·        ไมเสียคาปรับ วันศุกรที่ 10 - วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561

        ·        เสียคาปรับ ป.ตรี    600 บาท ,  ป.โท  1,500 บาท วันพุธที่ 22  - วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561

        ·        เสียคาปรับ ป.ตรี  1,000 บาท ,  ป.โท  2,500 บาท วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม - วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561

        สําหรับนักศึกษาทีไ่มไดลงทะเบียนออนไลนไวตามกําหนด

        ·        เสียคาปรับ ป.ตรี    300 บาท ,  ป.โท     750 บาท วันศุกรที่ 10 - วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561

        ·        เสียคาปรับ ป.ตรี    600 บาท ,  ป.โท  1,500 บาท วันพุธที่ 22  - วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561

        ·        เสียคาปรับ ป.ตรี  1,000 บาท ,  ป.โท  2,500 บาท วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม - วันพฤหัสบดีที่ 6  กันยายน 2561

วันเปดภาคเรียน วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561

วันเพิกถอนรายวิชาเรียน  (ใชใบ ท.ม.อ.อ.10) วันพุธที่ 15 สิงหาคม – วันพุธที่ 26 กันยายน 2561
คืนเงินคาหนวยกิต  ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งดูประกาศที่แผนกการเงิน            

      (ยกเวนนักศึกษาใหม ภาค 1/2561)

29 กันยายน 2560

ปฏิทินการศึกษา

ประจําปการศึกษา 2561
**************************************

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561



หน้าที� 2

วันผอนผันการเกณฑทหาร (รอบที่ 1) วันพุธที่ 15 สิงหาคม - วันศุกรที่ 30 พฤศจิกายน 2561

วันไหวคร/ูกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561

(เลื่อนการเรียนการสอน ทําการสอนชดเชย)

รับขวัญหลานยา (เลื่อนการเรียนการสอน ทําการสอนชดเชย) วันเสารที่ 25 สิงหาคม 2561

โครงการเปดโลกกิจกรรม วันศุกรที่ 14 กันยายน 2561

วันเพิกถอนรายวิชาเรียนหลังกําหนด  (บันทึก W) วันเสารที่ 29 กันยายน – วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561
(ใชใบ ท.ม.อ.อ. 10 และใบคํารองถอนทะเบียนหลังกําหนดและไมไดรับคืนเงินคาหนวยกิต)

วันสอบกลางภาค (ยกเวนโปรแกรมวันเสาร – อาทิตย และ วันอาทิตย ) วันอังคารที่ 2 – วันอาทิตยที่ 7 ตุลาคม 2561

วันคลายวันสถาปนา ม.อ.อ. ครบรอบ 45 ป วันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2561

วันหยุด วันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

(ทําการสอนชดเชย)

วันหยุด วันปยมหาราช (ทําการสอนชดเชย) วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561

กิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัยรอบคัดเลือก เดือนพฤศจิกายน 2561

วันปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา วันอาทิตยที่ 4 พฤศจิกายน 2561

วันยื่นเรื่องขอจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 วันอังคารที่ 6  – วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561

วันยื่นเรื่องขอยายคณะ/สาขา  (มีผลภาคการศึกษาที่ 2/2561) วันอังคารที่ 13 – วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561

สัปดาหนิทรรศการ วันพอแหงชาติ วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน - วันอาทิตยที่ 2 ธันวาคม 2561

วันผอนผันการเกณฑทหาร (รอบที่ 2) วันเสารที่ 1 ธันวาคม 2561 – วันเสารที่ 9 กุมภาพันธ 2562

วันสุดทายของการเรียน วันอาทิตยที่ 2 ธันวาคม 2561

วันสอบปลายภาค วันอังคารที่ 4 – วันอาทิตยที่ 16 ธันวาคม 2561

วันหยุด วันพอแหงชาติ (ไมจัดสอบ) วันพุธที่ 5 ธันวาคม  2561

วันหยุดชดเชย วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (ไมจัดสอบ) วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561

วันปดภาคเรียนที่ 1/2561 วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 – วันอาทิตยที่ 6 มกราคม 2562

วันหยุด เนื่องในโอกาสเทศกาลปใหม วันอังคารที่ 25 – วันอาทิตยที่ 30 ธันวาคม 2561

วันหยุด วันสิ้นป วันจันทรที่ 31 ธันวาคม 2561

วันหยุด วันขึ้นปใหม วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562

วันหยุดชดเชย วันสิ้นป วันพุธที่ 2 มกราคม 2562

วันประกาศผลสอบปลายภาค วันเสารที่ 5 มกราคม 2562

29 กันยายน 2560

วันเสารที่ 13 ตุลาคม 2561
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วันแรกที่นักศึกษาทุกชั้นป ทุกคณะ/สาขาวิชา  ตรวจสอบตารางเรียน 

     

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ผาน Web มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

    (กรณีที่นักศึกษามีปญหา/ขอสงสัยขอใหพบอาจารยที่ปรึกษากอนวันลงทะเบียน)

วันลงทะเบียน วันอังคารที่ 13  – วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561

         วันลงทะเบียนออนไลนสําหรับนักศึกษาทุกชั้นป ทุกคณะ/สาขาวิชา

          รายละเอียดสามารถตรวจสอบผาน Web มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

                  ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561

       วันตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแกไขการลงทะเบียน วันเสารที่ 5 - วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562

       วันลงทะเบียนลาชากวากําหนด

       วันเพิ่มรายวิชา

วันชําระเงิน

        สําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนออนไลนตามกําหนด
         นักศึกษาที่ยื่นขอยายคณะ/สาขา ไวเรียบรอยแลวเมื่อภาค 1/2561

          และนักศึกษาที่ยื่นคํารองขอจบการศึกษาไวในภาค 1/2561 แตยังไมจบการศึกษา

          ·         ไมเสียคาปรับ วันเสารที่ 5 - วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562

          ·         เสียคาปรับ ป.ตรี    600 บาท ,  ป.โท  1,500 บาท วันพุธที่ 16 - วันพุธที่ 23 มกราคม 2562

          ·         เสียคาปรับ ป.ตรี  1,000 บาท ,  ป.โท  2,500 บาท วันพฤหัสบดีที่ 24  - วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562

         สําหรับนักศึกษาทีไ่มไดลงทะเบียนออนไลนไวตามกําหนด
          ·         เสียคาปรับ ป.ตรี    300 บาท ,  ป.โท     750 บาท วันเสารที่ 5 - วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562

          ·         เสียคาปรับ ป.ตรี    600 บาท ,  ป.โท  1,500 บาท วันพุธที่ 16 - วันพุธที่ 23 มกราคม 2562

          ·         เสียคาปรับ ป.ตรี  1,000 บาท ,  ป.โท  2,500 บาท วันพฤหัสบดีที่ 24  - วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562

วันเปดภาคเรียน วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562
วันเพิกถอนรายวิชาเรียน  (ใชใบ ท.ม.อ.อ.10) วันอังคารที่ 8 มกราคม – วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ  2562

คืนเงินคาหนวยกิต ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งดูประกาศที่แผนกการเงิน             

          (ยกเวนนักศึกษาใหม ภาค 2/2561)

วันหยุด วันมาฆบูชา (ทําการสอนชดเชย) วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ 2562

พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยจะประกาศใหทราบภายหลัง

(งดการเรียนการสอน ทําการสอนชดเชย)

วันเพิกถอนรายวิชาเรียนหลังกําหนด  (บันทึก W) วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ – วันเสารที่ 6 เมษายน 2562
(ใชใบ ท.ม.อ.อ. 10 และใบคํารองถอนทะเบียนหลังกําหนดและไมไดรับคืนเงินคาหนวยกิต)

วันสอบกลางภาค  (ยกเวนโปรแกรมวันเสาร – อาทิตย และ วันอาทิตย ) วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ – วันอาทิตยที่ 3 มีนาคม 2562

29 กันยายน 2560

ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2561
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โครงการเตรียมความพรอมสูอาชีพและปจฉิมนิเทศ เดือนมีนาคม 2562

กิจกรรมกีฬาภายใน วันอังคารที่ 19 – วันเสารที่ 30 มีนาคม 2562

พิธีเปด – ปดกีฬาภายใน วันเสารที่ 30 มีนาคม 2562

วันยื่นเรื่องขอจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 วันอังคารที่ 2  – วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562

กิจกรรมวันอนุรักษมรดกไทยและประเพณีวันสงกรานต วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562

วันหยุด วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ   (ทําการสอนชดเชย) วันเสารที่ 6 เมษายน 2562

วันหยุด เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต วันอังคารที่ 9 – วันศุกรที่ 12 เมษายน 2562

(งดการเรียนการสอน เลื่อนไปสอนในสัปดาหถัดไป)

วันหยุด เทศกาลวันสงกรานต วันเสารที่ 13 – วันจันทรที่ 15 เมษายน 2562

วันหยุดชดเชย วันสงกรานต วันอังคารที่ 16 - วันพุธที่ 17 เมษายน 2562

วันยื่นเรื่องขอยายคณะ/สาขา (มีผลภาคการศึกษาที่ 1/2562) วันพฤหัสบดีที่ 18  – วันเสารที่ 27  เมษายน 2562

กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา วันอาทิตยที่ 21 เมษายน 2562

วันหยุด วันแรงงานแหงชาติ  (ทําการสอนชดเชย) วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562

วันสุดทายของการเรียน วันอาทิตยที่ 5 พฤษภาคม 2562

วันสอบปลายภาค วันอังคารที่ 7  – วันอาทิตยที่ 19 พฤษภาคม 2562

วันหยุด วันวิสาขบูชา (ไมจัดสอบ) วันเสารที่ 18 พฤษภาคม 2562

วันปดภาคเรียนที่ 2/2561 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม – วันอาทิตยที่ 2 มิถุนายน 2562

วันประกาศผลสอบปลายภาค วันศุกรที่ 31 พฤษภาคม 2562

29 กันยายน 2560
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นักศึกษาดูแผนการเรียนออนไลน วันศุกรที่ 1 มีนาคม 2562

วันลงทะเบียน วันอังคารที่ 12 – วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562
             วันลงทะเบียนออนไลนสําหรับนักศึกษาเทียบโอน ปริญญาที่สอง

       นักศึกษาเกินหลักสูตร  และ นักศึกษาตามหลักสูตรที่มีแผนการเรียนภาคฤดูรอน

        (กรณีที่นักศึกษามีปญหา/ขอสงสัยขอใหพบอาจารยที่ปรึกษากอนวันลงทะเบียน)

        รายละเอียดสามารถตรวจสอบผาน Web มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

                          ตั้งแตวันศุกรที่ 1 มีนาคม 2562

       วันตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแกไขการลงทะเบียน วันศุกรที่ 31 พฤษภาคม – วันพุธที่ 19  มิถุนายน 2562

       วันลงทะเบียนลาชากวากําหนด

       วันเพิ่มรายวิชา

วันชําระเงิน

                นักศึกษาที่ยื่นขอยายคณะ/สาขา ไวเรียบรอยแลวเมื่อภาค 2/2561

         และนักศึกษาที่ยื่นคํารองขอจบการศึกษาไวในภาค 2/2561 แตยังไมจบการศึกษา

        ·        ไมเสียคาปรับ วันศุกรที่ 31 พฤษภาคม - วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562

        ·        เสียคาปรับ ป.ตรี  1,000 บาท , ป.โท  2,500  บาท วันพฤหัสบดีที่ 13 - วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562

       สําหรับนักศึกษาทีไ่มไดลงทะเบียนออนไลนไวตามกําหนด

        ·        เสียคาปรับ ป.ตรี    500 บาท ,  ป.โท  1,100  บาท วันศุกรที่ 31 พฤษภาคม - วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562

        ·        เสียคาปรับ ป.ตรี  1,000 บาท ,  ป.โท  2,500  บาท วันพฤหัสบดีที่ 13 - วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562

วันเปดภาคเรียน วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562

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

 (ไมมีการคืนเงินสําหรับการเพิกถอนรายวิชา)

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน - วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562

สอบกลางภาค (ยกเวนโปรแกรมวันเสาร – อาทิตย และ วันอาทิตย) วันอังคารที่ 2 - วันอาทิตยที่ 7 กรกฎาคม 2562

วันเพิกถอนรายวิชาเรียนหลังกําหนด  (บันทึก W) วันพุธที่ 3  – วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562

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

กิจกรรมหลอเทียนจํานําพรรษา วันพุธที่ 10 – วันอาทิตยที่ 14 กรกฎาคม 2562

วันยื่นเรื่องขอจบการศึกษา ภาคฤดูรอน/2561 วันเสารที่ 13 – วันอังคารที่ 23  กรกฎาคม 2562

วันหยุด วันอาสาฬหบูชา วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562

วันหยุด วันเขาพรรษา วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562

วันสุดทายของการเรียน วันอาทิตยที่ 28 กรกฎาคม 2562

วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันสอบปลายภาค วันพุธที่ 31 กรกฎาคม – วันอาทิตยที่ 4 สิงหาคม 2562

วันปดภาคฤดูรอน/2561 วันอังคารที่ 6 – วันอาทิตยที่ 11 สิงหาคม 2562

วันประกาศผลสอบปลายภาค วันเสารที่ 10 สิงหาคม 2562

29 กันยายน 2560

กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมหาวิทยาลัยจะแจงใหทราบภายหลัง

ภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2561

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562
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