
หนา้ที ่1

วันแรกที่นักศึกษาทกุชั้นป ีทกุคณะ/สาขาวิชา  ตรวจสอบตารางเรียน วันพฤหสับดทีี่ 21 มถุินายน 2561

ตารางสอน ตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2561

ผ่าน Web มหาวิทยาลยัเอเชยีอาคเนย์
     (กรณีที่นักศึกษามีปัญหา/ข้อสงสยัขอให้พบอาจารยท์ี่ปรึกษาก่อนวนัลงทะเบียน)

วันลงทะเบียน วันอังคารที่ 3 – วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561
         วันลงทะเบยีนออนไลน์ส าหรับนักศึกษาทกุชั้นป ี ทกุคณะ/สาขาวิชา

         (ยกเว้นนักศึกษาใหม่)

         รายละเอียดสามารถตรวจสอบผ่าน Web มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ตั้งแตว่ันพฤหัสบดทีี่ 21 มิถุนายน 2561

วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันเสาร์ที่ 4 สงิหาคม 2561

       วันตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแก้ไขการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 10 – วันอังคารที่ 21 สงิหาคม 2561
       วันลงทะเบียนลา่ชา้กว่าก าหนด
       วันเพ่ิมรายวิชา

วันช าระเงนิ
        ส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบยีนออนไลน์ไว้ตามก าหนด ,

        นักศึกษาที่ยื่นขอยา้ยคณะ/สาขา ไว้เรียบร้อยแลว้เมื่อภาค 2/2560
           และนักศึกษาทีย่ื่นค ารอ้งขอจบการศึกษาไว้ในภาคฤดรูอ้น/2560 แตย่ังไมจ่บการศึกษา

        ·        ไมเ่สยีค่าปรับ วันศุกร์ที่ 10 - วันอังคารที่ 21 สงิหาคม 2561

        ·        เสยีค่าปรับ ป.ตรี    600 บาท ,  ป.โท  1,500 บาท วันพุธที่ 22  - วันพุธที่ 29 สงิหาคม 2561

        ·        เสยีค่าปรับ ป.ตรี  1,000 บาท ,  ป.โท  2,500 บาท วันพฤหสับดทีี่ 30 สงิหาคม - วันพฤหสับดทีี่ 6 กันยายน 2561

        ส าหรับนักศึกษาที่ไมไ่ด้ลงทะเบยีนออนไลน์ไว้ตามก าหนด

        ·        เสยีค่าปรับ ป.ตรี    300 บาท ,  ป.โท     750 บาท วันศุกร์ที่ 10 - วันอังคารที่ 21 สงิหาคม 2561

        ·        เสยีค่าปรับ ป.ตรี    600 บาท ,  ป.โท  1,500 บาท วันพุธที่ 22  - วันพุธที่ 29 สงิหาคม 2561

        ·        เสยีค่าปรับ ป.ตรี  1,000 บาท ,  ป.โท  2,500 บาท วันพฤหสับดทีี่ 30 สงิหาคม - วันพฤหสับดทีี่ 6  กันยายน 2561

วันเปิดภาคเรียน วันพุธที่ 15 สงิหาคม 2561
วันเพกิถอนรายวิชาเรียน  (ใชใ้บ ท.ม.อ.อ.10) วันพธุที่ 15 สิงหาคม – วันพธุที่ 26 กนัยายน 2561
คืนเงินค่าหน่วยกิต  ตามประกาศของมหาวทิยาลยั ซ่ึงดปูระกาศที่แผนกการเงิน            

      (ยกเวน้นักศึกษาใหม่ ภาค 1/2561)

29 กนัยายน 2560

ปฏิทินการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2561

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

ภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2561



หนา้ที ่2

วันผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รอบที่ 1) วันพธุที่ 15 สิงหาคม - วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

วันไหว้ครู/กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วันพฤหสับดีที่ 23 สิงหาคม 2561

(เลื่อนการเรียนการสอน ท าการสอนชดเชย)

รับขวัญหลานย่า (เลื่อนการเรียนการสอน ท าการสอนชดเชย) วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561

โครงการเปดิโลกกจิกรรม วันศุกร์ที่ 14 กนัยายน 2561

วันเพกิถอนรายวิชาเรียนหลังก าหนด  (บนัทกึ W) วันเสาร์ที่ 29 กนัยายน – วันพฤหสับดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561
(ใชใ้บ ท.ม.อ.อ. 10 และใบค ารอ้งถอนทะเบยีนหลังก าหนดและไมไ่ดร้บัคืนเงนิค่าหน่วยกิต)

วันสอบกลางภาค (ยกเวน้โปรแกรมวนัเสาร์ – อาทิตย ์และ วนัอาทิตย ์) วันอังคารที่ 2 – วันอาทิตยท์ี่ 7 ตลุาคม 2561

วันคลา้ยวันสถาปนา ม.อ.อ. ครบรอบ 45 ปี วันศุกร์ที่ 12 ตลุาคม 2561

วนัหยดุ วนัคลา้ยวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช

(ท าการสอนชดเชย)

วันหยดุ วันปยิมหาราช (ท าการสอนชดเชย) วันอังคารที่ 23 ตลุาคม 2561

กจิกรรมกฬีามหาวิทยาลัยรอบคัดเลือก เดือนพฤศจิกายน 2561

วันปฐมนเิทศนกัศึกษากองทนุใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา วันอาทติย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561

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

วันยื่นเรื่องขอยา้ยคณะ/สาขา  (มผีลภาคการศึกษาที่ 2/2561) วันอังคารที่ 13 – วันอังคารที่ 27 พฤศจกิายน 2561

สัปดาหน์ทิรรศการ วันพอ่แหง่ชาติ วันพฤหสับดีที่ 29 พฤศจิกายน - วันอาทติย์ที่ 2 ธันวาคม 2561

วันผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รอบที่ 2) วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 – วันเสาร์ที่ 9 กมุภาพนัธ์ 2562

วันสดุทา้ยของการเรียน วันอาทติยท์ี่ 2 ธันวาคม 2561

วันสอบปลายภาค วันอังคารที่ 4 – วันอาทิตยท์ี่ 16 ธันวาคม 2561

วันหยดุ วันพ่อแหง่ชาต ิ(ไมจ่ดัสอบ) วันพุธที่ 5 ธันวาคม  2561

วันหยดุชดเชย วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (ไมจ่ดัสอบ) วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561

วันปดิภาคเรียนที่ 1/2561 วันองัคารที่ 18 ธันวาคม 2561 – วันอาทติย์ที่ 6 มกราคม 2562

วันหยดุ เน่ืองในโอกาสเทศกาลปใีหม่ วันอังคารที่ 25 – วันอาทติยท์ี่ 30 ธันวาคม 2561

วันหยดุ วันสิ้นปี วันจนัทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561

วันหยดุ วันขึ้นปใีหม่ วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562

วันหยดุชดเชย วันสิ้นปี วันพุธที่ 2 มกราคม 2562

วันประกาศผลสอบปลายภาค วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562

29 กนัยายน 2560

วันเสาร์ที่ 13 ตลุาคม 2561


