
วันแรกที่นักศึกษาทกุชั้นป ีทกุคณะ/สาขาวิชา  ตรวจสอบตารางเรียน 

ตารางสอน ตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปกีารศึกษา 2561
วันพฤหัสบดทีี่ 1 พฤศจิกายน 2561

ผ่าน Web มหาวิทยาลยัเอเชยีอาคเนย์

    (กรณทีีนั่กศึกษามีปัญหา/ข้อสงสัยขอให้พบอาจารย์ทีป่รกึษาก่อนวันลงทะเบียน)

วันลงทะเบยีน วันอังคารที่ 13  – วันอังคารที่ 27 พฤศจกิายน 2561

วันลงทะเบยีนออนไลน์ส าหรับนักศึกษาทกุชั้นป ีทกุคณะ/สาขาวิชา

วันตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแก้ไขการลงทะเบียน วันเสารท์ี่ 5 - วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562

วันลงทะเบียนล่าชา้กว่าก าหนด

วันเพ่ิมรายวิชา

วันช าระเงิน
             ไมเ่สียค่าปรบั วันเสารท์ี่ 5 - วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562

             เสียค่าปรบั ป.ตร ี   600 บาท ,  ป.โท  1,500 บาท วันพุธที่ 16 - วันพุธที่ 23 มกราคม 2562

             เสียค่าปรบั ป.ตร ี 1,000 บาท ,  ป.โท  2,500 บาท วันพฤหัสบดทีี่ 24  - วันพฤหัสบดทีี่ 31 มกราคม 2562

วันเปิดภาคเรยีน วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562

วันเพกิถอนรายวิชาเรียน  (ใชใ้บ ท.ม.อ.อ.10) วันองัคารที่ 8 มกราคม – วันพธุที่ 20 กมุภาพนัธ์  2562

คืนเงนิค่าหน่วยกิต ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซ่ึงดูประกาศทีแ่ผนกการเงนิ                 

      (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2561)

วันหยดุ วันมาฆบชูา (ท าการสอนชดเชย) วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

พิธีประสาทปรญิญาบัตร มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบภายหลัง

(งดการเรียนการสอน ท าการสอนชดเชย)

วันเพกิถอนรายวิชาเรียนหลังก าหนด  (บนัทกึ W) วันพฤหสับดีที่ 21 กมุภาพนัธ์ – วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562
(ใชใ้บ ท.ม.อ.อ. 10 และใบค าร้องถอนทะเบยีนหลังก าหนดและไมไ่ดร้ับคืนเงินค่าหน่วยกิต)

วันสอบกลางภาค  (ยกเว้นโปรแกรมวันเสาร์ – อาทิตย์ และ วันอาทิตย์ ) วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ – วันอาทิตย์ที่ 3 มนีาคม 2562

ภาคการศึกษาที่ 2 ปกีารศึกษา 2561

ปฏทิินการศึกษา

ประจ าปกีารศึกษา 2561
**************************************

(ฉบบัเปลี่ยนแปลง)



โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพและปจัฉิมนเิทศ เดือนมนีาคม 2562

กจิกรรมกฬีาภายใน วันองัคารที่ 19 – วันเสาร์ที่ 30 มนีาคม 2562

พธิีเปดิ – ปดิกฬีาภายใน วันเสาร์ที่ 30 มนีาคม 2562

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

กจิกรรมวันอนรัุกษม์รดกไทยและประเพณีวันสงกรานต์ วันพฤหสับดีที่ 4 เมษายน 2562

วันหยดุ วันที่ระลกึมหาจกัรีบรมราชวงศ์   (ท าการสอนชดเชย) วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562

วันหยดุ เน่ืองในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ วันอังคารที่ 9 – วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562

(งดการเรียนการสอน เลื่อนไปสอนในสปัดาหถั์ดไป)

วันหยดุ เทศกาลวันสงกรานต์ วันเสาร์ที่ 13 – วันจนัทร์ที่ 15 เมษายน 2562

วันหยดุชดเชย วันสงกรานต์ วันอังคารที่ 16 - วันพุธที่ 17 เมษายน 2562

วันยื่นเรื่องขอยา้ยคณะ/สาขา (มผีลภาคการศึกษาที่ 1/2562) วันพฤหสับดทีี่ 18  – วันเสาร์ที่ 27  เมษายน 2562

กจิกรรมปจัฉิมนเิทศนกัศึกษากองทนุใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา วันอาทติย์ที่ 21 เมษายน 2562

วันหยดุ วันแรงงานแหง่ชาต ิ (ท าการสอนชดเชย) วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562

วันสุดทา้ยของการเรียน วันอาทติย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562

วันสอบปลายภาค วันอังคารที่ 7  – วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562

วันหยดุ วันวิสาขบชูา (ไมจ่ดัสอบ) วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562

วันปดิภาคเรียนที่ 2/2561 วันองัคารที่ 21 พฤษภาคม – วันอาทติย์ที่ 2 มถิุนายน 2562

วันประกาศผลสอบปลายภาค วันศุกรท์ี่ 31 พฤษภาคม 2562

20 ตุลาคม 2561



วันแรกที่นักศึกษาทกุชั้นป ีทกุคณะ/สาขาวิชา  ตรวจสอบตารางเรียน 

ตารางสอน ตารางสอบ ภาคการศึกษาฤดรู้อน ปกีารศึกษา 2561
วันศุกรท์ี่ 1 มนีาคม 2562

ผ่าน Web มหาวิทยาลยัเอเชยีอาคเนย์

    (กรณทีีนั่กศึกษามีปัญหา/ข้อสงสัยขอให้พบอาจารย์ทีป่รกึษาก่อนวันลงทะเบียน)

วันลงทะเบยีน วันอังคารที่ 12 – วันอังคารที่ 26 มนีาคม 2562

วันลงทะเบยีนออนไลน์ส าหรับนักศึกษาทกุชั้นป ีทกุคณะ/สาขาวิชา

วันตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแก้ไขการลงทะเบียน วันศุกรท์ี่ 31 พฤษภาคม – วันพุธที่ 19  มถุินายน 2562

วันลงทะเบียนล่าชา้กว่าก าหนด

วันเพ่ิมรายวิชา

วันช าระเงิน
            ไมเ่สียค่าปรบั วันศุกรท์ี่ 31 พฤษภาคม - วันพุธที่ 12 มถุินายน 2562

            เสียค่าปรบั ป.ตร ี 1,000 บาท , ป.โท  2,500  บาท วันพฤหัสบดทีี่ 13 - วันพุธที่ 19 มถุินายน 2562

วันเปิดภาคเรยีน วันอังคารที่ 4 มถุินายน 2562

วันเพกิถอนรายวิชาเรียน  (ใชใ้บ ท.ม.อ.อ.10)                                           

               (ไมม่กีารคืนเงินส าหรับการเพิกถอนรายวิชา)

วันองัคารที่ 4 มถิุนายน - วันองัคารที่ 2 กรกฎาคม 2562

สอบกลางภาค (ยกเว้นโปรแกรมวันเสาร ์– อาทิตย์ และ วันอาทิตย)์ วันอังคารที่ 2 - วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562
วันเพกิถอนรายวิชาเรียนหลังก าหนด  (บนัทกึ W) วันพธุที่ 3  – วันองัคารที่ 23 กรกฎาคม 2562

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

กจิกรรมหล่อเทยีนจ าน าพรรษา วันพธุที่ 10 – วันอาทติย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562

วันยื่นเรื่องขอจบการศึกษา ภาคฤดรู้อน/2561 วันเสาร์ที่ 13 – วันอังคารที่ 23  กรกฎาคม 2562

วันหยดุ วันอาสาฬหบชูา วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562

วันหยดุ วันเขา้พรรษา วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562

วันสุดทา้ยของการเรียน วันอาทติย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562

วันหยดุชดเชย วันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั

มหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร

วันสอบปลายภาค วันพุธที่ 31 กรกฎาคม – วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562

วันปดิภาคฤดูร้อน/2561 วันองัคารที่ 6 – วันอาทติย์ที่ 11 สิงหาคม 2562

วันประกาศผลสอบปลายภาค วันเสารท์ี่ 10 สิงหาคม 2562

20 ตุลาคม 2561

ก าหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลง ซ่ึงมหาวิทยาลยัจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั

ภาคการศึกษาฤดรู้อน ปกีารศึกษา 2561

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562


