
   

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกต ิระดับปริญญาตรี  

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

___________________________ 

 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019: COVID-19) 

ฉบับที่ 13 ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 นั้น ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามล าดับ ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรมได้ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้า

ระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10) ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณา       

การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการสอบ การฝึกอบรม หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ในถานที่ตั้ง ทั้งนี้ต้องด าเนินการ

ตามมาตรการและแนวทางท่ีกระทรวงสาธารณสุข ศบค. และกระทรวง อว. ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 และ 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547        

จึง ขอ เปลี ่ย นแปลงก าหนดการ ใน ปฏิทินการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจ า               

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

   ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 

 

 

          (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. กรองทิพย์  เนียมถนอม)       

         รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

                                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา              (เอกสารแนบท้ายประกาศ 85) 

  PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY 
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดบัปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  (ส าหรับนักศึกษาทุกชั้นป)ี 

ตารางกิจกรรม วัน/เดือน/ป ี
นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 และนกัศึกษาค้างรุ่น ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  
(นักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษาติดต่อกันผ่านช่องทางออนไลน์) 

28 ธันวาคม 2563 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 และนกัศึกษาค้างรุ่น ทุกคณะเปิดภาคเรียน/เริ่มเรียน 1 กุมภาพันธ์ 2564 
นักศึกษาขอเปิดวิชาเรียน  (ขอเปดิออนไลน์) 28-30 ธันวาคม 2563, 10 มกราคม 2564 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 (ทุกคณะ)  
ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ (ยืนยันรายวิชาตามแผนการเรียน)  
**นักศึกษาทุกคนต้องยืนยันรายวิชาตามแผนการเรียนตามวันที่ก าหนด ก่อนถึงช่วงเพิ่มถอนรายวิชาเรียน 
ผ่านระบบออนไลน์** 

28-29 ธันวาคม 2563 
(เปิดระบบลงทะเบียนในวันที่ 28 ธ.ค. 63 เวลา 9.00 น.) 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาค้างรุ่น (ทุกคณะ)  
ลงทะเบียนเรียนเพิ่มถอนรายวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์ 

30 ธันวาคม-1 มกราคม 2564 
(เปิดระบบลงทะเบียนในวันที่ 30 ธ.ค. 63 เวลา 9.00 น.) 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (ทุกคณะ)   
ลงทะเบียนเรียนเพิ่มถอนรายวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์ 

2-4 มกราคม 2564 
(เปิดระบบลงทะเบียนในวันที่ 2 ม.ค. 64 เวลา 9.00 น.) 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (ทุกคณะ)   
ลงทะเบียนเรียนเพิ่มถอนรายวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์ 

5-7 มกราคม 2564 
(เปิดระบบลงทะเบียนในวันที่ 5 ม.ค. 64 เวลา 9.00 น.) 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ทุกคณะ)   
ลงทะเบียนเรียนเพิ่มถอนรายวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์ 

8-10 มกราคม 2564 
(เปิดระบบลงทะเบียนในวันที่ 8 ม.ค. 64  เวลา 9.00 น.) 

นักศึกษาทุกชัน้ปี (ทุกคณะ)  
ลงทะเบียนเรียนเพิ่มถอนรายวิชาเรียนล่าช้าผ่านระบบออนไลน์ 

12-22 มกราคม 2564 
(เปิดระบบลงทะเบียนในวันที่ 12 ม.ค. 64 เวลา 9.00 น.) 

อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมตัิผลการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน ์ 22-26 มกราคม 2564 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 และนกัศึกษาค้างรุ่น  ส าหรับนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 
1/2563  มีสิทธิ์ยื่นค าร้องขาดสอบปลายภาคได้ท่ีกองบริการการศึกษา 

11-25 มกราคม 2564 

การช าระเงินค่าลงทะเบียน นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งหนีแ้ละช าระเงินผ่านธนาคารกรุงเทพหรือธนาคาร
ไทยพาณิชย์ทุกสาขา และที่งานการเงินของมหาวิทยาลัย 
(นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 และนักศึกษาค้างรุ่นที่ประสงค์จะผ่อนผันให้ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา) 

8-18 กุมภาพันธ์ 2564 

การช าระเงินค่าลงทะเบียน (ส าหรับนักศึกษาที่ผ่อนผันการช าระเงินค่าลงทะเบยีน) 
นักศึกษาท่ีผ่อนผันการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนพิมพ์ใบแจ้งหนี้และช าระเงิน 
ผ่านธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา และที่งานการเงินของมหาวิทยาลัย 

1-12 เมษายน 2564 

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 
นักศึกษาทุกชั้นปี (ทุกคณะ) ยกเลิกวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์ 1-7 พฤษภาคม 2564 
วันสุดท้ายของภาคเรียนและส่งเกรดแก้ I ภาคเรียนที่ 1/2563 (ส าหรับนักศึกษารุ่น 60-63) 12 กุมภาพันธ์ 2564 
วันสุดท้ายของภาคเรียนและส่งเกรดแก้ I ภาคเรียนที่ 1/2563 (ส าหรับนักศึกษารุ่น 56-59) 21 พฤษภาคม 2564 
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 27-28, 31 พฤษภาคม, 1-2 มิถุนายน 2564 
อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน (เกรด) ผ่านระบบออนไลน์  
(ส าหรับนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี 2/2563) 

3-9 มิถุนายน 2564 

อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน (เกรด) ผ่านระบบออนไลน์   
(ส าหรับนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี 2/2563) 

3-13 มิถุนายน 2564 

  

 



 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY 

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดบัปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  (ส าหรับนักศึกษาทุกชั้นป)ี 
ตารางสัปดาห ์

สัปดาห ์ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 
 28 ธันวาคม 2563 พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
1 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดภาคเรียน : เริ่มเรียน 
2 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 เรียนปกต/ิวันสดุท้ายของแก้ I ภาคเรียนท่ี 1/2563 (ส าหรับนักศึกษารุ่น 60-63) 
3 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 เรียนปกต ิ
4 22-26 กุมภาพันธ์ 2564* เรียนปกติ (วันท่ี 26 ก.พ. 64 หยุดวันมาฆบูชา) 
5 1-5 มีนาคม 2564 เรียนปกต ิ
6 8-12 มีนาคม 2564 เรียนปกต ิ
7 15-19 มีนาคม 2564 เรียนปกต ิ
8 22-26 มีนาคม 2564 เรียนปกต ิ
 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 
9 5-9 เมษายน 2564* เรียนปกติ (วันท่ี 6 เม.ย. 64 หยุดวันจักรี) 
10 12,16 เมษายน 2564 เรียนปกต ิ
 13-15 เมษายน 2564 หยุดเทศกาลวันสงกรานต์ 

11 19-23 เมษายน 2564 เรียนปกต ิ
12 26-30 เมษายน 2564 เรียนปกต ิ

13 3-7 พฤษภาคม 2564* 
เรียนปกต/ิวันสดุท้ายของการยกเลิกวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์  
(วันท่ี 4 พ.ค. 64 หยุดวันฉัตรมงคล) 

14 10-14 พฤษภาคม 2564* เรียนปกติ (วันท่ี 10 พ.ค. 64 หยุดวันพืชมงคล) 
15 17-21 พฤษภาคม 2564 เรียนปกต/ิวันสดุท้ายของแก้ I ภาคเรียนท่ี 1/2563 (ส าหรับนักศึกษารุ่น 56-59) 

 
27-28, 31 พฤษภาคม, 1-2 
มิถุนายน 2564  

สอบปลายภาค  ภาคเรียนที่ 2/2563 

 3-9 มิถุนายน 2564 
อาจารยผ์ู้สอนส่งผลการเรียน (เกรด) ผ่านระบบออนไลน์  
(ส าหรับนักศึกษาทีจ่ะส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี 2/2563) 

 3-13 มิถุนายน 2564 
อาจารยผ์ู้สอนส่งผลการเรียน (เกรด) ผ่านระบบออนไลน์   
(ส าหรับนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาในภาคเรยีนที่ 2/2563) 

หมายเหตุ 

1. เลื่อนก าหนดการกิจกรรม “พิธีวันพระราชทานนามราชภัฏ และพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร” และ “กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์
ภายใน” โดยนักศึกษาสามารถติดตามข้อมูลก าหนดการกิจกรรมดังกล่าวได้ที่ https://www.aru.ac.th/dsd/  กองพัฒนานักศึกษา  
2.  การทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอั งกฤษส าหรับนักศึกษารุ่ นปีการศึกษา 2560 -2563 ติดตามข้อมูลได้ที่  
https://www.aru.ac.th/isc/ 
3. กรณีที่สัปดาห์ใดท่ีจัดการเรียนการสอนตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้นักศึกษา 
4. ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เกิดการแพร่ระบาดและพบว่ามีความเสี่ยงสูง มหาวิทยาลัยจะประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอีกคร้ัง 
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

https://www.aru.ac.th/dsd/
https://www.aru.ac.th/isc/

