
 

               
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)  

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  

___________________________ 

 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประกาศเรื ่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาส าหรับ

นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เลขที่  62 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 

2562 แล้วนั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะด าเนินการตัดกระแสไฟฟ้าและท าการรื้อถอนเสาไฟและสายไฟเก่าออก

เพ่ือติดตั้งเข้าระบบใหม ่ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562  มหาวิทยาลัยจึงจ าเป็นต้องงดการเรียนการสอนในช่วงวัน

ดังกล่าว เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 และ 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547       

จึง ให้ยกเลิกประกาศเลขที่  62 และให้ใช้ประกาศปฏิทินการศึกษาฉบับนี้ส าหรับการจัดการเรียนการสอน

ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 แทน (รายละเอียดดัง

เอกสารแนบท้าย) 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

   ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

 

 

          (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ)       

     รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

                                                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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(เอกสารแนบท้ายประกาศเลขที่  73) 

             มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

    PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY 

ปฏิทินการศึกษาประจ าภาคเรียนที่ 2/2561 

นักศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)  

ตารางกิจกรรม วัน/เดือน/ปี 
นักศึกษาทุกชั้นปี  เปิดภาคเรียน พบอาจารย์ที่ปรึกษา และเริ่มเรียน 22 ธันวาคม 2561 
นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค (ภาคเรียนที่ 1/2561) 
ส าหรับนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 มีสิทธิ์ยื่นค าร้อง      
ขาดสอบปลายภาคได้ที่ กองบริการการศึกษา 

22-28 ธันวาคม 2561,2-9 มกราคม 2562 

นักศึกษาทุกชั้นปี   
ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ (ลงทะเบียนตามแผนการเรียน) 

22-26 ธันวาคม 2561 

นักศึกษาทุกชั้นปี 
ลงทะเบียนเรียนเพ่ิม-ถอนรายวิชาเรียนและลงทะเบียนเรียนวิชา 
ที่นักศึกษาขอเปิดวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์ทุกคณะ 

27-31 ธันวาคม 2561,1-6 มกราคม 2562 

นักศึกษาขอเปิดวิชาเรียน (ติดต่อกองบริการการศึกษา) 22-28 ธันวาคม 2561 
นักศึกษาทุกชั้นปีและนักศึกษาค้างรุ่น  
กรณีลงทะเบียนเรียนล่าช้า/เพ่ิม-ถอนรายวิชาเรียนนักศึกษาต้องยื่นค าร้อง
ขอลงทะเบียนเรียนเกินก าหนด(ล่าช้า) ได้ที่กองบริการการศึกษา          

7-13 มกราคม 2562 

อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติผลการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ 14-18 มกราคม 2562 
นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้และช าระเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ/ไทย
พาณิชย์ทุกสาขา (กรณีนักศึกษาเก่าผ่อนผันให้ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา) 

28-31 มกราคม – 1-7 กุมภาพันธ์ 2562 

นักศึกษาท่ีผ่อนผันการช าระเงิน สามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้และช าระเงิน 
ผ่านธนาคารกรุงเทพ/ไทยพาณิชย์ ทุกสาขา 

1-11 เมษายน 2562 

วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน 28 เมษายน 2562 
วันสุดท้ายของการส่งเกรดแก้ “I” ภาคเรียน 1/2561  
(ส าหรับนักศึกษารุ่น 60-61) 

6 มกราคม 2562 

วันสุดท้ายของการส่งเกรดแก้ “I” ภาคเรียน 1/2561  
(ส าหรับนักศึกษารุ่น 52-59) 

12 พฤษภาคม 2562 

สอบปลายภาคเรียนที่  2/2561 18-19 พฤษภาคม 2562 
ทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ  (ส าหรับนักศึกษารุ่น 60,61) 19 พฤษภาคม 2562 

อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์  
(ส าหรับนักศึกษาที่จะส ำเร็จกำรศึกษำในภาคเรียนที่ 2/2561) 

19-28 พฤษภาคม 2562 

อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์  
(ส าหรับนักศึกษาที่ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำในภาคเรียนที่ 2/2561) 

19-31 พฤษภาคม, 1-2 มิถุนายน 2562 

 

 



             มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

   PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY 

ปฏิทินการศึกษาประจ าภาคเรียนที่ 2/2561 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) 

ตารางสัปดาห์ 

สัปดาห ์ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 
1 22-23 ธันวาคม 2561 เปิดภาคเรียน : เร่ิมเรียน 
 29-30 ธันวาคม 2561 หยุดเทศกาลปีใหม ่
2 5-6 มกราคม 2562 เรียนปกติ 
 6 มกราคม 2562 วันสุดทา้ยของแก้ I ภาคเรียนที่ 1/2561 (ส าหรับนักศึกษารุ่น 60-61) 
3 12-13 มกราคม 2562 เรียนปกติ 
4 19-20 มกราคม 2562 เรียนปกติ 
5 26-27 มกราคม 2562 เรียนปกติ 
6 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 เรียนปกติ 
7 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 เรียนปกติ 
 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 งดการเรียนการสอน 
8 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 เรียนปกติ 
9 2-3 มีนาคม 2562  เรียนปกติ 
10 9-10 มีนาคม 2562 เรียนปกติ 
11 16-17 มีนาคม 2562 เรียนปกติ 
 23-24 มีนาคม 2562 งดการเรียนการสอน 

12 30-31 มีนาคม 2562 เรียนปกติ 
 6-7 เมษายน 2562 งดการเรียนการสอน “งานพระราชทานปริญญาบัตร” 
 13-14 เมษายน 2562 หยุดเทศกาลวันสงกรานต ์

13 20-21 เมษายน 2562 เรียนปกติ 
14 27-28 เมษายน 2562 เรียนปกติ/วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน 
 4-5 พฤษภาคม 2562 งดการเรียนการสอน 

15 11-12 พฤษภาคม 2562 
เรียนปกติ/วันสุดท้ายของภาคเรียน/แก้ I ภาคเรียนที่ 1/2561  
(ส าหรับนักศึกษารุ่น 52-59) 

 18-19 พฤษภาคม 2562 สอบปลายภาค  ภาคเรียนที่ 2/2561 
 19 พฤษภาคม 2562 ทดสอบวัดระดบัมาตรฐานภาษาอังกฤษ (ส าหรับนักศึกษารุ่น 60,61) 
 

19-28 พฤษภาคม 2562 
อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์  
(ส าหรับนักศึกษาที่จะส ำเร็จกำรศึกษำในภาคเรียนที่ 2/2561) 

 19-31 พฤษภาคม, 1-2 มิถุนายน 2562 
อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์  
(ส าหรับนักศึกษาที่ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำในภาคเรียนที่ 2/2561) 

หมายเหตุ :  
1. กิจกรรมการลงทะเบยีน/การช าระเงิน จะแจ้งในประกาศตารางเรียน ตารางสอน และปฏิทินวิชาการ (ตารางกิจกรรม) 
2. ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

12/02/2562   กองบริการการศึกษา 


